
Vrijheid en gelijkheid voor de 
vrouw. Een doodgeboren kind?

In de zomer van 2015 studeerde ik af en stapte meteen ook in het huwe-
lijksbootje. Toen een mentor van de lerarenopleiding me later mailde om 
me een eerste job aan te bieden, gezien mijn goede studieresultaten, ging 
ik daar enthousiast op in. Ik vond er geen graten in erbij te vertellen dat 
mijn echtgenoot en ik ons eerste kindje verwachtten. Daarop wenste hij 
ons proficiat, maar van een professionele samenwerking kon wat hem 
betrof geen sprake meer zijn.

Hoewel dergelijke beslissing totaal onwettig is, ben 
ik hierin zeker niet alleen. “Nochtans ontvangt het 
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
regelmatig meldingen van zwangere vrouwen of jon-
ge moeders dat hun contracten niet verlengd werden, 
werkrelaties danig verzuurden, of beloofde promoties 
niet doorgingen. Meer dan een derde van de meldingen 
die het Instituut ontvangt met betrekking tot arbeid is 
direct gelieerd aan zwangerschap.” (Instituut voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, Zwanger aan het 
werk De ervaringen van sollicitanten, werkneemsters en 
zelfstandige onderneemsters in België Rapport 2017, p. 5)

Vrouwen die gediscrimineerd worden op de arbeids-
markt zijn dus vaak moeder. Blijkbaar is het krijgen 
van kinderen voor sommige bedrijven een financieel 
risico dat ze niet willen nemen.

Vijf jaar later
Vijf jaar later ligt er een wetsvoorstel op tafel, dat de 
mogelijkheid een abortus te plegen uitbreidt tot 18 
weken van de zwangerschap. De achterliggende re-
den daarvoor is onder meer de vrijheid van de vrouw 
verruimen. En het zou ook de gelijkheid van man en 
vrouw (op de arbeidsmarkt) ten goede moeten ko-
men. 

“ Het krijgen van een kind mag voor een 
bedrijf geen onoverkomelijke ramp 

zijn. Het is een natuurlijk gebeuren in een 
mensenleven, waarmee elk bedrijf rekening 

moet houden.

Dit laatste betwijfel ik nochtans sterk. Mij lijkt het lo-
gischer dat men hiervoor direct de discriminatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt aanpakt bij de wortels 
in plaats van de abortuswet te verruimen. Het krijgen 
van een kind mag voor een bedrijf geen onoverko-
melijke ramp zijn. Het is een natuurlijk gebeuren in 
een mensenleven, waarmee elk bedrijf rekening moet 
houden. 

Bovendien vind ik de extra ‘vrijheid’ die de vrouw 
door deze wet zou krijgen in feite vernederend. Om 
in het heersende economische ideaal te passen, wordt 
een deel van haar vrouwelijkheid, moeder worden, 
onder druk gezet. Een vrouw zal hierdoor sneller de 
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indruk krijgen, dat ze op de werkvloer maar meetelt, 
in de mate waarin ze de mogelijkheid om moeder te 
worden kan verstoppen of helemaal afwenden. De 
uitbreiding van de abortuswet zal in die optiek het 
risico vergroten dat abortus als anticonceptiemiddel 
wordt gebruikt in het geval de zwangerschap niet past 
voor de carrière. De abortuswet verruimen zorgt vol-
gens mij dus niet voor meer vrijheid, maar vergroot 
de druk op de vrouw om zich in het heersende econo-
mische model in te passen. 

Gelijke behandeling, ja. Gelijk zijn, neen. 
Verdient een vrouw maar een gelijkwaardige plaats in 
onze maatschappij, in zoverre ze one of the guys is, 
zonder baarmoeder? Dit mogen we niet accepteren. 
Wij moeten onze hormonen, onze biologie, niet ver-
anderen om erbij te horen: neen, de geesten van de 
werkgevers, de beleidsmakers moeten zich aanpassen. 

Enerzijds zou de arbeidscultuur gezinsvriendelijker 
moeten worden. Waarom geen 18 maanden ouder-
schapsverlof zoals in Noorwegen, waarvan ook de 
vader minstens 6 maanden moet opnemen? Dit geeft 
een boost aan de vaderrol, en zorgt ervoor dat de 
vrouw gemakkelijker kan terugkeren in het arbeids-
proces. Terug beginnen werken op een moment dat je 
baby meestal al doorslaapt of dit moeten doen reeds 
na drie maanden wanneer dit nog niet het geval is, 
maakt toch een wezenlijk verschil. Om nog maar te 
zwijgen van de voordelen voor het kindje zelf. 

