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Gezin      Leven  Gezin      Leven
Vorige week ontmoette ik een vriendin en we gin-
gen samen ergens iets drinken om bij te praten. Tij-
dens het gesprek wisselden we van gedachten over 
onvruchtbaarheid. Wetende dat ik Katholiek ben, 
nipte ze eventjes van haar glas en vroeg me dan: 
“Kan je me uitleggen wat de Kerk ons zegt over 
draagmoederschap? Ik vraag dit omdat we vrien-
den hebben die met het probleem van onvrucht-
baarheid te kampen hebben, wat hen veel verdriet 
berokkent, en moest ik nu zelf niet zwanger 
zijn, dan zou ik voor hen wel een baby willen 
dragen; ze hebben al zolang geprobeerd…”

Ik nam een grote slok, keek haar lachend aan 
en zei: “Dat is prachtig. Natuurlijk dat je je 
vrienden wilt helpen.” En dan deed ik mijn 
best om uit te leggen waarom dat soort van 
hulp niet - en ook nooit - echte hulp zal zijn.

Onvruchtbaarheid is een onnoemelijk zwaar 
kruis dat gedragen moet worden, en het is ge-
makkelijk praten wanneer men de regels wil 
uitleggen, zolang men niet in een badkamer 
staat met opnieuw een negatieve zwanger-
schapstest in de hand, weer een nieuwe teleurstel-
ling. En anderzijds toch gemakkelijk uit te leggen 
(en des te meer, daar wetenschap en technologie 
alsmaar sneller evolueren ) omdat we niet uit het 
oog mogen verliezen, dat de hele industrie die 
ontstaan is rond de problemen van kinderloos-
heid, niet werkt met producten, maar met mensen.
Het is een prachtig gebaar om zó behulpzaam te 
zijn, dat men bereid is het eigen lichaam te de-
len met een andere familie om zo hún droom van 
ouderschap in vervulling te laten gaan. Maar het 
is tegelijk een verkeerde behulpzaamheid die 

geworteld is in een gebrekkige filosofie; het is 
een bijzonder gevaarlijke manifestatie van ma-
terialistisch relativisme, toegepast op het meest 
elementaire van de menselijkheid: het gezin.

Familieleden zijn niet zonder meer verwissel-
bare onderdelen in een intieme levensgemeen-
schap zoals het gezin. Een kind dat gecreëerd 
wordt in een petrischaal met een zaadcel van 

de man, en een eicel van zijn vrouw, om dan 
ingeplant te worden in de baarmoeder van een 
andere vrouw, is niet op dezelfde wijze ont-
staan als zou het verwekt geweest zijn geduren-
de de intimiteit van de echtelijke eenwording. 

“Dit laatste is wel heel ouderwets!” Mogelijk 
verslikt zich iemand nu bij het drinken van een 
kopje koffie! “Hoeveel kinderen worden dage-
lijks verwekt op de achterbank van een wagen, 
in verlaten steegjes, in one-night avontuurtjes, en 
in baarmoeders van tienermeisjes?” Heel veel, 
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inderdaad. Maar als een kind verwekt wordt ge-
durende dit soort van onbezonnen relaties, dan 
is dat een onrecht tegenover dat kind. Een kind 
dat niet minderwaardig is, dat niet minder gelijk 
is in waardigheid, maar dat iets ontzegd wordt 
dat van nature zijn of haar geboorterecht is: een 
moeder en een vader, in liefde aan elkaar ge-
hecht, én aan de vrucht van hun liefde: die baby.

Komen er dagelijks baby’s in deze wereld van 
ouders die elkaar niét liefhebben, die géén 
engagement tegenover elkaar hebben, en die 
zelfs elkaar niet kennen? Natuurlijk wel! Maar 
dat is een tekortkoming naar dat kind toe, dat het 
onvervreemdbare recht heeft op zowel een moeder 
en een vader, maar dat dit recht maar al te vaak 
moet missen in onze vervallen en zondige wereld.

Sommige mensen beschouwen draagmoeder-
schap als een gevarieerde vorm van adoptie. Toch 
is er een groot verschil met de adoptie zoals wij 
die doorgaans kennen, 
en die altijd plaats vindt 
ná de geboorte. De 
gave van adoptie is een 
prachtig middel tot her-
stel, en het is het meest 
perfecte beeld van de 
relatie tussen God en 
de mens. Het is een 
herstel van de natuurlij-
ke orde, de hereniging 
van een weeskind met 
een vader en een moe-
der, een kind dat liefde nodig heeft en de ouders 
die een overvloed aan liefde kunnen geven, en 
die verenigd zijn in het verbond van de liefde.

Velen zullen aanhalen dat draagmoederschap 
meer natuurlijk is, dan wanneer een familie ie-
mand grootbrengt die van nature niet met hen 
verbonden is, en dat het een goede zaak is die ook 
past in de idealen van verantwoord ouderschap. 
Maar waar adoptie herstelt wat niet aanwezig 
was en opvult wat ontbrak, daar is het gevolg van 
draagmoederschap - en daarmee samen alle an-
dere vormen van ivf (in vitro fertilisatie) - heel 
vaak dat er moedwillig weeskinderen gecreëerd 
worden. Kinderen worden verwekt en verblijven 
in een laboratorium, als gevolg van de wensen 
van hun ouders, dat wel, maar ten koste van wat?

