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Medische ethiek 

Or. MAM. Pijnenburg 

'Willen we alles wel wat 
we kunnen?' 

Het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA levert met het rapport 'Genen en gren
zen' een kwalitatief hoge bijdrage aan het 
noodzakelijk debat over gentechnologie. 
Een bespreking van het dit voorjaar uitge
komen rapport. Het rapport kost f 22,50 en 
is te bestellen bij SOU/DOP, Postbus 
11594, 2502 AN Den Haag, telefoon 071-
352550. 

"De vraag 'mag alles wat kan' is de laatste 
jaren de kapstok bij uitstek geworden om 
morele verontrusting en twijfels aan op te 
hangen over nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van wetenschap en techniek. Het 
rapport 'Genen en grenzen' inspireert de 
lezer echter tot een andere en meer funda
mentele vraag: willen we alles wel wat we 
kunnen? En tot de nog verdergaande vraag 
of wij wel weten wat we willen met de gen
technologie. Het rapport onderscheidt zich 
hierdoor van de wijze waarop vele discus
sies over technologie, i.c. biotechnologie 
worden gevoerd. Deze discussies worden 
veelal gekenmerkt door een sterk procedu
rele benadering van de morele aspecten 
van technologische ontwikkelingen en door 
een 'gevarenethiek' die zelf ideologisch kan 
gaan werken: de (bio-)technologische be
nadering van natuur, leven, ziekte en ge
zondheid wordt zelf niet ter discussie ge-
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steld, slechts de mogelijke gevaren ervan. 
'Genen en grenzen' neemt gelukkig met 
zo'n benadering geen genoegen en be
weegt zich op een meer fundamenteel ni
veau. In deze bespreking concentreer ik mij 
vooral op de wijze waarop deze fundamen
telere benadering is vormgegeven en door
gezet. Voorts besteed ik kort aandacht aan 
enkele concrete punten uit het rapport. Be
leidsaanbevelingen waarmee ik het - gro
tendeels - eens ben, bijvoorbeeld die be
treffende de somatische en kiem
baangentherapie, komen verder niet aan de 
orde. 

Van 'smalle' naar 'brede' ethiek 
Het rapport 'Genen en grenzen' verbindt de 
bezinning op gentechnologie nadrukkelijk 
met de bezinning op mens- en samen le
vingsbeeld, i.c. met de eigen ideologische 
uitgangspunten van het CDA terzake, en 
met de vraag of en zo ja op welke wijze gen
technologie een positieve of negatieve bij
drage levert aan de menswaardigheid van 
de geneeskunde en de samenleving. Een 
en ander wordt behandeld in het perspec
tief van de overheidstaak, waarbij tevens 
vooruit wordt geblikt naar Europa. Bijzon-

--------

Dr. MAM. Pijnenburg (1951) is algemeen secretaris van 
de Katholieke Vereniging van Ziekeninrichtingen (KVZ). 
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dere aandacht bij dit laatste wordt gevraagd 
voor het op gang brengen, respectievelijk 
stimuleren van een 'cultureel beraad' (p. 
70,71) waarin de bezinning op de mogelijk
heden en bedreigingen van de gentechno
logie geplaatst zouden moeten worden 
tegen de diepere achtergrond van de vra
gen hoe te leven en samen te leven en hoe 
nieuwe technologieën te verbinden met vra
gen naar de zin en betekenis van het leven. 
Door deze wijze van benadering sluit het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
aan bij stromingen binnen de ethiek, die op
teren voor een 'brede' versus een 'smalle' 
ethiek,1 respectievelijk op een ethiek die 
zich eerder richt op de culturele, levens- en 
wereldbeschouwelijke context waarin mo
rele vragen rijzen, dan op de beantwoording 
van de morele vragen zelf. Het rapport pro
beert uiteraard ook dit laatste te doen maar 
formuleert die antwoorden, of poogt dat al
thans, voortdurend tegen de achtergrond 
en op basis van visies op menselijk leven, 
samenleven, geneeskunde en technologie. 
Om een aantal redenen verdient deze be
nadering verreweg de voorkeur. 

