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ABORTUS PROVOCATUS: POLITIEKE STANDPUNTBEPALING 

door Elida Wessel-Tuinstra - voordracht voor de D'66-afdeling 

~rnhem op 20 maart 1979. 

Abortus: is het wel een politiek probleem? 

Is het niet veeleer een medisch probleem of een emancipatie

probleem of een moraal-theologisch probleem? 

Politiek 

Dat brengt ons allereerst op de vraag: wat is eigenlijk 

politiek? Politiek is vorm geven aan de samenleving, richting 

geven aan mens en maatschappij. 

Welke richting 

Voor D'66 is die richting duidelijk. Ik hoef het u allen 

niet te zeggen. Wij staan voor een open, pluriforme maat

schappij 1 waarin de mens in vrijheid tot ontplooiing kan komen. 

Wat is daarbij het uiteindelijke doel? 

Nergens heb ik dat nog zo goed geformuleerd gezien als bij 

prof.G.Kuypers in Acta Politica, waar hij schrijft: "Het 

doel van alle politiek handelen moet zijn de instandhouding 

en humanisering van het leven op aarde. 

Humanisering betekent: meer vrijheid, meer gelijkheid, meer 

broederschap. Deze kunnen niet worden verwerkelijkt zonder 

gezamenlijke besluiten, zonder organisatie en zonder macht." 

U hoort het: onze idealen, zij dienen niet alleen gekoesterd; 

om hen werkelijk te kunnen beleven hebben wij gezamenlijke 

besluiten nodig, b.v. een politiek program; 

een organisatie, b.v. een polit~eke partij; 

en macht, b.v. bij de overheid hier in de betekenis van regering 

en parlement gekozen via democratische spelregels. 

En dat brengt ons dan bij de volgende politieke vraag. 
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Wat is hier eigenlijk de rol van de overheid? 

Liever: wat is in het a~gemeen de rol van de overheid? 

Volgens'D'h6 moet de overheid de garanties scheppen dat wij 

die humanisering, die meer vrijheid, meer gelijkheid, meer 

broederschap, ook inderdaad kunnen beleven. In haar wetgeving 

b.v. moet zij volgens D'66 regels stellen waarbinnen de burger 

die vrijheid kan beleven of liever gezegd: zijn verantwoorde

lijkheid kan beleven. 

Dat is wel iets anders dan dat de overheid de wet hanteert 

om voor te schrijven wa·t zij, die overheid dus, moreel aan

vaardbaar vindt. 

En dan zijn we terug bij de vr~ag: 

Waarom is abortus een poli tj_ek probleem? 

Het is een politiek probleem bij uitstek omdat het hier 

handelt om de vraag: hoe diep kan de overheid ingrijpen in 

het eigen leven van de mens en welke eigen verantwoordelijk

heid ~ordt de burger gegund, speciaal als het gaat om be

slissingen die zijn eigen, directe levenssfeer raken. 

Goed, ik zal dus vanavond voor u spreken als iemand die van

uit de politiek met abortus bezig is. Dat ik tegelijk als 

vrouw en als iemand met eerr christelijke levensovertuiging 

spreek, hoef je natuurlijk niet .te verbergen. 

Korte geschiedenis 

Ongewenste zwangerschappen hebben altijd bestaan en abortus 

provocatus, een nadrukkelijk opgeroepen zwangerschapsonder

breking~ ook altijd. Het is niet altijd strafbaar geweest. 

In de Europese cultuur is de bestempeling van abortus pro

vocatus tot een misdrijf van kerkelijke herkomst en dateert 

van het eind van de zestiende eeuw. Het accent lag vooral op 

het feit dat het hier een misdrijf tegen de ongedoopte ziel 

betrof. Het ging hier vooral om het zieleheil. Dat het accent 

op dit geestelijk aspect lag blijkt b.v. uit het feit dat het 

- doden van misvormde kinderen nog tot in de 1Bde eeuw straffe

loos was. Deze kinderen werden beschouwd als produkten van 

sexuele omgang met dieren of de satan en mochten worden ge

dood, omdat zij 'dus' geen ziel bezaten. 
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In Nederland werd in 1881 de strafbaarstelling in het Wetboek 

van Strafrecht opgenomen onder de misdrijven tegen het leven, 

in 1886 waren alle betrokkenen strafbaar: de vrouw, de .arts en 

degene die niet arts zijnde, de afdrijving, zoals dat heette, 

verrichtte. Deze artikelen voldeden in de praktijk niet: een 

delict t~en het leven b~tekende dat er leven moest zijn, daar 

was m èn niet over uitgediscussieerd, en zo kwam in 1911 een nieuw 

artikel 251 bis (Wetboek van Strafrecht) tot stand dat kw~ te 

staan onder het hoofd: zedendelicten. Men was ervan overtuigd~ 

dat abortus de openbare onzedelijkheid bevorderde. Een uitzon

dering werd. gemaakt voor de arts die handelde met het oog op 

levensge·vaar voor de moeder, een uitzondering overigens die 

lange tijd door kerkelijke kring niet werd goedgekeurd. Men 

koos daar voo~ het leven van de ongeboren vrucht boven dat van 

de moeder, ook in crisis-situaties. 

Maatschappelijke ontwikkeling 

Inmiddels stond de maatschappelijke ontwikkeling niet stil. 

Wie le'est in de heri-nnering en van Aletta Jacobs leest daar een 

uiterst boeiende en persoonlijk beleefde geschiedenis van de 

geboor.t~regeling in Nederland. Vanuit haar sociale bewogenheid 

en emancipatiebewustzijn (dat gaat dikwijls samen! r begon deze 

eerste vrouwelijke arts in Nederland zich te oriënteren omtrènt 

geboorteregeling. Dit zeer tegen de heersende tijdgeest en mening 

van artsen in. Zij oriënteerde zich in het buitenland en ik zal 

u die geschiedenis verder besparen, maar het is natuurlijk wel 

ongelooflijk en het zegt wel iets over het geestelijk klimaat 

dat het tot in de vijftiger jaren heeft geduurd voordat geboor,

teregeling op gang begon te komen. 

