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gek genoeg

Samen één groot brein

H oe heeft internet de manier
waarop je denkt veranderd? Dat

is de vraag die de intellectuele denk-
tankwebsite Edge.org dit jaar stelde
aan tientallen wetenschappers, kun-
stenaars en andere ‘denkers’. Vorig
jaar was het ‘wat gaat alles verande-
ren?’, het jaar daarvoor ‘waarover ben
je van mening veranderd en waar-
om?’ Daarna volgt steeds een eindelo-
ze lijst antwoorden van mensen die
hebben nagedacht. Fijn om te lezen.
En je gaat er zelf ook anders van na-
denken – dankzij het internet.

Hoewel. Volgens onder anderen
antropoloog Helen Fisher en psycho-
loog Mahzarin Banaji heeft het inter-
net helemaal niet veranderd hoe we
denken. Want dat heeft zich in mil-
joenen jaren evolutie ontwikkeld,
zeggen ze. Internet heeft hooguit
veranderd wat we denken en hoe we
ons gedragen – hoe gemakkelijk we
gegevens uitwisselen, informatie op-
zoeken, praten met mensen aan de
andere kant van de wereld.

Alleen: kunnen we ooit wel weten
of internet onze manier van denken
veranderd heeft? Niet door introspec-
tie, zou je in eerste instantie zeggen.
Over jezelf nadenken leert je niets
over de werking van je hersens. Maar
het blijkt toch te kunnen. Zo schrijft
classicus James O’Donnell: „M ij n
vingers zijn onderdeel van mijn
brein geworden.” Omdat hij tijdens
het schrijven en denken voortdurend
dingen opzoekt. „Stel me vandaag de
dag een goede vraag”, schrijft hij, „en
ik merk dat ik ga zitten friemelen.”

Internet moet dus wel iets verande-

ren in de manier waarop je onbewuste
denkvermogen werkt. Het hoeft ook
veel dingen niet meer op te slaan. Vol-
gens psycholoog Stephen Kosslyn
functioneert het internet als zijn ge-
heugen: „Ik voel me niet meer op mijn
gemak als ik niet online ben wanneer
ik schrijf [...] het voelt alsof de browser
een verlengstuk van mezelf is.”

Een nadeel van voortdurend met
iedereen verbonden zijn, schrijft Kos-
slyn, is wel dat hij vroeger meer dag-
droomde. „Dan had ik soms een on-
verwacht inzicht of idee.” Dat ge-
beurt nu minder vaak. Nu krijgen
mensen hun onverwachte inzichten
vooral op internet, van anderen dus.
We worden samen één groot brein.

Edge.org is ondertussen erg web
1.0: geen mogelijkheid tot reageren
of discussie. Heerlijk. Je kunt er nog
steeds goed bij dagdromen.

Ellen de Bruin

Door Wubby Luyendijk
Hoe definieer je menselijke waardig-
heid? Vraag het studenten in het bui-
tenland en ze staren je glazig aan, ver-
telt Martin Buijsen, hoogleraar recht
en gezondheidszorg. Wie kan zo’n
beladen vraag nou een-twee-drie be-
antwoorden?

Vraag hetzelfde aan studenten in
Nederland en ze hebben direct een
antwoord klaar. Allemaal beginnen
ze over ‘kunnen doen met je leven
wat je wilt’. Nederlanders, zegt Buij-
sen, vereenzelvigen menselijke waar-
digheid met het recht op individuele
zelfbeschikking .

Dat moet haast wel te maken heb-
ben met de euthanasiewet in Neder-
land. Sinds 2002 maakt die het moge-
lijk het leven van patiënten op hun ei-
gen verzoek te beëindigen. Maar de
gedachte dat een patiënt dat recht
kan afdwingen, is een misverstand.
De zelfbeschikker is geen keizer van
zijn sterfbed. Euthanasie doe je niet
in je eentje. Je hebt er een arts bij no-
dig die het moet uitvoeren. En dan is
het goed te weten dat vier op de tien
huisartsen het nooit op euthanasie la-
ten aankomen. Het stuit ze tegen de
borst. Waarom iemand doodspuiten
terwijl een arts tot taak heeft patiën-
ten juist beter te maken?

