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Demonstratieverbod is discutabel

Bas Wallage is

masterstudent staats-,

bestuurs- en onderne-

mingsrecht in Leiden.

Boris Kocken
is advocaat te

A m s t e rd a m .

A d ve r t e n t i e

Bestel op nrclux.nl/[lm

De jaren ’80 herleven door slim gebruik vanmuziek en bijzondere styling.
In deze spionageserie wordt geweld niet geschuwd, maar ook de persoonlijke
dilemma’s van het stel komen uitgebreid aan bod. Een heerlijke serie die ons
evenmee terug neemt naar de turbulente jaren tachtig.

Philip en Elizabeth Jennings lijken een doodnormaal koppel uit de voorsteden
vanWashigton D.C.. Ze runnen een reisbureau en voeden hun kinderen op
als typisch Amerikaanse burgers. Maar in werkelijkheid zijn ze KGB-agentenmet
een plan omAmerika ten val te brengen. Op het hoogtepunt van de Koude
Oorlogmoeten Philip en
Elizabeth er alles aan doen
om hunmissie veilig te stellen
en hunware identiteit geheim
te houden. Maar wanneer
een FBI-agent aan de overkant
van de straat komt wonen,
raken ze verstrikt in een
zenuwslopend kat-en-muisspel.

TheAmericans
Spannende en ontroerende dramaserie over
Russische spionnen in deKoudeOorlog

Telefonisch bestellen 088–5720572 (keuze 7/tijdens kantooruren)
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De kans is groot dat

de rechter het

a l ge h e l e

d e m o n s t rat i eve r b o d

in de Schilderswijk

van tafel veegt,

menen Bas Wallage

en Boris Kocken.

D
e afgelopen tijd hebben aller-
lei demonstraties plaatsge-
vonden die te maken hebben
met de situatie in het Midden-
Oosten. Enkele van deze de-
monstraties liepen uit de

hand met geweld en verstoring van de open-
bare orde tot gevolg.

Met name in de Schilderswijk in Den Haag
is het de afgelopen periode onrustig geweest.
Zo leidde een demonstratie op 10 augustus
gericht tegen de fundamentalistische groep
IS tot ongeregeldheden. Een spoeddebat in
de gemeenteraad volgde op donderdag-
avond 14 augustus. Voorafgaand aan dit
spoeddebat maakte burgemeester Van Aarts-
en van Den Haag bekend voorlopig geen en-
kele demonstratie in de Schilderswijk te zul-
len toestaan.

Is een dergelijk algeheel demonstratiever-
bod juridisch houdbaar?

Het recht om te demonstreren volgt uit zo-
wel het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM) als de Grondwet. Het
recht is echter niet absoluut, er kunnen be-
perkingen aan worden gesteld. Dat moet bij
formele wet, dat wil zeggen een wet die door
regering en parlement is vastgesteld, en mag
uitsluitend in een beperkt aantal gevallen.
Het recht om te demonstreren ligt in het ver-
lengde van de vrijheid van meningsuiting.

Een demonstratie moet op grond van de
Wet openbare manifestaties en de Algemene
plaatselijke verordening voor de gemeente
Den Haag tenminste 4 x 24 uur tevoren schrif-
telijk worden aangemeld bij de burgemees-

ter. De burgemeester kan voorschriften en
beperkingen stellen of een demonstratie ge-
heel verbieden. Dit mag de burgemeester en-
kel doen ter bescherming van de gezondheid,
in het belang van het verkeer en ter bestrij-
ding of voorkoming van wanordelijkheden.

In de Schilderswijk geldt nu dus een alge-
heel demonstratieverbod, met een in tijd in
beginsel onbeperkt karakter, al heeft Van
Aartsen tijdens het spoeddebat aangegeven
dat hij denkt aan een periode van twee
m a a n de n .

Volgens Van Aartsen, daarin gesteund
door het Openbaar Ministerie, is het verbod
noodzakelijk voor de rust in en het imago
van de wijk. „Het ideaal van de samenleving
moet worden verdedigd tegen de ideologi-
sche pyromanen die haar in gevaar bren-
ge n”, aldus Van Aartsen.

