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tolerantie

professor H.W. von der Dunk
•hreef een helder stukje over (rejeus) fanatisme en tolerantie,
aanleiding van de kwestie
ushdie (NRC Handelsblad, 15
,rii) Hij is hoogleraar in de ge:hiedenis en mag (moet) daar
s wat over zeggen. De Euroes-Westerse cultuur berust op
•t beginsel dat er onderscheid is
'ssen geloven en weten, en dat
ipliceert dat gelovigen andersnkenden dienen te toleren.
Jiemand kan zich meer onttrekn aan het verschil dat wij ma
rt tussen geloof en weten. En op
t verschil berust het gebod van
ilerantie..."
Het verwondert mij dat in de

-ederlandse politiek dit principe

vol een-niet wordt erkend. In zaken als

E euthanasie en abortus immers
vele politici hun standIe w2 lint door hun geloof bepaald.
iriss t lat mag voorzover zij hun eigen
Fot de andelen daardoor laten bepalen.
isten B iat mag niet, wanneer zij op
•her ni rond van hun geloof mensen met
s HottSén andere levensovertuiging iets
ierS aan verbieden of voorschrijven.
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r
opm^ntp. met
m.
AAn gemeente
in een
Malcoj
ues 7! en christelijke meerderheid een
1 8 zou worden
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aangenomen
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dat iedere ingezetene zondags
tweemaal naar de kerk moet, zou
heel Nederland op zijn kop staan.
Maar als in de landelijke politiek
iemand de mogelijkheid van eu
thanasie wil verbieden op grond
van zijn geloof, schijnt iedereen
dat normaal te vinden. Daarom is
het zo goed dat Von der Dunk
'het basale beginsel van de Euro
pees-Westerse cultuur' zo duide
lijk heeft beschreven.

Voorzichtig met
mantels der liefde

De consequentie van dit begin
sel lijkt mij te zijn dat politieke
organisatie op basis van geloof
moet worden verboden. Politiek
streeft er immers naar door mid
del van machtsvorming aan ande
ren haar visie op te leggen. En
wanneer iemand op grond van zijn
geloof anderen de wet gaat voor
schrijven, wordt het basis-beginsel
van onze cultuur geschonden. Zo
iets zou in de Grondwet vast moe
ten liggen. Maar in dit land wor
den wetten (van dezelfde politici)
niet aan de grondwet getoetst, ter
wijl men zou denken dat dat de
eerste taak van de rechter was.
Kan men het dan de burger kwa
lijk nemen als hij zich niet aan de
wet gebonden acht?
Prof.dr. R.S.P. Beekes,

Leiden.
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ëlie woipSS
andfJI Eerder deze maand meldde het
°PP' 4 [OS-journaal dat de Dr. Daniël
isensheii en Hoed Kliniek te Rotterdam
1 e evs
ëJan
ê
as overgegaan tot het vaststellen
vi
richtlijnen voor de handelwij,ener e m
s bij verzoeken om euthanasie,
leze krant wijdde de volgende
— ag daaraan een bericht.
. Euthanasie-richtlijnen als zoda|f\Uig zijn geen nieuw verschijnsel.
* vil! nerzijds kan erop gewezen woren dat de Nederlandse jurispru_
entie, in het bijzonder in het
rjl eeuwarder vonnis van 1973 en in
et Rotterdamse van 1981, een
ssen Pel :elsel van criteria en indicaties
zelschapeeft opgeleverd, dat sinds 1982
t afgentpctief door het openbaar ministehij: „I e als richtlijn wordt gehanteerd
itellinge ij het beoordelen van gemelde
sis zeki evallen van doden op verzoek,
n verdi Jiderzijds blijkt uit onderzoek,
louw di oor mij en mevrouw Karen Donijn werf er ondernomen, dat veel instelmogelijï ngen van gezondheidszorg ertoe
> achten tjn overgegaan intern beleid voor
iter en I uthanasie te ontwikkelen. De
t voord 'en Hoed Kliniek onderscheidt
act voo ich derhalve door het bekend
de Oos wken van het vastgestelde be
ltuur w-leid: uit ons onderzoek blijkt dat
ele directies de publiciteit schulen; zij willen vermijden dat hun
iekenhuis als een euthanasie-intelling wordt geëtiketteerd.
In het kader van ons onderzoek
chreven wij alle Nederlandse zieenhuizen en verpleeginrichtinr
d-d.1 1 en aan met het verzoek ons —
I
(j nder de garantie van anonimiteit
te ber chten
A-ersechi ~c
>
over de stand en
irahünti '"houd
van
het
euthanasie-beVan
44
dot
5 aangeschreven
tell
bronzd f 'ngen reageerden er 298.
ctwerto '^wel ons onderzoek nog niet is
de vai gelopen, is het wellicht dienstig
„_u
ccds enkele gevonden feiten te
ecllt tnjl
P?Hermelden.
andelijk
1 meters Van de reagerende instellingen
lebben er 109 een centraal vastin pri :este
rt inmiï
'd formeel beleid; bij 42 in1 in De: tellingen is zo'n beleid in een
nin of meer gevorderd stadium
'an voorbereiding. De mate van
litwerking van centraal vastge
steld beleid varieert van een kort
'tuurs- of directiestandpunt tot
imvangrijke beleidsnota's incluief protocollen, standaardverkla