Maar in elk geval gebebrde er iets. Aletta Jacobs wierp de ge

dachte aan abortus ver van zich, maar omdat zij ongewenste 

zwangerschap wilde voorkomen en juist omdat zij in haar .praktijk 

bemerkte dat clandestiene abortus veel plaatsvond, zocht zij 

naar middelen om abortus te voorkomen. 
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Het leven was sterker dan de leer 

Daar komt de belangrijkste reden van het opnieuw in discussie 

komen van abortus naar voren: de wet (de strafwet dus) werkte 

niet. Er vonden duizenden abortussen per jaar plaats, onder 

afschuwelijke omstandigheden. Knoeiers verdienden grof geld. 

Vrouwen hielden blijvend letsel, zoals b.v. onvruchtbaarheid, 

aan ~e ingreep over, het aantal doden was onbekend, maar werd 

hoog geschat. De wetgever had gefaald. 

Inmiddels werd ook in medische kring het probleem aan de orde 

gesteld. Het spreken over abortus was niet langer taboe. 

De professie ging meedenken. Langzamerhand ontwikkelde zich 

haast de uitzondering voor de ingreep op medische gronden een 

praktijk in de richting van sociaal-psychologische gronden. 

Daarnaast nam het gezag van de kerk af, de saecularisatie 

zette in, en vooral op het gebied van huwelijks- en geslachts

leven, sexualiteit, geboortèregeling gingen de ontwikkelingen 

snel. 

Hulpverlening 

Groot moet onze waardering zijn. voor hen die deze ontwikkelingen 

positief wisten op te vangen en in praktische hulpverlen-ing om

zetten. Naast de NVSH valt hier te noemen de Protestantse 

Stichting voor Verantwoorde Gezinsvorming en niet te vergeten 

hulpverleners als artsen die als antwoord op de noodsituatie 

van hun patiënten daadwerkelijk hun nek durfden uit te steken. 

Stimezo-kliniek 

De rest is zo bekende geschiedenis dat ik het slechts in 

vogelvlucht aan u hoef voor te leggen. 

De zestiger jaren brachten ons mensen, D'66-ers o.a.,met een 

grote vrijheidsdrang. Dat wil niet zeggen dat zij voor abortus 

waren, maar zij waren wel tegen schijnheiligheid. Zij waren 

tegen een wetgeving die niet alleefr een maatschappelijke ont

wikkeling tegenhield, maar die ook mensen in een noodsituatie 

en hun hulpverleners strafbaar stelden. 

Zij eisten legalisatie van de abortus. 
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Tevens werden de eerste klinieken opgeric~t. ook u~t nood; de 

ziekenhuizen weigerden immers ~e~ te werken. 

In Engeland kwam abortuswetgeving tot stand. De medische 

techniek om abortus uit te voeren verbeterde. Het werd zelfs 

mogelijk de behandeling poliklinisch uit te voeren. 

Maar waar bleef de wetgever? 

De wetgever begreep dat er iets moest gebeuren: 14klinieken 

waarin volgens dè wet strafbare handelingen plaatsvinden, ~ulden 

niet langer passiviteit van die kant. 

De PvdA dien~e in 1~70 een wetsontwerp in, in 1972 volgdè 

Stuyt-Van Agt, in 1973 Van Schaik-Van Leeuwen (CDA), begin 

1975 Geurtsen-Veder-Smit en in 1976 Geurtsen-Veder-Smit

La·'.bers-Roethof. 

We zijn nog niet klaar: februari 1979: Ginjaar-De Ruiter. 

D'66 

Het D'66 program beziet abortus als een medische ingreep, die 

als zodanig met waarborgen is omgeven en die niet in het Wet

boek van Strafrecht thuishoort. De vrouw beslist. 

Cómpromis 

Dat is dus duidelijk. Dat wil echter niet zeggen dat je dus 

ook je zin krijgt, dat iedereen in Nederland er nu ook zo 

over gaat denken. W« hebben tenslotte maar 8 zetels. Je moet 

dus i.n ons demoera ti s eh bes te 1 naar compromis sen zoeke.n. 

Hoe ver moet je daarbij gaan? 

Dat is afhankelijk van het probleem. Het probleem is hier de 

breuk tussen wetgeving en praktijk, rechtsonzekerheid en on

duidelijkheid t_a.v. de v~rantwoordelijkheden. De wetgeving 

behoeft zich niet per sé aan te passen aan de praktijk. 

Zij moet er een ant·woord, een eigentijdse reactie op geven. 

Zij moet dus aansluiten bij ons mensbeeld. De vraag kan gesteld 

worden: de mens, de vrouw, zoals D'66 die voor ogen staat, is 

dat niet te idealistisch gezien? Berust de veronderstelling dat 

zij eigen verantwoordelijkheid kan dragen wel op waarheid? 
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statistieken 

Een duidelijk antwoord geven de statistieken. De vrees dat 

legalisatie van de abortus een grote toename van de- abortus 
) 

met zich zou brengen is volkomen ongegrond gebleken. Het aantal 

(ca. 16.000 per jaar) abortussen loopt zelfs terug. Het 

hoogste aantal vinden we nog in de jonge leeftijdsgroep van 

16~19 jaai, terwijl in de groe~ 39-45 ook een relatief hoog 

aantal voorkomt. De eerste groep blijkt slecht op de hoog te 

met- voorbehoedmiddelen, de laatste acht haar gezin voltooid 

of de generatiekloof te groot. Meer dan 70% kwam binhen 10 

weken na de conceptie, terwijl vergevorderde_zwangerschaps

onderbreking hoogst zelden wordt gevraagd. Onnodig te zeggen 

dat iedere politieke partij in Nederland abortus bij mogelijke 

levensvatbaarheid volstrekt afwijst. 

Huidige wetsontwerp 

Nu blij-kt dat de vro_uw anno' 1979 haar verantwoordelijkheid 

inzake zwangerschapsonderbreiing .goed aankan, rijst de vraag 

in hoeverre het nu voor ons liggend wetsontwerp hiermee rekening 

houdt en het i~ op dit punt dat D'66 afhaakt. 

Het wetsontwerp zegt nie.t duidelijk dat de vrouw echt' zelf mag 

beslissen, de arts speelt toch nog een belangrijke rol. 

