VAN HET BESTUUR
Het is bekend dat voor- en tegenstanders van de autonome route steun en bewijsmateriaal
kunnen ophalen uit tijdschriften die dezelfde opvatting uitdragen. Die tijdschriften en kranten
halen hun bewijs weer van onderzoeksbureaus die materiaal sorteren en groeperen waarmee
hun eigen opvatting wordt “bewezen”. En je kunt ook altijd weer terecht bij oude denkers, ethici,
filosofen, sociologen en dergelijke uit jouw eigen denkrichting. En iedereen doet zijn best om
objectiviteit te suggereren.
Een mooi staaltje hiervan vonden wij bij de analyse van de Netflix-serie “13 Reasons why” in De
Morgen. Volgens een Amerikaans onderzoeksteam zou het aantal suïcides onder jongeren
dramatisch zijn gestegen na het uitkomen van deze tv-serie. Uit de studie naar de feiten blijkt
dat daarop heel veel af te dingen is. De vermeende oorzakelijkheid is veel minder duidelijk dan
naar buiten werd gebracht. Onder meer was de stijging van het aantal suïcides al merkbaar
voordat de tv-serie begon en meer van dit soort relativeringen. Het Reformatorisch Dagblad
grijpt de publicatie ook aan onder het motto: “Als je haatpredikers kunt tegenhouden, waarom
dan serie over zelfdoding niet?” Ook hier met verwijzingen naar het stijgen van de
zelfdodingscijfers na een publicatie erover.
Wij zijn dan benieuwd naar de cijfers over stijgingen van het aantal zelfdodingen na die van
Herman Brood, Antonie Kamerling, Joost Zwagerman en anderen. Iemand wel eens naar
gekeken? Helemaal statistisch juist zou het zijn als je het zo specifiek kunt maken, dat er een
meting vooraf van zo’n zelfdoding is en vlak erna om de invloed te meten. En dan andere
factoren te kunnen uitsluiten, zoals armoedeval, werkloosheid of een andere externe factor.
Daarbij is het opvallend hoe gemakkelijk deze discussie over zelfdoding onder jongeren op de
totale bevolking wordt geprojecteerd. Het doel is simpel: tegenhouden dat mensen de regie
over hun levenseinde realiseren. Op deze manier wordt aan de groep vooral ouderen de
mogelijkheid ontzegd de regie over hun levenseinde te nemen. Natuurlijk is zelfdoding de
belangrijkste factor van de overlijdens onder jongeren! Waar moeten ze anders aan doodgaan?
Maar moet je het de grote groep van bijvoorbeeld 70-plussers ontzeggen? Of de 60-plussers?
In juni praat de kamer waarschijnlijk weer over suïcide preventie. Het zou onze
volksvertegenwoordigers sieren als ze die zaken eens gingen scheiden: aan de ene kant het
onnodige leed van de suïcides voorkomen met een juiste aanpak. En aan de andere kant de
grote groep Nederlanders een proeftuin bieden in de vorm van de Coöperatie Laatste Wil. Een
proeftuin waarbij alle mitsen en maren uit de samenleving kunnen worden omgezet in creatieve
oplossingen om deze mensen niet in de kou te laten staan.

