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Niet-christenen tegen abortuspraktijk
door Ineke van Arnhem
Katholiek Nieuwsblad, 21 april 2006
Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid zal binnenkort de Tweede Kamer haar visie op de evaluatie
abortuswet (WAZ) laten weten. KN peilde de afgelopen maanden de visies van anderen. Met verrassend
resultaat.
Het was een bewuste keus in de serie ‘Mijn evaluatie’ de afgelopen maanden juist niet pro life-organisaties aan
het woord te laten. De uitdaging was vooral niet-christenen te vinden die de abortuspraktijk publiekelijk aan de
kaak willen stellen. Veertien mannen en vrouwen, van boeddhist tot anarchist, van professor tot huisvrouw, van
asielzoeker tot embryoloog gaven hun visie. De serie portretten bracht drie zaken aan het licht: lauwheid bij
christenen, emancipatie van gehandicaptenorganisaties en het ontbreken van fundamentele wetenschappelijke
bezinning.
Abortusmoe
Ooit stond het Haagse Malieveld vol met mensen die gezamenlijk protesteerden tegen aanname van de Wet
Afbreking Zwangerschap. Nu de politieke evaluatie van diezelfde wet plaatsvindt, gaat slechts een handjevol
christenen de barricaden op.
Een voorbeeld: alle kerken en christelijke (studenten)verenigingen in Utrecht kregen het afgelopen jaar diverse
malen een uitnodiging mee te doen aan de maandelijkse gebedsbijeenkomst bij de abortuskliniek aan de
Biltstraat en aan de jaarlijkse avondwake van de plaatselijke afdeling van Schreeuw om leven. Coördinator Rijk
Verwoert: “We kregen slechts één reactie, van kardinaal Simonis. Hij bidt bijna ieder jaar wel eventjes mee
tijdens de avondwake bij de kliniek. Verder hebben we nooit iemand gezien.”
Abortus is voor velen een politiek onderwerp ‘waaraan je toch niets meer kunt doen’. De maatschappelijke
acceptatie ervan slaat iedere vorm van bezinning dood. Zelfs een licht schuldgevoel lijkt afgekocht te worden
met een gift aan de VBOK of een pro-life polis.
Opvallend was ook de reactie van een ex-abortusarts, die na zijn bekering tot het christendom, stopte met
aborteren. KN vroeg hem om een interview, maar hij weigerde. De man was jarenlang actief op het pro lifestrijdtoneel, maar klinkt nu uitgeblust. Hij laat het, naar eigen zeggen, over aan de volgende generatie.
Gevreesd monster
Van lauwheid is geen sprake bij gehandicaptenorganisaties. Deze emanciperen (noodgedwongen) in hoog
tempo. De abortuspraktijk bedreigt min of meer hun voortbestaan, doordat de steeds verder oprukkende
prenatale diagnostiek vooral leidt tot abortussen op gehandicapte ongeborenen.
Een voorbeeld: opgespoorde ongeboren Down-kinderen worden bij vrouwen vanaf 35 jaar in 83 procent van de
gevallen geaborteerd (Eurocat, Down-syndroom in Europa, 1980-1990). Veelzeggend is dat het overgrote deel
van de mensen met een handicap, juist tegen selectieve abortus is. Waarom? “Omdat zij hun eigen leven niet
ervaren als ‘een vergissing die niet meer ongedaan te maken is’”, meent Illya Soﬀer, politicoloog en moeder
van een ‘Downie’. “Het lage IQ van mijn zoon is niet de grootste handicap waaraan hij lijdt, dat is de
samenleving die hem niet accepteert.” Soﬀer maakte deel uit van de projectgroep Downpower, die een
zwartboek bijhield met uitspraken van gynaecologen na de prenatale diagnose Downsyndroom. Daarin staan
typeringen als ‘kwijlende mongool die wegkwijnt in een instelling’ of ‘ondraaglijk lijden’ of ‘niet verenigbaar met
het leven’. Onzin, briest Downpower, het gaat meestal (85 procent) om mensen met een laag IQ, die hulp en
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begeleiding nodig hebben, maar verder een prima leven leiden.
Paul Cobben, hoogleraar ﬁlosoﬁe aan de Universiteit Tilburg, kreeg eveneens te maken met een
angstaanjagend toekomstbeeld. In 1983 werd hij vader van een baby met het syndroom van Down. Zes jaar
later schrijft Dobben in de Volkskrant: “Het gevreesde monster blijkt nu een gelukkig jongetje. Hij kan weliswaar
nog niet goed praten, maar weet vrijwel iedereen voor zich in te nemen.”
Ook de Internationale Federatie voor Spina Biﬁda en Hydrocephalus keert zich tegen selectieve abortus. Deze
organisatie werkt aan een positieve beeldvorming door bijvoorbeeld op haar website positieve portretten te
publiceren van mensen met de betreﬀende handicap.
Organisatie van gehandicapten krijgen overigens steun uit onverwachte hoek: anarchisten en andere linkse
rakkers, zoals De Fabel van de Illegaal en Werkplaats Biopolitiek, demonstreren enerzijds tegen
‘christenfundi’s’, maar trekken met hetzelfde fanatisme ten strijde tegen abortus op gehandicapte kinderen.
