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Abortus kan op steeds minder begrip rekenen en wordt

onder jongeren meer ta boe. Vo I ks kra nt-jou rna I ist
Jennie Barbier pleit voor openheid over het onderwerp

en geeft zelf het goede voorbeeld.

Hetwas een historisch moment in de
Ierse strijd voor wouwenrechten: een
ruime meerderheid, tweederde, van de
Ieren stemde vorige maand voor het
legaliseren van abortus. Erwas een lange
en bittere striid aan voorafgegaan, maar
net als bij het homohuwelijk - dat drie
jaargeleden eveneens door een referen-
dum mogelijk werd gemaak - bleek het
vooral een strijdvan de lange adem.
Anno 2018 wa§ alleen onder 65-plussers
een meerderheid nogtegen.Van de jon-
gere generatie stemde ruim 80 procent
voorverandering.

Als vrouw en als feministvoelde die
overwinning ook een beetje van mij.
Mooi vond ikde beelden van het mo-
ment waarop de uitslagwerd bekendge-
maakt. Honderden wouwen, verzameld
op een plein, lieten collectief hun inge-
houden adem los in een kreetvan op-
luchting. Er werd gejuicht en gelachen,
ervloeiden tranen.'De periode van
schaamte is voorbij', verwoordde een
Ierse activist het tegen The Gu ardian,ook
verwijzend naar de vele vrouwen in het
katholieke land die de afgelopen jaren
het taboe doorbraken door openlijk over
hun abortus te spreken.

In de aanloop naarhet referendum
werden onder de hashtag #shoutyour-

abortion, in 2o15 in het leven geroepen
door een Amerikaanse feminist, ervarin-
gen gedeeld om hetbelangvan fatsoen-
lijke wetgeving te onderstrepen. Ook in
- het eveneens katholieke -Argentinië
boekten massale protesten en sociale
media-actMsme onlangs resultaa[ het
land is donderdagna een parlementaire
stemming een stap dichterbij legalise-
ring van abortus. Juist in landen waar
dit recht onder druk staat, of helemaal
niet bestaat, is het belangrijk dit onder-
werp bespreekbaarte maken, liefst zo
luid en duidelijk mogelijk.

In Nederland is die noodzaak erniet
zo. Wat abortuswetgeving betreft lopen
wij ruim dertig jaarvoorop Ierland. De
onvermoeibare protestacties van de
baas-in-eigen-buik-feministen uit de
jaren zeventighebben destijds hun
vmchten afgeworpen. In 198t werd de
Wet afbreking zwangerschap aangenG
men, die drie jaarlaterin werkingtrad.
Vanaf dat moment konden wouwen in
Nederland legaal een abortus onder-
gaan: gratis, veilig en discreet. De striid
was gestreden, het recht verworven. We
konden er voortaan over zwijgen.
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ren die de conservatieve
bezwaren van de oudere generatie wis-
ten wegte stemmen,bewegen in Neder-
land de generaties juist de tegenoverge-
stelde richting op: van de 55-plussers is
driekwart nog altird voorstander van
abortus, maar onder jongeren (ta-
3a jaar) is dat beduidend minder: 66 pro
cent. Dat blijkt uit een onderzoek uit
2016 over de houding van Nederlanders
ten opzichte van abortus. Het onderzoek
werdgedaan in opdrachtvan de SGP,

maar werd onafhankelij k uitgevoerd

door onderzoeksbureau TNS Nipo.
Is abortus soms een nieuw taboe aan

het worden voor de generatie die op-
groeide met de vanzelfsprekendheid van
ditverworven recht en er dus niet echt
over sprak, er niet over hoefde te Praten?
Dat is wel wat Fiom, het informatiecen-
trum voor ongewenste zwangerschap,
constateert. Eind vorigjaar lanceerde de
organisatie om die reden de campagne
Praat over je abortus. Het onderwerp is
omringd door negativiteit, schreef pro-
jectmanager Eline Dalmijn op Fiom.nl.
'Praten overje abortus is een taboe.'