len

Een sterk toenemend aantal ar:ikelen en programma's over de
port naar China, reisbureaus
,'t culturele of zelfs culinaire
reizen door het Rijk van het Mid1en voor een groeiend Westers
'ubliek, boeken over de Culturele
" 'olutie, staatshoofden gefototeerd op de Chinese Muur:
ia is 'in.
Deze belangstelling lijkt ge-htvaardigd gezien de grootte,
'torie en bijzonderheid van het
.1* Een miljard consumenten,
i TOO Jaar beschaving, een 'kapitaistisch marxisme': het is bijna te
*1 voor het Westerse voorstelJgsvermogen. Er is echter een
haduwzijde: de wereld durft
"ma nauwelijks meer te kritiser n
® - Alles wat China doet dat ons
•et aanstaat, wordt afgewogen testn politieke en economische be
ogen of gerelativeerd door ont
zag.
Een recent voorbeeld is het
\®^8 Li-zhi-incident. De bekendI
Chinese dissident werd in feniari door de Amerikaanse presiBush uitgenodigd voor een
®pket in Peking ter gelegenheid
•. d'ens bezoek aan China. Fang
. werd door de Chinese poli?etuit zijn auto gesleurd zodat hij
. |n staat was Bush de hand te
bukken.
II Hoewel
het juist Bush' bedoe8 Wa
s geweest door de uitnodi8 aan Fang de Chinese leiders
zen
(• j*'Jp ct
op de Amerikaanse kritf»k ^ . ^ Chinese mensenrechkas
reageerde de Ameri<anse president nauwelijks toen
J van het incident op de hoogte
r 1? gesteld. Hij had de mensente
j.. nkwestie niet eerder in zijn
mct Deng
Xiao-ping ngecn
k nu kwam
ct
verHQ
°°
hij i
• er dan te zeggen dat hij het
1 1 v
vu-Ps® "et ond dat één van zijn inbj: 0r>" en banket niet had kunnen
. ' Pang Li-zhi verweet de
^nerilcaanse president een dubrt
raa te
l? ' hanteren. 'Waarom
1
Reagan Gorbatsjov de les
0y
mensenre
iet.ir •
chten in de Sov"Unie
en zwijgt Bush over dit
erw
TS. erp in China?'
ee<
len 7 k voorbeeld: de rassenrelcoste van
dentte .'
Afrikaanse stun in Nanking in januari. Het

