
Tussen biomedische onderzoekingen van menselijke embryo's en 

het klonen van levende organismen valt een samenhang te onder

kennen. Kort geleden bracht de Gezondheidsraad een advies uit 

over onderzoek aan menselijke embryonale cellen. Vrijwel gelijktij

dig hebben de ministers Borst en Ritzen een verzoek gericht aan 

de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen om een 

debat over klonen te entameren. De publieke belangstelling gaat 

gepaard met verontrusting, veelal gevoed door een gebrek aan in

formatie. lk doe hier een poging om die informatie te verschaffen 

en enige misverstanden uit de wereld te helpen. 

I 
11 C:hri<,ten [)emocra

ti-,che Vcrkenningcn 

van khruari Jong'>t

kdcn hch ik uitcenuc-,.., 

zct dat hct C:DA-vcrkic-

zi ng-.progran1 ccn vcrkccrd 

standpunt hcclt ingeno

mcn door wctemchappe

lijk onderzoek <~an cmhry

<malc '>tamcellcn al tc 

wijzcn. Tot n1ijn vcrras-.Ing 

wcrd mijn artikel 1 door 

Christen I kmocratischc Profdr L Bosch 

N rpncgen en dr. Lansink i<; 

Twcedc Kamerlid voor hct 

C:[)A. Uit hun hijdragen 

blijkt dat beidc opponen

ten inzage hadden in het 

manuscript van mijn arti

kel voor puhlic<~tic Len 

slagvaardige rcactic dus. 

Met waardering <;tel ik 

vast d<1t Christen Dcmo

cratischc Vcrkcnningcn 

haar kolommcn openstelt 

voor de door de mini<>tcrs 

Vcrkcnningcn gcliJktijdig Lntgehracht 

met twcc andere van de hand van IT'>

pcctievclijk Dr H. Cordijn' en dr 

AC.W.I. !.<~mink'. llcick kcrcn z1ch tc

gen m11n opvattingen. Dr. CordiJn i<> al<, 

lilmool vcrhondcn aan de vakgroep 

Fthiek en Ceschicdcnis van Ccncc'>

kundc van de Katholickc llnivcrsiteit 
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gewemtc discu<;<;ic. Men lict er kenne

lijk gccn gras over groeien en in de 

kortste kcrcn houdt dr. Cordijn mij 

voor dat ik loch had kunnen wcten "dat 

aan de onaant<~sthaarheid van het cm

lxyo vanaf de conceptie, vcrwoord in 

het conccpt-CDA-vcrkiezingsprogram, 

cen christeli)kc lcvenshe<>chouwing ten 
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grond•;lag ligt. Het huidigc rooms-ka

tholickc lecrgezag hijvoorheeld laat in 

haar visie op de hcschernnvaardigheid 

van hct embryo aan duidcliJkheid niets 

tc wensen over" Hij verwijst daarhij 

naar de uitspraak van de Heiligc Vader 

dat "het mensclijk wczen vanat hct mo

nlcnt von zijn ontvangcni;., n1oct \vor

den geccrhiedigd en hehandeld als ccn 

pc:rsoon. Daarom moeten er vanat dat

zcltde moment de rechten van de per

:-.oon iJZlTl \Vordcn toegckcnd, \vaaron

dcr het onaanta-;thare recht van ieder 

omchuldig mcnsclijk wezen op hct !e

ven."' lnderdaad. rk had het kunnen 

wetcn. en ik heh het dan ook geweten 

Maar is dr. Cordijn van mcning dat ik 

mij in dczen onder hct rooms-katho

licke lccrgezag moct scharen" De re

dactcur van Christen I )enwcratische 

Vcrkenningen wijst er in ziJn introduc

tie tcrloops op dat dat wei nict het gc

val zal zijn' 

