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ken zorgen voor nieuwe juridische 
problemen, bijvoorbeeld op het 
gebied van de aansprakelijkheid 
van arts en ziekenhuis. In vitro-
fertilisatie ('reageerbuisbevruch
ting') kan besmettingsgevaren 
met zich meebrengen, zo is geble
ken in het Rotterdamse Dijk-
zigtziekenhuis. Wie kunnen daar
van slachtoffer worden en voor 
welke schade kan zo iemand het 
ziekenhuis of de behandelende 
arts.met succes aansprakelijk stel
len? 

Bij in vitro-fertilisatie vindt be
vruchting buiten het lichaam van 
de vrouw plaats door een eicel en 
sperma in een 'reageerbuis' bij el
kaar te brengen. Bij deze be
vruchting wordt gebruik gemaakt 
van een kweekvloeistof op basis 
van bloedserum dat soms afkom
stig is van bloeddonoren. Dit 
bloedserum kan besmet zijn, bij
voorbeeld met het hepatitis-B-vi-
rus. Daardoor raakt ook de 
kweekvloeistof besmet. Als de be
vruchte eicel wordt ingebracht in 
de baarmoeder en deze eicel is 
omgeven met besmette kweek
vloeistof, dan is de kans groot dat 
de vrouw besmet raakt. 

Maar niet alle vrouwen die wor
den besmet, zullen ziek worden 
en geelzucht krijgen. Wel kunnen 
zij zelf, afhankelijk van de kracht 
van het virus, een potentiële bron 
van besmetting vormen. Met na
me voor hun partner: het hepati-
tis-B-virus is gemakkelijk over
draagbaar via lichaamsvochten, 
bijvoorbeeld door seksueel con
tact. 

Als een vrouw na in vitro-ferti
lisatie zwanger raakt, en die kans 
is ongeveer 20 procent, is het on
zeker of het embryo ook het he-
patitis-B-virus zal krijgen. Waar
schijnlijk zijn de risico's voor pril
le embryo's zeer gering, aldus dr. 
S.W. Schalm, internist-hemato-
loog in het Dijkzigtziekenhuis 
(NRC Handelsblad van 7 maart). 
Zwangere vrouwen die besmet 
zijn, zouden een kans van 40 tot 
70 procent hebben om het virus 
aan het kind door te geven, aldus 
de medisch-redacteur van NRC 
Handelsblad in diezelfde krant. 

Waarschijnlijk gebeurt dit niet 
via' de bloedbaan en de placenta, 
maar eerder tijdens de geboorte, 
in het baringskanaal of door con
tact van de baby met ontlasting 
van de moeder. Door de baby di
rect na de geboorte te vaccineren, 
kan deze voor de ziekte worden 
behoed. 

Besmettelijke geelzucht is in 
het algemeen goed te bestrijden, 
maar herstel vergt weken tot 
maanden. In een enkel geval kan 
de patiënt overlijden. Maar het is 
ook mogelijk dat de ziekte 'ge
ruisloos' verloopt. Volgens dr. J. 
Huisman, ex-hoofd van de afde
ling infectieziekten van de GGD 
in Rotterdam (Trouw van 7 
maart) is het onvoorspelbaar wat 
de gevolgen van besmettelijke 
geelzucht op langere termijn kun
nen zijn. De ervaring leert dat 80 
procent van de mensen die ziek 
worden volledig herstelt en dat 5 
procent bepaalde afwijkingen 
overhoudt. Het is uitzonderlijk, 
maar niet onmogelijk dat een pati-
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In vitro-fertilisatie kan 'uitdijende' schade veroorzaken 

Aansprakelijkheid eist grenzen 
ënt verschijnselen ontwikkelt die 
chronisch zijn. De gevolgen daar
van uiten zich dan pas later in de 
vorm van een chionische leveront
steking of leverkanker. 

Wanprestatie 
Als de vrouw ziek is geworden 

ten gevolge van besmetting met 
het hepatitis-B-virus, dan zal zij 
schade lijden. Bijvoorbeeld door 
ziektekosten, kosten voor huishou
delijke hulp, inkomstenderving en 
schade door gemis aan levens
vreugde (immateriële schade). 
Kan zij deze schadeposten ver
goed krijgen? 

Zij kan de arts of het zieken
huis waarschijnlijk met succes 
aansprakelijk stellen. Een vrouw 
die in aanmerking komt voor in 
vitro-fertilisatie zal — impliciet 
of expliciet — een overeenkomst 
aangaan met de behandelende arts 
of met het ziekenhuis. Een derge
lijke overeenkomst zal globaal als 
inhoud hebben dat de arts de 
vrouw voldoende informeert over 
de risico's en de mogelijke gevol
gen van een behandeling. Resulta
ten in de vorm van een succesvol
le zwangerschap en een gezond 
kind kunnen natuurlijk niet wor
den gegarandeerd. De arts ver
bindt zich om zo goed mogelijk 
zijn best te doen. Hij kan alleen 
worden aangesproken op grond 
van wanprestatie als de overeen
komst niet goed is uitgevoerd, in 
de zin dat hij zich onvoldoende 
inspanning heeft getroost. En dat 
laatste zou hier wel eens het geval 
kunnen zijn: het gebruiken van 
een besmette kweekvloeistof lijkt 
niet te rijmen met de zorg die van 
een goede arts kan worden ver
wacht. 

