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n de Groene Amsterdammer van afgelo-
pen week waarschuwt de econoom
Paul Krugman weer eens tegen bezui-
nigingen. Hij zegt, kort samengevat,
dat het vasthouden aan bezuinigings-
maatregelen een combinatie is van

blindheid, eigenbelang (van de machthebbers)
en de verkeerde aanname dat recessies een mo-
rele dimensie hebben.

Wat hij niet noemt, is de Europese drie-
procentsnorm. En dat terwijl die norm een be-
langrijke drijfveer is achter de bezuinigingen.
Als Olli Rehn weer eens heeft verteld welke lan-
den hoeveel moeten bezuinigen, reageren poli-
tici op hem als kinderen op een schoolmeester.
Een hoger tekort dan 3 procent ‘mag’ van de
meester, als we maar zes miljard bezuinigen.
Ongehoorzaam zijn is geen optie.

Een illustratie daarvan was het optreden van
Wouter Bos bij Knevel & Van den Brink afgelopen
vrijdag. Na een gesprek over Bos’ nieuwe baan
als bestuursvoorzitter bij het VUmc vroeg Kne-
vel of hij de zes miljard aan nieuwe bezuinigin-
gen gerechtvaardigd vond. Bos antwoordde dat
hij die als econoom onverstandig en ongerecht-
vaardigd vond, maar als politicus niet: wie an-
dere Europese landen een norm oplegt, moet
zich ook zelf aan de regels houden. Van den
Brink: „Dus politiek is het goed, maar econo-
misch is het slecht?” Bos: „Juist.” Van den
Brink: „En wat moet je dan kiezen?” Bos: „Po l i -
tiek.” Van den Brink: „Oké.” Knevel: „Astrid
Kersseboom, u bent met de koning en de ko-
ningin op tour geweest in Nederland…”

Blijkbaar was Bos’ spreektijd voorbij en
moest de koningshuisdeskundige tegenover

hem nodig aan het woord komen. Maar nu we-
ten we niet precies waarom Bos de bezuinigin-
gen onverstandig acht en waarom hij toch kiest
voor politieke boven economische overwegin-
gen.

Ik vroeg me ook af of het kabinet Bos’ analyse
deelt. Minister Dijsselbloem zei een paar weken
geleden bij Knevel & Van den Brink nog dat het
onzin is om te pleiten voor minder bezuinigin-
gen. Investeringen zullen weglekken naar het
buitenland en leiden tot nog meer spaarzucht
bij consumenten, aldus Dijsselbloem. Premier
Rutte is het met hem eens: „Het nu op orde
brengen van de overheidsfinanciën en doorvoe-
ren van hervormingen is cruciaal om de basis te
leggen voor het economisch herstel”, zei hij na
de 6 miljard-aankondiging.

Hoe serieus moeten we deze uitspraken ne-
men? Zouden Rutte en Dijsselbloem echt gelo-
ven dat financiële orde en hervormingen het
economisch herstel gaan bespoedigen? Het zou
goed kunnen dat ze er eigenlijk anders over
denken, net als Bos. Of dat ze het gewoonweg
niet weten – wat niet zo gek zou zijn, gezien
het gebrek aan consensus onder economen over
dit onderwerp.

Als de belangrijkste reden voor bezuinigin-
gen niet het herstel van de economie is, maar de
wens om te gehoorzamen aan de drieprocents-
norm, mogen politici dat van mij best zeggen.
Ik heb liever een eerlijke politicus dan één bij
wie ik moet gissen naar zijn motieven.

Floor Rusman
Gehoorzamen aan de

drieprocentsnorm

Ik heb liever een eerlijke politicus
dan één bij wie ik moet gissen naar
zijn motieven

Z
elfdoding is niet strafbaar. Adviseren over
zelfdoding en het geven van morele steun
zijn evenmin strafbaar. Maar het geven van
„op naleving gerichte instructies” is dat wel.
Net als het aanreiken en toedienen van dode-
lijke middelen.

De grens welke rol de familie wel en vooral
niet kan spelen, werd duidelijk zichtbaar in

een voorlichtingsfilm die vorige week uitkwam. Drie manieren
van autonome levensbeëindiging worden in beeld gebracht. Het
innemen van een dodelijke hoeveelheid medicijnen, het stoppen
met eten en drinken en het inademen van heliumgas.

Wie dat wenst, moet dat wel zelf doen. Wie erbij wil helpen,
moet steeds de nodige afstand houden. De familie kan voorwaar-
den scheppen, voor morele steun zorgen, anderen inlichten, even-
tuele medische zorg aansturen, hulp bieden bij het verwerven van
dodelijke middelen. Maar deze helpen bereiden, is al op de grens.

De film komt vooralsnog niet op televisie, maar is te bestellen.
Het past bij het kwetsbare thema. Nie-
mand wil in Nederland het verwijt
krijgen met het geven van informatie
over zelfdoding die ook actief te wil-
len bevorderen. Juist bij zelfdoding is
er immers nog weleens sprake van ko-
pieergedrag. Deskundigen vragen
media met goede redenen om bij ‘me-

diagenieke zelfdodingen’ geen details te geven over de methode.
Het brengt anderen op ideeën.