Den Hoed Kliniek is niet de enige met richtlijnen voor euthanasie

Praktijk gaat aan theorie vooraf
ringen en reglementen.
Inhoudelijk blijkt in 39 van de
reagerende instellingen met een
vastgesteld beleid, dat beleid ver
oorlovend te zijn tegenover eutha
nasie. In 43 instellingen is het
vastgestelde beleid niet veroorlo
vend. Van de groep instellingen
die beleid in voorbereiding heeft,
geven er twaalf aan dat het beleid
veroorlovend zal zijn, drie dat het
niet veroorlovend zal zijn. In deze
groep blijken 36 protocollen in
voorbereiding.
In zeven gevallen is er geen ex
pliciet beleid, maar wordt eutha
nasie wel geoorloofd geacht. In
twaalf gevallen wordt vermeld dat
de behandelende arts zijn eigen
beleid mag en moet bepalen per
geval. Zesentachtig instellingen
zonden ons zeer omvangrijk mate
riaal toe dat nu aan een vergelij
kende studie wordt onderworpen.

Existentieel
Vastgesteld kan dus worden dat
de instellingen van gezondheids
zorg, in de periode van impasse,
luwte en getalm in het politieke
debat over de wettelijke regeling
voor euthanasie, het heft in han
den hebben genomen en intern re
gelend zijn gaan optreden. Dit
feit is een aanwijzing dat het bij
de euthanasie-problematiek inder
daad gaat om een diepgaande,
existentiële kwestie, niet alleen
voor de verzoekende partij maar
ook voor de ontvangers van het
verzoek, een zaak die niet ongere
geld kon blijven.
Inhoudelijk zijn de ons toege
zonden regelingen zeer sterk ge
modelleerd naar de procedure
voorschriften en criteria die door
de jurisprudentie zijn aanvaard.
Daarmee valt kennelijk goed te
werken. Dat behoeft geen verwon
dering te wekken, want de veroor
lovende criteria die door de rech-

Hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer bereid lijkt
tot principiële aanvaarding van euthanasie, verhindert de
politieke situatie in bredere zin dat de wil van de
meerderheid zich doorzet. Als in deze situatie tot de
voorgestelde wetgeving wordt overgegaan — de volgende
week zal daarover in het parlement worden gedebatteerd
— behoeft het niet te verbazen dat de wet de praktijk
onberoerd zal laten.

Door John Blad
ters zijn geformuleerd, hebben
dezen op hun beurt grotendeels
overgenomen uit getuige-deskundigenverklaringen uit de medi
sche sector.
De op handen zijnde wetswijzi
ging consolideert in zekere mate
deze jurisprudentiele ontwikke
ling, waarin de condities van straf
uitsluiting zijn uitgekristalliseerd.
Hiermee is nog niet gezegd dat
het voorstel tot wijziging van de
Wet regelende de uitoefening van
de Geneeskunst (WUG) — ertoe
strekkende dat procedurevoor
schriften voor een zorgvuldig uit
gevoerde euthanasie daarin wor
den opgenomen, onder handha
ving van de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid ex art. 293 Sr. —
een goed voorstel is. Het is wel
licht nog aanvaardbaar de straf
baarheid van het doden op ver
zoek in haar algemeenheid te
handhaven, maar het is onaan
vaardbaar dat de arts die te goe
der trouw de in de WUG voor te
schrijven procedure volgt, zich
niettemin actief blootstelt aan het
risico van strafvervolging. Ten
eerste wordt de arts daarmee ge
dwongen mee te werken aan zijn
eigen (mogelijke) veroordeling.
Ten tweede, als de procedure, zo
als het voorstel impliceert, een
model geeft van zorgvuldige be
sluitvorming over euthanasie (in

de ogen van de wetgever), dan
dient met het volgen van die pro
cedure het ontbreken van de ma
teriele wederrechtelijkheid vast te
staan.
Dat dit laatste ook uitdrukke
lijk de verwachting is van het me
dische veld, moge worden geïllu
streerd met de richtlijn van de
Den Hoed Kliniek, waarin met
zoveel woorden wordt geconsta
teerd dat in de huidige juridische
situatie euthanasie een ernstig
misdrijf vormt, dat echter niet
wordt vervolgd indien aan bepaal
de zorgvuldigheidseisen is vol
daan.
Uit het feit dat zovele van de
instellingen met een expliciet ver
oorlovend beleid nu reeds werken
met interne procedures waarlangs
de toepassing wordt gecontro
leerd, blijkt dat er van een 'hel
lend vlak' geen sprake is en dat
de instellingen hun verantwoorde
lijkheid heel goed beseffen en
waarmaken. Uit die optiek zou
een normalisering van de euthana
sie als medisch handelen, dat in
eerste instantie door het medisch
recht wordt beheerst, voor de
hand liggen.
Dit betekent dat de wetgever
ertoe zou moeten overgaan te er
kennen wat hij tot nog toe niet
heeft aanvaard: de medische ex
ceptie bij het doden op verzoek.