Arts en ziekenhuis kunnen zich 
niet verweren door te zeggen dat 

Na reageerbuisbevruchting in het Rotterdamse 
Dijkzigtziekenhuis zijn tal van vrouwen besmet met het 
hepatitis-B-virus. Nu blijkt dat meer ziekenhuizen en 

klinieken die techniek toepassen, met alle materiële èn 
immateriële risico's voor alle betrokkenen van dien, groeit 

— niet alleen bij de Landelijke werkgroep IVF en de 
Nederlandse vereniging voor reageerbuisbevruchting 

(NVRB) — de behoefte aan strikte, in wetten verankerde 
regels. 

Door A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar 
en C.J.J.M. Stolker 

het besmette bloed is betrokken 
van een bloedbank en dat daür het 
bloed beter onderzocht had moe
ten worden. In het Nederlandse 
burgerlijke recht is men ook dan 
aansprakelijk. En bovendien biedt 
de overeenkomst met de patiënt 
hoogstwaarschijnlijk voldoende 
grondslag voor een eigen zorgver
plichting van arts of ziekenhuis 
om ook de kweekvloeistof zelf op 
gevaarlijke virussen te onderzoe
ken. 

De schade die een slachtoffer 
lijdt, is doorgaans te onderschei
den in materiële en immateriële 
schade. In het eerste geval gaat 
het om de dokterskosten, de mo
gelijke inkomensschade en — 
kortom — al die schadeposten 
waarvoor men een rekening kan 
overleggen. De immateriële scha
de is veel moeilijker te berekenen: 
hoeveel is verdriet 'waard', erger
nis, gederfde en nog te derven le
vensvreugde? 

Ofschoon men zich zelfs kan 
afvragen of leed eigenlijk wel een 
prijskaartje verdraagt, pleegt men 
in Nederland en daarbuiten het 
slachtoffer toch een bepaald be
drag aan schadevergoeding te ge
ven. Men spreekt dan ook wel van 
'smartegeld'. In Nederland vari

eert dat bedrag al naar gelang de 
omstandigheden van enkele tien
tjes voor 'klein' leed tot zo'n 
ƒ 150.000,- voor het zwaarste en 
langdurigste leed. 

Naar alle waarschijnlijkheid 
kan de vrouw die met het virus is 
besmet zowel de materiële als de 
immateriële schade vergoed krij
gen. Wel is het, zeker bij letsel
schade, vaak heel moeilijk om in 
één keer een volledig bedrag aan 
schadevergoeding vast te stellen. 
Wie weet hoe in deze hepatitis-af-
faire de ziekte zich zal ontwikke
len? Wil men per se in één keer 
een schadevergoedingsbedrag 
vaststellen, dan zal men er een 
slag naar moeten slaan. Daarna is 
de zaak dan gesloten. Wil men 
dat niet, dan kiest men voor een 
systeem van periodieke betaling 
waarbij de zaak 'open' blijft en 
waarin telkens wordt vastgesteld 
hoe groot de schade in een be
paald tijdvak is. 

Partner(s) 
Als de partner van de vrouw 

besmet raakt door seksueel con
tact, dan kan ook hij schade lijden 
die hij vergoed wil zien. Hij kan 
proberen zijn schade op grond 

van onrechtmatige daad vergoed 
te krijgen, omdat ook jegens hèm 
onzorgvuldig werd gehandeld. 
Vergoeding van de materiële èn 
van de immateriële schade valt 
ook nu te verdedigen. 

Aan deze vordering zitten ove
rigens wel meer haken en ogen 
dan aan die van de vrouw. Zo zou 
men beide partners wellicht 'ei
gen schuld' kunnen verwijten als 
zij met eventuele wetenschap van 
de hepatitis en ondanks een waar
schuwing van het ziekenhuis (on
beschermd) geslachtsverkeer heb
ben gehad; zo zou het ziekenhuis 
de aansprakelijkheidsdans geheel 
of ten dele weten te ontspringen. 
Bovendien kan het ziekenhuis 
zich misschien aan aansprakelijk
heid proberen te onttrekken door 
aannemelijk te maken dat de man 
de ziekte elders en op een andere 
wijze heeft opgelopen. Maar dat 
zal voor het ziekenhuis niet een
voudig zijn. 

Nog een stap verder: als die al
dus besmette man, zonder het te 
weten, zijn besmetting weer aan 
een volgende overdraagt, en die 
wéér aan een ander? Zijn de arts 
en het ziekenhuis daarvoor uitein
delijk allemaal aansprakelijk? Die 
vraag is moeilijk te beantwoorden. 
„Every injury has ramifying con-
sequences, like the ripplings of 
the waters, without end", schreef 
een Amerikaanse rechter eens in 
een vonnis. Het is aan de rechts-
toepassers bij 'uitdijende' schade 
ergens een halt aan de aansprake
lijkheid toe te roepen — maar 
waar? 