Zo moet deze b.v. alternatieven aan de vrouw voorleggen en 

uitvoerig op haar motieven ingaan. Doet de arts dat niet, dan 

is hij strafbaar. Niet alleen de niet-medi~us, nee, ook de 

medi~us blijft strafbaar. Zowel de vrouw als de arts worden ge

wantrouwd. Dat is voor ieder,die weet hoe ernstig bij deze 

beslissingen wordt gewikt en gewogen,ona~nv~ardbaar. 

Op de rest van het wetsontwe~p: kliniek of ziekenhuis, buiten

landse vrouwen, ga ik nu niet in. Er heeft ~1 zoveel over in 

de pers gestaan dat het haast vervelend wordt. Wel dient het 

zorgvuldige advies van de Raad van State nog vermelding. 

Voor wie zowel het wetsontwerp als het advies van de Raad van 

State eens wil lezen, moet de nummers 9 en 10 van jaargang 1979 

van Medisch Contact inzien. Daar staat alles in afgedrukt. 
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Wat zal D'66 nu doen? 

D'66 is voorstander van creatieve, zakelijke oppositie. Dat 

wil zeggen dat zij de regeringsvoorst~llen op haar merites 

bekijkt .. Ook met dit wetsontwerp gaat ~at gebeuren. Zoals het 

er nu ligt spreekt het D'66 niet aan. Juist van onze eigen 

ideeën vinden we te weinig terug. 

Alvoren·s echter met een eigen initi~tief te komen willen. we 

proberen via amendementen essentiële verbeteringen aah te 

brengen. Richtsnoer·is daarbij ons mensbeeld. Wij kunnen en 

mogen grondige aantasting daarvan niet toestaan. Dat zijn de 

grenzen van het compromis. 

Vanuit bovenstaande uitgangspunten heeft de Tweede Kamerfractie 

van D'66 haar _bijdrage aan het Voorlopig Verslag Wetsontwerp 

Afbreking Zwangerschap geschreven. Van dit voorlopig verslag 

publiceren wij ter afronding het algemeen gedeelte. 

Bij~rage D'66 aan voorlopig verslag wetsontwerp Afbieking 

Zwangerschap· 15475 (Elida Wessel-Tuinstra) 1 4 jun i 1 9 7 9 

De-fractie van D'66 wil beginnen met baar waardering uit te 

spreken voor het feit dat het kabinet althans een poging heeft 

gedaan haar in de regeringsverklaring van februari 1978 ge·dane 

toezegging waar ~e maken. Helaas is het in de ogen van D'66 

.een niet-geslaagde poging geworden, zoals zij hieronder hoopt 

aan te tonen. Dit spijt haar des te meer nu ook D'66 het reeds 

jarenlang als een probleem ervaart dat wetgeving en maatschap

pelijke realiteit ver uiteenlopen. Zij acht ~it schadelijk 

voor het aanzien van de wetgever en voor het functioneren van 

het recht, dat toch immers onder meer ten doel heeft m~at

schappelijke processen te reguleren en zo nodig bij te sturen. 

Vandaar dat de D '66-fractie zeker bereid was (en is) iedere 

poging om wetgeving en maatschappelijke werkelijkheid weer 
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met elkaar in overeenstemming te brengen,positief tegemoet 

te treden en op zijn merites te bezien. Dat zij desondanks een 

negatief oordeel ovèr dit wetsontwerp moet uitspreken, vindt 

vooral haar oorzaak in de fundamentele andere benadering van 

het probleem. Uitgaande van de maatschappelijke realiteit 

verwacht D'66 anno 1979 van de wetgever een eigentijdse 

reactie daarop. 

Ongewenste zwangerschappen hebben altijd bestaan, maar in 

Nederland is gelukkig hun aantal sterk gedaald door het goed 

op gang komen van middelen tot geboorteregeling. Bij falen 

van deze middelen is er een ongewenste zwangerschap waarbij 

abortus ka~ (niet: moet) worden overwogen. Er iet zich dan een 

besluitvormingsproces in gang waarbij de vrouw afweegt wat 

voor haar en haar eventueel toe~omstig kind het beste is in 

haar individuele geval. Wat is nu de rol van de overheid? 

De rol van de overheid kan bij abortus geen andere zijn dan 

wat in het algemeen de rol van de gverheid is, namelijk 

waarborgen te scheppen zodat ieder mens zich in vrijheid en 

onafhankelijkheid kan ontplooien en zijn/haar verantwoorde

lijkheid ten opzichte van de medemens waar kan maken. Een 

specifieke vera.ntwoordelijkheid heeft de overheid voor de 

zwakkeren in de samenleving. Voor hen moet zij zich extra 

inspannen, daar zij anders onvoldoende hun eigen identiteit 

kunnen beleven. 

In de gezondheidszorg heeft de overheid dan bdvendien de taak 

te zorgen voor toegankelijkheid van de gezondheidsvoorzieningen 

voor ieder en voor de bewaking van de kwaliteit. Deze elementen 

verwacht men in de wetgevipg te vinden. 

Voor D'66 zijn ook van het onderhavige wetsontwerp de toets

stenen: 

- in hoeverre steunt het de vrijheid en onafhankelijkheid 

van de mens, 

-gaat het uit van de eigen verantwoordelijkheid, 

- steunt het de zwakkeren, 

- waarborgt het toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen. 
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N~ door stringente en uitvoerige procedurevoorscihriften zowel 

vrouw als hulpverlener aan alle kanten worden belemmerd in 

hun vrijheid en onafhankelijkheid, wordt hierdoor ook aan 

hun eigen-verantwoordelijkheid te kort gedaan. 

Steun aan de zwakkeren in de samenleving biedt het,wetsont

werp evenmin: vrouwen die· minder sociaal vaardig zijn of hun 

eigen besluitvorming minder goed weten te verwoorden, worden 

door het wetsontwerp in ~en nadelige positie gebra~ht. 

Onder hen bevindt zich de groep vrouwen van buitenlandse werk

nemers, van wie door onderzoek is vastgesteld dat zij inzake 

ongewenste zwangerschap een veihoogd risico lopen. 