Met het algehele demonstratieverbod
wordt het houden van een betoging in de
Schilderswijk voor iedere organisatie onmo-
gelijk. Dit terwijl niet iedere demonstratie
aanleiding geeft tot wanordelijkheden. Of
daarvoor zou moeten worden gevreesd. Er
vindt geen individuele toetsing, toegesneden
op doel en aard van de betoging, plaats.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat een
demonstratie die aandacht vraagt voor de te-
ruglopende bijenstand zal leiden tot wanor-
delijkheden. Vanwege het ontbreken van een
individuele toetsing lijkt het algeheel demon-
stratieverbod in strijd met het EVRM, de
Grondwet en de Wet openbare manifestaties.

De Nederlandse Volksunie heeft al aange-
kondigd het verbod te gaan aanvechten bij de

rechter. De kans is groot dat de rechter het al-
geheel demonstratieverbod van tafel zal ve-
ge n .

Van Aartsen stelt terecht dat de vrijheid
van meningsuiting en in het verlengde daar-
van de vrijheid van demonstratie het sluit-
stuk vormen van een proces van tweehon-
derd jaar waarin onze democratische samen-
leving vorm heeft gekregen.

V
erbazingwekkend is dat hij dan
overgaat tot een algeheel demon-
stratieverbod. Hij heeft immers de
bevoegdheid van geval tot geval een

assessment (toetsing) te maken ten aanzien
van een voorgenomen demonstratie. Als er
goede gronden zijn voor een vrees voor wan-
ordelijkheden, dan behoort een voor rech-
terlijke toetsing vatbaar verbod of beperking
tot de mogelijkheden.
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Klauwtjes maken de worm
Biologie 500 miljoen jaar oud zeediertje Hallucigenia verraadt oorsprong van het dierenrijk.

M A AG ZU U R R E M M E R S

Maagpillen bij kind
hebben veel bijwerking

AMSTERDAM. Kinderen die medi-
cijnen slikken tegen maagzuurop-
rispingen hebben wel twee keer zo
vaak luchtweginfecties als kinde-
ren die geen maagzuurremmers
slikken. Onderzoekers uit Boston
laten in een artikel in JAMA Pedia-
trics (17 augustus) zien dat de maag
van die kinderen veel minder zuur
wordt. Daardoor kunnen er mak-
kelijk veel meer bacteriën in groei-
en. Diezelfde bacteriën kunnen
ook in de keel en longen terechtko-
men en daar ziekte veroorzaken.
In hetzelfde tijdschrift bundelen
onderzoekers van het Amsterdam-
se AMC alle onderzoek naar één ty-
pe maagzuurremmer en laten zien
dat er weinig bewijs is dat ze heil-
zaam zijn voor kinderen en dat
hun veiligheid niet is aangetoond.
Een commentator spreekt zich uit
tegen het veelvuldig voorschrijven
van maagzuurremmers aan kinde-
ren. (NRC)

L I C H A A M S L E N GT E

Pygmeeën zijn vaker
klein geworden

AMSTERDAM. De geringe lengte
van pygmeeën komt door verschil-
lende genetische aanpassingen die
verscheidene keren in de evolutie
zijn ontstaan. Dat blijkt uit DNA-
onderzoek aan onder meer de Bat-
wa en de Bakiga (P NA S, deze
week). De Batwa zijn een volk van
jagers-verzamelaars uit Centraal-
Afrika van wie de mannen gemid-
deld 1,53 meter waren en de vrou-
wen 1,46 meter. De Bakiga wonen
in hetzelfde gebied, maar doen
aan landbouw en zijn zo’n 10 cm
langer. Waarom het gunstig is voor
jagers-verzamelaars in een regen-
woud om klein te zijn, is nog niet
opgehelderd. (NRC )