De kansen op schade bij het 
embryo of de baby worden voor
alsnog zeer laag geschat. Maar 
hoe gering die kans ook is, alles 
dient in het werk te worden ge
steld om ziekte te voorkomen. 
Dat betekent dus in elk geval dat 

vaccinatie op kosten van het zie
kenhuis dient plaats te hebben. 

Probleem bij aansprakelijk
heidsstelling in dit soort situaties 
is wie schadevergoeding kan vor
deren. De ouders, omdat zij zelf 
rechtstreeks schade lijden doordat 
zij extra kosten voor het kind 
moeten betalen? Of ook de baby 
(daarbij vertegenwoordigd door 
de ouders), die mogelijkerwijs be
smet is en daaraan misschien nare 
gevolgen overhoudt? 

Als de baby de vordering in 
zou stellen, rijst een bijzonder 
probleem. Er zijn fouten ge
maakt, maar op het moment dat 
dat gebeurde, bestond de baby 
nog niet, was er zelfs nog geen 
sprake van een ingenesteld em
bryo. Om drager van rechten en 
plichten te kunnen zijn, moet er 
een 'wezen' bestaan, een persoon 
zijn. Eventueel kunnen er rechten 
worden ontleend aan de periode 
vóór de geboorte, maar dan moet 
de vrouw wel zwanger zijn. Van 
een zwangerschap mag men pas 
spreken als een vrucht zich heeft 
ingenesteld. Dat is nog niet het 
geval op het moment van de fout. 
Toen was er nog 'niks'. 

In elk geval kunnen de ouders 
wel zelf een vordering instellen 
voor de extra materiële kosten die 
de verzorging van een ziek kind 
met zich meebrengt. Immateriële 
schade, omdat zij zo verdrietig 
zijn een ziek kind te hebben, krij
gen zij niet vergoed omdat het 
hier niet om hun eigen lichamelij
ke letsel gaat. Want naar Neder
lands recht heeft alleen de ge
kwetste zélf een aanspraak op 
smartegeld. 

Exoneratie 
De vraag is ten slotte of een 

ziekenhuis of arts zich kan wape
nen tegen aansprakelijkheid. Zou 
men de vrouw van tevoren een 
verklaring kunnen laten onderte
kenen waarin ziekenhuis en arts 
bij voorbaat hun mogelijke aan
sprakelijkheid uitsluiten? In de 
gezondheidszorg komt zoiets 

• maar sporadisch voor. Deson
danks zijn instellingen waar aan in 
vitro-fertilisatie wordt gedaan be
zig met het formuleren van zo'n 
— wat de jurist noemt — 'exone-
ratie-clausule'. 

Toch is het de vraag of dat zal 
helpen. In de rechtspraak en in de 
juridische literatuur worden der
gelijke clausules, indien gemaakt 
door instellingen van gezondheids
zorg, met veel argwaan bekeken. 
Men vindt ze niet te rijmen met 
de vertrouwensrelatie die er is 
tussen arts en patiënt. 

In een voorontwerp van wet dat 
de ministers van justitie en van 
WVC vorig jaar publiceerden en 
waarin de rechten van de patiënt 
zijn weergegeven, wordt de exo-
neratie-clausule zelfs helemaal 
verboden. Dat lijkt een juist 
standpunt, zeker zolang artsen en 
ziekenhuizen zich naar behoefte 
kunnen blijven verzekeren. Aldus 
wordt de schade van enkelen ge
dragen door allen. 

De auteurs zijn verbonden aan 
de afdeling Burgerlijk Recht van 
de Rijksuniversiteit Leiden. 

De 'studie-strippenkaart' ver
hoogt de keuzevrijheid van de 
studenten, en regelt (lees: be
perkt) de studieduur. De kaart 
zou de vrijheid van de studenten 
verhogen door hen in staat te stel
len zelf (binnen door de universi
teit te stellen grenzen) de onder
delen van het studiepakket te kie
zen. Dat zou dan worden verge
makkelijkt door alle onderwijs ten 
behoeve van de strippenkaart in 
'modulen' onder te brengen. 

Die modulen bestaan echter al 
lang. Zelfs aan de Leidse universi
teit, die bij dergelijke vernieuwin
gen meestal niet vooroploopt, is 
het onderwijs ingericht in modu
len (van 120 uur). De strippen
kaart is daarvoor dus in het ge
heel niet nodig. Het gaat erom re
gels vast te stellen volgens welke 
studenten mogen kiezen. De kaart 
speelt daarin geen rol. 

