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SAMENVATTING 
EINDE VERHAAL. EUTHANASIE EN HULP BIJ ZELFDODING IN 
HEDENDAAGSE NARRATIEVE FICTIE 

 
Hedendaagse narratieve fictie uit de westerse wereld engageert zich met de thematiek 
van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Einde verhaal behelst het verslag van een 
onderzoek naar de representatie van levensbeëindiging in fictionele verhalen (vanaf 
1960) en hun inbedding in discussies over dit thema. In het bijzonder wordt aandacht 
besteed aan een viertal werken uit Nederland en de Verenigde Staten: de romans Het 
refrein is Hein (Bert Keizer, 1994) en One True Thing (Anna Quindlen, 1994) en de 
speelfilms SIMON (Eddy Terstall, 2004) en MILLION DOLLAR BABY (Clint Eastwood, 
2004). 

In het eerste hoofdstuk wordt beargumenteerd dat de wijze waarop narratieve 
fictie zich inschrijft in discussies omtrent levensbeëindiging, bestudeerd kan worden 
door fictionele representaties (die hun eigen fictieve werelden creëren) op niet-
hiërarchische wijze te vergelijken met non-fictionele representaties (die betrekking 
hebben op de actuele wereld) over deze thematiek. Doel van het onderzoek is niet om 
te bepalen welk effect de werken in de actuele wereld gesorteerd hebben, maar om 
hun verhouding tot allerlei discussies over euthanasie en hulp bij zelfdoding, zoals die 
in verschillende publieke debatten tot uitdrukking komen, in inhoudelijke zin te 
duiden. Het onderzoek heeft dus een hermeneutisch oogmerk. Zodoende wordt 
bestudeerd hoe narratieve fictie drie verschillende, maar in elkaars verlengde liggende 
functies aangaande levensbeëindiging vervult. De epistemologische functie gaat over de 
reflectie die werken bieden op de mogelijkheidsvoorwaarden van kennisverwerving in 
relatie tot euthanasie en hulp bij zelfdoding, de ethische functie betreft de wijze waarop 
ze deze praktijken in morele zin evalueren en de politieke functie gaat over de vraag hoe 
narratieve fictie reageert op een bepaalde stand van zaken omtrent levensbeëindiging 
in de actuele wereld. 

In methodische zin dragen receptiestudie, intertekstualiteit en narratologie bij aan 
de beantwoording van de onderzoeksvragen. De receptiestudie brengt, aan de hand 
van een viertal dimensies van euthanasie en hulp bij zelfdoding, in kaart op welke 
wijze recipiënten de werken relateren aan het bestudeerde thema (waarbij eveneens 
wordt gelet op de aanwezigheid van intertekstuele referenties in de 
receptiedocumenten). Het onderzoek naar de receptie leidt tot een voor de 
beantwoording van de onderzoeksvragen relevante afbakening van de context van de 
werken. De receptiestudie, die een heuristische functie heeft, voorziet de 
onvermijdelijk subjectieve interpretaties van de wijze waarop de werken zich 
engageren met levensbeëindiging met andere woorden van een intersubjectief 
fundament. Per werk worden enkele onderwerpen geïdentificeerd die nadere 
bestudering behoeven: in de interpretatieve hoofdstukken wordt beargumenteerd hoe 
de werken deze onderwerpen representeren en hoe ze daarmee invulling geven aan de 
epistemologische, ethische en politieke functie. De interpretaties komen tot stand met 
behulp van een brede, uitgesproken cultuurwetenschappelijke opvatting van 
intertekstualiteit, waarmee de plaats van narratieve fictie binnen de door de 
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receptiestudie afgebakende context geanalyseerd kan worden. Tevens wordt gebruik 
gemaakt van de structuralistische narratologie.     

 In de hoofdstukken twee tot en met vijf staan interpretaties van achtereenvolgens 
SIMON, One True Thing, Het refrein is Hein en MILLION DOLLAR BABY centraal. Ik geef 
een korte karakteristiek van de wijzen waarop zij aan de drie genoemde functies 
invulling geven: 

- De epistemologische functie van SIMON staat in het teken van een 
onproblematische visie op kennisverwerving omtrent levensbeëindiging. Met 
name vanwege de waarde die wordt toegekend aan zelfbeschikking, biedt de 
film er ook een positieve ethische evaluatie van. In lijn hiermee bestaat de 
politieke functie van SIMON uit een zeer positieve waardering van de 
Nederlandse omgang met euthanasie en hulp bij zelfdoding. Terstalls 
speelfilm stelt euthanasie, naast het homohuwelijk en de liberale houding ten 
aanzien van (soft)drugs, namelijk voor als verworvenheid van de seculiere 
samenleving. 

- Hoewel One True Thing ogenschijnlijk een fundamentele rechtvaardiging biedt 
van levensbeëindiging op grond van zowel autonomie als barmhartigheid, 
wordt door de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de epistemologische 
functie, de roman gekenmerkt door een ambigue ethische functie. De 
mogelijkheid van empathische kennis wordt namelijk zeer kritisch tegemoet 
getreden in het boek van Quindlen. Gezien de ambivalente ethische evaluatie 
legitimeert One True Thing het verbod op levensbeëindiging weliswaar niet, 
maar bekritiseert dit werk het alternatief – het toestaan van levensbeëindiging 
– net zo goed.  