E RO S I E

Rivierkloof in Taiwan
verdwijnt heel snel

AMSTERDAM. In het westen van
Taiwan is een kloof die de Daan-ri-
vier had uitgesleten door een spe-
cifiek type erosie in snel tempo
aan het verdwijnen. De kloof ont-
stond na de Chi-Chi-aardbeving
(7,3 op de schaal van Richter) in
1999. Binnen 50 jaar kan de kloof
verdwenen zijn (Nature Geoscien-
ce , 17 augustus. (NRC)

Gen houdt het bloed van Tibetanen dun
Genetica

Bescherming tegen
hoogteziekte bij Himalaya-
bewoners ontstond 8.000 jaar
geleden. Eén verandering in
het DNA was beslissend.

Door onze redactie wetenschap

AMSTERDAM. Verreweg de meeste Ti-
betanen die 4.000 tot 5.000 hoogte in
de Himalaya leven hebben een genmu-
tatie die hen tegen dik bloed be-
schermt. Eén base verschil in hun erfe-
lijke code van ongeveer 3 miljard be-
paalt dat er een rem zit op de aanmaak
van gevaarlijk veel rode bloedcellen.
Deze mutatie is ongeveer 8.000 jaar ge-
leden ontstaan en komt voor bij bijna
90 procent van de hoogwonende Tibe-
tanen. Nauwverwante laagwonenden

Aziaten hebben de mutatie bijna nooit.
Er zijn al veel genetische aanpassin-

gen aan het leven op grote hoogte ge-
vonden. De aanpassing is bij Andesbe-
woners in Zuid-Amerika deels anders
dan bij Himalayabewoners.

Het probleem op grote hoogte is de
lage luchtdruk en daarmee het tekort
aan zuurstof. Laaglandbewoners die
hoger gaan leven, compenseren dat
door meer rode bloedcellen te maken.
Duursporters leven om die reden
soms een paar weken op hoogte. Zo
vergroten ze de hoeveelheid zuurstof
die ze naar hun spieren transporte-
ren. Bij te veel rode bloedcellen wordt
het bloed echter te dik en kunnen er
gevaarlijke bloedstolsels ontstaan.

Andesbewoners hebben wat meer
rode bloedcellen en ook meer van het
zuurstofbindende molecuul hemoglo-
bine, maar hoogwonende Tibetanen
hebben bijna net zoveel rode bloed-

cellen als laaglanders. Er zit duidelijk
een rem op hun rodebloedcelproduc-
tie. Zij compenseren voor het zuur-
stoftekort door een veel grotere bloed-
doorstroming. Die is mogelijk doordat
hun vaatwanden meer van het vaat-

verwijdende molecuul NO produce-
ren. Dat is al sinds 2007 bekend.

De oorzaak van die rem op de rode-
bloedcelproductie is nu gevonden.
Dat heeft lang geduurd, schrijven on-
derzoekers van de universiteit van
Utah in hun zondag gepubliceerd arti-
kel in Nature Genetics. De beslissende

mutatie is de verandering van een
base cytosine (C) in guanine (G) op po-
sitie 12 in het EGLN1. Dat ligt in een ge-
bied op chromosoom 1 waar eindeloze
herhalingen van de basen C en G lig-
gen. Deze vaker in het DNA voorko-
mende CG-repeats bemoeilijken de
genanalyse. Vandaar dat genetici die
al eerder naar EGLN1 hadden gekeken
deze C-naar-G-mutatie gemist had-
den. Er was wel een andere ‘hoog te-
mut atie’ in dat gen gevonden. Beide
zijn nodig voor de rem op de aanmaak
van rode bloedcellen, maar de nieuw
gevonden mutatie maakt het onder-
scheid tussen hoog- en laaglanders.

Mensen met een erfelijke ziekte die
het gen EGLN1 helemaal missen, lij-
den aan polycythemie, een ziekte
waarbij er veel te veel rode bloedcel-
len in het bloed zitten. Hij kenmerkt
zich door een rood gelaat, jeuk, hoofd-
pijn en bloedstollingsproblemen.