Die worsteling blijkt ook uit de do-
cumentaire Dodelijk Dilemma die de
VPRO donderdag uitzendt. Daarin
volgt Juul Bovenberg drie huisartsen
die te maken krijgen met een eutha-
nasieverzoek. Hun patiënten zijn on-
geneeslijk ziek, ze hebben kanker, de
spierziekte ALS en een onomkeerbare
zenuwbaanaandoening. Alle drie vra-
gen ze hun dokter om hen te helpen
sterven. Of moeten we schrijven ‘eu-
thanasie te plegen’, omdat ‘levens-
beëindigend handelen’ nog altijd te
boek staat als strafbaar feit?

De vraag om euthanasie stelt artsen
voor ingewikkelde dilemma’s die op
hen ook emotioneel een zware wissel
trekken. Waar ligt de grens van leven,

van dood, van lijden? Wanneer is lij-
den uitzichtloos en ondraaglijk? Wie
bepaalt wanneer de grens is bereikt?
Wat is het verschil tussen angst voor
ontluistering en een wens om te ster-
ven? Wat begin je als achterblijvers
niet willen dat hun geliefde uit het le-
ven stapt? En hoe reageer je als de pa-
tiënt op het afgesproken moment
toch niet dood wil?

Neem mevrouw Van Boekel met de
spierziekte ALS. Praten lukt al niet
meer. Ze woont thuis waar man en
beide dochters haar liefdevol verzor-
gen. Ze zit weggezakt in haar rolstoel
als de huisarts het ondertekende eu-
thanasieverzoek uit haar dokterstas
vist. Weet mevrouw „op welk mo-
ment het genoeg is en u niet meer ver-
der wil?” „Weet niet”, klinkt het via
de ijzeren stemcomputer. Even later
stelt de dokter meneer Van Boekel de-
zelfde vraag. „Als het zo gaat”, zegt
de man tussen zijn duiven in de tuin,
„wil ik ze gewoon nog niet kwijt. Nog
geen jaar geleden was ze nog aan het
fietsen naar de apotheek.”

De verklaring verdwijnt, terug de
dokterstas in. Onwillekeurig dwalen
de gedachten af naar die andere docu-
mentaire over een ALS-patiënt die om
euthanasie vroeg. Dood op verzoek, uit
1994, een IKON-film van Maarten

van Nederhorst. Voor het oog van
heel Nederland stierf Cees van Wen-
del de Joode in een fysiek minder
slechte toestand dan mevrouw van
Boekel. Prompt vroegen deskundi-
gen en televisiekijkers zich af of huis-
arts Wilfred van Oijen niet langer had
moeten wachten met de euthanasie.

Arme huisarts. Ga d’r maar aan-
staan. Maar zo eenzaam als euthana-
sie was voor de Amsterdamse arts Ge-
rard Schiethart, is het niet. Hij was de
eerste huisarts die in 1971 het Neder-

landse televisiepubliek bekende hoe
hij een 57-jarige terminale kankerpa-
tiënte had helpen sterven. Dat ge-
beurde in het NCRV-programma Een
milde dood. „We zijn samen naar de be-
slissing toegegroeid”, vertelde de
overtuigingsdader. „Ik had allerlei
moeilijkheden. Technische moeilijk-
heden […] Het heeft ongeveer twaalf
uur geduurd. Ik had gedacht dat het
sneller zou gaan.”

Schiethart had het gif gekregen van
een bevriende dierenarts, vertelt pro-

Wie dood wil is nog 
De publieke omroep overlaadt het publiek 

 Donderdag is er alweer een
documentaire over euthanasie
op de televisie.

 Met ‘dank aan’ de NVVE die
graag meedenkt en financiert.