Feitelijk is deze film een aanvulling op het boek dat de initia-
tiefnemer ervan, psychiater Chabot, eerder schreef. Vooral ten ba-
te van hoogbejaarden of mensen met uitzichtloos geestelijk lijden
die het leven niet langer verdragen. Louter om redenen die hen-
zelf aangaan.

Die aanpak verdient steun. Het past bij het recht op zelfbeschik-
king, op het maken van eigen autonome keuzen. Chabot brengt al
enige jaren de boodschap dat het eigen leven ook op een pijnloze,
verantwoorde manier kan worden beëindigd, zonder direct ingrij-
pen door een arts. Daarover wordt bij de Nederlandse Vereniging
voor een Vrijwillig Levenseinde een nuance anders gedacht. Daar
ziet men versterven en helium inademen als inhumane metho-
den.

Overigens geeft ook de NVVE informatie voor een levenseinde
in eigen hand, maar alleen over de medicijndood. En via een afge-
schermde website. Chabot laat zien dat het op meer manieren
kan, althans voor doorzetters. Het zogeheten versterven duurt
immers vele dagen. En zelf een met helium gevulde plastic zak
over het hoofd dichttrekken en dan rustig en diep blijven adem-
halen, is ook niet voor iedereen weggelegd.

De film Sterven in eigen regie demonstreert dat de emancipatie
van de zelfstandige burger een nieuwe fase is ingegaan. Die van
het levenseinde in eigen hand. Daarvoor past respect.
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sluit aan bij het recht op
z e l f b e s ch i k k i n g

H
et cliché wil dat de Grote Ver-
halen ten einde zijn. Na de
‘dood van God’, het fascisme
en het communisme zouden
we in postmoderne tijden le-
ven. Tijden waarin niemand

de Hoogste Wijsheid in pacht heeft of zich zou
kunnen aanmatigen het Laatste Woord te spre-
ken. Heel even leek het neoliberale marktden-
ken zich als alternatieve betekenishorizon aan
te dienen. Maar als de tekenen niet bedriegen,
gaat ook dit Grote Verhaal aan zijn eigen succes
ten onder.

Bijna onopgemerkt dringt zich echter een
Groot Verhaal op dat ons met de onvermijde-
lijkheid van een natuurkracht een nieuwe
waarheid in het vooruitzicht stelt. Internetcen-
trisme noemt Evgeny Morozov deze uit Silicon
Valley overgewaaide ideologie in zijn boek To
Save Everything Click Here.

Morozov beschrijft een eigentijds verlos-
singsgeloof dat ons een aards paradijs voor-
spiegelt waarin iedereen participeert, waarin
alle kennis vrij toegankelijk is en waarin mili-
euproblemen, politieke onverschilligheid, on-
gezonde levensstijlen en zelfs morele dilem-
ma’s als sneeuw voor de digitale zon verdwij-
nen. Internetwaarden als transparantie, gemak
en participatie zullen een frictieloze techno-
utopie verwezenlijken en ons verlossen van het
grillige karakter van de werkelijkheid. Voor
het bereiken van de digitale heilstaat hoeft er
volgens de discipelen van deze beweging
slechts aan één opdracht voldaan te worden:
het modelleren van de werkelijkheid volgens
de wetten van de digitale wereld.

Exemplarisch voor deze ideologie is het
door opiniepeiler Maurice de Hond geïnitieer-
de onderwijsexperiment dat volgend school-
jaar onder het veelzeggende acroniem O4NT
(Onderwijs voor een Nieuwe Tijd) van start
gaat. Tien zogenaamde iPadscholen openen
dan hun deuren. Volgens De Hond is dit initia-
tief noodzakelijk omdat de school van nu „een
soort museum is” dat „leerlingen voorbereidt
op het verleden”. Het huidige schoolsysteem
(„analoog en saai”) zou de aansluiting met de
werkelijkheid („digitaal en spannend”) hebben
verloren.

Dus verandert de leraar in een ‘c o a ch ’, de
klas in een ‘unit’ en de school in een ‘commu-
nity’. De ‘fysieke component’ – het schoolge-
bouw – gaat deels virtueel en ‘serious gaming’
wordt breed ingezet. Leidmotief: als een kind
iets leuk vindt, dan zal het makkelijker leren.
In het schoolconcept wordt het aldus ver-
woord: ‘We beloven je dat jij zelf mag kiezen
wat en wanneer je iets gaat doen’. En omdat
kennis in het digitale tijdperk snel zou verou-
deren, worden de leerlingen getraind in 21ste-
eeuwse vaardigheden, zoals: blind typen.

