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Waar willen we 
dood aan gaanil 

Is de natuur een object om te bewerken of om te respecteren? In ethische 

debatten over medische zorg botst het 'kunnen' met het 'mogen'. Maar we 

zouden het moeten hebben over wat we 'willen', meent Annemarie Mol. 
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De gezondheidszorg wordt in het Nederlandse poli
tieke leven de laatste decennia in de eerste plaats 
als een economische kwestie gezien. Geneesmidde

len, verpleegkundigen, apparaten, artsen: het kost alle
maal handen vol geld. Maar hier en nu wil ik het over iets 
anders hebben. Niet over ons geld, maar over ons leven. 
Ook dat staat immers op het spel. Het leven en hoe we daar 
als samenleving vorm aan geven: dat is een politieke zaak. 
Het publieke debat hierover kent, om het grof te schema ti
seren, twee toonzettingen. De ene is liberaal. Daarin ligt de 
nadruk op het feit dat het uw leven is . Een soort bezit waar
over u zelfbeschikken mag. In deze visie moeten wij als we 
bij de dokter zijn, kunnen kiezen. De dokter dient de infor
matie te verschaffen die voor het maken van een keuze no
dig is (van dokters eisen we de feiten) en wij, de patiënten, 
voegen daar dan onze hoogstpersoonlijke waarden aan toe, 
waarop onze beslissing volgt. Hierover dadelijk meer. Eerst 
het andere liedje. Dat is (al dan niet geseculariseerd) chris
telijk van aard, en het klinkt zo: 'Wat een onvermogen 
heerst er in onze tijd om de beperkingen van het leven te 
aanvaarden. Wat een onvermogen om om te gaan met het 
onverbrekelijk met onze lichamelijkheid verbonden te
kort. Met lijden. Het is treurig: al dat najagen van perfectie, 
die alsmaar wijkt! Hou toch op. Oefen u liever in het aan
vaarden van beperkingen' . 

In de tegenstelling tussen. deze twee visies speelt op de 
achtergrond een verschil in opvatting over techniek. In het 
liberale vertoog is techniek een middel om een doel te be
reiken, een middel om lijden te elimineren of althans te 
verlichten. Om koorts te verlagen, pijn te verdrijven, afwij
kingen van het lichaam zichtbaar te maken, verdere ellen
de te voorkomen. De fascinatie met de techniek ligt hier in 
wat ze, ondergeschikt aan het beschikkingsrecht van soe
vereine individuen, kan. De (seculier-)christelijke tegen
vraag ten aanzien van technieken is : Mag dat allemaal ook 
zomaar? Mogen we de natuur onze ijzeren wil opleggen
en waar is de grens aan wat toelaatbaar is? Op welk mo
ment overmeestert de techniek die wij dachten de baas te 
zijn ons, omdat ze ingaat tegen de menselijke waardig
heid? 
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Over de spanning tussen kunnen en mogen is veel gezegd 
en geschreven. Maar waar het veel minder over gaat, is de 
vraag wat te willen. Die vraag zal ik hier niet beantwoorden; 
mijn ambitie is bescheidener: ik wil er plaats voor maken. 

In het liberale genre gaathet nietover'wat-te-willen'. In 
de context van de techniekontwikkeling lijkt het immers 
evident: méér kunnen, dat willen we. En als we diverse din
gen kunnen, dan mag u zelfweten welke kant u opgaat, dus 
daar hoeft het publieke debat niet over te gaan. Die keuze 
hoort thuis in het privé-domein. Ook het (seculier-)christe
lijke genre heeft moeite met het 'willen' . Als iets niet mág, 
dan doet het er immers niet toe wat we willen. Of, andere 
variant, het is bekend wat wij willen, namelijk te veel. 

De vraag: 'Wat willen wij eigenlijk? ', heeft als logisch 
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amtwoord: 'Geluk, nu!'. Om dergelijke rozigheid voorte zijn, 
üs het verstandig om genoeg aardsheid in de discussie in te 
bouwen. Als ik hier voorstel om verlangen publiekelijk te 
thematiseren, doe ik dat dan ook onder het motto: Waar 
willen we dood aan gaan? Honger? Ouderdom? Een zelf ge
slikte pil misschien? Of doorligplekken? Een snel hartin
farct; een langzame kanker; een auto-ongeluk; aids; mala
ria; tuberculose; ademnood; verdrinking; vergiftiging; iets 
traags chronisch; iets anders; iets-dat-geen-naam-heeft? 
Zeg het maar. We organiseren onze dood immers collectief, 
laten we het er dan ook gezamenlijk over hebben. 