Documentaires over
euthanasie waren
wegbereider voor
euthanasiewet 

de krant van gisteren

Oude kranten, wat moet je ermee?
Je kunt er vis in verpakken. Of ser-
vies. Of je kan ze in de kattenbak leg-
gen.
Redacteuren vormgeving van
nrc.next daarentegen, gebruiken de

krant van gisteren graag als basis
voor nieuwe ‘kunst’. Vandaag beeld-
redacteur Sterre Sprengers.

 Bijdragen aan deze rubriek zijn
welkom via klik@nrc.nl

 ik@nrc.nl
Zaterdagavond, mijn zoon van 16
kondigt aan te gaan stappen met
zijn vrienden. Zijn afhangende
broek ontlokt bij mij een opmer-
king, hij reageert bozig, want ik
weet niet wat ‘in’ i s.
Buiten is het bar en boos, het
sneeuwt onafgebroken. Nu geen
goed moment om hem óók nog
eens te waarschuwen voor de
weersomstandigheden.
Hij gaat, maar ik houd mijn hart
vast: bier en gladheid lijkt mij
geen ideale combinatie.

Zondagochtend, heb hem niet
horen thuiskomen en zie ook niet
zijn gebruikelijke spoor van spul-
len. Ik kijk naar buiten de witte
wereld in en glimlach. Op mijn
auto staat met grote letters in de
sneeuw geschreven: ‘hallo mam’.
Ik ben gerustgesteld.

Marjo Bramer

 Ook een ikje maken? S tu u r
je bijdrage van maximaal
120 woorden naar ik@nrc.nl
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og geen keizer van zijn sterfbed
k met documentaires over euthanasie

Spraakmakende films van NCRV en Human

grammamaker Henk Mochel, en
heeft de ultieme spuit twee keer moe-
ten geven. Want er bestond nog geen
handleiding waarin beschreven stond
hoe euthanasie het ‘beste’ kon wor-
den uitgevoerd. Evenmin had Schiet-
hart de keuze om de patiënte zelf een
dodelijk drankje te laten drinken, zo-
als één van de huisartsen in de VPRO-
documentaire doet. Daarvoor slikte
de patiënte te moeilijk. Überhaupt
vond Schiethart dat, vertelde hij de
televisiekijkers, geen optie. „Het is je

onttrekken aan een stuk verantwoor-
d e l ij k h e i d . ”

De uitzending op televisie bleek
een wegbereider. De vierdelige serie
over euthanasie droeg bij aan een
maatschappelijke discussie die
30 jaar later leidde tot ’s werelds eer-
ste euthanasiewet. Programmamaker
Mochel ontving een Zilveren Nip-
kowschijf voor zijn pionierswerk.
Wel is de programmaker altijd bang
geweest, vertelt hij, voor „een demo-
cratiseringseffect”. Dat hij hulpverle-

ners heeft aangezet tot wat schrijfster
en criminologe Andreas Burnier later
‘euthanasiasme’ noemde. Broeder
Frans H. in Kerkrade, ziekenverzorg-
ster Martha U. uit Delfzijl, Lucia de B.
in Den Haag, ziekenbroeder Hans
‘Spuit Elf’ H. uit Rotterdam. Hoe
kwam het anders dat ineens zo veel
verplegers „uit medemenselijkheid”
zieken en bejaarden aan hun einde
hielpen?

Het verlossende antwoord daarop
is anno 2010 niet te geven. Wel zet de

televisie nog steeds de toon in het pu-
blieke debat, ook doordat dit kabinet-
Balkenende heeft afgesproken dat er
geen nieuwe regels komen voor eu-
thanasie. De publieke omroep, de
NCRV en Humanistische Omroep
voorop, overlaadt het publiek met do-
cumentaires over euthanasie. Begin
vorige maand nog, toen de NCRV de
documentaire Voor ik het vergeet her-
haalde, over een man met beginnen-
de dementie die zijn eigen dood re-
gisseerde. Tot woede van de familie

weigerde de huisarts euthanasie en
wilde zij de man niet doorverwijzen
naar een collega zonder gewetensbe-
z wa r e n .