Ten eerste omwille van de kwaliteit van 
het ethisch debat zelf in onze samenleving: 
door de eenzijdige nadruk op grenzen en 
grensgevallen van de gentechnologie wordt 
het meest wezenlijke ervan veronacht
zaamd of als moreel indifferent aanvaard. 
Dit meest wezenlijke zou ik willen om
schrijven als de wens, niet zozeer van on
derzoekers, artsen en gebruikers maar als 
onderdeel van onze cultuur, om alle le
vensprocessen te kunnen beheersen en 
manipuleren. Naarmate deze wens dichter 
bij zijn vervulling komt wordt niet zomaar het 
leven, maar de mens zelf (en alle andere 
levende organismes) bewerkbaar materi
aal. In hoeverre draagt dit bij of doet dit af
breuk aan de wijze waarop wij als mensen 
leven en ons en andermans leven waarde
ren? De bezinning op deze vraag hoeft 
geenszins uit te monden in een anti-tech-
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nologische houding maar hopelijk wel in 
een plaatstoewijzing aan de gentechnolo
gie in ons levens- en samenlevingsproject. 

Op de tweede plaats: hoe andere poli
tieke stromingen inhoudelijk ook mogen 
oordelen over de levens- en wereldbe
schouwelijke uitgangspunten van het CDA, 
of van dit rapport, zij zijn nu uitgedaagd om 
op dezelfde wijze, en zo mogelijk met de
zelfde helderheid, hun ideologisch referen
tiekader te formuleren en de doorwerking 
ervan aan te geven op een concreet terrein 
als de gentechnologie. Het liberalisme en 
de sociaal-democratie hebben zich wat dit 
betreft te lang buiten schot gehouden: ook 
hun morele oordelen en handelingsvoor
stellen komen niet in een vacuüm tot stand. 

Op de derde plaats: ook voor de eigen 
achterban biedt het rapport een stevige 
aanzet voor verdere gedachtenvorming en 
kritische toetsing. Gegeven het feit dat de 
CDA-achterban een grote pluriformiteit kent 
biedt de heldere structuur van dit rapport de 
mogelijkheid met elkaar in debat te treden 
en ook de - nog - zwakkere kanten van het 
rapport boven tafel te halen. 

Op de laatste plaats: zorginstellingen die 
'in huis' met gentechnologie of toepassin
gen ervan te maken hebben kunnen aan dit 
rapport refereren om de betreffende voor
zieningen te relateren aan hun eigen ba
sisfilosofie of zorgconcept en beleidsoriën
terende kaders te ontwikkelen. Dit past in 
een tijd dat zorginstellingen zich moeten 
profileren op wat zij zijn en waar ze voor 
staan, kortom op hun identiteit. 

De brede context waarin 'Genen en gren
zen' de gentechnologie benadert wordt niet 
altijd even strak volgehouden. De meer be-

1. zie o.a. Tongeren, P. van, 'Ethiek en praktijk', in Filoso
fie en praktijk, 9 (1988) 113-127; Beemer, Th.C.J., De 
religieuze traditie van het westers katholicisme en de 
bio-ethiek, in RW. Munk (red.), Laten we een mens 
maken; religieuze traditie en de ethiek van medisch han
delen, Kok, Kampen 1991, 99-127; Have, H. ten, Een 
hippocratische erfenis; ethiek in de medische praktijk 
De Tijdstroom Lochem, 1990. 
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perkte vraagstelling, of alles mag wat kan, 
krijgt in de loop van het rapport zoveel aan
dacht dat vragen als 'moeten wij wel alles 
willen wat wij kunnen?' of 'op welke wijze 
beïnvloedt de gentechnologie onze kijk op, 
beleving van en omgang met ziekte en ge
brekkigheid?' het soms toch weer moeten 
afleggen tegen de 'reguleringsdrang'. Een 
voorbeeld: onderzoek heeft aangetoond 
dat de mogelijkheid van screening op erfe
lijke afwijkingen en de angst voor erfelijke 
afwijkingen doet toenemen en daarmee de 
behoefte aan prenatale diagnostiek en er
felijkheidsadvisering. In de lijn hiervan wor
den vroegere onzekerheden inzake de te 
verwachten kinderen getransformeerd tot 
vraagstukken waarin mensen een bewuste 
en actieve keuze moeten maken. Zo'n 
keuze doet zich al voor ten aanzien van het 
wel of niet gebruik maken van prenatale 
diagnostiek. Hierdoor neemt de afhanke
lijkheid van technologie en terzake des
kundigen toe. Van mensen wordt een ra
tionele afweging gevraagd die over
eenkomt met de interne logica van de be
treffende technologie zelf, maar die slechts 
ten dele de emotionele lading dekt van de 
keuze die gemaakt moet worden. 2 Het voor
beeld maakt duidelijk hoezeer erfelijk
heidsadvisering en prenatale diagnostiek 
onze kijk op en beleving van zwanger-wor
den, zwangerschap en kinderen krijgen 
beïnvloeden en daarom reeds grondige be
zinning verdienen, ook wanneer het nog 
niet gaat om ongeneeslijke ziektes of om 
abortus provocatus als enig mogelijke in
terventie. 