Het is uiterst zelden dat een geslaagde ivf-proce-
dure enkel maar één embryo omvat. Doorgaans 
worden er meer embryo’s aangemaakt in het labo-
ratorium, en dan selectief met een of twee (of soms 
zelfs drie) tegelijk ingeplant in de baarmoeder die 
eerst ontvankelijk werd gemaakt voor een moge-
lijke zwangerschap. Sommige embryo’s worden 
afgedankt, gebaseerd op de waargenomen kwali-
teit. Anderen worden achtergelaten, gedoemd om 
lange tijd in een diepvriezer te verblijven, hun 
lot afhangende van de financiële mogelijkheden 
van hun ouders en ook van de al dan niet succes-
volle zwangerschap van hun oudere broer of zus. 
Deze weeskinderen der technologie zijn mense-
lijke wezens zoals u en ik, waarbij de vroegste 
ontwikkelingsstadia vaak oneindig lang uitge-
steld worden. Functioneel gesproken kan men het 
gecreëerde weeskinderen noemen. Waar adoptie 
tracht te herstellen en/of op te vullen wat ver-
loren of beschadigd was, daar ontwricht ivf in 
wezen, zelfs als het niet moedwillig gebeurt.

Natuurlijk hebben niet 
alle ivf behandelingen 
betrekking op draag-
moederschap, maar alle 
draagmoederschappen 
kunnen niet anders dan 
gebruik maken van een 
ivf behandeling. Tenzij 
natuurlijk, zoals in het 
verhaal van de dienst-
maagd, een koppel be-
reid is zo ver te gaan 

dat ze iemand inhuren en betalen als donor van 
de zaadcel of de eicel voor een seksuele ont-
moeting met de vruchtbare partner van datzelfde 
koppel. Dit is misschien het duidelijkste bewijs 
dat er iets verkeerd is met draagmoederschap, 
daar vele mensen huiveren bij de verhalen van 
contractuele zwangerschappen die onder an-
dere terug te vinden zijn in het oude testament, 
waar men een slaaf of een dienstbode of een 
dienstmeisje met een gezond voortplantingsstel-
sel inhuurde om nakomelingen te produceren.

Ook al is in onze moderne tijd de draagmoeder 
niet noodzakelijk een contractarbeidster voor het 
koppel dat de baby wenst, toch is haar lichaam 
nog steeds als handelswaar voor het onvrucht-
bare koppel; zowel zij als haar baby worden uit-
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eindelijk gereduceerd tot instrumenten. Ook al 
is een vrouw helemaal bereid om een draagmoe-
der relatie aan te gaan, toch is er iets fundamen-
teels onjuist wanneer men een baby draagt met 
het vooropgestelde doel om hem weg te geven.

Het kindje dat onder haar hart groeit, ook al zijn 
de biologische banden gelimiteerd tot de navel-
streng dat het kindje van al het nodige voorziet, 
het bloed van zijn of haar draagmoeder dat al de 
nodige voedingsstoffen en zuurstof  brengt, is 
diep ingeworteld en voor eeuwig een deel van 
de vrouw die dat kindje het leven zal schenken.
Gaat het kindje daarna geadopteerd worden? 
Gaat men het kindje vertellen dat het twee 
moeders heeft? Of gaat men de oorsprong van 
het kindje trachten te verdoezelen of te mini-
maliseren? Gaat men trachten het kind te doen 
geloven dat het zich niet gebonden mag voe-
len met de moeder die het ter wereld heeft ge-
bracht, en dat het maar moet verstaan dat zijn 
ouders het zó graag wensten dat ze bereid waren 
héél ver te gaan opdat het zou kúnnen ontstaan?

En als dat kind in conflict is met zichzelf of 
zich niet gemakkelijk voelt betreffende zijn of 
haar oorsprong, gaat men het dan toelaten be-
droefd te zijn over de omstandigheden die be-
trekking hebben op zijn of haar conceptie?
De gemeenschap heeft weinig aandacht voor 
de kleinste slachtoffertjes van de onvrucht-
baarheids-industrie, en die grotendeels ál wat 

negatief is of verwarrend, negeert of ontkent. 
We hebben zó veel tijd (en zo veel geld) be-
steed in ons streven naar wat we kunnen, en zó 
weinig - of zo goed als geen - aandacht is ge-
gaan naar de vraag: “zouden we het wel doen?”

Zouden we koste wat kost kinderen creëren,
enkel en alleen maar omdat een man en een 
vrouw, of twee mannen, of twee vrouwen, of 
eender welke andere samenvoeging van be-
talende volwassenen dit absoluut willen? 

