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Bernice Brijan:
“Deze wetswijziging heeft alles te maken met erken-
ning. Door een doodgeboren kind te laten registreren 
wordt erkend dat het kind er is geweest, dat het heeft 
bestaan, evenals een kind dat vlak na de geboorte 
overlijdt. Het roept de vraag op wat ‘bestaan’ precies 
betekent. Dat is niet hetzelfde als zelfstandig hebben 
geleefd. Het bestaan van een levenloos geboren kind 
vond plaats in de buik van de moeder. Totdat het 
overleed, leefde het als onderdeel van het systeem van 
de moeder.”

Anne Christine Girardot:
“Ik vind het een interessante stelling. Door de stelling 
ben ik eens gaan zoeken: wat is de grens voor abortus? 
Ik schrok me kapot van 24 weken. Daarbij is het kind 
na 24 weken bijna levensvatbaar buiten de buik, mits 
er medische ingrepen plaatsvinden natuurlijk. Dat is 
in mijn ogen opvallend. Wanneer een kind levensvat-
baar is, beschouwen we zijn leven als waardig genoeg 
om het niet meer te mogen doden. Levensvatbaarheid 
bepaalt dan de waarde van het leven?” 

Bernice Brijan:
“De abortuswetgeving gaat niet enkel om een erken-
ning van het bestaan, maar over visies op bestaans-

recht. Omdat dit verschillende zaken zijn, ben ik het 
oneens met de stelling. De abortuskwestie gaat over 
vragen omtrent levensvatbaarheid buiten de buik en 
mensenrechten. De nieuwe wetgeving voor regis-
tratie gaat daar niet over, maar relativeert de rol van 
het levend ter wereld komen bij officiële erkenning. 
Er kan daarom niet automatisch een gevolgtrekking 
worden gemaakt voor de abortuswetgeving.”

Anne Christine Girardot:
“Ik vind juist wel dat het gevolgen moet hebben. We 
erkennen hiermee dat een kind van twintig weken in 
buik van moeder een kind is, een mens. Eigenlijk is 
het paradoxaal. Als wij beslissen dat het niet in ons 
leven past, is het dus blijkbaar geen mens. Wanneer 
het gewenst is, en we verliezen het kind, willen we 
erkenning dat het een mens was. Volgens mij komt 
dat omdat we het leven maakbaar willen laten zijn. 
Dat is aan het einde van ons leven ook zo. Dan zijn 
we ook van anderen afhankelijk voor onze zorg, 
en vinden we dat we recht hebben op euthanasie. 
Afhankelijkheid vinden we blijkbaar niet te verkrop-
pen. Een trieste gedachte.”

Bernice Brijan:
“De waarde van de wetgeving rondom erkenning 

moet op een heel ander niveau worden gezien: als 
een manier om het verlies te erkennen en dit een 
plek te geven. De nieuwe wetgeving laat daarin 
ruimte. Zo worden ouders niet verplicht hun leven-
loos geboren kind te registreren, maar mogen zij 
daarvoor kiezen. Hoe met het verlies van het onge-
boren leven wordt omgegaan en of officiële erken-
ning van het bestaan ervan gewenst is, ligt bij de 
ouders zelf.”

Anne Christine Girardot:
“In mijn ogen is deze erkenning een positieve 
stap richting de erkenning van ongeboren leven. 
Hopelijk gaat dit daarom vragen oproepen in de 
maatschappij, want waar zijn we mee bezig als we 
het goed vinden dat een kind tot 24 weken geabor-
teerd kan worden? Wat ik dan wel afvraag: stel dat 
registratie wél verplicht zou worden. Welk gevolg 
heeft dat dan voor vrouwen die een abortus willen 
ondergaan?”
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Stelling: Dat ouders hun doodgeboren kindje 
nu kunnen laten registreren, moet gevolgen 
hebben voor de abortuswetgeving in ons land
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“Ik ben nog altijd overtuigd atheïst, 
maar nu het christendom steeds verder 
uit Nederland verdwijnt, mis ik ze zo, 
de christenen van toen.”
KEYVAN SHAHBAZI IN DE VOLKSKRANT

Een van de meest fascinerende dingen 
blijft toch wel de groep mensen die op 
een vliegveld al in de rij gaan staan om 
te boarden, terwijl er nog geen vliegtuig 
staat. Prachtig volk.
@MEIKEBE

“De echte bekeerling herken je aan zijn 
fanatisme. Een echte bekeerling is altijd 
roomser dan de paus.”
MARCEL PEEREBOOM IN DE TELEGRAAF

“Ongeloof is de hardnekkigste 
godsdienst. (Bertus Aafjes)”
@MARIAKALENDER

“Ik heb zitten denken hoe de speciale 
plek in de hel eruit ziet voor hen die de 
brexit promoten.”
DONALD TUSK IN EEN OFFICIËLE 
VERKLARING OVER BREXIT