Het uitwerken van de aangezette context 
had wellicht aan kracht gewonnen bij een 
bredere uitwerking van de uitgangspunten. 
In dit opzicht vormde de voordracht van de 
minister van Justitie, E. Hirsch Ballin, op de 
studiedag over dit rapport 17 oktober jl., een 
welkome aanvulling en versterking van een 
van de grondlijnen van het rapport, name
lijk het joods-christelijk mensbeeld. Tegen 
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de achtergrond van dit mensbeeld blijkt bij
voorbeeld de vraag, geformuleerd op blz. 
59, 'in hoeverre wij moeten en kunnen stre
ven naar een samenleving die geen men
sen meer kent met gebreken, ziektes en 
daaruit voortvloeiende pijn en lijden' eigen
lijk fout te zijn. Dit streven is immers in mo
reel en joods-christelijk opzicht slechts po
sitief te waarderen. Het christelijk geloof 
verzet zich echter wel tegen utopische en 
gehalveerde mensbeelden, waarin de re
aliteit van het menselijk lijden en de men
selijke eindigheid worden ontkend of als 
louter technologische vraagstukken aan 
mensen en de menselijke beleving en zin
geving worden onttrokken.3 En zeker ver
zet het zich tegen de gedachte dat God lij
den of gebrekkigheid zou willen; het 
joods-christelijk geloof laat vooral zien dat 
God op een bijzondere wijze omziet naar 
onmachtige, gebrekkige of lijdende men
sen. Met andere woorden: wij mogen best 
streven naar een samenleving van mensen 
zonder lijden en gebreken, ook al gaat dit 
streven gepaard met het besef dat het on
vervulbaar is, maar de morele kwaliteit van 
onze samenleving hangt uiteindelijk niet af 
van de hoeveelheid leed en gebrekkigheid 
dat erin aanwezig is, maar van de wijze 
waarop wij met hen die lijden aan ziekte en 
gebrek omgaan. 

Maatschappelijke omstandigheden 
Het joods-christelijk mensbeeld en het 
daarop gestoelde christelijk-sociaal denken 
verzetten zich tegen abstracte voorstellin
gen over 'het' leven of 'de' menswaardig
heid of 'de' beschermwaardigheid. Ik raak 
hier aan twee dimensies die ik in 'Genen en 
grenzen' heb gemist. 

2. zie Winter, M. de, Maatschappelijke toetsing van nieuwe 
screeningstechnologie noodzakelijk, in Tijdschrift voor 
Gezondheid en Politiek, april 1988, 29-35. 

3. Het utopisch karakter van de biotechnologie wordt o.a. 
aan de kaak gesteld in Schillebeeckx, E.A., Menselijke 
biotechniek en de hand Gods, Tijdschrift voor Theolo
gie, 26 (1986) 57 VVo 
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Ten eerste: weliswaar kritiseert het rap
port culturele tendenties zoals de gelijk
stelling van gezond-leven met volwaardig
leven maar het gaat voorbij aan het 
gegeven dat mensen, gezonden en zieken, 
validen en invaliden, leven binnen concrete 
maatschappelijke mogelijkheden en beper
kingen. Een voorbeeld: met veel instem
ming las ik dat 'Genen en grenzen' elk be
volkingsonderzoek afwijst waarbij abortus 
provocatus de enig mogelijke interventie is 
en zich verzet tegen de betiteling van abor
tus provocatus als een vorm van secundaire 
preventie. Maar het rapport had aan kracht 
gewonnen als deze stellingname gepaard 
was gegaan met de formulering van reeds 
genomen of nog te nemen maatregelen die 
het vrouwen/paren mogelijk maken een 
kind met ernstige afwijkingen geboren te 
laten worden, doordat zij kunnen rekenen 
op adequate maatschappelijke zorg moge
lijkheden: het respect voor het leven moet 
niet los worden gemaakt van de vraag naar 
het levensonderhoud.4 Factoren die de 
maatschappelijke voorwaarden tot levens
onderhoud aantasten zijn: de tekorten in 
zorgvoorzieningen voor gehandicapten, de 
onevenredige zorgbelasting voor vrouwen 
in vergelijking met die van mannen, het ook 
op overheidsniveau streven naar verder
gaande individualisering, de toenemende 
prioriteit voor marktgeoriënteerde waarden 
als effectiviteit, produktiviteit en profilering, 
waardoor langdurige kosten intensieve zorg 
en op den duur ook hen die ervan afhan
kelijk zijn in een negatief (lees 'onrendabel') 
licht kunnen komen te staan. 