Waar daarentegen in Nederland geen
taboe meerop lijktte rusten, is hetuitge-
sproken tégen abortus zijn. Kort na de
lanceringvan de Fiomcampagne, in de-
cember 2017, nam een recordaantal van
tienduizend mensen in Den Haagdeel
aan het jaarlijkse anti-abortusprotest
Mars voor het Leven - een verdubbeling
van het aantal deelnemers van vorig jaar,
wat toen óók al een record was. Tëgen-
demonstranten waren erook, maarte
weinigom de krantenkolommen te
halen. Nu zegt dat nietveel:je gaat de
tenslotte de straat op om verandering
teweeg te brengen, niet om zaken bij het
oude te houden. Zelfvoelde ik ook niet'
de noodzaak om al bespandoekt mijn
reproductieve rechten te verdedigen.

Maar het TNS Nipo-onderzoek heeft
me wel wakkergeschud. Erwaren name-
liik nog meer resultaten waar ik een
beetjevan schrok. Een ruime meerder-
heid, TZ procent, staat nog altijd achtr 'r
het recht op abortus. Maar hoewel er ' veel
begrip is voor het beëindigen van eeÍ r
zwangerschap na verl«achting of bi,
ernstige aftrrijkingen van het ongeb,oren
kind, neemt de sympathie sterk af a ls de
omstandigheden minder dramatiscih
zijn: slechts 40 procent geeft aan eerr
abortus 'geoorloofd' te vinden bij het
ontbreken van een kinderwens. Fil.-ranci-

ële of andere prakische overwegilrgen,
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zoals een verbroken relatie of een nog
niet afgeronde opleiding, kunnen op
nog minder begrip rekenen. Meer dan
de helft van de onderwaagden is voor-
standervan registratievan redenenvoor
aborflrs, iets dat nu nietgebeurt. En
ruim driekwart denkt dat een abortus
sterke psychologische gevolgen
heeft. Ditterwijl een recent onderzoek
van de UniversiteitUtrecht en hetTrim-
bos-instituut (2016) juist concludeert dat
een zelfgekozen zwangerschapsbeëindi-
ging niet gepaard lijkt te gaan met het
ontwikkelen van een psychische stoor-
nis.

Kennelijk bestaat onder veel Neder-
landers het idee dat een aborrus vaak het
resultaat is van een schrijnende situatie.
Het helpt niet datin media de harhrer-
scheurende verhalen de boventoon voe-
ren. Die zijn nu eenmaal interessanter
en vormen bovendien het makkelijkste
en meest sympathieke argumentvoor
het recht op abortus. De meeste mensen
zijn het erover eens dat het wreed en bar-
baars is eenwouwte dwingen het kind
van haarverkrachter te baren, of een
zwangerschap tevoldragen die de moe-
der zeerwaarschiinlijk fataal zal worden.
Dat zag le ook in lerland, waar Savita
Halappanavar- de tandarts die in 2012

overleed door zwangerschapscomplica-
ties nadat haareen aborrus was gewei-
gerd -vaak werd opgevoerd als het niet-
controversiële gezichtvan de camPagne.

Maar de minder mediagenieke verha-
len blijven onderbelicht. De banale,alle-
daagse werkelijkheid die schuilt achter
de meestevan de ongeveer dertigdui-
zend abortussen die jaarlijks in Neder-
land worden uitgevoerd.