De kaart is pok niet 'neutraal'. 
Zij werkt uiteraard een gecompli
ceerde bureaucratische controle 
in de hand. Ik zie de Leidse uni
versiteit alweer (wetenschappe
lijk) personeel ontslaan en admini
strateurs aanstellen die die kaar
ten gaan afstempelen. Want het 
geld gaat steeds meer naar de ad
ministratie. Door de jongste be
zuinigingen is het wetenschappe
lijk personeel gereduceerd en het 
(hoger) administratief personeel 
uitgebreid. Geheel overbodig; de 

tentamenbriefjes, die natuurlijk 
moeten blijven, zijn immers vol
doende. 

De commissie juicht een grote 
invloed van studenten op het 'ge
drag van de universiteiten' toe. Ik 
niet. De universiteiten adverteren 
nu al op een welhaast schaamtelo
ze wijze om maar zo veel moge
lijk studenten binnen te halen. En 
het is nu eenmaal niet zo dat de 
keuze van de grote meerderheid 
tot kwaliteitsverhoging, of zelfs 
maar -handhaving, leidt. Hebben 
we dan niets geleerd van de fou
ten van de democratisering? 

Het tweede dat de strippen
kaart doet is de studieduur van de 
studenten nog preciezer regelen. 
Op het ogenblik kan de student 
maximaal voor zes jaar studiefi
nanciering krijgen; daarna vervalt 
die en betaalt hij veel meer colle
gegeld. Dat is afdoende om alle 
studenten weg te sturen. 

Maar nee, dat is niet genoeg. 
Met de strippenkaart mogen de 
'snelle' studenten (die hun docto-
raal-examen in vier jaar behalen) 
zes, de 'redelijk snelle' (doctoraal 
in vijf jaar) vijf en een half jaar 
studeren. De 'langzamen', die zes 
jaar nodig hebben, mogen er zes 
jaar over dóen. 

Wat betekent de strippenkaart 
dus? Dat de categorie van redelijk 
snelle studenten niet zes maar vijf 
en en half jaar mag studeren. 

Hoger onderwijs is 
niet gebaat bij 
'strippenkaart' 

Door R.S.P. Beekes 

Daarom is het niet de moeite 
waard om een strippenkaart in te 
voeren, ook al omdat het 'extra' 
onderwijs, dat die studenten vol
gen, vaak weinig zal kosten (een 
tentamen extra afnemen of nakij
ken). 

Het is te waarderen dat er voor
zien is in een stimulans: wie in de 
gestelde vier jaar klaar is, krijgt 
extra studieruimte. Maar het gaat 
hier in de eerste plaats om de 
snelsten, niet noodzakelijkerwijs 
om de besten. Waarom gaat die 
beloning niet naar degenen die 
een 8 of hoger hebben (ook al 
doen die er een half jaar langer 
over)? Of naar de 10 of 15 pro
cent besten? Cijfers voor behaal
de resultaten zijn niet heilig, 
maar toch betrouwbaarder dan 
cijfers, die snelheid aanduiden. 

Zoals zoveel maatregelen, is de 
instelling van een strippenkaart 
niet gericht op kwaliteitsverho
ging-

Geen luxe 
Daar komt bij dat langer dan 

vier jaar studeren geen luxe is. 
Het blijkt — niet zozeer uit de la
ge rendementscijfers als wel uit 
de waarneming van vele docenten 
— dat een studieduur vier jaar 
vaak te kort is. Het idee van de 
twee-fasenstructuur was niet gek: 
wie het na vier jaar wel gezien 
heeft gaat weg en heeft een rede
lijke basis; de besten mogen nog 
twee jaar doorgaan, waarna (let 
we|: waar na) zij mogen promove
ren. 

Maar dat idee is niet verwezen
lijkt. Tussen haakjes: heeft het 
parlement zich hierover eigenlijk 
wel eens uitgesproken? Het be
treft een fundamentele wijziging, 
niet-nakoming, van een door het 
parlement aangenomen wet over 
het universitaire onderwijs. 

Nu geldt — en dan nog voor 
zéér weinigen — : vier jaar stude
ren en (direct) daarna promove
ren. Daartoe moeten de universi
teiten personeel ontslaan om pro
motieplaatsen te kunnen betalen. 
(In mijn faculteit dreigen geen 
promotie- (AlO-)plaatsen te ko
men doordat we nog niet weten of 
we onze linker- of onze rechter
buurman zullen ontslaan.) 

Vele doctorandi zijn, ook al om
dat de kwaliteit van het voorberei
dend wetenschappelijk onderwijs 
allengs minder wordt, nog niet 
aan promotie toe. Men dient te 
beseffen dat het hoger onderwijs 
door de bezuinigingsmaatregelen 
inferieur is geworden aan dat op 
de (betere) Amerikaanse universi
teiten. 

Een Nederlands wetenschappe
lijk onderzoeker zou bijvoorbeeld 
Engels, Duits, Frans, Italiaans, 
Spaans en Russisch moeten kun
nen lezen. Als hij dat niet op het 
VWO leert zal hij dat op de uni
versiteit moeten leren. Mijn erva
ring is dat goede studenten dat 
ook graag willen, maar daar is wel 

tijd voor nodig. En de strippen
kaart wil de tijd alleen maar krap
per maken. 