Onder de 'lijnzinnige' titel 'Bosch en 

de inncsteling in de haarmoederwand' 

wordt miJ door dr. Cordijn venveten 

dat rk embryo's pas na hct moment van 

innesteling als mensen heschouw. Voor 

het trckken van dezc grem onthreekt 

volgen'> hem hiJ mij iedere argumenta

tre. 1-licr r·aakt miJ11 opponent verstrikt 

in zijn cigen gcdachtcgang. Hij rcte

recrt aan de grens welke rk stel voor 

wetenschappeliJk onderzoek aan em

hryocellcn. In het artikel in Christen 

Dcmocrati-;che Verkenningen" wordt 

indcrdaad nict aangcgcvcn \vaaronl ik 

die grens juist d<1<1r leg. In cen <~rtikel in 

Trouw- heb ik de innesteling een n<~

tuurlijke grens genoemd omdat, zou 

men deze ovcrschriJden. het onderzoek 

gchccl andcr'-; van aord zou \vordcn en 

de wcersland ertcgen waarschijnlijk 

discontinu zou toencmen. Is het dr 

Cordijn ontg<~an d<~t experimenteren 

met emhryonalc cellcn 11<1 de inneste-

ling betckent: cxperimcnteren met de 

vrouw die deze innesteling ondergaat~ 

De haasl mis-;chien, slagva<~rdigheid 

cist tenslotte zijn tol. Het ziJ hem ver

geven, maar experimentercn mel men

sen zal hem toch wei niet zo erg ge

wcnst voorkomen. 1\·lij ook niet 

lrouwens. Celukkig hedt dr. CordiJn's 

lanta-;ie niel gelcdcn. Hij dicht mrj toe 

dat ik de genocmde grens in acht neem 

omdat d<1<1rna het embryo volgcns mij 

mens zou worden. Vervolgens roept hij 

dan uil dat aan deze visie elke onder

bouwing ontbreekt. Voor aile duidelijk

heid dan nog maar: een klompJc cm

bryon<~lc ccllen heschouw rk niet als 

ccn menselijk pcrsoon, niet v(H'>r en 

niet n5 de innestcling. 

'Levens Nevels' 
13eoelcnaren van de molccularrc bio

logic zijn gewend aan het lcit dat 

grcnzen in de lcvendc natuur vaak in 

nevelcn zijn gehuld. Fen sprckend 

voorheeld daarvan is het !even zeit. 

Het tab<~ksmozaiek-virus verloont zccr 

brakteristieke elementen van !even. 

Het hezit het vermogen tot zelh-cpro

ductie hinnen een levende gasthecr. 

cvenals hiJvoorhceld een bacterie. Het 

is daartoe uitgcrusl met cen erlsuhstan

tie welke onderdeel uitmaakt van het 

viru-,deeltje zeit. Fen Amerrkaans che

micu'> -;]aagde erin het viru-; te kristalli

seren waardoor twqtcls rezen ot dit 

dccltJe hct predrkaal lcvend wei ver

dient. lndcrdaad, virussen zi111 struc

lurcn op de grcns van lcvcn en dood. 

De grote f'.:cderlandse microhioloog 

proldr A. Kluyver hedt deze grens rn 

de dertigcr jaren welsprekcnd aangc

durd met de retrograde: 'Levens 

Nevels'.·' 

Ook de menswording is in nevelcn ge

huld en in de loop der ecuwen ziJn er 

vee\ gi~..,ingcn naar gcdLian. Pa-, halvcr-
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wcgc de negcntiende eeu\v rezdi'->ecrdc 

men zich dat de door <,amen-;melting 

van et'n zaadcel en een eicel ont'>tane 

eel zich door dt'ling via ver<,chillcnde 

<,tadia ontwrkkelt tot een comrleet 

lcvend organi'-.nle en ree'-. de vraag in 

welk '>tadium van een men'> kan wordt'n 

ge<;proku1 Cedurende dit ontwikke

lrng'>[)n>Ct''> klaren de neve!., in elk vol

gend '>tadium meer en men or tot hij 

de gehoorte van ccn voldragerl kind de 

zon 111 aile helderheid doorbreekt. 

J)r Cordijn heelt geen moeite met 

dczc vraag. lnllller'-i, zo;:d.., we zagen, hij 

hcroept zich op de uit<;praak van de 

PaL" Anatomi'>che, lvsiologi'>cht' ol 

ncurologischc onderhouwing i'> dan 

niet nodrg ,1\,\cn moet dit standpunt ui

tcraard rT<,pectvol henadt'rt'n, maar het 

ht'clt wt'l comequenties voor dcgene 

dit' het inneemt: onaanta<,tbaJrhcid en 

absolute hcschnmwaardigheid van aile 

lcverl sluit hrJVO<ll-beeld dhorlul {>muocdilll 

urt. Ht't Vatrcaan veroordeelt dan ook 

vruchtaldriJving, voorbehot'dmiddelen, 

111 Pilro lcrtil"atie. ander-e voortplan

ting<,tcchnicken t'n euthana'>ie. In het 

artikel van dr Cordijrl meen ik een

zeltde con'>equerlte op<;telling te belui

'>tt'ITn ,1\,\ijn grolt' bezwaar tcgen het in 

fchruarr aangenomt'r1 (J )A-verkiczing<;