Ten tweede: de verdelende rechtvaar
digheid komt slechts terloops aan de orde, 
namelijk in voetnoot 278, betreffende een 
bijdrage van H. Kuitert. Nu is het waar dat 
vele discussies over morele problemen 
vanuit een smalle moraal worden gevoerd 
en dan uiteindelijk neerkomen op wie wat 
krijgt en wie daarvoor betaalt; dan wordt de 
verdelingsvraag het failliet van de ethische 
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discussie. Maar juist vanwege de sterk le
vens- en wereldbeschouwelijke aanzet had 
het voor de hand gelegen de sociaal-ethi
sche vraag aan de orde te stellen hoeveel 
gentechnologie ons eigenlijk waard is in 
verhouding met andere ontwikkelingen en 
met het oog op de bijdrage die ervan ver
wacht kan worden aan het 'goede leven en 
samenleven'. Heel concreet ware het ver
rijkend geweest als 'Genen en grenzen' in 
debat was gegaan met 'Kiezen en delen', 
het rapport van de Commissie-Keuzen in de 
zorg (Commissie-'Dunning') en was nage
gaan of gentechnologische voorzieningen 
vanuit een gemeenschapsgericht perspec
tief een vorm van noodzakelijke zorg zijn, 
of dat de verdere ontwikkeling ervan uit de 
collectieve middelen betaald moetworden.5 

In het licht van de gemeenschapsgerichte 
benadering is de navolgende zin op blz. 49 
van 'Genen en grenzen' interessant: 'In so
ciaal-maatschappelijke zin zijn mensen 
zwak, wanneer hun een brug naar de sa
menleving is ontnomen. Zwak zijn zij die 
geïsoleerd zijn, uitgestoten, die niet beant
woorden aan de doorsnee-opvattingen van 
menswaardigheid'. In de terminologie van 
Dunning is 'het-niet-kunnen-functioneren
als-lid-van-de-gemeenschap' een vorm 
van ziekte met de hoogste prioriteit. Voor
zover DNA-technologie voedsel geeft aan 
de gedachte dat menswaardig en volwaar
dig leven gelijk is aan ongeschonden, gaaf 
leven is deze technologie een bedreiging 
van de eerste orde voor het in de gemeen
schap kunnen functioneren van - potentieel 
- gehandicapten. Deze bedreiging wordt 
niet afdoende opgeheven door hen te ver
zekeren van verzorging: aan hun positie als 
maatschappelijk minderwaardigen, als de-

4. Beemer, Th.C.J., a.w., blz. 117 
5. Buiten beschouwing laat ik de vraag naar de rechtvaar

digheid van investeringen door de westerse wereld in de 
verdere ontwikkeling van gentechnologie, terwijl een "ar· 
moedeziekte" als malaria in de Derde Wereld weer 
steeds meer slachtoffers eist; ten behoeve van wie ont 
wikkelen wij eigenlijk gentechnologie? 
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viaties van het gentechnologisch utopisch 
mensbeeld, wordt immers niets veranderd. 
Solidariteit van sterken met zwakken is lou
ter filantropie indien zij niet gepaard gaat 
met een kritiek op instituties, die definiëren 
wie vol- en minderwaardig, sterk en zwak 
zijn binnen onze samenleving. Opnieuw 
blijkt de noodzaak van een grondige bezin
ning op de bijdrage van gentechnologie aan 
de morele kwaliteit van de samenleving, in 
het bijzonder ook aan de rechtvaardigheid 
van de samenleving. 

