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‘Waar was mijn recht op leven toen ik werd geaborteerd?’
Als een verpleegster in augustus 1977 niet had ontdekt dat er een baby’tje tussen het ziekenhuiswasgoed
lag, had Melissa Ohden nooit kunnen vertellen dat
zij een abortus overleefd had. Het boek dat zij erover schreef, maakte veel emoties los. ‘Ik heb veel
lotgenoten ontmoet die het gevoel hadden dat ze als
overlevenden niet konden of mochten praten over wat
er in het verleden gebeurd was.’ Vanuit het perspectief van een kind dat ontsnapt is aan de dood, schreef
de 41-jarige Amerikaanse Melissa Ohden het boek:
‘You Carried Me’, waarin ‘You’ een dubbele betekenis heeft: daarmee bedoelt ze zowel haar moeder als
God. “God heeft me een heel bijzonder levensverhaal
gegeven”, zegt Melissa. “Hoe onwerkelijk het ook is,
ik ben ontzettend dankbaar, niet alleen voor mijn leven, maar ook voor de mogelijkheid om mijn leven
met anderen te delen.” In dit artikel laten we Melissa
aan het woord tijdens een van haar interviews.

verdeelt, realiseert Melissa zich nu. Toch verheft zij
als slachtoffer haar stem, hoe lastig dat soms ook is.
“Abortus is meer dan een politiek probleem, het is
een kwestie van mensenrechten. Dat ik mag leven,
maakt me bescheiden”, zegt ze. “Wie ben ik om mijn
verhaal te mogen delen met de wereld? Ik ben net zo
gewoon als alle andere mensen.”

“U kijkt vanuit christelijk perspectief naar abortus. Dat kan medechristenen bemoedigen, maar
zorgt het tegelijk ook niet voor een afstand tot de
slachtoffers die niets met het geloof te maken hebben?”

Melissa spoorde in 2013 haar echte moeder op en
ontmoette haar voor het eerst in 2016. De relatie
met haar moeder is volledig hersteld, wel wenst zij
de naam van haar mama geheim te houden. Van haar
moeder hoorde zij wat er ruim veertig jaar geleden
gebeurd was. Haar ouders waren woedend over haar
zwangerschap, ze schaamden zich voor hun ongetrouwde, zwangere dochter en vreesden de schande
voor hun familie. Van een huwelijk met de verwekker
wilden haar ouders niet weten. Zij zetten hun dochter
onder druk en het kind werd geaborteerd door middel van een zoutoplossing. De jonge moeder kreeg de
leugen te horen dat haar baby overleden was. “Maar
mijn moeder heeft altijd spijt gehad van de abortus”,
vertelt Melissa nu.

“Mijn geloof is een groot deel van mijn leven. Het is
wie ik ben. En mijn leven is zo’n wonderbaarlijke opeenvolging van een reeks wonderen, dat het moeilijk
is daarover te zwijgen. Ik hoop dat mensen door mijn
inspanningen de wetenschappelijke realiteit gaan inzien over wanneer het leven begint, en op zijn minst
respect tonen voor mijn opvatting dat alle leven van
God komt.’
“Een abortus is voor een vrouw een ingrijpende
ervaring die zij nooit kan vergeten, schrijft u in
uw boek. Toch blijven veel vrouwen kiezen voor
abortus. Probeert u vrouwen die hun kind hebben
laten aborteren een schuldgevoel aan te praten?”

In de Verenigde Staten is abortus een politiek zwaar
beladen onderwerp dat de Amerikanen tot op het bot
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“Met de constatering dat je een abortus nooit vergeet,
wil ik niemand een schuldgevoel aanpraten. Wel is
het belangrijk te erkennen dat abortus een verstrekkende invloed heeft op het leven van alle betrokkenen: vrouwen, mannen, kinderen, medisch personeel,
enz… Inderdaad, sommige vrouwen ervaren fysiek,
emotioneel, mentaal en spiritueel weinig van de ingreep. Maar het aantal dat die gevolgen wél ondervindt, is vele malen groter. Ik heb zo veel mensen ontmoet en gesproken die het gevoel hadden dat ze over
hun abortus niet konden of mochten praten. Keer op
keer merkte ik op dat simpelweg het ter sprake brengen van abortus, vrouwen en mannen in staat stelde
te zeggen wat voor negatieve invloeden abortus had
en heeft op hun leven.”

psychische problemen?”