Zulks zou technisch gestalte kun
nen krijgen door een reeds lang
geleden door Utrechtse strafrechtsgeleerde prof. N. Jorg ge
daan voorstel over te nemen, en in
art. 293 Sr. het element 'weder
rechtelijkheid' expliciet op te ne
men. Daarmee zou de wetgever
op voorhand erkennen dat er vor
men van doden op verzoek zijn
die niet wederrechtelijk zijn.
Wanneer dan de Wet op de
Uitoefening van de Geneeskunst
de beoogde procedure bevat en de
daaruit resulterende dossiers als
reguliere medische dossiers wor
den behandeld, kan worden be
reikt dat de artsen worden gevrij
waard van de plicht mee te wer
ken aan hun eigen veroordeling.
Tevens behoeft het openbaar mi
nisterie dan pas opsporingsactivi
teiten te bevelen wanneer er rede
lijke vermoedens zijn van praktij
ken die in strijd met de WUG en
wellicht strafrechtelijk relevant
zijn. Op deze manier worden zo
wel de maatschappelijke risico's
als de kosten van wetshandhaving
tot een aanvaardbaar minimum te
ruggebracht.

Substantiële criteria
In het artikel in deze krant (6
april) wordt vermeld dat het
Tweede-Kamerlid
Kohnstamm
het vreemd vindt dat in het regle
ment van de Den Hoed Kliniek
het criterium van 'ondragelijk en
uitzichtsloos lijden' ontbreekt. In
derdaad is er in dit reglement
geen expliciete vermelding van
dit vereiste. Impliciet komt het
echter tot uitdrukking in de wel
in het reglement voorkomende
criteria van duurzaamheid van het
verzoek en van ernstig lijden.
Overigens dient erop te worden
gewezen dat in het wetsvoorstel
tot wijziging van de Wet op de
Uitoefening van de Geneeskunst

Overdreven vrees voor China
was iedereen duidelijk dat deze
openlijke vorm van racisme, waar
voor geen enkele Chinese instan
tie zelfs maar uitleg gaf, verwer
pelijk was. Niettemin geen enkel
land, zelfs niet de regeringen van
de Afrikaanse slachtoffers, dat bij
de leiders in Peking protesteerde.
De enige klacht kwam pas twee
weken na de incidenten van de
Organisatie van Afrikaanse lan
den. Op deze wijze konden de ge
voelens van de betrokkenen wor
den geuit zonder de economische
en politieke belangen van de indi
viduele landen te schaden.
De Tibetaanse kwestie is mogelijk
nog tragischer. Terwijl bijna de
gehele Westerse wereld warm
loopt voor de zwarten in ZuidAf rika, de Palestijnen, de Afghanen en Cambodjanen, zwijgen de
wereldleiders over Tibet. De be
wijzen die Tibets recht op onaf
hankelijkheid ondersteunen, zijn
overweldigend, de schending van
de rechten van de mens in Tibet
zijn nog duidelijker. De Chinese
leiders doen geen enkele moeite
om aan de vreedzame voorstellen
van de Dalai Lama tegemoet te
komen.
Desondanks weigerde het Europe
se parlement de Dalai Lama vorig
jaar officieel te ontvangen, na een
dreigement van de Chinese pre
mier. Eveneens haastte de Indiase
premier Rajiv Gandhi zich Pe"e problepr
Icing te bevestigen dat de
men in Tibet slechts een Chinese
interne aangelegenheid zijn en dat
hij geen anti-Chinese activiteiten
op India's grondgebied zou toela
ten; en dat terwijl India nog het
meest gebaat zou zijn bij terug
trekking van Chinese troepen uit
Tibet en Gandhi door deze toe
zegging in feite China's aanwezig
heid in andere op India veroverde
Himalaya-gbieden erkent. Het
boeddhistische Thailand weigerde
de Dalai Lama een visum te verle
nen, terwijl de Tibetaanse leider
door alle boeddhisten ter wereld
wordt gerespecteerd. Alleen afge-