program i'> d<lt ht'l de men.,elijke vrucht 

in ht't emhr·yonale '>tadium hescherm

waardrg verklaJrt en dan toelaat, zij het 

onder voorwaar-clcn, dat hct in een later 

qadium als joctu, wonlt geahorteerd. 

Commissie Biomedische Ethiek 
In I'!'! I vcr<;cheen een rappmt getitt'ld 

·,\\cmen in Wording''' van de C:ommi<,

'>ie 'Bromcdi.,che Lthiek' uitgaande van 

het I kputaat'>char en de Raad voor de 

Zaken van Knk en Theologie van de 

Nederblllls Hnvmmde Kerk en de 

Ccrdormt'crdt' Knken in Nednbnd. 

Voorzittn van de commi.,.,ie wa<; de 
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Lltrechtse ethicus Prof.dr [ Schroten. 

Het rarport wij-;r cr terecht op dat men 

aan de llijbel moeiliJk een cxpliuete 

vi'-iie op de n1cnswurding voor de gc

boorte kan ontlcnen. Dr. Cordijn daar

entegen haalt ver<;chillcnde pa<;<;ages uit 

de Heilige Schrilt aan waaruit, zoal<; hij 

het uitdrukt, "Cod-; engagement met de 

mem vanaf het eerstc begin (en zelf, 

daarvoorl duidt'lijk wordt_ Cod initieert 

immer<, de zwanger,chap" (voor deze 

pth'-iagc<; zic 1
{

1
). 

Chri<;ten I )emocrati'>che Verkcnningen 

plaal'>t ecn van deze [)J<;<;Jge<, in een b

der, namelijk 1\alm 1.19, 16: "Liw ogen 

zagen n1ijn vorn1eloo<; begin .. In 

deze prachtigc en ontroercnde p<,alm 

worden wij al., het ware in een andere 

dimcn<,ie geplaatst, die de natuurweten

schaprelijke belcving<,wereld over<,tijgt. 

"Her begrijpen i'> mij te wonderhaar" 

zegt de dichter in ver<, () lk bn dat 

'>kch t<, beamt'n. 

In de J<JOd'>e en chri<,teli,ke traditie i'> de 

<,tatu<, van ht'l memelijk embryo na

drukkei!Jk aan de ordc gewee<,l. In 

grote liJ11en vallen daarhiJ twce opvat

tingen te '>ignaleren. De eer<,te i'> dat de 

memelijke vrucht gelcidelijk mem 

wordt, terwiJI de tweede uitgaat van 

een mcm-ziJ11 vanal de bevruchting. 

Voorstander<, van de eer-;te vi'>ie zijn 

van nlcning dat we aan de nlcn~c\ijkc 

vr·ucht gelcidehjk aar1 meer tT'>pect ver

'>chuldigd zijn en dat de hc,chennwaar

dighcid daarvan overccnkonl..,tig toc

neemt Voor <,ommigen hcgint dt' 

be,chenmvaardighcid bij de inne<,teling 

1 14 dagen ), andcrcn lcggcn de grcn~ hij 

het begin van de ontwikkeling van het 

centrale zenuw<,tclsel ( ruim .1 we ken I 

en weer anderen hij de levenwatbaar

heid (circa 24 wekenJ of zelfs de ge

hoorte. 