- Het refrein is Hein maakt duidelijk welke problemen en perspectieven er zijn bij 
het vaststellen van de autonomie van een doodswens alsook van de 
ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van het lijden van een patiënt. De ethische 
functie van Keizers werk bestaat, onder meer gelet op het belang dat aan 
autonomie en het voorkómen van lijden wordt gehecht, uit een fundamentele 
rechtvaardiging van euthanasie en hulp bij zelfdoding, maar is – gezien de 
epistemologische functie – niet van ambivalentie gespeend. Evengoed staat 
Het refrein is Hein, voor wat betreft de politieke functie, een ander denken over 
het levenseinde van patiënten voor, een denken waarin niet de medische 
mogelijkheden, maar de wensen van de patiënt leidend zijn in medische 
besluitvorming rond het levenseinde.  

- De epistemologische functie van MILLION DOLLAR BABY wordt gekenmerkt 
door een geringe mate van scepsis, hetgeen er aan bijdraagt dat de ethische 
functie van de film in het teken staat van een positieve evaluatie van 
levensbeëindiging. Deze komt echter vooral voort uit het belang van de 
principes van autonomie en barmhartigheid. In het verlengde daarvan bestaat 
de politieke functie van MILLION DOLLAR BABY uit een impliciete kritiek op 
de omgang met het levenseinde in het grootste deel van de Verenigde Staten: 
dit gebeurt door levensbeëindiging als een humane daad te representeren en 
door het ter discussie stellen van de in de Amerikaanse samenleving harde 
scheidslijn tussen euthanasie en de gangbare en breed geaccepteerde praktijk 
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van het stopzetten van een medische behandeling waarvan iemands leven 
afhankelijk is. 

Hoofdstuk zes biedt, op basis van een terugblik op de interpretaties uit de voorgaande 
hoofdstukken, een analyse van de wijze waarop narratief-fictionele werken uit 
Nederland en de Verenigde Staten zich inschrijven in verschillende discussies over 
euthanasie en/of hulp bij zelfdoding. Ik betrek echter ook enkele werken uit andere 
westerse landen in mijn bespreking. De besproken discussies hebben betrekking op 
achtereenvolgens: de oorzaken van het verlangen naar een bespoediging van de dood; 
de verhouding tussen autonomie en barmhartigheid; de problemen en perspectieven 
bij het bepalen van het lijden van de patiënt; de problemen en perspectieven bij het 
bepalen van de autonomie van een verzoek om levensbeëindiging; de houding ten 
opzichte van het lijden van de patiënt; de maakbaarheid van het sterven; de 
mogelijkheid van misbruik: het hellende vlak; en, tot slot, het onderscheid tussen 
levensbeëindiging en laten sterven.  

Vervolgens wordt beschreven hoe fictionele verhalen, door hun engagement met 
de zojuist genoemde discussies, invulling geven aan de epistemologische, ethische en 
politieke functie. Veel werken stellen, waar het de epistemologische functie betreft, de 
mogelijkheid tot betrouwbare kennisverwerving als relatief onproblematisch voor. 
Daarnaast zijn er werken waarbij zowel epistemologische moeilijkheden als strategieën 
om hiermee om te gaan gerepresenteerd worden of een overwegend kritische blik op 
epistemologische kwesties geboden wordt. Narratieve fictie die in het teken staat van 
fundamentele epistemologische scepsis vormt daarentegen een zeer kleine minderheid. 

Hoewel de wijzen waarop de ethische functie invulling krijgt, zeer divers zijn, kan 
worden geconcludeerd dat een substantieel deel van de bestudeerde werken een 
(overwegend) positieve ethische evaluatie van levensbeëindiging toelaat. Bij de werken 
waarvoor dit geldt kan een dominant patroon worden waargenomen: ik meen dat het 
bij een aanzienlijk aantal fictionele verhalen van dit deel van het corpus draait om een 
individu met existentieel en daarom niet of nauwelijks oplosbaar lijden (al dan niet in 
wisselwerking met lichamelijk lijden). Op basis van dit lijden heeft hij of zij een 
autonome doodswens, terwijl tegelijkertijd de legitimiteit van barmhartigheid als grond 
voor levensbeëindigend handelen bij deze persoon wordt gerepresenteerd. Zo kan een 
positieve waardering van euthanasie of hulp bij zelfdoding ontstaan.  

De politieke functie van narratieve fictie uit de twee landen verschilt doorgaans van 
elkaar: aangezien een meerderheid van de werken gekenmerkt wordt door een 
progressieve ethische functie, onderschrijven veel Nederlandse fictionele verhalen uit 
de recente tijd de Nederlandse omgang met euthanasie en hulp bij zelfdoding, terwijl 
Amerikaanse narratieve fictie over levensbeëindiging het beleid in (het grootste deel 
van) de Verenigde Staten hieromtrent veelal – hoewel dikwijls impliciet – bekritiseert 
en dus juist niet van een morele legitimatie voorziet.  