evenmin een substantieel criteri
um wordt aangetroffen voor situa
ties waarin men euthanasie mag
overwegen. Dat is wel het gevd
geweest in de initiatiefwet van
Wessel-Tuinstra, het voorstel van
de staatscommissie inzake eutha
nasie en in de Proeve van het kabinet-Lubbers. Ook in het conve
nant tussen de Koninklijke Ne
derlandse Maatschappij tot bevor
dering der Geneeskunst (KNMG)
en de organisatie van verpleeg
kundigen — voorheen het Beter
schap — is sprake van substanti
ële criteria.
Uit het ons toegezonden mate
riaal blijkt dat in de 'veroorloven
de instellingen' vrijwel altijd ook
substantiële criteria worden ge
steld: 'onaanvaardbaar
lijden'
wordt 39 keer genoemd, duur
zaam verlangen naar de dood 28
maal. In achttien gevallen wordt
de ernst mede bepaald door
'meerdere verzoeken'. Vrijwel al
tijd wordt 'weloverwogenheid van
het verzoek' vermeld als criteri
um, terwijl de vrijwilligheid van
zelfsprekend altijd als uitdrukke
lijke voorwaarde is opgenomen.
Het formuleren van inhoudelij• ke criteria voor de vraag wanneer
een medicus euthanasie mag over
wegen, verschaft een grotere
rechtszekerheid, maar veronder
stelt een principiële aanvaarding
van het gegeven dat er situaties
zijn waarin op het verzoek te do
den mag worden ingegaan. Daar
ligt nu de moeilijkheid bij de wet
gever en de eigenlijke politieke
reden waarom artsen in onzeker
heid worden gelaten.
Want hoewel een meerderheid
van de Tweede Kamer bereid is
tot die principiële aanvaarding,
verhindert de politieke situatie in
bredere zin dat de wil van de
meerderheid zich doorzet. Als in
deze situatie tot de voorgestelde
wetgeving wordt overgegaan, be
hoeft niemand vreemd op te kij
ken als die wet naast de gegroeide
praktijk komt te liggen en de
praktijk onberoerd laat.
De auteur is werkzaam bij de
vakgroep strafrecht en criminolo
gie van de Erasmus Universiteit.

