boekrecensie

Dat bepaal je zelf
Wie is Menno Loos?
Menno is mede-oprichter
van het burgerinitiatief
2 Miljoen Handtekeningen
en was daarmee nauw
betrokken bij het tot stand
komen van de nieuwe donorwet. Hij is gemeenteraadslid
in Arnhem en is IT-ondernemer.

Dat is de titel van het boek dat Menno Loos samen met journalist Ed van Eeden
schreef over zijn ruim tien jaar durende strijd voor een nieuwe donorwet. ‘De
boektitel slaat natuurlijk op uw keuze in het donorregister, maar ook op stemmen
voor de gemeenteraad, het parlement of welke verkiezing dan ook. Wanneer u uw
stem niet gebruikt, heeft dat gevolgen,’ aldus Menno.
TEKST: ELLEN EDELMAN

Dat bepaal je zelf is het verslag van de tomeloze inzet van tal van mensen, (te veel om
alle namen te noemen, die moet u zelf maar lezen) om een wet er door te krijgen die het
schrijnende donorentekort kan tegengaan en mogelijk meer levens zal redden.
Wat het boek bijzonder maakt, is dat in elk hoofdstuk commentaren staan van de
meeste mensen die betrokken waren bij de totstandkoming van de wet, zowel voor- als
tegenstanders. Daarnaast wordt inzichtelijk hoe het er in de Nederlandse politiek aan
toegaat.
Twee miljoen handtekeningen
Toen aan het begin van deze eeuw bleek dat het vanuit de Tweede Kamer niet lukte de
zogeheten ‘Actieve Donorregistratie’ (ADR) er door te krijgen, besloot Menno Loos
samen met anderen hiervoor actie te voeren. Ze ontdekten dat een wetswijziging in
gang gezet kan worden door een burgerinitiatief. Op zo’n manier kan een groep burgers
aan de Kamerleden duidelijk maken dat er iets moet veranderen in de samenleving.
Voorwaarde daarvoor is dat je ten minste veertigduizend handtekeningen moet verzamelen van medestanders van 18 jaar en ouder. De ambitie lag hoog en de actiegroep
rond Menno koos voor de naam ‘2 Miljoen Handtekeningen’, afgekort 2MH.

De afloop is bekend,
toch is dit een
spannend boek dat
leest als een trein

Burgerpetitie Actieve Donorregistratie
In december 2010 werd de oﬃciële petitie met 48.000 handtekeningen (de twee
miljoen werd niet bereikt) aan het parlement aangeboden. Helaas bleek dat niet aan alle
criteria was voldaan: de inhoud van de petitie werd niet in behandeling genomen,
omdat het onderwerp recent in een kort spoeddebat al eens aan de orde was geweest.
Dus werd het verzoek tot wetsverandering van het Burgerinitiatief afgewezen. De
teleurstelling was groot bij de 2MH’ers, toch bleven zij als actiegroep actief.
Pia Dijkstra
Oók in 2010 kwam Pia Dijkstra voor D’66 in de Kamer. Bij haar aantreden kondigde zij
aan een initiatiefwetsvoorstel te gaan indienen, D’66 was al jaren voorstander van ADR.
De aﬂoop kent u. Deze zomer wordt op 1 juli de nieuwe donorwet van kracht. Na jarenlange tegenwerking, tegenslagen, maar ook warme menselijke betrokkenheid bij veel
mensen. Dat bepaal je zelf is het verhaal van een boeiende tocht door het democratisch
proces en is op boeiende en complete wijze opgetekend.
Menno Loos en Ed van Eeden, Dat bepaal je zelf – Tien jaar strijden voor een nieuwe
Donorwet. Uitgeverij LoosBD, 356 pagina’s, hardcover € 25,-. E-book € 10,-.
Bestellen kan via: https://datbepaaljezelf.nl/
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