Onder zwakkeren in de 

vatbare (ongeboren) 

samenleving_ dient zeker ook de levens

vrucht te worden verstaan. Ook D'66 is 

van mening dat de levensvatbare vrucht beschermd moet worden, 

echter de door het wetsontwerp voorgestelde bescherming, 

namelijk via de strafwet, wijst abortus terug naar clandes

tiene praktijken en/of onwaarheden over de duur van de zwan

ge~schap. Jarenlange praktijk heeft helaas bewezen dat op 

deze wijze juist slachtoffers vallen onder de zwangere vrouwen 

en onder de eventueel levensvatbare vrucht. Averechtse 

bescherming dus. 

Tenslotte kwaliteitsbewaking en tosgankelijkheid als toets

stenen van dit wetsontwerp. Door de uitvoerige procedure

voorèchriften en registratie-ver~isten gepaard met straf

baarste~ling bij niet-nauwkeurige uitvoering wordt niet zo 

zeer de kwaliteit van de ingreep bewaakt als wel allerlei 

administratieve rompslomp er omheen, die door de sanctie

bedreiging voor alle betrokkenen extra spanningen met zich 

-meebrengt. De hulpverlening zal hieronder lijden. Vrouwen 

zullen immers opzien tegen de hoeveelheid gegevens die zij 

moeten verstrekken, waarvan de meeste hun directe priv~

sfeer betrèffen. Hulpverleners schrikken terug van de gecom

pliceerdheid van het hulpverleningsproces en van de risico's 

die veronachtzaming van minutieuze regels met zich meebrengt. 
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Zo valt bijvoorbeeld niet te verwachten 0at ziekenhuizen die 

voorheen afwijzend stonden tegenover abortus deze nu wel 

zullen gaan opnemen in hun dienstverlening. De wetgeving

schrikt daartoe af. Weer dreigt hier het gevaar van terugval 

naar de clandestiene praktijk, en dus wordt met dit wets

oritwerp de kwaliteit niet beter bewaakt dan voorheen. be toe

gankelijkheid van de voorzieningen voor een ieder wordt be

lemm~rd door de eis van 5 dagen bedenktijd, waardoor b~iten

landse vrouwen minder kansen hebben, en door het feit dat de 

regerdng geen gerichte adviesaanvrage aan de Ziekenfondsraad 

inzake opnqme van abortus in het ziekenfondspakket heeft ge

vraagd. 

De con~lusie van deze algemene beschouwingen kan dan voor D'66 

ook geen andere zijn dan dat dit wetsontwerp geen eigentijdse 

reactie is op de maatschappelijke werkelijkheid. Het onderschat 

he1. vermogen van de m~ns eigen verantwoordelijkheid te dragen 

en schept geen waarborgen voor een voor alle betrokkenen ver

antwoorde hulpverlening. 

Wefgeving is er niet terwille van wetgeving of alleen terwille 

Vqn politieke ccmpromissen. Wetgeving is er allereerst terwille 

van de mensen die het aa~aat. Zij dient (mede) opgezet te wor

den vanuit de verwachtingen die de mensen daaromtrent hebben. 

Dat geeft de wetgeving een menselijk gezicht. 

Dat menselijk gezicht ontbreekt thans. 
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GELOVEN IN VROUWEN 

(Een reactie op de in opdracht van de Raad van Kerken 

geschreven nota inzake abortus) 

Wie binnen enkele maanden haar stem zal moeten uitbrengen op èen wetsont

werp inzake abortus kan alleen maar ,blij zijn met de publikatie kortgeleden 

van de in de Raad van Kerken op het nippertje verworpen nóta over dit ~raag~ 

stuk. 

Toetsing van eigen ideeën aan die van anderen is altijd een goede zaak: 

Het kan tot herbezinning op eigen standpunt dwingen, iets waartoe men ook in 

de politiek al tijd bereid moet blijven. 

· De conclusie van de nota kan samengevat worden in de woorden: abortus, neen, 

tenzij zich omstandigheden voordoen, die een andere beslissing nood- lzakèlijk 

maken. Welke nood wil men onder bepaalde voorwaarden .wel aan de vrouw overlaten. 

Ten slotte pleit rroen voor schrapping van de op abortus betrekking· hebbende 

strafwetbepalingen. Een geclausuleerd verbod yan abortus dus, waaraan geen sanc

ties zijn verbonden, al thans geen strafrechtelijke. 

Vreugdeloze toonzetting 

De Raad van Kerke~ heeft twee moraaltheologen gevraagd de nota te schrij

ven. Ik weet niet of het daaraan ligt, maar het stuk komt wel .erg zwaar over. 

Natuurlijk is het een ernstig onderwerp, maar moet daarom ·noodzakelijkerwijs 

iedere vreugde ontbreken? Moet moraal altijd gevoelensoproepen van somberheid, 

inperking, neerdrukken? Moraal is toch een gids op een weg ten leven en niet 

een dreigende donderwolk waarvoor schuilen onmogelijk is? 

Zo zou in een stuk over abortus tenminste de vreugde kunnen doorklinken 

over het feit dat abortus bespreekbaar is geworden, dat het onderwerp uit de 

sfeer van taboe en sensatie is gehaald, de uitvoering langzaam maar zeker uit 

die van knoeiers, keukentáfels en breinaalden. 
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Enige vreugde wellicht, dat het aantal abortussen in Nederland sterK is 

gedaald en nog steeds daalt da~kzij de hier bijna algemeen aanvaarde mogelijk

heden tot geboorteregeling, de ontzaggelijke winst daarvan voor man en vrouw, 

voor wie een liefdesrelatie zonder angst voor zwangerschap kan bloeien en de 

grote bijdrage van de gezinsplanning aan de emancipatie van de vrouw •••• 

Mensbeeld 

Nu niets van die vreugde in het stuk te vinden is, vraagt men zich af van

uit welke verwachting, met welke hoop de auteurs aanzien tegen mensen. En het 

stuk doorlezend is het zoals wij gevreesd hadden: ieder vertrouwen in mensen 

ontbreekt. Uit de nota komt een angstige krampachtigheld tegenover mensen naar 

·voren die anno 1978 vreemd aandoet. Het lijkt wel of aan de auteurs ontgaan is 

wat er de laatste tien jaren heeft plaats gevonden in de bewustwording,van men

sen. Weet men niet dat wij hier in Nederla11d andere mensen geworden zijn, zelf

standiger, opener, bewuster van onszelf en onze omgeving. Het emancipatieproces 

dat in gang is, heeft zich niet tot de vrouw beperkt, het voltrekt zich overal 

waar zich afhankelijkheidssituaties voordoen: de werknemer t.o.v. de werkgever, 

de gelovige t.o.v. de kerk, de scholier t.o.v. de leraar, de patiënt t.o.v. 

de arts. Dat betekent dat de tijd gekomen is dat men mensen ruimte moet geven. 

