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ANNEMIE DILLEN

De kwetsbaarheid van het lichaam

Feministisch-theologische reflecties
over lichamelijkheid en voortplantingsgeneeskunde

Bio-ethische kwesties zoals prenatale diagnostiek (PD), in-vitrofertilisatie (IVF) en
pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) vragen om reflectie op het lichaam, in
het bijzonder ook vanuit een feministisch perspectief. Dat is één van de standpunten
die worden ingenomen door Regina Ammicht-Quinn e.a., die een artikel schreven met
als titel ‘Vrouwen in de praktijk van voortplantingsgeneeskunde en in het bio-ethi-
sche debat’.1 In deze bijdrage wil ik laten zien hoe reflectie over het menselijke li-
chaam inderdaad zeer specifieke aandachtspunten doet oplichten in het omgaan met
bio-ethische thema’s. Een benadering vanuit het perspectief van het lichaam is echter
niet los te zien van de drie andere thema’s die Ammicht-Quinn e.a. onderscheiden:
ervaring, autonomie en handicap.

In verschillende bijdragen over bio-ethisch onderzoek worden de thema’s prenata-
le diagnose (PD), IVF en PGD gezamenlijk behandeld. In deze bijdrage zal ik voorna-
melijk focussen op de thematiek van IVF, en slechts zijdelings naar de andere thema-
tieken verwijzen. Daarbij richt ik me op homologe IVF bij heteroseksuele gehuwde
koppels – dat wil zeggen op IVF waarbij geen donorsperma of donoreicel te pas komt.2

Ik laat de ethische discussie over de geoorloofdheid van IVF bij lesbische, alleenstaan-
de of niet-gehuwde koppels buiten beschouwing. Ik bespreek een beperkt aantal theo-
logische benaderingen van het lichaam, en kan daarbij niet anders dan binnen dit
beperkte bestek een heel aantal vragen laten liggen, zoals de vraag naar de waarde van
de bloedband, de status van het embryo en de verantwoordelijkheid van ouders voor
de gezondheid van hun kinderen.

Ik zal vooral stilstaan bij houdingen die aan de basis kunnen liggen van het al dan
niet uitvoeren van genoemde praktijken. De concrete vraag die in dit artikel wordt
gesteld, is welk mens- en wereldbeeld en welke theologische en spirituele visies heil-
zaam kunnen zijn voor vrouwen en mannen die geconfronteerd worden met kwesties
die de vraag naar PD, IVF en PGD doen rijzen. Daarbij ga ik in op visies die leven bij
vrouwen en mannen die voor deze technieken kiezen, maar ook bij medici die deze
technieken uitvoeren, bij katholieke moraaltheologen, het kerkelijk leergezag en bij
anderen in de samenleving. Tevens ga ik na of deze gangbare visies onderdrukkend,
dan wel bevrijdend werken. Het criterium daarbij is het respect voor de waardigheid
van elke betrokken persoon als lichamelijk subject. In de feministische theologie ver-
wijst het spreken over lichamen niet zozeer naar een dualistische visie waarbij het
lichaam los zou staan van de geest, maar wel naar de concrete ervaring van mensen, in
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1 R. AMMICHT-QUINN E.A., ‘Vrouwen in de medische praktijk van de voortplanting en het spreken over
bio-ethiek’, eerste artikel in dit nummer van TvT.

2 Voor een feministisch ethische reflectie over IVF en donorschap, zie L.S. CAHILL, Sex, Gender, and
Christian Ethics, New York 1996, 217-254.



het bijzonder vrouwen, die altijd lichamelijk is bepaald, maar die tegelijk ook geest en
bewustzijn impliceert.3 Ik richt mijn aandacht vooral op het lichaam van de vrouw,
maar sta tevens stil bij de lichamelijkheid van de man en van het ongeboren of zelfs
nog niet verwekte kind. 

Deze aandacht voor de visies, de houdingen, het mens-, wereld- en godsbeeld dat
een rol speelt bij de complexe keuzes bij bovengenoemde bio-ethische kwesties, is
van bijzonder belang met het oog op meer psychologische en pastorale begeleiding
van mensen die voor deze keuzen staan. Ammicht-Quinn e.a. wijzen erop dat PD, IVF

en PGD vaak als een soort automatisme worden uitgevoerd, als antwoord op een (ver-
onderstelde) vraag naar hulp. In weinig gevallen is er ruimte voor specifieke counse-
ling of voor psychologische en/of pastorale ondersteuning. Vanuit deze zeer terechte
aandacht voor meer psychologische en pastorale ondersteuning ga ik in op levensvi-
sies en spiritualiteit die het mensen mogelijk maken om met deze bio-ethische kwes-
ties om te gaan en waaraan counselors bijzondere aandacht zouden kunnen schenken. 