Recht op niet weten 
Volgens het rapport is een recht op niet 
weten gebaseerd op de 'vrijheid tot verant
woordelijkheid' van de betrokkene (p.93). 
Het is een recht dat ontstaan is in de con
text van erfelijkheidsadvisering en van 
AIDS. De gronden ervan zijn evenwel niet 
duidelijk. In de eerste plaats is het nogal 
strijdig met de door het rapport benadrukte 
relationaliteit van de mens dat een indivi
dualistisch begrip als recht nu opduikt. De 
opstellers van het rapport worstelen er ook 
mee, gezien de uitzonderingen en belan
genafwegingen die vervolgens worden ge
formuleerd. Op de tweede plaats: is zo'n 
recht op niet weten niet gewoon een nieuwe 
term voor wat altijd al bestond, namelijk een 
plaats van de hulpverlener, om niet te in
formeren als hij/zij op goede gronden mag 
veronderstellen dat deze informatie de 
hulpvrager meer kwaad dan goed zou 
doen? En omgekeerd: bestaat er behalve 
een recht op weten ook niet, juist vanuit het 
verantwoordelijkheidsconcept van het 
CDA, een plicht tot weten en een hierop 
aansluitende plicht tot informeren? Kortom, 
een recht op niet weten lijkt me plausibel 
vanuit een strikt individualistisch referentie
kader,6 maar had vanuit het christen-de
mocratisch referentiekader een nadere uit
dieping en problematisering verdiend. 

Reeds hiervoor heb ik mijn instemming 
betuigd met de expliciete afwijzing van be-
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volkingsonderzoeken waarbij de enige in
terventie abortus provocatus is. Niettemin 
rijst er een probleem wanneer tegelijk op in
dividueel niveau prenataal onderzoek kan 
worden aangevraagd en vanwege de on
gunstige uitkomst abortus provocatus kan 
worden verricht en de facto ook in vele ge-

Het respect voor het 
leven moet niet los 
worden gemaakt van 
de vraag naar het 
levensonderhoud 

vallen wordt verricht.? Dit roept de vraag op 
of er in afgeleide zin ook niet van 'bevol
kingsonderzoek' kan worden gesproken als 
grote delen van de bevolking, respectieve
lijk van de betreffende risicogroep uit de be
volking, het betreffende onderzoek kunnen 
aanvragen en verkrijgen. Indien dit zo is, is 
een overheidsverbod op een bepaald be
volkingsonderzoek een louter terminologi
sche schermutseling en stelt de effectiviteit 
ervan niet veel voor. Het komt mij voor dat 
plusminus tien jaar na het in werking treden 
van de Wet Afbreking Zwangerschap her
nieuwde bezinning nodig is vanwege de 

6. zie ook Manenschijn, G., Om de dooie dood niet, Trouw 
3 oktober 1992 

7. Op de conferentie van 17 oktober werd dit probleem 
aangesneden door M. Christiaens, hoofdredacteur van 
het Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, naar aan
leiding van de zinsnede op p.113: "Dit laat de mogelijk· 
heid van individueel prenataal onderzoek onverlet". In 
zijn ogen had uit het door het rapport bepleite wettelijk 
verbod op dit type bevolkingsonderzoek de conclusie 
moeten volgen dat dit de mogelijkheid van individueel 
prenataal onderzoek niet onverlet laat: dit temeer daar 
een eventueel gewenste abortus provocatus door de 
ziektekostenverzekering wordt gedekt en dus minstens 
de schijn wekt door de overheid gelegitimeerd te zijn. 
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sindsdien snel toegenomen en wijdver
spreide mogelijkheden tot prenatale dia
gnostiek, de vanzelfsprekendheid waar
mee vaak een koppeling wordt gelegd 
tussen een ongunstige uitslag van prena
tale diagnostiek en abortus, en de ver
schuiving die in de argumentatie is opge
treden van noodsituatie van de vrouw naar 
noodsituatie van het kind als het geboren 
zou worden. Met name in deze verschui
ving wint de opvatting terrein dat kinderen 
met ernstige (- het criterium voor ernstig is 
individueel bepaald -) handicaps of be
paalde vormen van geschonden menselijk 
bestaan beter niet geboren kunnen worden 
of voorzover zij reeds geboren zijn, er beter 
niet hadden kunnen zijn. Indien deze ont
wikkelingen in de ogen van het CDA onge
wenst zijn ligt een strakkere normering ook 
op individueel niveau in de rede. 