Fen mccrderheid van de C:ommi<,<,ie 

'Biomcdi,che lthiek' i' van mening dat 

N· , 
~- ... ' . 

dl,-_. 
'_, 

~t..' 

ri, 1: 
I 

~.~ I 

~--,- , 
: .,1-'1 



J 

een embryo in de eer,Le twec wekcn 

niet zonder mcer onaanta'>tbaar i'>. Het 

gehruik voor thnapeuli'>che en medi

<,cbe doelcinden vJn embryo\. ovcrgc

bkven na i11 Pitt·o fertilisatie. kan onder 

strikte voorwJarden worden tocge

staan. Zoals ik in mijn rccente Jrtike\ 11 

hch vermeld. hedt de Cezondheids

raJd kort geleden voorgesteld deze 

voorwaarden zo te verruimen dJt men

<,e\ijke embryo's aileen mogen worden 

gebruikt voor onderzoek waarmee een 

zwaarwegcnd gezondheidsbelang i' ge

diend.12 Andere commissieleden zijn 

van mening dat ook hel doen ont<,taan 

van embryo's uit<,]uilend voor ondcr

zoek, gczien de belangen die ermee ge

moeid zijn. aanvJardbaar kan zijn. Ecn 

minderheid in de commissic onder

schriJft het standpunt van het C:DA

verkiczi ng.;;progr0n1 

De korte weergJve van dit rJpport doet 

geen recht aJn de grote betekeni<, 

crvan. l)c uitvoerigc uiteenzctting van 

WJt er over dit onderwerp zowel vJn 

rooms-kJtholicke als van reformatori

sche zijde naar vorcn is gcbrJcht, doet 

het hetrcuren dJL het reiJtid zo weinig 

hckendheid hedt gekrcgen (l'v\ij kwJm 

het pas ter kennis toen mijn Jrtikc\ 11 

reeds in druk was'"). 

Klonen 
Lvemls de s!Jng in hct paradi)'> en de 

<,tier Herman genict Dolly. het ecr<,te 

gekloonde zoogdier. Jlgcmene hekend

heid_ Kloncn roept vcrschillendc reac

tlcs op. Het wetcnschJppelijk tijd

'>chrift Scimcc <,prcckt van de doorhraak 

vJn hct par. Politici dJarentcgen vre

zen. niettcgenstaJnde de zachthruine 

ogcn vJn Dolly, met een wolf in 

,chaapskledcrcn van doen te hehben, 

gekomen om 's mensen individuJ!iteil 

en autonomic lc stelcn (vrij naar 1'). 

Een problcem bij de discus<,ie over het 

klonen is dat hct enige kennis vercist 

van celbiologie en genetica. Velen ont

hreekt het aan tijd of Jmbitic om zich 

in een paJr essentii'lc details te verdie

pen. Ongewild ervaar ik dit prohlccm 

hij hct lezen van de tweede reaclic op 

mijn artike\"• vJn de hand van dr. 

Lansink. 17 Hij i' tegcn "de toepass111g 

van de techniek van hel klonen op 

memelijkc embryo's" en tegen "het klo

nen van embryonale I stam)cellen" Het 

i' onduidelijk WJt hij dJarmee hedoelt. 

Voortkweken vJn embryonalc cellen~ 

Daar komt gcen kloontechniek, als ge

bruikt bij Dolly, Jan te pa'> In hel le

denbbd van het CDA 1
·'. mcrkt hij op 

dat met het klonen vJn geslacht,cellen. 

in het bijzonder van embryonaal wed

sel. de grooht mogelijke terughou

dendheid moet worden betrJcht. Hij 

hoclt zich geen zorgcn te mJkcn, klo

nen van ge,\achtscellen is hiologisch 

nict mogelijk en niet aan de orde. 

WaJr is dr. LJn<,ink nu prccies tegcn' lk 

kan cr <,\echts een gooi naar doen. 

Lerdcr 1" '" heb ik opgcmerkt, het we

temchappcli)k tijd,chrilt N<illlrr. cite

rend. dat toepa5Sing van kloontechnie

ken. hoewel nog nicl voor menselijke 

cellen gerealiseerd, vJn groot nul kan 

zijn bij hct weten<,chappelijk onder

zoek van embryonale cellen. lk zal dJt 

hier nader toelichten en daarbiJ nog 

eens ingaan op wat klonen eigenlijk in

houdt. 

Tu.,.,en de kloontechniek en de i11 Pilm

hevruchting he<,taal overcenkomst 

(cf' 1 "l. lleide gebeurcn huilen het li

chJJTll in een giJzen VJJtje (ill Pitr·o). 