BEESTENVERHAAL In het liberale repertoire is de na

tllur een object om te bewerken. De vraag die aan medische 

technieken en ingrepen wordt gesteld is : Werken ze? Zijn 
ze een adequaat middel voor het gestelde doel (de afwij
king afbeelden, de klachten wegnemen, het leven verlen
gen)? Het doel is open voor deliberatie, voor de middelen 
moet de wetenschap instaan. De laatste decennia heeft die 
wetenschap veel aandacht besteed aan evaluaties van de 
werkzaamheid van medische technieken en ingrepen. Er 
kleven echter forse problemen aan het vertrouwen op fei
telijkheid. Neem als voorbeeld verstopte beenbloedvaten: 
die kunnen pijn geven bij het lopen en het tekortschieten 
van de bloedtoevoer kan de genezing van wondjes aan de 
voeten bemoeilijken. Nu zijn er een aantal behandelingen 
mogelijk. Neem er twee: dotteren (ballonnetje in het vat in
brengen en opblazen) en looptherapie (twee keer per dag 
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een half uur wandelen, minstens zes maanden lang). De 
meeste wetenschappelijke evaluaties vertellen dat beide 
ingrepen werkzaam en veilig zijn. Maar wat is werkzaam? 
Nadere bestuderingvan de evaluaties leert dat dotteren de 
bloeddruk in de enkels verbetert, maar geen meetbare po
sitieve gevolgen heeft voor de afstand die na afloop kan 
worden gelopen zonderpijn te krijgen. En van looptherapie 
blijkt de enkelbloeddruk niet te stijgen (waardoor de wond
genezing niet verbetert), maar lopen zonder pijn is na een 
aantal maanden wel weer mogelijk. 

In plaats van werkzaam (een feit) of niet werkzaam (een 
ander feit), hebben we hier dus twee soorten werkzaam
heid. In plaats van één natuurtoestand (slechte doorbloe
ding) hebben we er twee- dichtgeslibde vaten aan de ene, 
pijnlijke benen aan de andere kant. Ze volgen niet zomaar 
uit elkaar: het praktiseren van de ene versie van de natuur 
leidt tot andere gevolgen, en daardoor tot een ander dage
lijks leven als het praktiseren van de andere versie van de 
natuur. Waar dichtgeslibde vaten worden geopend treedt 
snelle bloeddrukverbetering op, dankzij een dotterproce
dure, waardoor soms bloedingen in de lies kunnen optre
den en enkele keer een forse allergische reactie. Waar pijn
lijke benen worden getraind zakt gaandeweg de pijn, maar 
wordt elke dag getekend door twee keer flink wandelen, 
ook als het regent, maanden lang. De liberalen vergissen 

In debatten over kloneren en ges/eutel aan genen wordt 
wel de vraag gesteld: mag dat?, maar onbesproken blijft 

van wie dat allemaal wel of niet mag. 

zich: er is niet één natuur die we als object bewerken, al (be
)werkend kunnen we allerlei natuurversies praktiseren. 
Die maken deel uit van heel verschillende manieren van le
ven. 'Hoe te leven?' is dus een vraag naar de doelen die we 
ons stellen én naar de middelen waar we ons mee willen 
inlaten- ze zijn niet uit elkaar te halen. 