Waarom kan er nu niet eens 
een 'echte' stimulans worden in
gebouwd? Bijvoorbeeld: wie een 7 
heeft voor zijn doctoraal-examen 
mag nog twee jaar studeren, wie 
een 8 heeft mag zolang hij wil 
studeren, vrij van collegegeld. 
(De kosten van zo'n maatregel lij
ken gering; de baten voor de sa
menleving hoog. De studiefinan
ciering blijft tot zes jaar beperkt). 

De strippenkaart is dus deels 
overbodig, deels ongunstig, en 
geeft extra administratieve romp
slomp. Temeer omdat de details 
van de maatregel nog steeds niet 
zijn vastgesteld zal de invoering 
per 1 september '88 een chaos 
veroorzaken. Niet alleen moeten 
de kaarten dan zijn gedrukt zijn, 
maar honderdduizenden mensen 
moeten dan ook weten wat ze er
mee moeten doen. Nu al weet ik 
dikwijls geen antwoord op vragen 
van studenten over administratie
ve regels. En als ik ze verwijs 
naar de administratie van de fa
culteit, antwoorden ze dat de fa
culteit in Leiden iets anders zegt 
dan bijvoorbeeld die in Utrecht. 

Geen strippenkaart dus. 

De auteur is hoogleraar Verge
lijkende Indo-europese taalwe
tenschap te Leiden 

Zevenhonderdmiljoen mensen 
op deze aardbol lijden elke dag 
van hun leven honger. Terwijl in 
Europa de melkplassen en boter
bergen niet op kunnen, creperen 
in Afrika hele volken en sterven 
ook in Azië tallozen aan chroni
sche ondervoeding. De voedsel
hulp van de rijke landen en inci
dentele acties als Afrika Nu mo
gen tijdelijk soelaas in de ergste 
nood bieden, ze vormen geen op
lossing. Het transport kost veel 
geld en de infrastructuur in de 
Derde Wereld is ontoereikend 
voor een eerlijke verdeling. Erger 
nog: de arme landen worden op 
die manier steeds afhankelijker 
van de rijke. 

Er is een gezondere oplossing 
denkbaar, namelijk door de ont
wikkelingslanden de kans te geven 
hun eigen landbouwproduktie op 
te voeren. Dat moet dan voor de 
boeren daar wèl aantrekkelijk 
worden gemaakt door hun ook ho
gere prijzen te bieden voor hun 
produkten. Het Westen kan dat 
streven steunen onder andere door 
zijn eigen produktie in te krimpen 
en zijn markten open te stellen 
voor handelsgewassen uit de Der
de Wereld. Dat scheelt ons een 
heleboel subsidie en geeft de 
mensen ginds de kans in eigen ba
sisbehoeften zelf te voorzien. 

• • • 

Noord-Zuid: één toekomst 
Voor ruim duizendmiljard dol

lar staan de ontwikkelingslanden 
in het krijt bij het Westen. Dat 
komt niet alleen door de lage ren
testand van zo'n vijftien jaar gele
den, waardoor het lenen veel te 
gemakkelijk werd gemaakt, maar 
ook door de lichtzinnigheid van 
de meeste particuliere banken in 
de industrielanden. Die schuld is 
intussen een molensteen om' de 
nek van de armsten geworden. 
Aan rente over en aflossing van 
de schulden betalen zij nu al 
meer geld terug dan zij aan ont
wikkelingshulp ontvangen. Dat 
betekent niet alleen nog meer ar
moede, ondervoeding en werkloos
heid ginds, maar tevens een be
dreiging van de stabiliteit van de 
wereldeconomie en van het mone
taire stelsel, met andere woorden 
voor de welvaart ook in ons deel 
van de wereld. 

Er is een duurzame oplossing 
denkbaar, en zowel de arme als de 
rijke landen hebben er belang bij 
daaraan mee te werken. Daartoe 
behpren ten eerste herstructure
ring van de schuldenlast en kwijt
schelding in de meest uitzichtloze 
gevallen. En ten tweede sane
ringsplannen voor de desbetref
fende landen, met daarin inge
bouwd een sociaal-economisch 

Door An Salomonson 
Redacteur NRC Handelsblad 

programma dat van werkelijk
heidszin getuigt, zonder de uit 
vroegere jaren bekende verspillin
gen en prestigeprojecten. 