Hoofdstuk zes eindigt met een overzicht van enkele overeenkomsten en 
verschillen tussen Nederlandse en Amerikaanse fictionele verhalen. Belangrijke 
overeenkomsten zijn, behalve de progressieve positie van het merendeel van de 
werken, dat er in beide landen ook werken zijn die levensbeëindiging negatief 
evalueren; dat narratieve fictie een grote diversiteit aan ziekten en condities 
representeert; en dat de kwestie van voltooid leven in fictionele verhalen uit beide 
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landen aan bod komt. De verschillen betreffen het gegeven dat er in Amerikaanse 
werken vaker een spanning aanwezig is tussen wat moreel en juridisch legitiem geacht 
wordt; dat naasten in die werken daarom frequenter bij levensbeëindiging betrokken 
zijn en dat dit vaker hulp bij zelfdoding betreft dan in Nederlandse narratieve fictie; 
dat in Nederlandse werken existentieel lijden daarentegen in een vroeger stadium een 
rol van belang speelde en dat het vraagstuk van levensbeëindiging bij dementie er in 
de aandacht staat, terwijl er in de Verenigde Staten juist belangstelling is voor 
mindervaliditeit.  

Het zevende en laatste hoofdstuk staat in het teken van een verdere reflectie op de 
resultaten en methodische en theoretische aspecten van het onderzoek. Voor- en 
nadelen van de receptiestudie worden besproken en er wordt nogmaals kort 
stilgestaan bij de wijze waarop narratieve fictie invulling geeft aan de onderscheiden 
functies. Deze bevindingen relateer ik aan een korte discussie over inhoudelijke en 
formele overeenkomsten en verschillen tussen (Nederlandse en Amerikaanse) romans 
en speelfilms: de conclusie is dat er weliswaar formele, maar geen veralgemeniseerbare 
inhoudelijke verschillen zijn tussen de evaluaties die deze twee kunstvormen van 
levensbeëindiging bieden. Daarna bespreek ik de relatie tussen narratief-fictionele 
werken enerzijds en, onder meer, wetenschappelijke en journalistieke teksten die 
euthanasie en hulp bij zelfdoding representeren anderzijds en betoog ik hoe een aantal 
daarvan een afzonderlijk discours vormt.  

Binnen dit discours wordt levensbeëindiging als een (min of meer) wenselijke wijze 
van doodgaan voorgesteld, een zienswijze op het levenseinde gereleveerd met een 
aantal belangrijke kenmerken. Ten eerste onderschrijft deze visie het fundamentele 
belang van autonomie, het vermogen om het eigen leven in te richten zoals een 
persoon dat zelf wil. Ten tweede wordt het leven binnen deze zienswijze niet als 
fundamenteel onschendbaar voorgesteld: het vertegenwoordigt, hoe belangrijk ook, 
slechts een relatieve waarde. Daarmee verbonden zijn, ten derde, de legitiem geachte 
redenen voor een verlangen naar levensbeëindiging. In de binnen het bedoelde 
discours vervatte visie wordt veel betekenis toegekend aan de mate waarin lijden leven 
onmogelijk maakt. Een situatie waarin lijden er voor zorgt dat een persoon zijn of 
haar bestaan niet langer als zinvol ervaart of “onleefbaar” acht, moet volgens deze 
opvatting worden voorkómen of – indien dat niet meer mogelijk is – opgeheven door 
het leven te beëindigen. Medische technologie vormt geen doel op zich, maar staat ten 
dienste daarvan.  

Vervolgens wordt, in verband met de verhouding tussen werk en interpreet, 
gereflecteerd op de eigen aard van narratieve fictie en de consequenties die dit heeft 
voor de representatie van levensbeëindiging. Ik pleit op twee wijzen tegen claims over 
de specificiteit van narratieve fictie. Ten eerste relativeer ik het formele onderscheid 
tussen fictionele verhalen en “teksten” die niet narratief of niet fictioneel zijn. Ten 
tweede betoog ik dat, ook waar wel duidelijke formele verschillen aanwezig zijn, dit 
inhoudelijke overeenstemming niet per se in de weg staat. Dus zonder dat dit tot een 
onderscheid met niet-narratieve en/of niet-fictionele “teksten” hoeft te leiden voor 
het zover het de invulling van de epistemologische, ethische en politieke functie 
betreft, worden fictionaliteit en narrativiteit door individuele werken op diverse wijzen 
aangewend in hun bijdrage aan discussies over levensbeëindiging. 
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Na deze uiteenzetting volgt een bespreking van de notie van engagement, waarbij 
ik beargumenteer dat mijn focus op dit begrip niet alleen een verbreding van het 
object van onderzoek impliceert, maar dat mijn studie ook de methodische handvatten 
aanreikt om het engagement van narratieve fictie te kunnen bestuderen en de daartoe 
relevante theoretische perspectieven te identificeren. Het boek sluit vervolgens af met 
de formulering van enkele aanknopingspunten voor verder onderzoek. 


