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Onlangs maakte minister Borst bekend dat zij een wetsvoorstel wil in
dienen dat het mogelijk maakt ook na 24 weken zwangerschap (de hui 
dige wettelijke termijn en tevens de levensvatbaarheidsgrens) een 
kindje te aborteren. De behoefte aan een dergelijke late zwanger
schapsafbreking hangt voor een deel samen met het Nederlandse sys
teem van thuisbevalling en minimaalgemedicaliseerde zwangerschaps
begeleiding door verloskundigen. Zwangere vrouwen worden in 
Nederland niet routinematig in het ziekenhuis onderzocht, zij worden 
daar pas heengestuurd als er iets mis lijkt te zijn met moeder of kind. 
Soms wordt in het ziekenhuis vastgesteld dat de foetus niet levensvat
baar is of zeer zwaar gehandicapt ter wereld zal komen. In een enkel 
geval is de wettelijke abortustermijn dan al voorbij. De nieuwe wet 
moet voor die situatie een oplossing bieden. 

Onder de vele argumenten tegen late zwangerschapsafbreking be
sproken in de media is er een dat speciale aandacht verdient. Dat is het 
argument' dat mensen weer eens zouden moeten leren accepteren wat 
hen overkomt, omdat lijden zinvol kan zijn en louterend kan werken'. 
Laat ik voorop stellen dat ik persoonlijk niets voel voor deze levens
houding. Er is genoeg onvermijdbaar leed en wat mij betreft hoeven we 
vermijdbaar leed dus niet in stand te houden omwille van de louterende 
werking. Er zijn niettemin veel mensen die dat anders zien. Zij wijzen 
prenataal onderzoek af, omdat zij hun ongeboren kind onvoorwaarde
lijk aanvaarden, inclusief eventuele handicaps. Als zij tijdens de zwan
gerschap te horen krijgen dat hun kind niet levensvatbaar of zwaar ge
handicapt is, is dat voor hen geen reden de zwangerschap af te breken; 
zij zien geen heil in de late abortus uit het nieuwe wetsvoorstel. 

Vaak wordt in discussies over medisch-ethische kwesties gewezen 
op het gevaar van sociale dwang: mensen die daar eigenlijk niets voor 
voelen zouden gedwongen worden toch gebruik te maken van bepaalde 
technische mogelijkheden of toch te kiezen voor een bepaalde medi
sche behandeling. Voorstanders van een liberaal medisch-ethisch beleid 
ontkennen steevast dat dat hun bedoeling zou zijn: prenatale diagnos
tiek moet een vrije keuze zijn net als abortus van een gehandicapte foe
tus en levensbeëindiging bij ondraaglijk lijden. Ik denk dat die voor
standers daarin gelijk hebben en dat het werkelijke probleem een fase 
eerder speelt. Aanhangers van berusting wordt niet gevraagd een 
andere keuze te maken dan zij eigenlijk voor ogen hadden, maar men 
(de liberale 'moral majority') dwingt hen impliciet of expliciet het 
eigen handelen te zien als een keuze en als zodaniB te verantwoorden. 

Om terug te komen op een voorbeeld van Hirsch Ballin uit een nog 
niet zo ver verleden: ik heb alle vertrouwen dat ons paarse bewind 
ouders zal blijven toestaan mongooltjes te krijgen, maar het is wel voor
stelbaar dat die ouders het krijgen van een mongooltje gaan beleven als 
het kiezen voor het krijgen van een mongooltje. Daarom denk ik dat wij 
(mijzelf rekenend tot de rnaral majority) ons moeten realiseren dat vra
gen naar het waarom van andermans handelen al een vorm van sociale 
dwang kan zijn. Wij beschikken over 'de macht van definitie' en wij 
moeten daar uiterst voorzichtig mee zijn. 
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