Laten we het dus weer
eens hebben overabor-
tus. En laat ik dan begin-
nen met dievan mij. Over

de situatie kan ikkortzijn: ikwasvolwas-
sen, woonde samen en had wel ietsvan
een toekomstige kinderwens, toen ik er
tot mijn grote schrik achter kwam dat
die vage buikpijnklachten werden ver-
oorzaakt door een prille zwangerschap.
Ikwistheel zekerdatik geen kindwilde,
niet op dat moment, en koos voor een
abortus. Hoewel ik daarvolledig achter
stond en geen moment heb getwijfeld,
vond ik het moeilijk die ervaring een
plekte geven. Hetvoelde tochalsof ikiets
'slechts'had gedaan. En toen ik enkele ja-

ren laterbij een-zeergewenste-zwan-
gerschap een miskraam kreeg,vond ik
het moeilijkhet gevoelvan me af te zet-
ten dat ik'gestraft' werd voor miin eer-
dere keuze.

Destijds viel het me op hoezeer dit on-
derwerp ontbreekt in het publieke dis-
cours. Abortus gaat gepaard met discre-
tie. Dat is belangri jk, voor sommige wou'
wen zelfsvan levensbelang, maardie on-
opvallende kliniek buiten het centrum,
de gesloten envelop voor je huisarts, de
beloftevan anonimiteil al die aspecten
roepen een sfeervan heimeliikheid op.
Ze gaven mij onbewust hetgevoel dat het
gepastdrwas te zwijgen.

Nu ben ikvan huis uiteen prater,geen
binnenvetter, envond ikin miln directe
omgeving niets dan steun en weerklank
voor mijn gevoelens. De ervaring leek
wat datbetreft op dievan een miskraam:
zodra je er open over bent, koinen dever-
halen van anderen. Het zou je verbazen
hoeveel mensen je kent die er direct of in-
direct mee te maken hebbengehad:
vriendinnen, collega's, kennissen, fami-
Iieleden. Allemaal verhalen die ie anders
nooithoort.

De wouwen die ik sprakoverabortus
gingen niet gebukt onder gevoelens van
schuld ofspijt. Zeverloren niet lang-
zaam hunverstand, en ontwikkelden
geen persoonlijkheidsstoornis. Maar ze

zwegen erwelvaakover. Dat is natuur-

lijk ieders goed recht, maar de fluister-
cultuur die nu om het onderwerp
hangt, werlc het taboe in de hand. Het
maakt dathetvoeltalsof je iets ver-
keerds doet, ook als je niet gelooft dat
het leven begint bij de conceptie en je
voor de volle honderd procent achter ie
keuze staat. 'Ik voel me schuldig over het
feit dat ik me niet schuldigvoel', schreef
activistAnne Fleur Dekkervorig jaar in
een opiniestukover haar abortus voor
opiniewebsite |oop.nl. Herkenbaar.

- Wie niet in mijn progressieve bubbel
leeften in zo'n situatiegeen klankbord
vindtin deeigen omgeving, is overge-

' leverd aan de publieke opinie. En die is
niet mals, als we het eerder genoemde
TNS Nipoonderzoek mogen geloven. In
het onderzoeksrapport staat geschreven
dat de abortuswetgevingweliswaar als
verworven recht wordt gepresenteerd,
maar dat'opinies aan verandering on-
derhevig zijn'. Een huiveringwekkende
implicatie, en nóg een reden om die opi-
nies niet aan de tegenstanders over te
laten.

1' Latenwenietvergeten
I dat demogelijkheid om
I zelftebeoalenofenwan-
t-/ neer jeaan kinderen wilt

beginnenwouwenon-
noemelijkveel vrijheid heeft gebracht-
hetvalt nietvoor niets onderde noemer
vrouwenrechten. Volgens wereldge-
zondheidsorganisatie WHO eindigen
wereldwijd één op de vierzwanger-
schappen in abortus en in landen waar
dat illegaal is, zijn het erniet minder.
Jaarlijks zijn miljoenen wouwen bereid
levensgevaarlijke ingrepen te onder-
gaan om een ongewenste zwanger-
schap te beëindigen.

En ja, zo'n zwangerschap kan in veel
gevallen worden voorkomen - en dat
gebeurt meestal ook. Maarhetgaat