“ een geaborteerd kind zal nooit meer 
vrijheid en gelijkheid bezorgen aan 

de vrouw. Een gezinsvriendelijke cultuur 
daarentegen wel!

Anderzijds zouden ook de niet-economische acti-
viteiten van de vrouw maatschappelijke waardering 
moeten krijgen. Waarom zou een vrouw die zich 

onbaatzuchtig inzet voor haar gezin of voor vrijwil-
ligerswerk, niet evenveel respect moeten krijgen, als 
diegenen die mee gaan werken? Mijn conclusie is dat 
een geaborteerd kind nooit meer vrijheid en gelijk-
heid zal bezorgen aan de vrouw. Een gezinsvriendelij-
ke cultuur daarentegen wel! 

Geschreven door een jonge moeder

N.v.d.r.: Waar de overheid vooral zou moeten voor 
zorgen, is het opbouwen en onderhouden van een 
gezinsvriendelijke cultuur, idealiter van een cultuur 
waarin moeders vergoed worden voor hun taak als 
huismoeder/opvoeder. Vroeger was het zo dat één 
kostganger per gezin voldoende was om te voorzien 
in al het nodige (zelfs de gezinswoning), maar van-
daag de dag is dat niet meer het geval. In Hongarije 
bijvoorbeeld, heeft de huidige president Orban werk 
gemaakt van een doorgedreven gezinsvriendelijke 
cultuur, met allerlei maatregelen en financiële tege-
moetkomingen om de gezinnen te steunen. En de 
cijfers liegen er niet om: het aantal huwelijken stijgt, 
het aantal echtscheidingen daalt, het aantal geboor-
tes neemt toe en de abortuscijfers gaan naar beneden. 
Hiermee bewijst Hongarije dat het ook anders kan. 
Dit zou een stimulans moeten zijn voor andere lidsta-
ten om dit goede voorbeeld te volgen. 

 De abortuswet 
verruimen zorgt  

volgens mij dus niet voor 
meer vrijheid, maar 

vergroot de druk op de 
vrouw om zich in het 

heersende economische 
model in te passen. 

“
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De glimlach van een engel?
“Angel of Death”: dat is de bijnaam van de beruchte nazi-dokter Josef Mengele. Hij gebruikte gevangenen van Aus-
chwitz als proefkonijnen voor perverse experimenten waarmee hij de wetenschap wilde vooruit helpen en zijn eigen 
nieuwsgierigheid wilde bevredigen. Hij gebruikte graag tweelingen om de resultaten van experimenten te kunnen 
vergelijken en was gefascineerd door de rijke kennis van de geneeskunde over het menselijk lichaam, zoals bijvoor-
beeld het functioneren van het oog.

Hij ging de geschiedenis 
in als degene die zonder 
wroeging allerlei wreed-
heden begaan heeft en 
vele onschuldigen opgeof-
ferd heeft in naam van de 
wetenschap, van de voor-
uitgang en van de raszui-
verheid.

Toen de geallieerden de 
gevangenen uit de con-
centratiekampen kwamen 
bevrijden, werd Mengele 
gevangen genomen. Om-
dat men niet wist dat hij op de lijst van de gezochte 
zware oorlogscriminelen stond, werd hij niet onmid-
dellijk onder zware bewaking geplaatst. Van deze na-
latigheid maakte hij handig gebruik om te ontsnap-
pen en onder te duiken in Argentinië, waar hij voor 
de rest van zijn leven woonde, tot hij in 1979 stierf bij 
een ongeval. Dit alles is algemeen bekend. 

Wat minder bekend is, is dat de ‘Engel des Doods’ zijn 
gruwelijke gewoontes niet veranderd heeft nadat hij 
zich in 1949 in Argentinië vestigde. Uit documenten 
blijkt dat de Argentijnse regering nazi-voortvluchti-
gen geholpen heeft, en ze tonen ook aan dat Mengele 
zijn werk als arts in dat land heeft kunnen verderzet-
ten. Hij oefende er verder illegaal de activiteit uit waar 
hij goed in was: doden.