Je vraagt je bij al de films af wat de
rol is van de Nederlandse Vereniging
voor een Vrijwillig Levenseinde (NV-
VE) Deze club van zelfbeschikkers
werkt „als kenniscentrum” mee aan

vrijwel elke documentaire over eu-
thanasie, vertelt een woordvoerder,
en betaalt mee aan een substantieel
aantal daarvan. Soms een paar hon-
derd euro, ook wel 40.000 euro. De
vraag dringt op of de vereniging via
de documentaires niet al te eenzijdig
en fanatiek zijn stervensboodschap
kan verkondigen. Huisartsen moe-
ten, vindt de NVVE, desnoods via de
tuchtrechter verplicht worden mee te
werken aan euthanasie. En op de
website staat dat artsen ook de ‘verge-
ten groepen’ – chronisch psychiatri-
sche patiënten, dementerenden en
mensen die levensmoe zijn – moeten
helpen „waardig te sterven”.

Warempel, daar is het weer. De
‘menselijke waardigheid’ in verband
gebracht met zelfbeschikking en ster-
ven.

Wat vindt hoogleraar Buijsen van
zo’n ‘e u t h a n a s i e p l i ch t ’ voor artsen?

Dat botst, constateert hij. Met het
zelfbeschikkingsrecht van diezelfde
dokter. „Je vraagt niet iets wat des
dokters is. Artsen hebben toegang tot
het medicijnkastje maar euthanasie is
geen medisch handelen. Je vraagt het
de dokter als mens. En ieder mens
kan altijd een beroep doen op zijn ge-
weten.”

Euthanasie staat niet op de politieke
agenda, maar wel op die van de tele-
visie. Met (financiële) dank aan de
NVVE. Een overzicht van spraakma-
kende documentaires de afgelopen
j a re n .

. 2010 Dodelijk Dilemma, VPRO,
Juul Bovenberg. Ze volgt drie huis-
artsen die euthanasie verlenen. NV-
VE adviseerde.

. 2009, Uitgeleefd, Dries Meinema.
Vertoond op het Nederlands Film
Festival, nog niet op tv. Over een be-
jaarde man die uit het leven had wil-
len stappen. NVVE betaalde mee en
adviseerde.

. 2008 Voor ik het vergeet, NCRV,
van regisseur Nan Rosens, over het
gebrek aan hulp bij zelfdoding en
euthanasie voor mensen met begin-
nende dementie. NVVE betaalde
mee en adviseerde.

. 2008 Mag ik dood, Human, van
Eveline van Dijck, over het gebrek
aan hulp bij zelfdoding in de psychi-
a t ri e . NVVE adviseerde.

. 2006 Ik wil nooit beroemd wor-

den, Human, Mercedes Stahlen-
hoef. Over Tobias, een ambitieus en
succesvol cellist tot hij op zijn 39ste
na een hartstilstand in coma raakt.
Als hij ontwaakt blijkt hij lichamelijk
en verstandelijk ernstig gehandi-
capt. Zijn omgeving worstelt met de
vraag: wat is bepalend voor een zin-
vol bestaan? NVVE betaalde mee en
adviseerde.

. 2004 Regie over eigen leven en
sterven, NCRV, Rob Hof. Driedelige
documentaire waarin artsen, ver-
pleegkundigen en ernstig zieke en
terminale patiënten worden ge-
vo l g d in het Arnhemse Ziekenhuis
Rijnstate.

. 2004 Omke Jan, Omroep Fryslan,
Wouter Snip. Over de zelfmoord van
de 85-jarige Jan Mosterman uit Hol-
lum. De NVVE adviseerde en betaal-
de mee.

. 2003 Dag Allemaal Human, Jaap
van Hoewijk. Over een 92-jarige
man die zichzelf ophangt. Hij was
niet ziek, maar was bang om gebrek-
kig te worden en afhankelijk. Ge-
maakt in opdracht van de NVVE die
de documentaire ook betaalde.

Vier op de tien
huisartsen laten het
nooit op euthanasie
aankomen 
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