te doen hebben; ze vinden dat
voor China een dictatoriale poli
tiek beter past dan een vrije eco
nomie.
Het is ironisch dat de economi
overgoten door een sausje confu- sche ontwikkelingen thans stagne
Door Theo Dijkgraaf
cianistische en taoïstische wijshe ren, juist omdat de Chinese dicta
den en politieke leugens, wenst tuur niet in staat is de vrijere eco
men de Chinese glimlach positief nomie te accepteren. De socialisti
te interpreteren. Een Chinees op sche dictatuur is sterk gebonden
een fiets is minder dreigend dan aan een systeem van 'collectief ei
een Rus op een paard, en omge gendom' en de marxistische ideo
keerd; een Chinese dissident logie staat lijnrecht tegenover het
maakt minder indruk op ons dan privé-eigendom, dat ook in China
voor een vrije en zich ontwikke
Lech Walesa of Nelson Mandela.
Het is verbazingwekkend hoe lende economie nodig is. In China
klakkeloos het Westen bepaalde doet zich een omgekeerde 'pere
vooroordelen over China accep strojka' voor: in de Sovjet-Unie
teert. Een van deze veroordelen loopt de politieke liberalisering
betreft een belangrijk argument voor op de economische, in China
dat de Chinese autoriteiten ge zijn de veranderingen slechts eco
bruiken om hun totalitaire sys nomisch en worden politieke rech
teem te rechtvaardigen: de Chine ten nog sterk beperkt.
se cultuur zou een democratische China heeft nog altijd niet de
traditie missen en zou zich der 'Verklaring van de Rechten van
Fang Li-zhi
halve niet aan een democratisch de Mens' van de Verenigde Na
treden staatslieden als Jimmy pen en kernraketten uit Sinkiang systeem kunnen aanpassen. Fang ties overgenomen. In de praktijk
Carter en Edward Heath hebben en Tibet?
Li-zhi beschrijft deze gedachte betekent dit onder meer dat zelfs
het aangedurfd de Dalai Lama Natuurlijk, de machtsverhoudin
als 'de wet van behoud van demo een fundamenteel recht als de
gen geven de doorslag in de inter
persoonlijk te ontvangen.
cratie' die inhoudt dat het 'demo vrijheid van wetenschap regelma
Er zijn talloze andere voorbeelden nationale politiek. Het is echter
cratisch gehalte' van een samenle tig wordt geschonden. Volgens
van buitenlandse inschikkelijk opvallend dat China — het land
ving vastligt. Als er oorspronke Fang Li-zhi zijn er onlangs nog
heid tegenover China. De Britse wil niet als wereldmacht gelden
lijk geen democratie was, kan er colleges in de natuurwetenschap
regering gaat prat op het sluiten en wordt ook niet als zodanig be
in de toekomst ook geen democra pen verboden op politieke gron
den.
van een overeenkomst tot terugga schouwd — in zoveel opzichten
tie komen.
ve van Hong-Kong aan de Volks een bevoorrechte behandeling ge Terecht concludeert Fang Li-zhi Kritiek op China wordt in Neder
republiek, zonder ooit de vijf mil niet. Siberië wordt alom geassoci dat deze stelling de dictatuur in land al heel snel gespiegeld aan
joen bewoners, die nagenoeg geen eerd met de Goelag Archipel,
China niet kan redden, maar meer de 'duikboot-affaire'. Door het le
van allen een voet op het vaste maar wie weet van de massale
als komische noot moet worden veren van Nederlandse duikboten
land hebben gezet, te raadplegen, concentratiekampen in de trooste
gezien. De voorbeelden in de ge aan Taiwan werd de Nederlandslaat staan hun recht op zelfbe loze Chinese provincie Qinghai?
schiedenis die deze stelling weer Chinese handel door Peking tot
Van de Russische en Oostblok- leggen zijn te talrijk. Zelfs als een minimum beperkt. Het verko
schikking te erkennen.
dissidenten zijn velen bij ons bij
men er van uit zou willen gaan pen van oorlogswaar aan een 'vij
naam bekend, maar wie heeft ge dat een Chinees van nature min andige provincie' van China,
hoord van Fang Li-zhi, Wei Jin- der behoefte aan democratie en waarmee Peking in staat van oor
BeVOOITecht
sheng of Wang Ruo-shui? Waar meer behoefte aan centraal gezag log was, is echter iets anders dan
Hoewel Taiwan als economische om wordt Sacharov door Thatcher
heeft dan een Westerling, kan het zich uitspreken over de hand
macht langzamerhand een rol van omhelsd en de Dalai Lama niet?
men in een Chinees land als Tai having van internationaal erkende
internationale betekenis speelt, Ondanks het feit dat de Chinese
wan talloze bewijzen voor het te beginselen. Men kan zich afvra
dissidenten door Deng Xiao-ping gendeel vinden.
gen of onze over-voorzichtige
piekert praktisch geen enkel land
houding tegenover China gerecht
erover om het politiek te erken werden opgesloten (hij vindt dat
vaardigd wanneer het gaat om de
nen. De Sovjet-Unie is inmiddels Fang Li-zhi, de 'Chinese Sacha Vrijheid
rov', wegens zijn kritiek op de
schending van mensenrechten.
tegemoet gekomen aan China's ei
sen over de zogenoemde drie ob Communistische Partij zou moe Het is opvallend hoe men in het Het wordt tijd wakker te worden
stakels voor normale Sino-Sovjet ten worden onthoofd), wordt de Westen gemakshalve aanneemt uit de droom van een miljard con
banden; militaire troepen werden Chinese leider over de gehele we dat de kapitalistische hervormin sumenten. De droom is niet uitge
of worden teruggetrokken uit Af- reld beschouwd als 'hervormer'.
gen in China gepaard gaan met komen, China is vastbesloten zo
De Westerse mens lijkt China grotere politieke vrijheid. Het is veel mogelijk zichzelf te redden.
nbodja en
ghanistan, Cambodja
1 de gebie
den langs de grens met China. door een roze bril te bezien. Door de bewuste politiek van de autori
Waarom werd niet gepraat over een mengeling van onbegrip en t-Hen om de economische ontwik De auteur is werkzaam als jurist
terugtrekking van Chinese troe- ontzag voor dit immense land, keling zonder democratie plaats in Taiwan.