• • • 

De produkten die Europa uit 
het zuiden invoert b.estaan voor 
tachtig procent uit grondstoffen. 
De uitvoer van Europa daarheen 
bestaat voor tachtig procent uit 
eindprodukten met een grote toe
gevoegde waarde. Dat is één van 
de redenen voor de wanstaltige 
werkloosheid in de arme landen. 
Desondanks voeren de rijke lan
den steeds meer maatregelen in 
om hun eigen industrie- en land-
bouwprodukten te beschermen. 
Als gevolg daarvan kunnen de 
ontwikkelingslanden niet genoeg 
deviezen verdienen om hun schul
den af te betalen, onze produkten 
te kopen en hun eigen ontwikke
ling op gang te brengen. Op de 
lange duur is zo'n onevenwichtige 
verhouding dus niet alleen voor 
de Derde Wereld, maar ook voor 
de ontwikkelde landen redelijk 

gevaarlijk. 
Ook hiervoor bestaat een oplos

sing. Het protectionisme moet 
verdwijnen, de subsidies op Wes
terse exporten moeten worden af
geschaft. Bij de nieuwe onderhan
delingen over een algemene han
dels- en tarievenovereenkomst, de 
GATT, moet met de belangen 
van de ontwikkelingslanden meer 
rekening worden gehouden. De' 
Derde Wereld vormt voor de EG 
een gigantische markt waar zij 41 
procent van haar exportprodukten 
kan afzetten. Dat is meer dan de 
EG-export naar de Verenigde Sta
ten en Japan samen. Zonder die 
arme landen als afnemers zou de 
recessie in de jaren tachtig in Eu
ropa nog veel harder zijn aangeko
men dan zij toch al deed. 

• • • 

De oplossingen voor de on
rechtvaardige verdeling van rijk
dom en armoede in de wereld lig
gen al lang op tafel, na talloze ma
len door experts van wereldnaam 
te zijn doorgerekend. De offers 

die daarvoor op korte termijn van 
de rijken worden gevraagd, zijn 
niet al te zwaar en in ieder geval 
vele malen kleiner dan de prijs 
die niets doen op langere termijn 
van hen zou eisen. Robert McNa-
mara zei daarover, toen hij nog 
president van de Wereldbank was: 
„Sociale rechtvaardigheid getuigt 
niet alleen van redelijkheid, maar 
is ook produktief, een ethisch ver
eiste en op lange termijn een con-
ditio sine qua non voor de econo
mische vooruitgang in de wereld". 

Wat ontbreekt is de politieke 
wil. Nationale regeringen staan 
onder druk van belangengroepen 
en moeten aan hun electoraat den
ken. Ook van de VN-organisaties 
is voor een wezenlijke verande
ring van de betrekkingen tussen 
Noord en Zuid weinig te ver
wachten. De 'global round of ne-
gotiations' is een zachte dood ge
storven, het 'committee of the 
whole' gekapseisd. En vooral: het 
ontbreekt in de publieke opinie 
aan besef dat, om de minder for
tuinlijke broeders en zusters in de 
Derde Wereld de helpende hand 
te reiken, ontwikkelingshulp al
leen absoluut ontoereikend is en 
dat slechts een op nieuwe leest 
geschoeide economie uitkomst 
kan bieden. 

De dekolonisatie is nu (op Na
mibië na) afgesloten. In de we
reldhandel blijven evenwel de ou
de imperialistische verhoudingen 
gehandhaafd alsof er niets is ver
anderd. Europa en de Verenigde 
Staten besteden per jaar zeventig 
miljard dollar aan het subsidiëren 
van hun eigen landbouw (dat is 
tweemaal het bedrag dat alle geïn
dustrialiseerde landen samen aan 
ontwikkelingssamenwerking be
steden), ten detrimente van de 
Derde Wereld. De vroegere kolo
niën zijn dan nu wel onafhanke
lijk, maar een redelijke kans in 
onafhankelijkheid te overleven 
wordt hun niet gegeven. Nog 
steeds zet Noord zijn eigen belan
gen door, rechtstreeks tegen die 
van Zuid in. 

• • • 

Die polarisatie is op langere ter
mijn voor beide partijen fataal. 
Als in het ene deel van de wereld 
honger en nood heersen, heeft dat 
een steeds duidelijker terugslag 
op het andere deel. De lotsverbon-' 
denheid tussen Noord en Zuid 
dwingt, uit puur rationele overwe
gingen, maar ook, zo men wil, uit 
bekommernis om de hongerende 
medemens, tot een integratie van 
de arme landen in het wereldhan
delssysteem. Dat zou je het sluit
stuk van de dekolonisatie kunnen 
noemen. 

BRIEVEN 
Geweld in leger 

Knuppelpolitiek en geweld door 
Israëlische militairen. Het zou 
hier ook kunnen gebeuren, zegt 
schout-bij-nacht b.d. J.D. Backer 
(NRC Handelsblad, 9 maart). 
Onze militaire opleidingen beste
den geen tijd aan mensenrechten-
educatie. Het leger heeft het ge
weldsmonopolie, geweld is ge
woon. Of niet? 

Twee cadetten van de Bredase 
KMA pleitten in een scriptie al 
eens voor Sociale Verdediging, 
een defensiesysteem dat het ge
bruik van geweld wil terugdrin
gen. Overste Klumper van dezelf
de opleiding wijdde er een proef
schrift aan. Tientallen militairen 
schreven artikelen en boeken over 
sociale verdediging en in kazernes 
en opleidingsinstituten woonde ik 
studiedagen over sociale verdedi
ging bij tesamen met zeer geïnte
resseerde militairen. 