Voor beide zijn twee verschillende eel

len nodig 11rrds iii'O to tmu;o") en in 

heidc gcvallcn ont<,tJat er ccn gcheel 

nieuwc eel, vcr<,chillcnd van de twce fu

scrende partners. llij de hevruchting lu

seren cen ei- en een zaadcel hetgeen 

een embryonale eel oplevert. De eicel 
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hezit van elk chromosoom CCTl exem

plaar, de zaadccl eveneens. Na de fusie 

hesch1kt de cmhryonalc eel dus over 

een duhhelc set aan chromosomen, de 

cne set afkOJw,tig van de moeder, de 

andere afkomstig van de vader De ont

wikkeling van het embryo geschiedt 

door celdeling waarhij de duhhelc set 

aan chromosomen onvcranderd aan de 

dochtercellen wordt doorgegeven. Aile 

cellen van het ontwikkelende embryo, 

als ook die van het foetu> en aile li

chaamscellcn van de nakomehng hevat

ten derhalve deze chromo<,omen. 

BiJ klonen fuseren een eicel en ecn li

chaamscel. De lichaam<,cel treedt hicr 

op al<, donor van chromosomen. Door 

een techlllschc ingreep worden de 

chromosomen van de ontvangende ei

cel voor de fu,ie verwi)derd I )c eel die 

hij de fusic onhtaat kunncn we hc

schouwen als een cmhryonale eel. 

lmmcrs na vcrderc deling en introduc

tic in ccr1 draagmoeder ontwikkelt zich 

uit dezc eel een levcnsvatharc nakomc

llng zoals we in her geval van Dolly 

hehhen gczicn Aile ccllcn van dcze na

konlcling zijn weer uitgcru-.t n1ct ccn 

duhhelc set aan chromosomcn, maar 

dczc chromosomen zijn nu cxclu,id af

komstrg van de donorcel. 

Bii hct kloncn '>peelt de donorccl dcr

halve een dominante rol. 1\kn kan he

trekkeliJk gemakkclijk over grotc aan

tallcn van ccnzelfde type donorcel 

heschikken door ze af te zonderen uit 

hijvoorheeld ecn jortu1 en voort tc kwc

ken in een gcschikt medium. (Dolly IS 

gckloond uitgaande van een donorcel 

gcnon1cn uit de uicr van ccn 6-jarig 

schaap, maar het rc-,ultaat van dit expe

riment i-, nog niet reproducecrbaar gc

blckenl. ldentiekc donorcellen levcrcn 

geneti-,ch idcntieke nakomelingen op 

I )it schept ongckcnde economi-,chc en 

medisch- thcrapeutischc mogcli1kheden 
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maar roept ook weerstand op. Weer

stand richt zich terccht tegen pogingen 

om men<,en tc klonen. Aan de techniek 

kleven nog veel onzekerhedcn en het 

moet nog maar hlijkcn of hct kan. Men 

client zich echter wei te realiseren dat 

klonen gcnctisch identickc nakomelin

gcn kan produceren maar dit nict nood

zakelijkerwijs behoeft te doen. Is de 

donorccl alkomstig van ccn manneli1k 

individu dan zal ook de nakomeling 

manneli1k zijn, is de donorcel afkomstig 

van ecn vrouwelijk individu dan zal de 

nakomeling vrouweli1k zijn. Het erf- en 

lamilierccht is (nog) niet tocgcsneden 

op hct gencrcren van nakomelingen 

van ccn 'geneti,che' vader of moedcr. 

Z!Jn deze hespicgelingcn in de humane 

-,fecr cigenlijk nict erg opportuun ge

zicn aile onzckerhcden, hij de vectcelt 

bcgint de kloontechniek uiterst helang

riJk te worden. Dankzij de snclle ont

wikkeling van de moleculaire genetica 

kan men een mcnsclijk gcn in de do

norccl introduccrcn en met deze don

orccl koeien ol schapcn klonen die ecn 

hoogwaardig menselijk ciwit in de melk 

uitscheiden. De grote hetekenis van het 

produccren van zulke eiwitten langs 

dcze weg kan nweilijk worden ovcr-

5chat. De rccente hesli.,.,ing van minis

ter Van Aartscn, ingcgeven door een 

bedenkelijk advics van ecn zeer vcr

deeldc commi<,<,ic, valt dan ook zcer te 

hetreuren. Patienten, wier voortbestaan 

van een dcrgclijk eiwit afhankelijk is, 

wllen hem dczc be-,lissing niet in dank 

afnemcn. Hct alternatief van de com

missie om zulke eiwitten via genetische 

manipulatie van gi-,tcn of bacterien tc 

produceren zal de productiekosten tot 

zccr grotc hoogtc opvocren. 