Digifundamentalisten

Maar wat is nu eigenlijk de aard van die zoge-
naamde digitale revolutie en welke kennis
raakt er precies door verouderd? De stelling
van Pythagoras? Onze taal- en spellingsregels
misschien? Het categorisch imperatief van
Kant wellicht of de natuurlijke getallen? En
hoe zit het met het inzicht dat resultaten
slechts waarde hebben wanneer ze zijn verwor-
ven? Is leren niet vooral een oefening in het
uitstellen van verlangens en overwinnen van
weerstanden, een oefening in geduld kortom?
Hoe verhoudt zich dat tot de door De Hond ge-
propageerde ‘gamificatie’ van het onderwijs en
zijn ‘vind ik leuk!’-pedagogiek?

Nog een vraag: zijn de digididactici bekend
met het fenomeen internetpathologieën?
Stoornissen als concentratieverlies en hyperac-
tiviteit ten gevolge van overmatig surf-, swipe-,
en doorklikgedrag van de multitaskende inter-
netmens? En wat te denken van onderzoeken
die uitwijzen dat teksten gelezen vanaf het
scherm of teksten verrijkt met hyperlinks
slecht beklijven?

Wie het even ontluisterende als hilarische
boek van Morozov leest, begrijpt dat het inter-
netcentrisme zich niet met dergelijke vragen
inlaat. Voor digifundamentalisten is de vesti-
ging van de digitale heilstaat namelijk even
onvermijdelijk als de socialistische heilstaat
dat ooit voor communisten was. Men gelooft
dat de digitale revolutie alle oude, analoge

Alles moet wijken voor
de digitale heilstaat

Volgens digifundamentalisten als Maurice de Hond is de
digitale revolutie onvermijdelijk. Zelfs de school dient zich te
voegen naar hun internet-utopie, constateert Hans Schnitzler.

Hans Schnitzler
is filosoof en publicist.
Begin volgend jaar
verschijnt van hem Het
nieuwe proletariaat bij
de Bezige Bij.
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Kunstenaar en artist in
residence van nrc.next

PAGINA 21

Mijn werk is
een poging
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leven afspeelt

Commentaren geven het standpunt van de krant, op basis van
discussies tussen commentatoren en hoofdredactie

Floor Rusman is redacteur van
n r c . n ex t . Elke maandag schrijft ze op
deze plek over de actualiteit.

waarheden op het kerkhof van de geschiedenis
zal dumpen. De kans een eigen handschrift te
ontwikkelen, het verhaal dat een schoolleven
vertelt, inclusief de verveling en verwonde-
ring: voor de internetcentristen behoort die er-
varing tot het verleden. De toekomst is aan cy-
berspace, virtueel en vloeibaar, en de school
dient daarmee gelijkgeschakeld te worden.

Morozov laat zien dat de Silicon Valley-ideo-
logen – en De Hond behoort tot de voorhoede
ervan – zich in hun innovatiedrang nauwelijks
bekommeren om de vraag: ‘Voor welk pro-

bleem zoeken wij een oplossing?’ En stelt men
die vraag wel, dan blijkt de probleemanalyse
meer dan eens gebrekkig of misleidend, ver-
blind als men is door digitale waarden als effi-
ciency, gebruikersgemak en openheid. Boven-
dien zijn veel vernieuwingen die de revolutio-
naire digigeesten in gang zetten een stuk min-
der revolutionair dan zij op het eerste gezicht
l ij k e n .

Eerst als tragedie, dan als klucht

Dat laatste geldt ook voor de iPadschool, een
hypergedigitaliseerde versie van dat vermale-
dijde ‘nieuwe leren’ uit de jaren 90 van de vori-
ge eeuw. Ook destijds zag men in ict de oplos-
sing voor slecht gedefinieerde problemen,
kwam de leerling centraal te staan, werd ken-
nis vervangen door vaardigheden, veranderde
de meester in ‘Jan’ en moest, in de veronder-
stelling dat kennis snel verouderde, de leerin-

houd plaatsmaken voor de heilige graal van
het leerproces. En wat concludeerde het parle-
mentaire onderzoek uit 2008 naar deze onder-
wijsvernieuwing? De wetenschappelijke on-
derbouwing schoot tekort en de verantwoorde-
lijke bewindslieden leden aan tunnelvisie.

Marx stelde dat de geschiedenis altijd twee
keer langskomt: eerst als tragedie, dan als
klucht. Volgens een inventarisatie van de Volks-
krant is de Tweede Kamer, met uitzondering
van de PVV-fractie, enthousiast over De Honds
plannen. Dat onze volksvertegenwoordigers
zo kort van geheugen zijn, doet inderdaad ver-
moeden dat we met een parlementaire klucht
van doen hebben. Minder koddig is het feit dat
men de digitale heilstaat van De Hond zo kri-
tiekloos omarmt. Misschien moeten we con-
cluderen dat internetcentrisme, het nieuwe
Grote Verhaal van onze tijd, de realiteitszin
vertroebelt. Of dat een klucht of tragedie is, zal
de toekomst moeten uitwijzen.

ILLUSTRATIE MERLIJN DRAISMA
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