In het christelijke repertoire, en zeker in de seculiere va
riant ervan (waarin 'God' is geschrapt maar de rest van de 
levensleer intact is gebleven) figureert 'natuurlijkheid' niet 
primair als domein van feiten, maar als reservoirvan waar
den. Waar God leeft, spreekt Hij uit de natuur; waar Hij 
dood is, heeft de natuur de vacante plaats ingenomen. De 
natuur lijkt dan ook ijkpunten te biede'n voor wat wel mag 
en wat niet, voor wat gepast is en wat tegen-natuurlijk. In 
deze context is het prettigvoor homo's als er ook apensoor
ten zijn die gelijkgeslachtelijk met elkaar vrijen- alsof de 
'natuurlijkheid' van gedrag onze waardering ervan zou 
moeten sturen. In deze context ook staan 'biologisch' eten 
en 'biologisch' genezen voor 'goed', zonder meer. Een ver
gissing alweer, want als het erop aankomt is 'de natuur' 
geen eenduidige maatstaf. Bij elke waarde past wel een 
beestenverhaaL En met vingerhoedskruid kun je moorden 
plegen. En er zijn allerlei alledaagse zaken die niet in het 
schema passen. Of paracetamol mág bij hoofdpijn, daar 
gaat de publieke discussies eigenlijk nooit over. Evenmin 
als over insuline voor mensen met diabetes- dat màg mis
schien wel niet, maar gelukkig is er niemand die het waagt 
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het te bestrijden. Over praktische dilemma's zwijgt 'de na
tuur': tussen het dotteren van beenbloedvaten en loopthe
rapie valt in termen van 'mogen' geen verschil te maken. 

GRETIG Maar in debatten over het kweken van stam
cellen, kloneren, abortus, aan genen sleutelen, wordt wel 
die vraag gesteld: mag dat, of toch maar niet? Wat in die 
verhitte discussies onbesproken blijft is van wie dat alle
maal wel of niet mag. Seculariseren doet er niets aan af: het 
woord mogen veronderstelt een hogere autoriteit. Zonder 
God of'natuur' om voorverboden en geboden in te staan, is 
mogen het goede woord niet meer. We hebben andere woor
den nodig. Laten we ons liever afvragen wat te willen. En als 
het er in die termen over gaat of paracetamol bij hoofdpijn 
een goed idee is, dan is het punt niet langer of het màg, 
maar wat de praktische alternatieven zijn. Met pijn blijven 
rondlopen, masseren, het probleem dat de hoofdpijn ver
oorzaakt oplossen? Dergelijke overwegingen horen niet 
principieel te zijn en ook niet algemeen geldig. Ze zoeken 
wat te willen, in telkens een ander hier en een ander nu. Er 
horen ook niet per se wetten bij. Het woord 'mogen' paste 
niet alleen in de christelijke erfenis, maar ook bij de juridi
sche vormgevingvan de samenleving. Wat mag en wat niet 
mag, lijkt in wetten te kunnen worden vastgelegd. Maar de 
samenleving krijgt op allerlei manieren vorm,lang niet al
leen door middel van wetgeving. Het antwoord op de vraag 
'wat willen we?' past een enkele keer in de Staatscourant
maar veel vaker op andere plaatsen. Het kan relevant zijn 
voor de werkstijl van verzorgenden, verpleegkundigen en 
artsen; het kan opleidingen informeren; onderzoeksvra
gen genereren; techniek -ontwikkeling prikkelen; de hulp
vraag kleuren waarmee we bij de zorg aankloppen, enzo
voorts. 'Wat willen we?': de vraag is collectief, maar daar
mee allerminst louter een staatszaak. 

In een publiek debat over de ethische aspecten van klo
neren, bleef ik eens alsmaar volhouden dat de cruciale 
vraag aan deze -zoals aan elke- techniek is, wat de poten
tiële maatschappelijke gevolgen ervan zijn en voor wie. 
Omwille van de duidelijkheid nam ik het dagelijks leven 
van boeren in India als voorbeeld: hoe zou dat veranderen 
als kloneringstechnieken gangbaar worden in de indus
trie? (Het wordt er volgens mij niet beter op, maar daar gaat 
het nu niet om.) De discussieleider verweet me dat ik de ei
genlijke vraag ontweek, namelijk de vraag of kloneren, op 
zichzelf, nu mag of niet. Maar wat is een techniek 'op zich
zelf? En waarom zouden jij en ik willen beslissen wat er 
'mag', dat wil zeggen: voor God willen spelen? Laten we lie
ver denken aan wat we- menselijk, lichamelijk, sterfelijk, 
gretig, aardig- zouden kunnen willen. Niethet gebod vast
leggen, maar ons, elkaars verlangen exploreren. 