“U hebt het ‘Abortion Survivors Network’ opgericht voor overlevenden van een abortus. Met
welk doel?”

“De adoptiewetgeving is vaak de aanleiding voor
zo’n speurtocht. Ik snap dat veel ouders niet ‘ontdekt’
willen worden, maar nog beter begrijp ik de aangeboren behoefte van de overlevenden om te weten waar
ze vandaan komen. Als het gaat om medische dossiers of om andere belangrijke documenten, kan er
meer soepelheid nagestreefd worden. Er zou al veel
gewonnen zijn als overlevenden niet vele jaren bezig
hoeven te zijn om bepaalde gegevens boven water te
halen. Informatie achterhouden versterkt bij hen het
gevoel dat er iets wordt verborgen, en ook het gevoel
dat een abortusoverlevende nergens recht op heeft.”

“Neen, de meeste overlevenden hebben een diep geloof en zijn vergevingsgezind. Maar dat kwam pas
na een lang proces van verdriet en schaamte, woede
en wrok, en uiteindelijk genezing. Vaak moeten ze
leren om anderen opnieuw te vertrouwen, net zoals
ze moeten leren omgaan met het gevoel dat ze alleen
staan met deze ervaring. De meeste abortusoverlevenden zijn heel dankbaar als ze ontdekken dat zij
niet de enigen zijn.”
“Welke rechten hebben abortusoverlevenden als
ze op zoek gaan naar hun biologische ouders?
Moet er op dat vlak iets veranderen?”

“Ik wil het publiek informeren over mislukte abortussen en ook dat er overlevenden zijn. Tegelijk wil
ik die overlevenden ondersteunen en opkomen voor
hun belangen.”
“Om hoeveel abortusoverlevenden gaat het eigenlijk?”
“Ik heb inmiddels contact gehad met 260 personen
(of hun familie of vrienden) die een abortus overleefd
hebben. De meeste overlevenden zullen met hun verhaal nooit naar buiten komen.”

“Wat raadt u vrouwen aan die spijt hebben van
een abortus?…of een abortus overwegen?”
“Er zijn veel goede mogelijkheden om genezing of
herstel te vinden. “Vrouwen die een abortus overwegen, wil ik aanmoedigen te informeren over wat de
lokale gemeenschap kan doen om hen te ondersteunen tijdens en na hun zwangerschap. Dat kan gaan
van cursussen over bevalling en opvoeding, materiële hulp zoals kleren en luiers, maar ook job training
of bijscholing. Er zijn genoeg mensen en organisaties
die hen kunnen helpen bij een weloverwogen beslissing.”

“Waarom niet?”
“In de eerste plaats vanwege de reacties van de mensen op hun verhaal. Want wie zijn verhaal vertelt, stelt
zich open, en dat kan veel pijn veroorzaken en vaak
ook negatieve reacties teweegbrengen. In de tweede
plaats omdat de meerderheid van de overlevenden die
ik ken opgevoed worden door de biologische ouders
of de familie ervan. Dat voegt een extra dynamiek
toe aan het overleven van een mislukte abortus: het
wordt geheim gehouden omwille van de privacy van
de andere gezinsleden, of om de band met de familie
te beschermen. Overigens, veel van de overlevenden
wordt niet verteld wat er precies gebeurd is. Of ze horen het pas veel later. Dat zijn redenen waarom overlevenden hun verhalen en levens vaak niet delen.”