De commissie-Niezing deed in 
opdracht van de regering vier jaar 
lang onderzoek naar sociale verde
diging. Wetenschappers en amb
tenaren brachten gezamenlijk een 
gedegen rapport uit met prakti
sche aanbevelingen om door te 
gaan. Maar het rapport werd ge
bagatelliseerd en genegeerd; de 
politiek had er geen geld voor 
over en het leger houdt kramp
achtig vast aan oude patronen. 

„Ik geef een order en draai mij 
dan om, zodat ik de uitvoering 
niet zie", zei een Israëlische ba-
taljonskommandant. De man 
heeft niet geleerd met een con
flict om te gaan en hij moet, om 
zijn carrière en zijn hachje te red
den, schandelijk gewelddadig op
treden tolereren. Heeft Backer 
gelijk? Zouden Nederlandse sol
daten en hun meerderen in een 
(internationaal) conflict net zo 
handelen? Wordt het in dat geval 
niet tijd, dat het leger zich in de 
opleiding en in de praktijk bezig
houdt met de mogelijkheden van 
het terugdringen van geweld bij 
conflicten? 

Janny Jansink, 
Breda. 

Alleen eigen risico? 
Dat de voetganger „zelf het 

beste kan beoordelen of hij veilig 
kan oversteken" en dat dit bij ver
keerd inschatten „de minste con
sequenties voor anderen" heeft, is 
een oppervlakkige, en ronduit 
lichtzinnige constatering van drs. 
J.C.C. Overmars en zijn theoreti
serende projectgroep (NRC Han
delsblad, 11 maart). 

Zelf was ik ruim vijftien jaar 
geleden betrokken bij de praktijk 
van zelfoordelende voetgangers. 
Rijdend op mijn bromfiets werd 
ik toen gegrepen door een achter
opkomende vrachtwagen in de 
baan waarvan ik was beland, na
dat ik was uitgeweken voor een 
tweetal 'overmarsjeerders', die het 
rode voetgangerslicht op eigen ri
sico hadden geïnterpreteerd. De 
vrachtrijder dacht mij te hebben 
doodgereden. Uit dit schrijven 
blijkt dat het anders is afgelopen. 
De twee 'zwakste deelnemers' 
hadden, geen enkel risico ne
mend, hun weg voortgezet. De 
bromfiets heb ik nooit meer bere
den. Het ging niet meer. 

Het is natuurlijk niet alleen het 
eigen risico waarop verkeerssitua
ties moeten worden beoordeeld en 
verkeersregels aangepast. Of had 
ik geluk dat de chauffeur van de 
vrachtwagen indertijd zo altruï
stisch was zijn remmen te gebrui
ken om erger te voorkomen? Als 
we de gedachtengang van Over
mars voortzetten kunnen vracht
rijders in de toekomst gerust wat 
extra risico nemen. Zij zijn toch 
de sterkste deelnemers aan het 
verkeer, dus de anderen kijken 
wel uit... 

Het is te hopen dat de minister 
dit dwaze voorstel van de project
groep niet overneemt. 

A. Niessen, 
's-Gravenhage. 

Voorkennis 
A.F. Manning bestrijdt in 

NRC Handelsblad van 27 februa
ri, dat koningin Wilhelmina voor
kennis had van de op handen zijn
de devaluatie van de Nederlandse 
gulden (1936). 

In 1936 was ik als geoloog 
werkzaam bij de Studiedienst van 
de Domeinen voor de landaanwin
ning op de Groninger wadden te 
Leens (G). Op een dag kwam 
mijn chef W. van Konijnenburg 
na een bezoek aan het ministerie 
van financiën in Den Haag terug 
op kantoor en deelde mijn collega 
en mij mee, dat op financiën alles 
in gereedheid was gebracht voor 
een aanstaande devaluatie van de 
gulden. Het wachten was echter 
op het groene licht van de pre
mier H. Colijn, en het afwikkelen 
van een aantal noodzakelijke 
transacties. 

In 1943 zat ik in de Kempé-tai 
(= Japanse gestapo) te Buitenzorg 
voor een onderzoek naar het ont
trekken van grote sommen geld 
aan de banken en het doorsluizen 
daarvan naar de vrouwenkampen. 
De Japanners wisten dit laatste 

niet, maar vreesden dat deze ge]. 
den bedoeld waren voor subver, 
sieve acties. Op zekere dag wer. 
den enige lieden uit mijn cel ge. 
haald en vervangen door een Eu. 
ropeaan en een Chinees. De Euro. 
peaan bleek H. Giel sr. te zijn 
president van de Nederlandse 
Handel Mij. in Nederlands-Indië 

' (NHM, de latere ABN). 
Na verloop van tijd vroeg 

aan de heer Giel hoe het toch 
kwam, dat de heer Crena de 
Iongh — opvolger van J.K. van 
Aalst — de onaangename taak ten 
deel viel om driekwart van het ka-
pitaal van de NHM te moeten af. 
schrijven als gevolg van ongeluk
kige transacties van Van Aalst als 
President van de hoofdbank van 
de NHM met het Mannerheim-
concern. En dat, terwijl Van Aalst 
bij zijn pensionering van Hare 
Majesteit begiftigd werd met een 
hoge onderscheiding, wat toch 
niet gebruikelijk was. 