ANTI-POLITIEK In de liberale visie bestaat er een split
sing tussen een collectief, technisch bemiddeld 'kunnen' 
aan de ene kant, en een pluralistisch veld van individuele 
keuzen aan de andere. In de (seculier-)christelijke stilering 
van de wereld valt vooral het streven naar consensus op. 
Dat mensen verschillend over de dingen denken, is daar 
een treurig gegeven. Na veel verstandigberaad moet over
eenstemmingte bereiken zijn. Die kan gebaseerd zijn op de 
rationele overtuigingskracht van goede argumenten, of op 
ieders bereidheid tot het aangaan van een compromis- als 
we het maar eens worden. Beide visies zijn anti-politiek. 
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Het vrijblijvende, geïndividualiseerde pluralisme miskent 
immers dat wat technieken kunnen, gevolgen heeft voor 
ileder van ons èn dat wat we er individueel mee doen alle 
anderen raakt. Terwijl het streven naar consensus eigen
~den smoort, verschil wegpoetst en potentieel creatieve 
spanningen verstikt. 

Wat willen we? Als ik die vraag hier naar voren schuif, is 
dat geen voorstel tot het doen van een wetenschappelijk 
ouderzoek dat aan het tellen slaat: zoveel mensen willen 
dDt en zoveelliever dat. Het is al evenmin een oproep tot een 
tthisch debat waarin stake-helders of woordvoerders of 
i~eed maatschappelijk gerekruteerde discussianten be
eidwillig naar consensus zoeken. In plaats daarvan is het 
en oproep om de inhoud van de gezondheidszorg politiek 
b thematiseren. Dat wil zeggen: de vraag poneert een we, 
~n collectief aan mensen die een wereld delen en daar
nee onontkoombaar tot elkaar veroordeeld zijn. En tege
ljik is het een vraag die niet eenduidig te beantwoorden 

111lt: we willen immers allemaal iets anders, dat weet een 
lnd. Thssen collectief en clash heen en weer bewegen: dat is 
oplitiek. Hou de spanning er in, maak tegenstellingen open 
-niet om elkaar de hersens in te slaan, maar om steeds op
mieuw helder te maken wat er op het spel staat. Wat er te 
Vl!i.llen valt. 

SEKSE En de natuur? Het punt is dat 'we' daar niet bui
ten en boven staan, zoals het liberale betoog suggereert als 
li-et gaat over het overmeesteren van 'de natuur'. Maar 
ilrenmin hoeven we ons aan 'de natuur' te onderwerpen, 
>lis was dat (de laatste incarnatie van) een hogere autori
eit, of de leverancier van een lot dat we maar te dragen 
lebben. Zoek liever andere metaforen. Niet boven of onder, 
naar in naturen zijn we. We zijn zelf natuur: in talloze va
mnten. Botsend en met elkaar verweven. Natuur zouden 
ve dan ook in het meervoud moeten leren zeggen en 
~hrijven. Welke naturen te zijn, te doen, te laten: dat zou 
<tan de vraag kunnen zijT).. Daar hoort 'hoe te leven?' bij
nnaar ook: waar willen we dood aan gaan? 

Hetis de vraaghoe die vraag te stellen: hoe politiek te be
mjven over leven en dood? De gezondheidszorg is sinds de 
Jliren zestig langs een aantallijnen gepolitiseerd. Om te be
gnnen die van de klassentegenstelling, en inderdaad: nog 
,teeds zijn de verschillen in sterfte en ziekten tussen socia
.hklassen bepaald indrukwekkend, alleen al in Nederland, 
lat staan wereldwijd. Ook de sekse-tegenstelling is van 
ie lang, die komt immers niet alleen van buiten de gezond
heielszorg op haar af, maar krijgt er ook vorm door. Medi
sche kennis maar ook medische technieken definiëren en 
~transformeren wat het is om 'man' dan wel 'vrouw' te zijn. 
ln dan is er de tegenstelling deskundige-leek, re1evant op 
dierlei plekken waar de dienst wordt uitgemaakt door 
mensen die ervoor geleerd hebben, in naam van de weten
a~c:hap. 