Hoc kan toepassing van de kloontech

nick van nut zijn hij weten-,chappclijk 

ondcrzoek aan mcnseli)kc emhryonale 

ccllcn' In ecn vorig artikel" hch ik aan-
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gcgeven dat emhryonale ccllcn moge

lijk kunnen worden aangewend hij the

rapeutische hchandcling vJn paticnten. 

Fen moeilijk prohlcem, zich voor

doende hijvoorheeld hij de helunde

ling van leukaemicpaticnten met heen

mergcellcn is Jl<;toting vJn de cellcn. 

Door donorccllcn vJn ecn ge.,chikt eel

type te kiezen kan men met de kloon

tcchnick cmbryonJlc cellcn van cen 

eel type gencrcrcn die gccn ot zecr wci

nig Jlstoting oprocpcn. Zulkc cmhryo

nalc ccllcn zijn in celcuiluur tc hand

hoven en z1jn niet bedueld voor 

inne'>tcling. Van het klonen van men

sen IS dm geen sprakc. lk vcronderstel 

dat dr LJnsink deze hcnadering van de 

hand wijst als zijnde in strijd met de 

mcnselijkc waardigheid 1\lisschien he

grijpt h;, echtcr nu dat ik 1om andere 

redcnen l tegen het klonen vJn menscn 

ben en toch de kloontcchniek Jls cen 

WJJrdevol instrument heschouw in de 

pogingcn om de ontw1kkcling vJn het 

embryo tc hegriJpen en de zieke mens 

de helpende hond te reiken 

Pto[dt· L llosc/J i' CIIILTilus-/Joo<)fmtill llio

c/Jclllic """de 1-l.iJkslliltl'nsilcil lc Lei deli 

No ten 
l)oo..,Lh I Hct ([);-\en hct lwg111 vJil llll'Tl'>C 

l1d-. Ieven ( /)\' 2 i):-l 

( :ordtlll ll 'llo-..ch en de lllllC..,tci!Tl.~ 111 de hJJr

mocdcr\\c1lld' ( /)\'1 '>S 

I .Jihtnk .-~.(, \'\'.1 \)c cnc k\oon I'> de Jndc1c 

n1ct C I)\' 2 (JS 

111'-LrucLIL' I )LliJIJill I :lt~c 1 qs;- 10- 12 

lk111cmJ ,1\1 Tl'l tnt10dmtic Cf)\' } qs 
llo..,ch, I 'Hct ('[)..\en hct hcg111 \'clll mcn..,cl11k 

Ieven ( I)\' :2 qs 
- H<J<,Lh L (I).'\ zcl met kloom·crhod ondcr

?ockcr hullcn '>pel Trutlli' 2(J NmTmhct I qq;

~luvver /\.I. I t'l't'ii' 1\
1c1't'l'> VoordrJLht gchou

dcn op hct }tJ'>le Ncder land.., 1'-.atuur- en 

( .cnce..,kundq.~ ( ongre'> I /\prrl 1 1J1/ 

.\lnr'cli ur \\1,ll,/rr:d T/Jc,J/,J,)r-.,/'t td,ro,!'Jr ur /Jd,ltlf,rit 

01'111/'C,)IJT<)Cii /1111111'111/'C l'llOII,/J/,nr/:nr)-.lcLf,rrrtkCii l'li flit 

n.rl.1,r/ tlJr,in=('t'k for Ptr~·crrrrrrr,j Rappor l Vtln de 

LOillllll'>'>le B1omcdr..,Llll' hh1ck \'dll hct I kpu-

ttltltc.Lhap en de Ra<1d voo1 de Lc1kcn \'Jil Kcrk 

en Thcolog1c van de t\cdctl<lmi'>e Hcrv01 mdc 
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Forum 
In dezc rubrick passen kortcre bij

dragen waarin kort en krachtig argu

menten gegevcn worden voor ecn 

bcpaaldc opvalting_ llijdragcn zijn 

welkom die in niet mccr dan 2000 

wuorden cen prikkelende kwc<;tie 

nccrzettcn. De opinic mocl pa;;cn 

in de opzet van CDV: het client te 

gJan over de stratcgischc vragcn 

achter de politicke actualitcit. 

Bijdragen die discussic uitlokken 

vcrdiencn de voorkeur. 
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