Ruimte om in een bepaalde situatie ja of riee te kunnen zeggen, tegen abortus 

bijvoorbeeld, ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, voor eigen beslissings

recht. De auteurs stellen dat zij vanuit hun opvatting over abortus namelijk 

het "nee.n, tenzij" mensen willen bevrijden uit en vrijwaren tegen een aantal 

opvattingen, die in onze maatschappij vanzelfsprekend lijken te worden; zoals 

dat het hedendaagse behoeftenpatroon en de hedendaagse opvattingen over het 

goede leven een betrouwbaar uitgangspunt zou zijn voor beslissingen inzake 

dood of leven; dat abortus een erkend en rechtmatig onderdeel wordt van een 

rationele geboorteplanning, niet eens meer een noodoplossing, enz. 

Mijn vraag is of het deze vorm van bevrijding is; die nodig is. Zijn deze al 

dan niet verderfelijke uitgangspunten nu werkelijk de zaken die spelen, wan-

neer een vrouw tot abortus besluit ? Is dit niet een scha(n)delijke simplificatie 

van het moeilijke besluitvormingsproces dat bij de vrouw en dikwijls ook bij 

haar omgeving plaatsvindt? Wie ooit in zijn naaste omgeving meemaakte dat ie

mand tot abortus moest (mee) beslissen· weet wat een ellendige zaak dat is. 
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De allesoverheersende vraag is: is de zwangerschap al dan niet gewild en, zo zij 

niet gewenst is, kan en wil ik haar dan alsnog aanvaarden '? Een niet gewenste 

zwangerschap uitdragen betekent ongewenst moederschap, ongewenst vaderschap 

en een ongewenst kind. Of, zoals Heleen Dupuis het in een reactie op het rap

port zo treffend uitdrukt: zij (de vrouw) is niet in verwachting, zij is alleen 

"over tijd" en verkeert in een situatie die zij niet wenst en niet bedoelt. 

(Hervormd Nederland, ll/ll/1978). 

Hoe uiterst merkwaardig dat die eigen wil van de vrouw in het stuk van de 

ethici geen rol speelt. Mag de vrouw geen wil hebben, geen plan voor haar 

leven ? Of is dat plan over de inrichting van haar eigen leven zo waardeloos, 

dat zij dit geacht wordt weg te werpen als zich een niet gewilde zwangerschap 

voordoet ? Hier vindt een onderschatting van het recht op eigen leven 

plaats. 

Vandaaruit valt ook te begrijpen dat de auteurs, sprekend over eerbied 

voor h e t menselijk leven' uitsluitend eèrbied vodr de vrucht in wording bedoe

len. Wij kunnen en moeten onder eerbied voor het menselijk .leven echter evenzeer 

en misschien wel in de eerste plaats eerbied voor het leven van· de vrouw ver

staan. 

Andersdenkenden 

Eerbied voor het individu ontbreekt ook in het rapport van de -Kerken wan

neer wij tien hoe het spreekt over andersdenkenden. De auteurs stellen te be

grijpen dat niet iedereen in Nederland denkt vanuit het "neen, .tenzij". Zij 

formuleren dat aldus: "In ons volk treffen wij ook opvattingen aan, volgens 

welke abortus over het algemeen moreel geoorloofd of al thans moreel onve r

schillig is, z o d a t <!) deze kwestie aan het individueel goeddunken en be

sluiten kan'worden overgelaten. Er is dan slechts een morele voorwaarde: de 
0 

vrijheid van oordeelsvorming en van beslissing bij de vrouw _moet vaststaan. 

Dit is, aldus de auteurs, de formule "ja, tenzij". En aan het slot van het 

r.apport spreken zij deze· "moreel onverschilligen" aldus toe: "Van de kringen, 

die opkomen voor het "ja, tenzij", moet worden gevraagd de gewetensbeslis

sing van de andersdenkenden ernstig te nemen en zich te blijven bezinnen op de 

inhoud en de grenzen van de eerbied voor het leven als Gods schepping". 

Voor wie als onder ge tekende, zelf behoort tot de "ja, tenzij" mensen, 

komen deze zinnen wel heel hard aan. Al dan niet bedoeld wordt hier de suggestie 
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g~wekt dat voor allen die de-ze mening aanhangen (en dat is dus bijna de hel ft 

van het Nederland se volk) abortus althans moreel onverséhillig is en dat bij hen 

IJezinning op de inhoud van het leven als Gods schepping gemakkelijk in het ver

ge_etboek zal raken. Nog een _stap verder en we zijn weer bij de oude indeling: 

christenen denken zus en niet .christenen denken zo. Van ruimte gesproken, van 

individuele verantwoordelijkheid gesproken, van eerbied voor de ander gesprokèn W. 

Wie vragen vandaag de dag om abortus? 

Wie de statistieken van hen die om abortus vragen bekijkt, ziet twee hèel 

duidelijke pieken: heel jonge meisjes van 16-19 jaar en vrouwen in de leeftijd 

van 39-44 jaar. Duidelijk groepen dus waarvan de een nog niet aan een gezin 

toe is en waarvan· de laatste haar gezin voltooid acht of de generatiekloof te 

groot. Daarnaast zijn er kleinere groepen vrouwen in de tussenliggende leeftijds

categorie. Misschien hebben zij het wel het moeilijkst. Hun redenen zijn name

lijk soms niet populair "het willen afmaken van een studie, het niet willen op

geven van een lllet moeite verworven baan, opzien tegen de opvoeding van ('nog) 

een kind". Algemeen aanvaarde argumenten voor geboorteregeling. Moeilijker te 

aanvaarden voor abortus. Maar als dit voor de vrouw in haar situatie wel rede

nen zijn om. het ongewilde inderdaad niet te willen, wie heeft dan het recht 
/ 

anders te.oordelen, te veroorde~en? Welke waardenscala wordt daarbij gehanteerd? 

Door wie vastgesteld? Neen, ook hier past aanvaarding van de genomen beslissing. 