“Geen enkel ongeboren kind mag naamloos sterven, schrijft u. Helpt het om een abortus te verwerken door de baby toch een naam te geven?”
“Bij de meeste hulpprogramma’s na abortus blijkt dat
het geven van een naam aan het kind genezend werkt.
Het hielp me bij mijn eigen miskraam, zeven jaar geleden. Elk jaar begin november komt die gebeurtenis
bij me opnieuw naar boven. Ik kan je verzekeren dat

“Zit er een rode lijn in hun verhalen? Zijn ze boos
op hun biologische moeder? Of kampen ze met
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“In Amerika is abortus nog steeds een politiek
heet hangijzer, in tegenstelling tot Europa. Uw argumenten vallen in Europa in dovemans oren.”

door mijn ongeboren zoontje de naam Gabriel te geven (een naam die eigenlijk in een droom bij me opkwam), dat een naam geven niet alleen mij maar ons
hele gezin enorm heeft geholpen. Mijn twee dochters
praten over hun broertje, en we hebben voor hem een
engelenbeeldje in ons huis staan. Ik heb mijn zoontje
nooit in mijn armen kunnen houden, maar wij dragen
hem voor altijd mee in ons hart. Ik denk dat veel andere vrouwen en gezinnen hetzelfde ervaren, of het
nu gaat om een abortus of om een miskraam.”

“Ik blijf hoopvol, ongeacht hoe ver abortus wettelijk
zal worden toegestaan in de toekomst. In zijn hart
weet iedereen dat met abortus een leven stopt. We
moeten de waarheid blijven verkondigen, want het is
niet omdat iets legaal is, dat het ook in orde is. Abortus
kan steeds meer vanuit andere invalshoeken bekeken
worden, en dat geeft mij hoop. Moderne technologieën zoals echografieën en gedetailleerde videobeelden
laten de ontwikkeling van de foetus zien. We hebben beelden over hoe een abortusingreep verloopt.
We moeten weten wat de redenen zijn waarom vrouwen kiezen voor een abortus. We moeten praten over
de dwang en de druk die op hen wordt uitgeoefend.
We moeten mensen ondersteunen die negatief beïnvloed zijn door een abortus. We moeten een beleid
ontwikkelen dat vrouwen, kinderen en gezinnen ondersteunt. Als de meeste abortussen plaatsvinden om
psychosociale redenen, moeten we ons inspannen om
die problemen aan te pakken.”

“Is abortus een vrouwenrecht, zoals voorstanders
van abortus zo vaak benadrukken?”
“Als abortus over het recht van de vrouwen gaat:
waar was dan mijn recht toen ik werd geaborteerd?
Waar waren de rechten van mijn biologische moeder,
toen haar een abortus werd opgedrongen omdat haar
ouders dat zo wilden? Zonder het recht op leven, kan
er geen ander recht bestaan!”
“Welke inbreng hebben mannen nog als het over
abortus gaat?”

“Ook hier wordt net als in Amerika vaak gebeden voor een voorspoedige zwangerschap. Maar
voor abortus is meestal geen aandacht. Schiet de
geloofsgemeenschap daarin tekort?”

“Sinds de wet ‘Roe versus Wade’ (het arrest uit 1973
waarmee abortus in de Verenigde Staten werd gelegaliseerd), hebben mannen geen enkele inspraak
meer als het gaat over abortus. Sindsdien geldt het
rigide standpunt: ‘geen baarmoeder, dan ook geen inspraak’. Dagelijks zie ik de impact die abortus heeft
op mannen, of zij nu hun vrouw dwongen om abortus
te laten plegen, of omdat ze machteloos stonden om
het leven van hun kindje te redden.” Abortus raakt
ook mannen. Al dragen zij dat ongeboren leven niet,
dat wil nog niet zeggen dat zij buiten de beslissingen
over dat leven moeten blijven. Ik vind het merkwaardig dat mensen zeggen dat de verwekker zijn verantwoordelijkheid moét dragen voor een geboren kind,
en tegelijkertijd zeggen dat een man geen zeggenschap mag hebben over het leven van zijn kind vóór
de geboorte.”