De mutatie die nu
gevonden is, was extreem
moeilijk te ontdekken

Tibetaanmet kind
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Het artikel van Smith en zijn collega
Javier Ortega-Hernández is weliswaar
een gedetailleerde beschrijving van
klauwtjes en stekels, maar gaat in feite
over de oorsprong van het dierenrijk.
Hallucigenia is een van de dieren van
de beroemde Burgess Shale in Ca-
nada. Dat is een rijke vindplaats van
zeer primitieve zeedieren uit het Cam-
brium: 505 miljoen jaar oud. De ont-
dekking, een eeuw geleden, maakte
duidelijk dat een half miljard jaar gele-
den voor het eerst een heel diverse
fauna bestond, en hoe die eruit zag.

Veel van die dieren, zoals Hallucige-
nia, pasten niet in bestaande diergroe-
pen. Zo ontstond het idee, vooral ver-
spreid door Stephen Jay Gould in het
boek Wonderful Life (1989), dat de
snelle evolutie van het Cambrium had
geleid tot vele bouwplannen – zoals

Door onze redacteur
Hester van Santen

AMSTERDAM. Het raadselachtige 500
miljoen jaar oude zeediertje H al l u c i -
ge n i a lijkt toch een vaste plek in de
stamboom van de evolutie te hebben.

Het diertje is het beroemdste voor-
beeld van de vormenrijkdom van de
‘Cambrische explosie’. Het ziet er zo
raar uit dat paleontologen oorspron-
kelijk dachten dat de onderkant de bo-
venkant was. Ook zagen ze een vlek op
het fossiel aan voor de kop.

Maar twee paleontologen uit Cam-
bridge presenteerden maandag in N a-
ture nieuw bewijs voor de theorie dat
het dier een primitieve fluweelworm
is. Fluweelwormen, niet verwant aan
gewone wormen, leven nu nog steeds
in tropische bossen. De klauwtjes aan
de poten van Hallucigenia blijken er
onder de microscoop precies zo uit te
zien als die van fluweelwormen. „Je
kunt ze niet uit elkaar houden”, zegt
paleontoloog Martin Smith.

die van Hallucigenia – waar nu nog
slechts een handvol willekeurige dier-
groepen van over is. De evolutie had
volgens Gould ook heel anders kun-
nen lopen.

Maar inmiddels blijken steeds meer
raadselachtige dieren uit de Burgess
Shale toch verre nazaten te kennen,
zoals fluweelwormen. „Wonderful Life
begint scheurtjes te vertonen”, zegt
Smith. „Wij denken dat de evolutie in
het Cambrium geen grote doodlo-
pende wegen bewandelde.”

In 1991 schreven een Zweedse en
een Chinese paleontoloog in N ature
ook al dat Hallucigenia een primitieve
fluweelworm is. Smith: „Zij hadden
geen bewijs, ze vonden vooral dat het
geen geleedpotige was en ook geen
waterbeertje. Anderen waren het daar
niet mee eens.” De Britten onderzoch-
ten een oud fossiel. Ze konden nu de
sterke gelijkenis van de klauwtjes zien
door recente verbeteringen van elek-
tronenmic roscopen.

DE PUZZEL HALLUCIGENIA

‘Bizar, als uit een droom’

Hallucigenia is vaak van ge-
daante veranderd.Charles Wal-
cott, de ontdekker van de Burgess
Shale, noemde hem in 1911 Ca n a -
dia: een soort worm. Paleontoloog
Simon Conway Morris bestreed
dat in 1977 in een gedetailleerde
beschrijving. Hij zag een dier dat
nergens op leek en hernoemde het
tot Hallucigenia: ‘bizar, als uit een
d ro o m’. Hij dacht dat Hallucige-
nia op zijn stekels liep en hield
hem dus ondersteboven. Wat Con-
way Morris als bolle kop zag, wordt
nu geïnterpreteerd als een vlek op
het fossiel. Waar wél de kop zit,
staat nog niet vast.

Nieuwe
reconstructie van
Hallucigenia.
ILLUSTRATIE ELYSSA RIDER