Dat is de enig mogelijk consequentie voor wie de eigen verantwoordelijkheid 

van de mens voorstaat. 

Wie vragen niet" om abortus indien ongewild zwanger? 

Daar ·vertellen de statistieken minder van. Toch zullen dat er velen, velen 

zijn. Iedereen kent hen in zijn/haar naaste omgeving. Het "grapje" over het 

soms reeds opgroeiende kind van "vakantie-kind, ongelukje" horen we vaak. 

Anderen maken zelfs geen grapjes. Dat is taboe. Soms ook worden we ·opgeschrikt 

door krantenber;chten over babylijkjes in vuilniszak, een vondeling op het ijs. 

En nog vaker horen we niets. Dan heeft de moeder en gelukkig dikwijls samen 

met de vader de ongewilde zwangerschap alsnog aanvaard. In het laatste geval is 

het kind goed af, de óuders meestal ook. Het is als met een verstandshuwelijk: 

de vèwachtingen waren minder hoog gespannen en als de band toch uniek blijkt 

is er de vreugde van het on-verwachte geluk. 

~1aar in de eerst genoemde gevallen? Sinds het zwijgen over kindermishan

deling is verbroken, is iets van de sluier opgelicht over het verdriet dat 

niet wèlkom zijn in dit leven voor alle betrokkenen meebrengt. 
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Mijn vraag is dan ook: hebben de auteurs werkelijk al deze groepen voor 

ogen gehad, toen zij hun neen uitspraken? Geldt hun neen voor allen? 

Zo ja; waar is dan het menselijke van dat neen? Geldt hun neen niet voor deze 

groepen, maàr vallen deze onder het "tenzij" of "nood", zijn zij dus uitzonde

ringen, waar blijft dan .de geloof-waardig-heid van dat neen? 

·Wanneer vragen vrouwen om abortus? 

Hier geven de statistieken weer duidelijk antwoord: vrijwel allen komen 

in de eerste twee maanden van de- zwangerschap, een stadium dus, waarin de s<e

dachte aan levensvatbaarheid niet reëel is. Is daarom de beslissing gemakkelijk? 

Nee, nee, nee - - In de abortusdemonstratie na het verwerpen van het laatste 

abortuswetsontwerp in de Eerste Kamer liepen duizenden vrouwen mee met borden en· 

'spandoeken. De meest meegedragen leuze was "abortus. doe je niet zomaar". Dat is 

heel waar. 

Baas in eigen buik 

"Baas in eigen buik" is (helaas) niet waar; Juist het feit dat je tegen 

je wil in verwachting raakt, markeert J;let gegeven dat je niet baas in eigen 

buik bent. Hêt, falen van voorbehoedmiddelen, onnadènkendheid. van .jezelf en de 

partner, overrompeling door een onverwachte intense relatie, waarin een sexueel 

samenzijn wonderwel past, een huisarts, die zegt dat je al in "de overgang" 

bent en dus nergens meer voor hoeft op te passen, (maar zich vergist), het zijn 

allemaal omstandigheden, waaruit blijkt, dat je niet altijd baas in eigen buik 

bent. Het ontzaggelijke voorrecht dat je kinderen ter wereld kunt brengen, 

brengt tevens het feit van de eigen verantwoordelijkheid daarvoor mee. Een 

verantwoordelijkheid, die niemand kan· overnemen, geen man, geen maatschappij, 

geen dokter, geen kerk. 

Geboortere geling 

Nu is het een zegen dat geboorteregeling in ons land regel is ge·;,or:!eri, 

dat het vrijwel algemeen is geaccepteerd, dat het moeizaam bevochten is (e:-1 :1og 

wordt bevochten) op de moraal van o.a. sommige kerken. Het is niet zo, ~oals 

de auteurs van rle nota voor de R<Jad van Kerken suo9ereren dat met "de toege

nomen macht van rle mens over de natuur, ook op medisch terrein" vanzei fsprekend 
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, de geboorteregeling zijn intrede deed. Helaas niet. De medische wetenschap was 

in alles geavanceerd, behalve daarin. Ondanks het feitdat de eerste vrouwe

lijise arts in Nederland, Aletta Jacobs, zich inzette voor de geboorteregeling 

duurde het bijna een eeuw tot het althans in Nederland gemeengoed werd. 

Abortus is geen geboorteregeling. Moet dat ook nooit worden. Het is een nood

maatregel, een laatste uitweg. 

Bevrijdingstheologie 

Sommigen kiezen die uitweg niet alleen vanuit hun menszijn, maar ook van

uit hun christenzijn. De kerk kan daartoe ruimte bieden. Zij heeft immers 

haar bevrijdingstheologie, de Godsleer die gelooft in de kracht van mensen 

in nood, die het zelfvertrouwen versterkt en de mens inspireert tot het in 

vertrouwen ze! f kunnen nemen van ingrijpende beslissingen. In deze bevrijdings

theologie heeft de moraaltheologie zeker een plaats: zij kç.n helpen lijnen te 

trekken vanuit dat vertrouwen ·in de mens, randvoorwaarden scheppen~ bij voorbeeld 

geen abortus bij te ver gevorderde zwangerschap, zorgvuldig· medisch en sociaal 

handelen. Zij kan een helpende hand bieden bij het bevrijden van schuldgevoe

lens. Moraal brengt dan bevrijding. Bevrijding en troost in het verdriet dat 

abortus .meebrengt. 

Conclusie 

Of de moraal theologie de mens dient met het thans voor ons liggende 

(gelukkig verworpen) rapport valt te betwijfelen •. Alle goede bedoelingen ten 

spijt drukt het de mens neer, spreekt het van vrouwen in termen als ziek en 

onmachtig, negeert het de sombere toekomst van ongewenste kinderen en doet 

ingewikkeld over moraal en wetgeving. 

Het liJkt nu niet het moment voor de vrouwen om in de hen thans geboden 

moraal te gaan geloven; Het lijkt het moment voor de moraal theologen om in 

vrouwen te gaan geloven. 

November 1978. 

Noot: de auteur is lid van de 
Nederlands Hervormde Kerr 
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ADOPTIE IN NEDERLAND 

Een oploss5ng voor het abortusvraagstuk? 

