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REACTIE OP 'VRUCHTBAARHEIDSINDUSTRIE VERDIENT EEN STEVIG DEBAT' 

 
 
WETTEN DER NATUUR 
 
Allereerst maak ik graag een diepe buiging voor de informatieve en integere manier waarop Liesbeth 
Staats samen met Myrthe Buitenhuis en Martine Braam het vierluik De baby-industrie heeft 
gemaakt, onlangs door KRO-NCRV uitgezonden.  
 
Liesbeth Staats stelt aan het eind van haar opiniestuk 'Vruchtbaarheidsindustrie verdient een stevig 
debat' in de Volkskrant van 13 april 2018 de vraag 'tegen welke prijs mogen wij onze kinderwens 
vervullen?' 

 
Het antwoord op deze vraag is simpelweg terug te brengen tot de wetten van de natuur. Een 
mannetje en een vrouwtje kunnen zich samen voortplanten. Twee mannetjes kunnen dat niet, twee 
vrouwtjes ook niet. Dat geldt zowel voor dieren als voor mensen.  
 
Een onvervulde kinderwens brengt ontegenzeglijk teleurstelling en verdriet met zich mee. De baby-
industrie heeft ons laten zien hoe vér mensen willen gaan om een kind te krijgen, hoe sommige 
wensouders in een tunnelvisie leven, enkel en alleen om hun zin (een kind) te krijgen. Hoe 
egoïstisch hun denken en handelen daarin kan zijn, gericht op eigenbelang, dat zelfs zo ver gaat dat 
er gesproken wordt van 'recht hebben op een kind'. In dit verband verwijs ik graag naar het artikel 
'Het recht op een kind bestaat niet' van Britta van Beers, rechtsfilosofe aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam (2Doc, 20 maart 2018). 
 
De Baby-industrie bevestigt de in de maatschappij steeds luider klinkende aanname dat iedereen 
recht heeft op een kind. Het is íntriest dat daarbij het belang van het (toekomstige) kind volkomen 
wordt genegeerd. Het kind dat nooit zijn biologische afkomst zal kennen en daarmee bij willens en 
wetens op achterstand wordt gesteld. 
 
In mijn praktijk zie ik wat de levenslange gevolgen daarvan voor een mens kunnen zijn. Volwassen 
kinderen van een anonieme spermadonor, volwassen adoptiekinderen die niet meer weten dan hun 

voornaam en een mogelijk onjuiste geboortedatum. Ook uit persoonlijke ervaring weet ik wat het 
voor een mens betekent je volledige afkomst niet te kennen. 
 
Mijn antwoord op de vraag van Liesbeth Staats kan als ouderwets bestempeld worden, maar is wel 
doeltreffend als we de verschrikkelijke gevolgen voor het 'product' van de huidige 
voortplantingstechnieken (soms zelfs voortplantingscriminaliteit) willen stoppen: accepteer de 
wetten van Moeder Natuur en probeer de (begrijpelijke) teleurstelling en verdriet over 
kinderloosheid te integreren in je leven en zoek naar een (andere) manier om je leven zin en 
betekenis te geven. De mogelijkheden daartoe liggen voor het oprapen.  
 
Het op deze wijze omgaan met kinderloosheid leidt tot meer achting en respect voor het belang van 
het kind. Artikel 7 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is er duidelijk over: 
ieder kind heeft recht op afstammingsinformatie. 
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