“De Kerk heeft een prachtige kans om mensen te
dienen. Zij hebben de middelen ter beschikking om
mensen in nood te helpen, of het nu tijdens een zwangerschap is of na een abortus. Ik kan geen andere
maatschappelijke kwestie bedenken die de Kerk zo
aangaat als abortus. Ik begrijp de angst om iemand
van zich te vervreemden of te kwetsen. Maar wanneer hulp rond abortus op een liefdevolle manier aangeboden wordt, kan het de levens van vele mensen in
positieve zin veranderen.”

29ste droevige verjaardag abortuswet

Ieder jaar in de maand april herdenken wij de droevige verjaardag van de wet die gestemd
werd om abortus onder bepaalde omstandigheden toe te laten. Sindsdien is het van kwaad naar
erger gegaan, en is de grens waarbinnen abortus toegelaten is alsmaar breder geworden. Maar
wij geven de moed niet op en roepen alle mensen op om speciaal te bidden voor de slachtoffers van abortus. Moge God alle mensen inspireren om een einde te stellen aan het onschuldig
bloedvergieten om zo een menswaardige samenleving op te bouwen voor iedereen, ook voor
de ongeborenen!
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‘De paniek stond in hun ogen’
Een schokkend verhaal doet de ronde op de sociale
media. Daarin vertelt een verloskundige over een stel
dat een tweede kindje verwacht, maar bij de echografie op 20 weken zwangerschap ontdekt men dat het
kindje een hazenlip heeft. “Tegenwoordig kunnen ze
steeds meer met plastische chirurgie. Het is mogelijk
om dit te herstellen, we hebben daarvoor een speciaal
team.”, probeert de verloskundige hen te kalmeren.

kundige Petra Kortekaas. Bij één op de zes abortussen is de ongezondheid of de onvolmaaktheid van het
ongeboren kindje een reden om het te laten doden.
En het erge is dat de overheid abortus van ongezonde of onvolmaakte ongeboren kinderen actief steunt.
Er worden op de kap van de ziekenfondsen prenatale
tests aangeboden om aandoeningen op te sporen, zodat de moeder desgewenst haar onvolmaakte kindje
mag laten doden.

Alleen een gezond kindje

Absurd scenario

De vrouw van het stel wil daar echter niets van weten.
“Neen, dat is niet nodig”, zegt de aanstaande moeder.
“Wij willen dit kindje niet.” Haar man voegt eraan
toe: “We hebben afgesproken dat we alleen een gezond kindje willen.” De verloskundige probeert nog
op het stel in te praten, maar hun besluit staat vast.
Het arme kindje met een hazenlip wordt door abortus
om het leven gebracht.

Dit is bovendien nog maar het begin, want door de
medische vooruitgang weten we steeds meer over
het prille leven. Wat als we bij een ongeboren kindje van drie weken al zullen kunnen weten hoe intelligent het zal worden? Gaan hoogopgeleide ouders
het accepteren als hun kindje een (te) laag IQ heeft?
Abortus wordt dan een aantrekkelijke optie. Een absurd scenario, maar vonden we het vroeger ook niet
onvoorstelbaar dat we speciaal kinderen met het syndroom van Down zouden opsporen, om ze daarna te
kunnen aborteren?

Het gebeurt echt!
Dit verhaal choqueerde heel wat mensen, terwijl het
al jaren realiteit is. Dat wordt bevestigd door verlos-
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Met onze voordrachten waren we te...
11
12
13
14
15
18

maart
maart
maart
maart
maart
maart

19
21
22
25
26
28
30

Sint-Gillis-Waas
Veurne
Lendelede
Ophasselt
Borgerhout
Dilbeek

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Zoersel
Rotselaar
Rotselaar
Heist-op-den-Berg
Broechem
Anderlecht
Utrecht (NL)

Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een vrijwillige bijdrage over te maken
Jaarabonnement minstens 10 euro - voor Europa 13 euro
Maandelijks wordt er een H. Mis opgedragen voor onze weldoeners
Tel.+ 32 (0)15/42.28.14
E-mail: info@provita.be KBC : BE13 4050 1279 5139
www.provita.be
www.wondervanhetleven.be
www.echteliefdewacht.be
Kantooruren: 9u - 16u30 Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding
Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers
om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van deze
gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.

4