Inleiding: 

Nu in het ingediende abortuswetsontwerp Ginjaa-r - De Rui ter de arts ver

plicht wordt te spreken over de mogelijke alternatieven die er voor de on

gewenst zwangere vrouw naast abortus zouden bestaan, is het goed een van 

_de meest genoemde al ternatieven - namelijk adoptie - eens nader te bezien. 

Dit heeft vooral zin omdat de wetgever ook hier, bij de adoptie, heeft 

moeten ervaren dàt een maatschappelijke ontwikkeling niet is terug te 

draaien, ook wanneer die indruis_t tegen nog levende dogma's. 

Geschiedenis van de adoptie: 

Een korte blik in de geschiedenis van het instituut adoptie in de Neder

landse samenleving maakt ~~n ding bijzonder duidelijk: wij hebben jaren, 

nee eeuwen, niets van adoptie willen weten. Wij achtten de banden van de 

familie en later van het gezin zo hoog dat het tot 1956 geduurd heeft eer 

adoptie in Nederland een wettelijke grondslag kreeg. Dat was tweeduizend 

jaar nadat de Romeinen·de adoptie reg~lden. 

Van waar die geringe haast? 

Dit heeft alles te maken met onze maatsèhappij die immers eeuwenlang als 

een gesloten systeem functioneerde met de vaste kernen familie-, beroeps-, 

dorps- en kerkgemeenschap. 

Adoptie, overgang van de ene familie naar de andere betekende niet alleen 

een inbreuk op het familieverband, het was een inbreuk op het màatschappij-

systeem. 

Romeinen: 

De Romeinen, rationalisten als ze waren, bezagen de adoptie vooral pragma

tisch. Het was een overeenkomst tussen twee volwassen, vrije mannen, de 

adoptandu~ en de-adoptant Hierbij'speelden zowel godsdienstige lde zoon 

had te zorgen voor de verering van de voorvaderen), als maatschappelijke 

motieven (het hebben van een erfgenaam> instandhouding geslacht) een rol. 
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Bekend is het voorbeeld van Octavianus !de. latere keizer Augustus) die door 
1) 

Julius Caesar bij testament tot zoon werd aangenomen. 

Dit systeem van adoptie door keizers werd ingegevendoor de overweging dat 

erfopvolging niet altijd de beste man op de troon bracht. Een veel b'eloven

de jongeman werd do.or de heersende keizer uitgekozen en vervolgens tot zoon 

aangenomen. We zien hier adoptie als rechtsfiguur in zijn meest duidelijke 

vorm: overgang van een persoon naar een and~r familieverband met als gevolg 

dat de banden met de oorspronkelijke familie formeèl worden verbroken en 

met de adopterendè !nieuwe) ouders rechtsbetrekkingen ontstaan. 

Het valt te begrijpen dat een dergelijke ingrijpende stap in later tijden 

waarin de,banden des bloeds (Germanen) hoog werden aangeslagen, nog maar 

zelden gedaan werd. Evenmin schiepen de Middeleeuwen met hun feodale sys

teem en nadruk op familiebezit een klimaat dat adoptiebevorderend werkte. 

De Christelijke Kerk, hoedster van het heilige huwelijk, tolereerde adoptie 

als mogelijkheid om onwettige kinderen te wettigen. 

Adoptie ter wille Vdn verering van ~e voorvaderen sprak haar uiteraard nie~ 

aan. De kerk was nu immers de verzorgster bij uitstek van het zieleheil der 

ges't orvenen. · 

Burgerlijk Wetboek: 

De Franse Revolutie bracht ons de eerste grote poging van doorbraak van een 

gesloten maatschappij (familie, kerk, gilden) naar een meer open samenle

ving van vrijheid, gelijkheid en broederschap en adoptie kon daarin een 

plaats vinden.In de Code Civil belandde het bovendien op aandringen van 

Napoleon,_die, zelf kinderloos, ad?ptie 2ag als een aanvulling van de na

tuur, door de Staat tot stand te brengen. 

Maar in ons burgerlijk wetboek dat in 1838 werd ingevoerd, werd geen re

geling voor adoptie opgenomen, de Tweede Kamer wees dit af. Bij een toon

aangevend jurist van die tijd, als C. Asser, proeven we iets van de be

dreiging die_blijkbaar van adoptie als inbreuk op de heersende moraal uit

ging. Adoptie, zo betoogde hij, mocht.~an met de Romeinse en de on

stuimige Franse zeden ten tijde van de Revolutie hebben gèstrookt, met 

l) ,Een prima historisch overzicht van de ontwikkeling van de adoptie is te 

vinden in de doctoraal-scriptie van Mr. Marja van Oorschot - de Leeuw 

(juli 1978)~ waar ik hier dankbaar gebruik van maak. 
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de Nederlandse landaard was adoptie strijdig; dat het niet opgenomen werd 

in het Burgerlijk Wetboek was juist omdat het hier een ''uitheemse plant 

betrof, die niet welig op Nederlandse bodem kon groeien". 

Inderda2d was de drang tot adoptie vanuit de samenleving juist ook door 

hetsterke familieverband niet groot. De grootfamilie nam immers vanzelf~ 

sprekend wezen of anderszins gezinsloze kinderen van de eigen ''stam" op. 

Alleen wie "niemand" had of wiens familie geldelijk niet bij machte was 

nog een mond meer te voeden, ging naar het "vondelingenhuis". 

Zelden zag men duidelijker hoezeer de wetgeving de neerslag kan zijn van 

heersende mens - maatschappijbeelden en hoezeer zij daardoor nieuwe ontwik

kelingen voor jaren kan blokkeren. 

Adoptiewetgeving van 1956: 

Maar het leven was sterker dan de leer. Het is er uiteindelijk toch van ge

komen .. Sinds 1956 kent ons Burgerlijke Wetboek het rechtsinstituut adoptie. 

Nederland was daarmee het laatste land in Europa dat adoptie wettelijk re

gelde. 

Vooral tegen de achtergrond van het verband dat later gelegd is tussen 

adoptie en abortus is het van belang·enkele bezwaren van toen nog evP.n te 

memoreren. Het adopteren van een kind Ivanuit de moeder gezien e~n 'kunst

matige dood'') zou wreed en onnatuurlijk zijn. 

