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Het meest curieuze moment in het kamerdebat over orgaandonatie 
was ongetwijfeld de ondervraging van CDA-woordvoerder Lansink 
door Van Middelkoop (GPV) en Kamp (vvo). Het CDA is gedurende 
de hele voorbereiding van het wetsontwerp orgaandonatie voorstan
der geweest van een toestemmingssysteem: mensen worden orgaan
donor als zij zelf of hun nabestaanden daar toestemming voor geven. 
Lansink kondigde tijdens het debat echter aan 'dat het geen-bezwaar
ysteem verantwoord is, ook gezien de meer filosofisch-culturele 

invalshoek. Wij zijn niet van onszelf, maar van elkaar.' Van Middel-
koop en Kamp vroegen hem naar het waarom van deze wisseling van 
standpunt en daarop werd hen door Lansink verweten dat zij deze 
serieuze, ethische kwestie trachtten te politiseren. De vraag van 
Kampen Van Middelkoop was simpelweg een pogingje gesprekspart
ner te houden aan de eis van consistentie. Vertaald in huiselijke ter
men: 'Gisteren zei je zus, vandaag beweer je het tegenovergestelde, 
kun je me uitleggen waarom?' Dan kun je toch niet reageren met 
'Nee, en ik vind het onfatsoenlijk dat je die vraag stelt.' 

Processueel, debat-technisch, is er dus veel op Lansink aan te mer
ken. Inhoudelijk daarentegen was wij-zijn-van-elkaar een verbetering 
ten opzichte van meer klassieke redeneringen ten faveure van het 
bezwaarsysteem, zoals daar zijn: 1. Het crypto-democratische argu
ment: een bezwaarsysteem zou meer recht doen aan de wil van de 
overledene. Heeft deze geen bezwaar Iaten registreren dan is hij blijk
baar graag donor. Onzuivere constructies als toestemming door de 
nabestaanden, zoals die fungeren in het huidige toestemmingssys
teem, kunnen achterwege worden gelaten . 2. Het medelijden-argu
ment. Onder een toestemmingssysteem ben je in de meeste gevallen 
(vee! burgers dragen geen codicil) genoodzaakt nabestaanden op een 
zeer ongelukkig moment lastig te vallen met een verzoek om orgaan
donatie. Een bezwaarsysteem voorkomt deze pijnlijke procedure aan 
het sterfbed. 

Het crypto-democratische argument lijkt mij een apert onjuiste 
interpretatie van de wil van de donor. Ghislaine van Thiel constateer
de in Trouw dat voorstanders van het bezwaarsysteem geen vertrou
wen hebben in overheidsvoorlichting die mensen ertoe moet aanzet
ten een donorcodicil in te vullen, maar tegelijkertijd menen dat de 
overheid het bezwaarsysteem dermate goed zal kunnen uitleggen dat 
iedere niet als bezwaarde geregistreerde overledene als overtuigd 
donor mag worden beschouwd. Aanhangers van hct medelijden-argu
ment zouden daar op z'n minst bij moeten mel den dat men nabestaan
den onder een bezwaarsysteem vaak lastig zal moeten vallen met de 
mededeling dat het hart van hun hersendode familielid niet in hun bij
zijn voor het laatst zal kloppen, maar in een kille operatiezaal. Oat lijkt 
mij net zo bezwarend als moeten beslissen over donatie. Vergeleken 
met deze twee argumenten is wij-zijn-van-elkaar van een verfrissende 
eerlijkheid. Lansinks credo is een startpunt voor een principiele dis
cussie. Ik ben het niet met Lansink eens; Bolkesteins venijnige 'wij zijn 
helemaal niet van elkaar' was mij uit het hart gegrepen. Zou Lansink 
evenwel bereid zijn zich voortaan te houden aan discussieregels als de 
eis van consistentie, dan debatteer ik liever met iemand die een nieuw 
zedelijk beginsel propageert dan met personen die hun medeburgers 
bewust verkeerd willen gaan begrijpen of de zaak mooier voorstellen 
dan zij is. 
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