Giel vertelde mij toen dat Van 
Aalst er voor gezorgd had, dat het 
guldensbezit van Koningin Wil. 
helmina veilig gesteld werd 
verband met de op handen zijnde 
devaluatie. Het wil mij voorko
men, dat het duidelijk was dat 
Colijn van één en ander op de 
hoogte was en dat de schrijver 
Kikkert geen fabeltjes heeft ver
teld. 

Ir. J.G. Vermaat, 
Den Haag. 

Columnisten 
Ik wil u gaarne de complimen

ten maken voor uw talentvolle co
lumnisten die u, toch Nieuwsblad 
zijnde, steeds weer in de gelegen
heid stelt om hun parels af te 
scheiden! Ik ben daar altijd erg 
blij mee na zo'n drukke werkdag! 
Er valt toch al zo weinig te lachen 
om het nieuws, er gebeurt al ge-, 
noeg ellende! 

Hoe prachtig bijvoorbeeld de 
driekolommer van 15 maart van 
die altijd zo geestige, erudiete 
Pam, 'Winkelen'! Een verademing 
tussen al die nare berichten over 
hongerdood, incest en fragmenta-
tiebommen. Echt, geweldig! Dat 
die man een dochtertje heeft! En 
zo bescheiden is geweest ons daar 
nooit eerder over te informeren! 
Vorige keer z'n ondertrouw (met 
een echte actrice, hè?), nu zo ver
tederend, zo, ja, zo ménselijk 
vooral over z'n kleine meid. Hoe 
komt zo'n man erop, hè? TeT 
schrijven over die kleintjes... zo 
origineel, zo fundamenteel ook, 
want wij allen zijn en blijven toch 
altijd een beetje kind. Prachtig 
geschetst, van die zogenaamd ge
wone, alledaagse voorvallen! 

Ik vind altijd heerlijk tussen, 
la'k maar zeggen, al die somber
heid die de media over ons uit
storten. Zou het niet mogelijk 
zijn dat u voortaan eens per week, 
per twéé weken, een bijlage met 
Nieuws brengt, zodat we dan van 
dag tot dag kunnen vernemen hoe 
het met de poes gaat, of de kleine 
Aram wel zoet gaat slapen, of er 
al kabel is in Bussum? Ik zelf 
woon op het platteland en zou wel 
eens iets willen proberen over de 
oleander of de geit die maar niet 
wil jongen. Het moet toch moge
lijk zijn, om dat talent te bunde
len? 

Mag het nu afgelopen zijn met 
die geestelijke armoede en wilt u 
voortaan nieuws brengen?! 

Tomas Ross, 
Middelie. 

Collectie Mesdag 
De collectie, door Mesdag in 

1903 aan het rijk geschonken, is 
in het geheel niet tot de 'onder
gang' gedoemd, zoals Sadkia de 
Bodt schrijft in haar stuk over de' 
schilder August Allebé (NRC 
Handelsblad, 11 maart). Het mag 
dan zo zijn dat de onderhandelin
gen tussen rijk (WVC) en de ge
meente Den Haag een — zo lang
zamerhand — onaanvaardbare 
tijd in beslag nemen, het rijk wil 
immers de collectie overdragerr 
aan de gemeente Den Haag, maar 
dat wil nog niet zeggen dat de 
collectie dan wel het museum tot' 
de ondergang gedoemd zou zijn-
Wel is het zo dat door het getrai-
neer in de onderhandelingen de 
kwaliteit van de schilderijen ach
teruit gaat. Er gebeurt te weinig 
aan het normale onderhoud. 

Ik ontken met stelligheid dat 
de 'Zaalwachter' van Allebé „eerf" 
van de meest opvallende schilde
rijen" in het Mesdag-museum zou 
zijn. Zo'n opmerking — hoe be
grijpelijk ook in het kader van een., 
bespreking van het werk van Alle
bé — doet weinig recht wederva
ren aan schilders als Artz, Bauer, 
Bilders, Blommers, Bosboom, Ga-
briël, Israëls, Maris (J.M. en W.). 
Mauve, Mesdag zelf, Mesdag-van 
Houten, Neuhuys, Roelofs, Van 
de Sande Bakhuyzen, Weissen-
bruch en de groten van de School 
van Barbizon (onder meer Corot, 
Diaz, Daubigny). De 'Zaalwach
ter' van Allebé — hoe charmant 
ook — valt in het niet in vergelijk 
met de meesters die in het mu
seum te zien zijn. 

Dr. J. Duynstee, 
Den Haag 

Detail van het Panorama van Mesdag. 




