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Hazenlip
Katholiek Nieuwsblad, 15 december 2006
door Ed Arons
Mensen reageren verontwaardigd op het bericht van het EO-radioprogramma De Ochtenden dat er enkele jaren
geleden in Amsterdam twee ongeboren kinderen wegens een hazenlip zijn geaborteerd.
Diezelfde omroep presteerde het jaren geleden met een verborgen camera een geﬁngeerde abortusaanvraag te
ﬁlmen van een vrouw, die als reden voor abortus opgaf dat haar zwangerschap niet goed uitkwam: ze had haar
vakantie al geboekt. Toen betrof de verontwaardiging niet zozeer de arts die instemde, maar het heimelijk
ﬁlmen. De uitzending werd om die reden door de rechter verboden.
Nu zijn de reacties anders. In alle media werd geschokt gereageerd over de beslissing van de moeders en de
instemming van de artsen. In een opiniepeiling op de site van dagblad Trouw liet 89 procent weten “dat
dergelijke kleine afwijkingen onder geen beding aanleiding mogen zijn voor abortus”. Verontwaardiging was er
haast Kamerbreed, al lijkt het daarbij te blijven.
Zou er in Nederland op dit gebied echt iets aan het veranderen zijn? We zijn kennelijk niet meer het land van
‘baas in eigen buik’. Opmerkelijk is dat waar veel christenen over de jaren ‘abortusmoe’ zijn geworden, zich
steeds meer tegenstanders van abortus melden vanuit niet-christelijke kringen. Katholiek Nieuwsblad liet hen in
het voorjaar aan het woord in een speciale rubriek ter evaluatie van de huidige abortuswetgeving.
De verontwaardiging over de abortusslachtoﬀertjes is winst. Maar waar blijft de verontwaardiging over het feit
dat in een van de rijkste landen ter wereld bij de helft van de jaarlijkse 33.000 abortussen ‘geldgebrek’ als
reden wordt aangevoerd? Waar blijft de kritiek op de vele abortusartsen die de wettelijke eis negeren vrouwen
te wijzen op een alternatief voor abortus?
Verontwaardiging zou ook moeten klinken over het evaluatierapport inzake de abortuspraktijk in Nederland. Dat
rapport is al meer dan een jaar beschikbaar en zou in april in de Tweede Kamer aan de orde komen, maar is nog
steeds niet behandeld. Verontwaardiging is op haar plaats over het CDA dat een principiële zaak als abortus niet
aan de orde wil stellen, omdat ‘er toch geen Kamermeerderheid voor te vinden is’. Terwijl Mirjam Sterk van de
CDA-fractie de ChristenUnie tijdens een debat voor de verkiezingen waarschuwde van abortus geen breekpunt
te maken in een mogelijke coalitie.
Alle nadruk leggen op het rekbare begrip van de ‘nood’ bij de vrouw, schakelt de rol van haar kind uit. De
beslissing van de moeder is voor de arts doorslaggevend. Terwijl uit de euthanasiepraktijk blijkt dat in de
meeste gevallen artsen niet instemmen met de wens van de aanvrager. Je mag kennelijk niet beslissen over je
eigen leven, maar wel over het leven van je kind.
De moederschoot is van nature een plaats van geborgenheid. Niet toevallig is het bijbelse begrip
‘barmhartigheid’ afgeleid van het Hebreeuwse meervoud van moederschoot, zoals SGP’er Van der Vlies
afgelopen zaterdag in Amsterdam vertelde bij de Mars voor het Leven. Zolang die geborgenheid in gevaar is,
mogen we ons daar niet bij neerleggen.
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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