Voor een moeder zou definitieve afstand van haar kind het allehoogste offer 

zijn en men (vooral· de christelijke partijen !) vroeg zich af of ze dat wel 

mocht brengen. Men (dezelfden) was bang dat een moeder een dergelijke be

sluit toch nooit geheel zou kunnen uverzien en later grote wroeging zou 

hebben enz. Interessant is hier de grote nadruk die juist op de moeder ge

legd wordt, terwijl later in de weta~ptie voorgesteld wordt als ~en kin

derbeschermingsmaatregel. Niet zozeer interessant maar voor buitenstaanders 

onbegrijpelijk en inconsequent was dat dezelfde christelijke groeperin~en 

die in de discussie zoveel nadruk op de moeder legden,in de harde praktijk 

met veroordeling en taboe een ongehuwde moeder tegemoet traden. 

Voorstanders van adoptie bestempelden het al te zeer vasthouden aan de 

;'banden des bloeds" als geromantiseerd sentiment. Sommige feitelijke situ

aties wezen uit dat niet iedere moeder "van nature" goed voor haar kind kon 
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of wilde zorgen, wat onder andere tot uiting kwam in misstanden als kinder

verwaarlozing en aanbieding van kinderen per advertentie. 

Daarnaast werd gewezen op de rechtsonzekerheid waarin pleegouders die een 

pleegkind jarenlang verzorgden verkeerden en op het trauma voor ~et pleeg

kind respectievelijk adoptief-kind wanneer het na jaren "teruggehaald" 

werd door de natuurlijke ouder. 

Alvorens adoptie te regelen had men overigens in 1950 een regeling voor de 

pleegkind-situatie ingevoerd, die een sterke controle op pleeggezinnen in

hield. Maar onder aandrang van vooral de Nederlandse Vereniging van Pleeg

ouders en de Federatie Instellingen Ongehuwde Moeders moest de wetgever 

verder gaan. Hij deed dit schoorvoetend en de wet van 1956 draagt daar dan 

ook alle sporen van. Het werd bijna een adoptie nee, tenzij ... Niet alleen 

waren de eisen aan de pleegouders te stellen zwaar: 5 jaar gehuwd, !pleeg) 

kind reeds 3 jaar verzorgd, reeds voogdij over het kind bezitten, leeftijds

verschil met de pleegouders minimaal 18 en maximaal 50 jaar, maar ook ademde 

de hele procedure een geest van bevoogding en betutteling van de burger, 

welke ook nu, meer dan twintig jaar later, als hoogst hinderlijk wordt erva

ren. Geen wonder dat iedere wetswijziging sindsdien een verruiming van de 

mogelijkheden te zien heeft gegeven. Langzaam groeien we van het "neen, 

tenzij" naar het "adoptie, ja mits" en al worstelen we ook hier nog met 

bureaucratie en bevoogding, zeker is het dat adoptie als rechtsinstituut 

thans algemeen is aanvaard. 

Te hopen valt dat het verder mee groeit met de maatschappelijke ontwikke

ling. Vragen als gelijkstelling van geadopteerde kinderen met wettige kin

deren, adoptie ook van onwettige kinderen (waaronder overspelige) de vraag 

wie mag adopteren: echtparen, ongehuwden, communes, de vraag naar het al 

dan niet meespreken van het te adopteren kind, het zijn allemaal vragen 

die terug te voeren zijn op de fundamentele vraag: "Hoever moet de Overheid 

ingrijpen in het persoonlijk leven van de burger en wat is hier de taak van 

de wetgever? 

Adoptie en abortus: 

Dat is precies dezelfde vraag die men stellen moet bij abortus. Immers ook 

daar de vraag: moet de Overheid voorschrijven wat moreel aanvaardbaar is, 
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haar moraal dus opleggen aan de burgers of dient zij regels te stellen waar 

binnen de burger zijn eigen verantwoordelijkheid kan waarmaken? Onnodig te 

zeggen dat anno 1979 de laatste opvatting de enig juiste kan zijn. 

En dat is dan ook precies de reden waarom adoptie niet de grote oplossing 

kan bieden voor ongewenste zwangerschappen zoals sommigen hopen. 

Het gaat om twee verschillende zaken. Bij adoptie moet de wetgever de ruim

te scheppen voor alle betrokkenen om verantwoord te kunnen inspelen op de 

vraag: kan en wil ik dit kind groot brengen? 

Bij abortus· daarentegen gaat het om de vraag: kan en wil ik deze ongewenste 

zwangerschapui~ragen. Nu in de praktijk van het leven blijkt dat een aan

tal vrouwen deze vragen ontkennend beantwoordt, moet de wetgever ben hel

pen hun eigen besluit op een voor henzelf en het kind of vrucht zo verant

woord mogelijke manier uit te voeren. 

Dat is dan bij adoptie het garanderen van zo goed mogelijke opvoedingskan

sen voor het kind, dat is dan bij abortus de ingreep met medisch en psycho

logisch aanvaardbare waarborgen omringen. 

Wanneer nu de Overheid bij de vrouw die ongewenst zwanger is, aandringt op 

uitdragen van de zwangerschap om het kind te laten adopteren, gaat zij 

tweemaal te ver. De eerste keer door de vrouw niet te respecteren in haar 

wens de zwangerschap vroegtijdig af te breken en de tweede keer door de 

vrouw een afstand in het vooruitzicht te stellen waarvan volstrekt tevoren niet 

gezegd kan worden in hoeverre dit een oplossing kan betekenen voor de 

noodsituatie van de ongewenste zwangerschap. 

Het is dan ook volkomen onbegrijpelijk hoe juist van de zijde van hen die 

altijd geprotesteerd hebben tegen adoptie als zijnde "tegJ"nnatuurlijk" en 

"psychologisch niet verantwoord" nu juist uitgerekend dit middel wordt 

aangevoerd ter_ oplossing van het abortusvraagstuk. Een technocratische en 

moreel onaanvaardbare oplossing. 

Dat bij ongewenste zwangerschap afstand ~ms wel degelijk een oplossing 

kan betekenen voor moeder en kind is een heel ander verhaal. Dan voert het 

element van vrijwilligheid de boventoon. Binnen de ruimte die de wet biedt 

kan zo'n beslissing verantwoord zijn. 

Het is een uitweg uit een noodsituatie. 
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