Beschermwaardigheid van het embryo 
Ik deel de opvattingen over de bescherm
waardigheid van het embryo vanaf de con
ceptie, maar ga voor de onderbouwing hier
van eerder te rade bij hen die een relationele 
benadering kiezen - het beginnend mense
lijk leven appelleert op de menselijke ge
meenschap - dan bij hen die het leven als 
een gave beschouwen ('Genen en grenzen' 
sluit bij deze laatste opvatting aan). Begin
nend menselijk leven is een gemeen
schapsaangelegenheid: het hoort bij ons. 
Wij als gemeenschap - en dit omvat meer 
dan de individuele ouders - hebben een ver
antwoordelijkheid jegens dit leven vanwege 
het simpele feit dat het uit mensen is ont
staan.8 Daarom zijn wij het ook aan onze 
eigen waardigheid verschuldigd, en niet al
leen aan de beschermwaardigheid van het 
embryo, beginnend menselijk leven niet 
louter instrumenteel te gebruiken, hoe groot 
ook de heilzame effecten hiervan voor an
deren zouden zijn of als zodanig worden 
voorgesteld. Met de opstellers van het rap
port deel ik vervolgens ook de conclusies: 
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afwijzing van preïmplantatie-diagnostiek 
met behulp van embryo-splitsing en van ex
perimenten met embryo's. 

In dit kader nog een enkele opmerking 
over de wens naar een gezond kind. Op 
meerdere plaatsen in het rapport en regel
matig in discussies over voortplantings
technologie wordt deze wens opgevoerd. In 

Tien jaar na het in 
werking treden van 
de Wet Afbreking 
Zwangerschap is 
hernieuwde bezinning 
nodig 

hoeverre is de nadruk erop zelf ideologisch 
werkzaam en leidt zij tot een vooringeno
men standpunt jegens mensen die van
wege risico's erfelijkheidsadvies of prena
taalonderzoek ondergaan? Natuurlijk heeft 
ieder graag een gezond kind. Maar ik heb 
de stellige indruk dat voor veel (aspirant-) 
ouders een belangrijker motief is te weten 
of eventueel te voorkomen dat hun kind een 
bepaalde afwijking zal hebben, namelijk die 
waarvan zij zelf drager zijn of waarvoor zij 
tot een risicogroep behoren. Ouders die 
prenataal onderzoek hebben ondergaan of 
preïmplantatiediagnostiek hebben laten 
doen kunnen dan ook niet gerustgesteld 
worden in de vraag of hun kind gezond is, 
maar slechts in de vraag dat hun kind niet 
de afwijking heeft waarnaar gezocht is. 

Besluit 
Het rapport van het Wetenschappelijk In
stituut voor het CDA vormt in mijn ogen een 

8. Beemer, Th.C.J. a.w., 122·123 
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kwalitatief hoge bijdrage aan het noodza
kelijk maatschappelijk debat over gentech
nologie (en leent zich overigens ook uitste
kend voor een meer bescheiden gebruik: 
door de veelheid aan onderwerpen die aan 
de orde worden gesteld biedt het een uit
stekende inleiding aan ieder die zich in de 
ethische vragen inzake gentechnologie wil 
verdiepen). Het verzet zich niet tegen de -
verdere ontwikkeling - van de gentechnolo
gie als zodanig. Dit standpunt acht ik prin
cipieel juist vanwege de vele heilzame ef
fecten die er nu reeds worden gerealiseerd 
en in de toekomst nog te verwachten zijn. 
Maar om gentechnologie op dit 'goede 
spoor' te houden is permanente alertheid 
noodzakelijk op de vragen of wij wel alles 
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willen wat we kunnen en of we weten wat 
we willen met ons eigen leven, met dat van 
anderen en in het bijzonder met het onge
boren en/of geschonden leven, en met onze 
samenleving. 'Genen en grenzen' gaat met 
deze vragen aan de slag: dat is de kracht 
van het rapport, dat is tevens de uitdaging 
aan andere geledingen binnen de Neder
landse - en straks Europese - samenleving. 
Wie volgt? 
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