Omdat hij geen experimenten meer kon uitvoeren 
op gevangenen in vernietigingskampen, had hij nood 
aan andere slachtoffers die zichzelf niet konden ver-
dedigen. Mengele voerde daarom met plezier abor-
tussen uit. In die tijd was abortus in Argentinië ech-
ter illegaal. Maar de man die zo toegewijd was aan 
immorele praktijken, deinsde er niet voor terug zich 
met illegale praktijken een reputatie op te bouwen als 
aborteur. 

Op een dag, moest hij voor de rechtbank verschijnen 
omdat een vrouw die van zijn diensten gebruik had 
gemaakt, per ongeluk stierf terwijl hij haar baby aan 
het aborteren was. Een vriend van dokter Mengele 
kwam hem te hulp en kon met financiële middelen de 

rechter ervan overtuigen 
om de moordenaar vrij te 
laten. Mengele’s detentie 
had slechts twee uur ge-
duurd: het was een kari-
katuur van een proces en 
van de gerechtigheid! (Zie 
over deze gebeurtenissen 
een artikel van Nathaniel 
C. Nash, gepubliceerd door 
de New York Times op 11 
februari 1992, getiteld: 
“Mengele an Abortionist, 
Argentina Files Suggest”, 

online beschikbaar op NYTimes.com)

Mengele kon daardoor zorgeloos zijn sinistere taak 
hervatten. De ‘Engel des Doods’ zou het ongetwij-
feld prettig gevonden hebben, had hij geweten dat de 
moorden die hij in zijn tijd op illegale wijze uitvoerde, 
een paar jaar later ook door andere moordenaars en 
hun handlangers wettelijk uitgevoerd konden wor-
den. Dit alles onder het mom van “het recht van de 
vrouw om over haar eigen lichaam te beschikken.” 
Hij zou dit best prettig gevonden hebben en geglim-
lacht hebben omwille van de ironie van de situatie. In 
slechts enkele decennia is het in koelen bloede doden 
van een mens, veranderd van een ‘misdaad tegen de 
menselijkheid’, in ‘zorg voor de gezondheid’ (én ver-
goed door de mutualiteiten!) Misschien is het hoog 
tijd om de nazi-barbarij niet als een dwaling uit het 
verleden te beschouwen, maar als een ideologie die 
momenteel wordt gepromoot door talloze regerin-
gen alsof zij erfgenamen zijn van de sinistere dokter 
Mengele ...
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Enkele cijfers
Volgens de officiële cijfers van de UNO (United Nations Orga-
nisation) en de WHO (World Health Organisation) stierven er 
de laatste vier maanden (van 1 jan. tot 1 mei 2020) wereldwijd 
237.469 mensen door besmetting met het coronavirus. Binnen 
diezelfde periode stierven er wereldwijd:  

• 327.267 mensen aan malaria (38% meer), 

• 357.785 mensen door zelfdoding (ongeveer de helft meer),

• 450.388 mensen in een verkeersongeval (89% meer), 

• 2.740.193 mensen aan kanker (meer dan het 11-voudige),

• 3.731.427 mensen aan ondervoeding (bijna het 16-voudige), 

• 4.331.251 mensen aan infectieziekten (meer dan het 18-voudige), 

• 14.184.388 mensen door abortus (bijna het 60-voudige!)*

Iedere mens die geboren wordt, weet met zekerheid dat hij ooit zal sterven; daar kunnen we niet onder uit. 
Het is wel onze morele plicht om zieke mensen indien mogelijk te genezen en hun lijden zoveel mogelijk te 
verlichten. 

Maar wat vooral schokkend is, is het laatste cijfer. Gedurende die vier maanden staan er tegenover ieder 
corona-slachtoffer zomaar eventjes… 60 slachtoffertjes van abortus! Geen doden door een of andere be-
smetting, of omdat de verdeling van het voedsel onrechtvaardig gebeurt, maar gewoon omdat ze om een of 
andere reden niet welkom zijn, en omdat het een ‘recht’ is geworden om ongeboren kinderen te doden. Eén 
tegenover zestig…een hallucinant verschil! Misschien is het tijd voor een wereldwijde lockdown tot wan-
neer de jaarlijks meer dan 50 miljoen onschuldige slachtoffertjes wereldwijd opnieuw het recht hebben om 
geboren te worden en als mensen beschouwd en behandeld te worden vanaf de conceptie tot aan de dood.

(*Bron cijfers: http://leblogdumesnil.unblog.fr/2020/05/12/2020-70-juste-pour-information/)
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