En als we deze kinderen dan toch creëren, zijn 
we dan voorbereid om hen eventueel bij te staan 
in hun verdriet, of in hun verwarring wanneer 
ze moeten uitmaken wie nu in feite hun ou-
ders zijn? Kunnen we hen eerlijk en openhartig 
antwoorden: “Je bent hier omdat ik je ten al-
len koste wou. En nee, ik heb wat het jou, mijn 
kind zou kosten niet in overweging genomen.” 

Deze ‘weeskinderen 
der technologie’ 

zijn menselijke wezens 
zoals u en ik

Artikel van Jenny Uebbing vertaald uit het Engels: 
“Surrogacy: should we create children at any cost?”

Ik weet nog dat ik behoorlijk verontwaardigd re-
ageerde toen ik kennis nam van de “initiatiefwet 
waardig levenseinde” die Pia Dijkstra van D66 
in Nederland publiceerde. Die verontwaardiging 
werd nog sterker tijdens het bekijken van een tele-
visieprogramma. In dat programma werd het hel-
pen bij het beëindigen van een voltooid leven als 
een daad van naastenliefde voorgesteld. Dit heeft 
mij zo diep geraakt dat ik mijn verontwaardiging 
kenbaar wil maken. Ik schaam me dood, deel uit 
te maken van een samenleving, die blijkbaar niets 
beters kan verzinnen dan mensen, die zeggen of 
denken een voltooid leven te leiden, te helpen bij 
het beëindigen van dat leven. Ik vraag me ernstig 
af hoe het kan, dat steeds meer mensen overtuigd 

zijn, dat het leven voor hen voltooid is? Ik con-
stateer uit eigen ervaring dat het proces van ouder 
worden bijvoorbeeld, niet hip is. Het gaat gepaard 
met beperkingen, zowel lichamelijk als geestelijk. 
We leven in een samenleving waar vele mensen 
het tempo van de technologische ontwikkelingen 
niet meer kunnen volgen, zodat afhaken voor hen 
blijkbaar de enige overblijvende optie is. Mensen 
die in onze maatschappij niet meer mee kunnen 
met het vaak jachtige ritme, mogen echter niet 
het gevoel krijgen dat hun leven voltooid is. Door 
de steeds verdergaande afbraak van het gewone 
gezin en het daarmee verbonden familiale leven, 
komen meer en meer mensen - en dan vooral ou-
deren - in een isolement terecht. Zoals een oude 
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vrouw die in een bejaardentehuis droevig van dag 
tot dag verder leefde. Ze had tien kinderen het 
leven gegeven, zei ze. En toch had niemand van 
die tien kinderen de 
laatste vijf jaar de tijd 
gevonden om haar 
eens te komen bezoe-
ken… Vroeger wa-
ren de mensen veel 
minder egocentrisch. 
Ook nu nog kunnen 
we in vele arme lan-
den vaststellen dat de 
familiale waarden - 
zoals ze vroeger hier 
ook in onze samenle-
ving bestonden - be-
langrijk zijn, en dat 
de vreugde binnen de familie nog heel levendig is. 
Terwijl iedereen hier zo snel mogelijk in een apart 
hokje wordt geplaatst, is het daar vaak zo dat de 
ouders samenleven met de grootouders, de kinde-
ren en de kleinkinderen. En al is het inderdaad zo 
dat er soms meningsverschillen zijn, toch wegen 

die niet op tegenover de grote voordelen ervan. 
Grootouders doen niets liever dan zich te ontfer-
men over de kinderen of over de kleinkinderen 

wanneer dat nodig is. 
Al eens opgemerkt 
hoe goed kinderen 
kunnen opschieten 
met ouderen? Het is 
Liefde met een grote 
L. In onze maatschap-
pij waar materialisme 
en prestatievermogen 
de normen bepalen, 
is er veel te weinig 
aandacht voor onze 
naaste medemens. 
Men geeft hen vaak 
ten onrechte het ge-

voel dat ze nutteloos zijn, en men plaatst ze daar-
om vaak ook ergens in een hokje zonder liefde. 
En dat enkel en alleen omdat men blind gewor-
den is voor wat écht waarde heeft in dit leven: 
een maatschappij opbouwen waar men zijn geluk 
zoekt en vindt in het zorg dragen voor de anderen.

Met onze voordrachten waren we te...
26   april   Zottegem
26   april   Roksem
30   april   Mol 
  2   mei     Lanaken
  3   mei     Beveren-Waas
  3   mei     Pervijze
  7   mei     Zandhoven-Pulle
  7   mei     Zandvliet
  8   mei     Drieslinter
  8   mei     Ledeberg
  9   mei     Wevelgem

16   april   Sint-Truiden
17   april   Kemzeke
17   april   Broechem
18   april   Kemzeke
18   april   Nijlen
19   april   Bunsbeek
19   april   Beveren-Waas 
20   april   Schoten
23   april   Antwerpen
23   april   Sint-Truiden
24   april   Geraardsbergen

Telkens als er een baby’tje geboren wordt, zijn we getuigen van een 
mirakel...