De vraag 'waar willen we dood aan gaan?' valt echter in 
geen van deze registers goed te stellen. Niet groepen men
sen (klassen, seksen of deskundigen en leken) zijn hierbij 
funmers van primair belang, maar soorten levens. Waar het 
cm gaat is: hoe te leven? Hoe om te gaan met de materiali
teitvan het leven: de dorst, de viezigheid, het genot, de pijn, 
~hele rataplan. De vraag 'waar willen we dood aan gaan' 
wnjst ieder van ons op de eigen fragiele lichamelijkheid. 
Ien lichamelijkheid die niet louter feitelijk is, maar een 

project- iets waar iets van te verlangen valt. Hoe willen we 
lichaam zijn? 

ROLSTOEL Dat is niet alleen een vraag aan de politiek 

maar ook als voorwaarde ervoor. In de traditie van de poli
tieke theorie is dit uitgevlakt: het politieke subject had 
doelstellingen- geen verlangens. Het moest worden aan
gesproken op zijn rationaliteit. Daartoe werden allerlei 
hulpconstructies bedacht, tot en met het verbergen van ie
ders eigenheid achter'sluiers van onwetendheid' . Wie mee 
delibereerde, moest niet mogen weten of hij/zij in het ech
te leven zwart, wit, groot, klein, gezond of ziek zou zijn. Nu 
lijkt dit op het eerste gezicht gunstig voor de goede zaak 
van feminisme, anti-racisme, en patiënten- en gehandi
captenbeweging.Als het lichaam van het 'politieke subject' 
tussen haakjes wordt geplaatst, kan het immers niet als 
grond van, of excuus voor uitsluiting of achterstelling figu
reren. En 'witte (enz.) mannen' worden met die sluier van 
onwetendheid aangespoord zich al delibererend in de situ
atie van de ander te verplaatsen. Maar in tweede instantie 
is het bedrieglijk, dit verbergen van de lichamelijkheid van 
beslissers. 

Immers: al heeft het 'politieke subject' officieel geen li
chaam, tussen de regels door is er wel degelijk een verbar
gen. Zo gaan politieke subjecten debatten aan. Maar hoe 
kom je bij De Balie als je rolstoel niet in de bus past? Of als je 
geen oppas hebtvoor de kinderen? Hoe komt je bij een be
toging die zich in Genua afspeelt als je vanuit Mali het vlieg
tuigkaartje niet betalen kunt? En als je elk kwartier een 
pufje van je inhalator moet nemen en buiten adem raakt 
als je te veel praat- tja, dan gaat het wel, debatteren, maar 
makkelijk is anders. Niet alleen de objecten, ook de subjecten 
van het politieke bedrijf hebben een lichaam. Deliberatie 
kan niet 'louter rationeel' zijn, het is ook lichamelijk. Maar 
daarmee niet 'natuurlijk': het is lichamelijk-in-een-sa
menhang. Het is niet het-lichaam-dat-niet-lopen-kan, en 
evenmin het -lichaam-in -de-rolstoel, dat moeite heeft zich 
te verplaatsen, maar het-lichaam-in-een-stad-met-bus
sen-waar-het-niet-in-past. Enzovoorts. Als het vliegtuig
kaartje van betogers uit algemene middelen betaald werd, 
net als dat voor staatslieden, àf als de economie van Mali 
nietwerd fijngemalen, was wellicht zelfs Genua bereikbaar 
voor een Malinese activist (zij het ten koste van veel vuil: 
nog al zo'n vreselijk thema). 

Waarmee we komen waar ik wezen wilde. Welke sa
menhangen om ons heen te bouwen, hoe kunnen we onze 
lichamen leven, welke natuur (of liever naturen, in het 
meervoud) te bedrijven, tegen welke fricties in, met welke 
winden mee?Wat te willen-watvalterte willen -en waar
aan, als het toch moet, dan maar dood te gaan? Dat is tege
lijk een collectieve vraag èn een hoogstpersoonlijke. Een 
zielskwestie èn iets lichamelijks. Iets dat in tradities wor
telt èn uitvinding vereist. En niet het kunnen staat erbij 
voorop, laat staan het mogen. Bij het ontwerpen van het wil
len, komt het aan op het verkennen, verwoorden en verzet
ten van verlangens. 
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