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Het is een gegeven
dat een kind twee
biologische ouders
heeft. Erken dat
dan ook, bepleit
Dorien Pessers.

intieme levenssfeer, waarin de staat
niet mag tredcn.

Maar dit grondwettelijke ilfiveer-
recht dat de privacy bescl'rermt,
wordt door c1e babylobby ingezet als
een - niet bestaand - claimrecht:
'Overheid" zorï ervoor clat ik kunst-
matig een kinrl kan krijgen, el1 ver-
bie<1 de artsen die ik nociig heb, zich
daarbij op hur eigc.n velantwoorde-
lijkheid te 1-.eroepeir'.

De babylobby ontketlt bovendien
krarnpachtig het onlyrikbarer bioiogi-
sche feit dat ell< kind - hoe ktinstrna-
tig ook verwekt - twee ouders heeft,
en helaas ook nog van verschillend
geslacht. Zoals ook het onwrikbare
juriclische tèit wordt ontkend dat elk
kind - op gronci van het internatio-
nale Kindenechtenverdrag - het fttn-
dan'renteie recht heeft oin zijn beide

biologische ouders te kennen en
door hen te worden opgevoed.

Waarom zou dit grondrecht alleen
aan kinderen van hetero-ouders ioe-
komen? Mag de wetgever dit grond-
recht ontnemen aan kincieren die
door middel van anonieme sperma-
en eiceldonaties zijn verwekt, met
het argument:'Sornmige grondrech-
ten gelden niet voor jullie. want we-
tenschappelijk onderzoek wijst uit
dat jullie zonder kennis van je her-
komst en zonder contact met je bio-
logische ouder ook wel gelukkig wor-
den'? Met dir argument zou je eens
bij volwassenen moeten aankornen:
'De wijheid van meningsuiting geldt
niet voor jullie, want onderzoek
wijst uit dat jullie het zonder dat
grondrecht ook wel rooien'l

Niet alleen het recht, ook het ge-

zonde verstand zegt dat een kind
over het algemeen met twee juridi-
sche ouders beter af is dan met één.

Het gezonde verstand zegt ook dat
een kind met vier juriclische ouders
- dus met een viervoudige afstam-
ming - wel erg familiaal wordt be-
last. Vier ouders, acht grootouders en
een familiaal oerwoud aan ooms,
tantes, neven en nichten: zal het
kind op zijn verjaardagsfeestje niet
verdwaasd en verdwaald raken?

Verantwoordeliikheid
Waarom niet de biologische en juri-
dische werkelijkheid accepteren, en
er het beste van maken? Laat kinde-
ren afstammen van hun twee biolo-

- zoals in geval van alleenstaand en
homoseksueel ouderschap * het paar
niet samen het kind maakt, dan
maakt het kind het ouderpaar.
Anonieme donoren kunnen zich

dan niet meer - in strijd met het
recht - aan hun morele verantwool.
delijkheid jegens het kind onttrek-
ken. Geef aan de gehr"rwde pilrtner
van de homoseksuele biologische ou-
der van rechtsrvege tal van ouder-
rechten, zoals het recht op gezag, en
het recht om het kind, als een eigen
kind, te laten vererven.

Alleen zo wordt de ongeoorloofcle
discriminatie tussen kinderen van
hetero-ouders enerzijds en kinderen
van homoseksuele en bewust alleen-
staande ouders anderzijds, opgehe-
ven. Bovendien komt dan hopelijk
een einde aan de wildwest praktij-
ken van via internet en buitenlandse
irnport verkregen anonieme zaacl- en
eicellen.
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Dorien Pessers
hoogleraar rechtstheorie verbonden
aan de Vrije Universiteit en aan de UvA

De babylobby onthoudt
hetkind zingrondrecht

et is weer een dol-
le boel in babylob-
byland. )pzij on-
derzocht de be-
reidheid van
voortplantingskli-
nieken om de kin-

derwens van alleenstaande wouwen
te vervullen, en wat bleek? Sommige
klinieken weigerden! Schande,
schande! Heeft niet iedereen recht
op voortplanting? En blijkt uit onder-
zoek niet dat kinderen helemaal
geen vader nodig hebben? Als mama
maar lief is, dat is voor het kind ge-
noeg.

De verontwaardiging was nog niet
geiuwd, of het COC riep in deze
krant de wetgever op meervoudig
ouderschap mr:gelijk te maken, op-
dat kinderen clie worden opgevoed
'door een homostel en een lesbisch
stel vier juridische ouders kunnen
krijgen (Opinie, 2s iuli).

Over de belangen van het kind
werd gezwegen. Begrijpelijk, want
hoe valt te verdedigen dat het ene
kind aan één ouder genoeg heeÍt, en
het andere kind er vier moet heb-
ben? Voor de babylobby gel<It irenne-
liik maar één argument: iedereen
heeft recht op voortplanting, en de
wetgever heeft alle mogelijke varia-
ties van kunstmatig ouderschap
maar te honoreren.

Ontkenning
Erg overtuigend klinkt het allemaal
niet. llet recht op voortplanting be-
staat siechts'ais een zogeheten 'aË
weerrecht'. Dat betekent dat de staat
zich niet mag bemoeien met de be-
slissing van bulgers om zich voort te
pianten. Die beslissing behoort tot de
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De belangen van het kind raken vaak op de achtergrond. roro nr.:p