DE BONDSREGERING heeft haar zin gekregen. Een
NAVO-besluit tot modernisering van de atoomraketten
voor de korte afstand (SNF) wordt uitgesteld tot 1991, zij
het dat het eerder omhelsde beginsel dat deze wapens 'up
to date' moeten blijven, verbaal niet is aangetast. Daarmee
hebben met name de Duitse christendemocraten zich eni
ge extra manoeuvreerruimte verschaft met het oog op ko
mende verkiezingen. De Nederlandse 'bruggenbouwers'
tussen de Duitse weerzin tegen modernisering en de An
gelsaksische vastbeslotenheid de nucleaire component in
de Europese verdediging zichtbaar en beschikbaar te hou
den, zouden dus hun spullen kunnen pakken.
Maar inmiddels is men in Bonn bezig zich verder te
verwijderen van een gemeenschappelijk NAVO-standpunt. Voorzover uit beraadslagingen binnen de Westduitse coalitie valt op te maken groeit daar het aantal voor
standers van onderhandelingen met de Sovjet-Unie over
een plafond op laag niveau voor deze categorie nucleaire
wapens — onderhandelingen die de nieuwe Amerikaanse
regering een gruwel zijn en die ook door premier That
cher hartgrondig worden verwenst. Sterker nog, de ge
dachte dat de uitkomst van onderhandelingen onder be
paalde voorwaarden de totale verwijdering van SNF zou
kunnen betekenen — een uitkomst die Gorbatsjov al eer
der heeft voorgesteld — zou voor de Duitse christende
mocraten aan respectabiliteit winnen.
DE NEDERLANDSE minister van defensie heeft de
ze week in Brussel een soort tijdtafel openbaar gemaakt
waarin kennelijk wordt gepreludeerd op verwachte Duitse
opties. De door hem voorgestelde stappen en besluiten la
ten de mogelijkheid van onderhandelingen over SNF
open, zij het aan het eind van een proces van drastische
wapenverminderingen, conventioneel èn nucleair, aan Sov
jet-zijde. Intrinsiek is voor een dergelijk schema veel te
zeggen en belangrijk is dat de Amerikanen en Britten er
waarschijnlijk wel mee uit de voeten kunnen. Maar of dit
voor Bonn voldoende is, valt, de gemoedsgesteldheid daar
in acht genomen, sterk te betwijfelen.
In de Bondsrepubliek blijkt er meer aan de hand te zijn
dan electoraal opportunisme alleen, waarvoor bondgenoot
schappelijk begrip mag en zelfs moet worden opgebracht.
Wanneer de Duitse regering in haar geheel tot een wezen
lijk andere strategische analyse van de toestand in Europa
is gekomen dan de belangrijkste Atlantische bondgenoot
— of zich daartoe zou zien gedwongen — zal daarover
het gesprek moeten worden gevoerd. Mantels der liefde
zijn goed voor communiqués, maar zij moeten niet het
zicht ontnemen op wat verstrekkende verschillen van in
zicht zouden zijn. Dan zou het Atlantische bondgenoot
schap pas echt schade worden berokkend.
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IN DE MARGE