Wel of geen mens
Diverse wetenschappers wezen tijdens het maken van de serie op het gebrek aan fundamentele bezinning op
het thema abortus. Vroeger was het ontstaan van menselijk leven een mysterieus gebeuren, waarover slechts
in raadsels gesproken kon worden. Nu hebben wij live, driedimensionaal en in kleur toegang tot de baarmoeder
en wijst de echoscopist ons de kleinste organen van onze ongeboren zoon of dochter aan. In iedere
abortuskliniek gaat een echo aan de ingreep vooraf, vooral om de exacte duur van de zwangerschap vast te
stellen. Veel vrouwen vinden dit vervelend, zo blijkt uit ‘chats’ op diverse forums op het internet, want zij zien
‘iets’ wat een hoofd en beentjes heeft. Sommigen voelen zich bedrogen, de dokter had immers gezegd dat het
nog niet meer was dan een klompje cellen.
Kleine kinderen zeggen bij het zien van een plastic model van een embryo van tien weken onmiddellijk: “Aah,
wat een lief baby’tje.” Op www.9maand.com lees je bij tien weken “(…) je baby krijgt al wat haar op zijn
hoofdje” en www.kindjeopkomst.nl zegt “je baby begint nu echt op een baby te lijken”. Maar op de site van het
Nederlands Genootschap van Abortusartsen heet dezelfde baby een ‘zwangerschapsproduct’ of na een abortus
‘het curettement’.
Het is een simpele gedachte: iedereen die je een echo laat zien van een kind van tien weken, ziet duidelijk een
minimensje op het scherm en keurt dan vanzelf abortus af. “Nee, dat is niet zo”, reageert dr. Hugo Verbrugh,
gepensioneerd medisch ﬁlosoof aan de Erasmus Universiteit Amsterdam. “Ik ben ervan overtuigd dat de
gemiddelde student geneeskunde geen mens ziet.”
Denkongelukken
Hoe komt het dat wetenschappers hulp nodig hebben om een mens te herkennen in een embryo van
bijvoorbeeld tien weken? Verbrugh: “Dat heeft ten diepste te maken met de voorwetenschappelijke vraag naar
wat het verschijnsel mens is. Is de mens een lichaam, of is pas sprake van een mens als dat lichaam kan
denken.” Onze hersenen spelen een centrale rol, zij bepalen gevoelens, gedachten, verlangens en handelingen
in hoge mate. En ons bewustzijn dan, of onze geest, onze ziel, ons ‘ik’? In het wetenschappelijke
(materialistische) mensbeeld kunnen louter meetbare processen optreden, bewustzijn of ziel bestaan dus niet.
Wie wel gelooft in bewustzijn of ziel is niet-wetenschappelijk bezig, in deze visie.
En daar gaat het mis, meent arts-embryoloog dr. Jaap van der Wal van de Universiteit Maastricht. “Want de
wetenschap die doet alsof de mens louter materie is, een soort ingenieuze DNA-gestuurde computer, hanteert
evenzeer een mensbeeld. Van der Wal spreekt in dergelijke gevallen van ‘denkongelukken’: wetenschappers
lijken zich te baseren op feiten, maar verzuimen te melden dat het om een visie gaat die voortvloeit uit een
bepaald mensbeeld.
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“In het natuurwetenschappelijk denken is geest, ziel, persoonlijkheid van de mens gereduceerd tot een ‘product
van hersenactiviteit’. Het lijkt dus niet logisch aan een organisme dat nog niet eens de aanleg vertoont van het
substraat dat voor hersenactiviteit nodig is, menselijkheid of menswaardigheid en daarmee
beschermwaardigheid toe te kennen! Maar wanneer ‘is’ een zenuwstelsel er eigenlijk? Bij de eerste aanleg van
de zogenaamde neurale buis waarmee de aanleg van een zenuwstelsel in ongeveer de derde, vierde week van
de menselijke ontwikkeling manifest wordt? Of moet die buis eerst gesloten zijn (want anders wordt de aanleg
van het zenuwstelsel verstoord) zoals aan het einde van de 4e week het geval is? Of moeten er duidelijke
hersenonderdelen te onderscheiden zijn (6e week)? Als systeembioloog verbaas ik me steeds weer over het
onbiologisch deﬁniëren van ‘zenuwstelsel’ of ‘brein’. Want ook een orgaan is een proces van vorm en functie in
de tijd, een bepaalde fase is niet belangrijker dan de voorafgaande of de volgende.”
Kampioen denkongelukken is prof.dr. Ronald Plasterk, directeur van het Hubrecht Laboratorium. Hij domineert
menig publieke discussie over bijvoorbeeld het gebruik van stamcellen en typeert het embryo steevast als een
‘klompje cellen’. Van der Wal wordt er niet goed van: “Een bevruchte eicel (zygote) is geen gewone cel, zoals
we dat in het spraakgebruik kennen, maar een eencellig organisme. En dat is heel iets anders! De bevruchte
eicel representeert niets meer en minder dan het lichaam van de mens op dát moment in zijn ontwikkeling.
Zoals Goethe al zei: “Het zijn niet onze zintuigen die ons bedriegen, maar onze oordelen.”
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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