Beeldenstorm
Eigenlijk is Nederland een
land van beeldenstormers: de
symbolen van het kwaad wor
den met grote passie neerge
haald want de Nederlanders
staan aan de goede kant van de
lijn. Het Amerikaanse consulaat
en militaire bases van de NA
VO waren jarenlang ons doel
wit. En ook nucleaire installa
ties deugen van geen kant: ze
zijn 'eng'. Duizenden landgeno
ten trekken soms zingend en
dansend, maar als het moet ook
slaand en vechtend, naar de ge
hekelde gebouwen of tot aan de
gewraakte hekwerken om het
kwade in deze wereld te bezwe
ren. Het slechte moet immers
de wereld uit, en dan eerst uit
ons land: want wij Nederlan
ders, wij zijn goed, wij weten
hoe het in de wereld moet.
Raadsleden van grote steden
maken
bestemmingsplannen,
ongevraagd en gratis nog wel,
voor de rest van de wereld,
want hun eigen woonplaatsen
zijn bloeiende voortuinen voor
deze wereld, voorbeelden voor
arme en geknechte landen ver

weg van ons.
En nu is Shell aan de beurt.
Het laboratorium van het be
drijf wordt vandaag, geheel of
gedeeltelijk, geblokkeerd omdat
onze 'Koninklijke Olie' heult
met Zuid-Afrika, een land
waarvan de Nederlander 'in een
half uur weet hoe het zit'.
Blank onderdrukt zwart in een
land waar Shell geld verdient.
Heel simpel en heel slecht van
Shell. Het bedrijf moet er weg,
vele duizenden werknemers
moeten op straat worden ge
schopt en het apartheidsland
moet eerst maar verelenden.
Dan is de wereld weer in orde,
en is er weer een symbool van
het kwaad geslecht door de
beeldenstormers van beneden
de zeespiegel.
De wereld moet weten dat
hun zaak onze zaak is, hun
strijd de onze is, in Nederland,
een land waar de verzetsstrij
ders jonger worden naarmate de
oorlog langer geleden is en waar
de helden talrijk zijn, met name
als het gevaar ver weg is.
DJE

STELLINGEN
De uitspraak van Arthur Schopenhauer (1788-1860) „Een van
de dingen die de vooruitgang der
mensheid het meest in de weg
staan, is dat mensen niet luiste
ren naar degenen die het verstan
digst. doch naar degenen die het
luidst spreken", is ook van toe
passing op de kernenergieproblematiek.
T.H.J.J. van der Hagen,
Technische Universiteit Delft.

Gezien de gestage vervuiling van
het milieu zal binnen afzienbare
tijd de bij milieu-ongelukken ge
lanceerde frase „Er bestaat geen
gevaar voor de volksgezondheid"
haar betekenis geheel verloren
hebben.

Pavloviaans geïnspireerde ver
klaringsmodellen blijken nog
steeds in staat te zijn tot unieke,
goeddeels tegenintuïtieve en em
pirisch juiste voorspellingen met
betrekking tot dat soort uiteenlo
pende en belangrijke thema's als
verslaving, angst, psychologische
effecten van reclame en epilepti
sche aura's. Daarmee is de veel
gehoorde opvatting dat cognitieve
theorieéïi de Pavloviaanse tradi
tie overbodig hebben gemaakt
volstrekt ridicuul en gevaarlijk
voorzover zij een 'self-fulfilling
prophecy' in de hand werkt.
H.L.G.J. Merckelbach,
Rijksuniversiteit Limburg.

Als een man een proefschrift
schrijft blijven de traditionele
rolpatronen binnen het gezin veel
al gehandhaafd.

Ten onrechte heeft de Hoge Raad
in zijn arrest van 9 september
1988, RvdW 147 beslist dat een
in algehele gemeenschap gehuw
de echtgenoot voor de helft ge
rechtigd is tot elk goed van de
gemeenschap in plaats van tot
het geheel.

P. Terlouw,
Rijksuniversiteit Groningen.

J.C.E. Ackermans-Wijn,
Katholieke Universiteit Nijmegeii.

A. Taal,
Technische Universiteit Delft.