I. Ervaringen van het kwetsbare lichaam als blinde vlek in cultuur en religieuze
traditie

Reeds in 1979 schreef de Leuvense moraaltheoloog Louis Janssens een artikel over
kunstmatige inseminatie waarin hij wees op het belang van het lichaam als constitu-
tief kenmerk van de menselijk persoon.4 In dit artikel werkte Janssens zijn acht com-
ponenten uit van de ‘menselijke persoon adequaat en integraal begrepen’. Eén van
deze componenten is de lichamelijkheid. Janssens schrijft: ‘alle vormen van de be-
handeling van mannelijke of vrouwelijke steriliteit betreffen subjecten in lichamelijk-
heid’. Hij wijst op de zorg voor ‘onze eigen en elkaars gezondheid en lichamelijke
integriteit’, het rekening houden met de eigen lichamelijke grenzen. Mensen mogen
‘lichamelijke noden en neigingen niet beschouwen als louter biologische gegevenhe-
den’.5 Bijna dertig jaar later zijn kunstmatige inseminatie, maar ook de verdergaande
praktijk van IVF ingeburgerd geraakt. IVF wordt sinds 2003 in België terugbetaald
door de ziekteverzekering.

Het ernstig nemen van de menselijke persoon in zijn of haar lichamelijkheid is
gedurende deze periode echter minder sterk doorgedrongen – vandaar ook de stel-
lingname van de Duitse feministische theologen in het eerste artikel van dit thema-
nummer. Maar ook deze vaststelling is niet ondubbelzinnig. Want is het immers niet
zo dat onze samenleving het lichaam juist centraal stelt? Allerlei vormen van reclame
wijzen ons op het belang van een mooi, slank uiterlijk. Op tv zien we reality pro-
gramma’s waarbij mensen eropuit zijn om zoveel mogelijk kilo’s te verliezen. Van-
daag de dag tonen zwangere vrouwen met plezier hun ‘bolle buik’, ondersteund door
de mode en de zwangerschapscommercie, maar willen het liefst zo snel mogelijk
nadien hun slanke lijn weer terug krijgen.

Het lichaam lijkt een centrale rol te spelen in de samenleving. Maar over welke
lichamen gaat het dan? Meestal worden niet de gekwetste lichamen in de verf gezet –
tenzij het gaat over sensatieprogramma’s. Ook de kwetsbaarheid van lichamen komt
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slechts zelden aan bod. Het is nochtans de kwetsbaarheid van het lichaam die een zeer
belangrijk onderdeel vormt van de ervaring van het lichaam. De kwetsbaarheid en
beperktheid van het menselijk lichaam wijzen op de grenzen waarmee ieder persoon
geconfronteerd wordt, maar ook in relaties met anderen. Een werkgever moet zieke
werknemers vervangen en rekening houden met beperkte inzetbaarheid van zwangere
werkneemsters; een organisator van eender welk evenement wacht vaak bang af of er
op het laatste moment geen afmeldingen zullen zijn wegens ziekte; een vader en een
moeder moeten niet zelden staaltjes van organisatietalent vertonen wanneer één van
de kinderen plots ziek wordt en beiden verplichtingen op hun werk hebben; heel wat
mensen kunnen niet zonder meer werken of studeren op de (perfecte) manier die zij-
zelf en hun omgeving voor ogen hebben, omdat ze lijden aan een chronische ziekte.
Ook voor wie de Bijbel leest, is het kwetsbare lichaam een niet te ontkennen gegeven.
Doorheen de hele Bijbel vinden we talrijke genezingsverhalen, maar ook verhalen
over gedode en gekwetste lichamen, tot de kruisdood van Jezus toe.

Het lijkt er echter op dat onze samenleving vooral perfecte lichamen waardeert en
eerder vertrekt vanuit een imaginair beeld van het menselijke lichaam dan vanuit reële
ervaringen. Nog steeds wordt het lichaam in veel gevallen beschouwd als onderge-
schikt aan de rede en de wil. Feministen hebben dit dualisme, waarbij de ene pool on-
dergeschikt is aan de andere, sterk onder kritiek geplaatst.6 Terecht wijzen Ammicht-
Quinn e.a. op de onderdrukking en de gedeeltelijke blindheid die gepaard gaat met dit
dualisme in het kader van voortplantingsgeneeskunde. In de voortplantingsgenees-
kunde wordt het lichaam van vrouwen en kinderen (embryo’s, foetussen, enz.) niet
zelden als maakbaar lichaam behandeld, waardoor de klassieke scheiding tussen (te
beheersen) lichaam en geest aanwezig is.7

Kwetsbare lichamen, in het bijzonder van vrouwen en (ongeboren) kinderen, wor-
den niet altijd echt ernstig genomen in de praktijk van de voortplantingsgeneeskunde
en het maatschappelijke discours hieromtrent. Dit is bijzonder duidelijk wanneer we
beseffen dat PGD en PD erop gericht zijn om ziekten of aanleg tot ziekten op te sporen
– wat een waardevol doel is – en dat dit vaak leidt tot het niet verder laten leven van
het embryo of de foetus. Dit laatste is in veel gevallen niet onproblematisch. Deze
technieken zijn erop gericht om de lichamelijke kwetsbaarheid van mensen zoveel
mogelijk te vermijden – door vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij vastgestelde afwij-
kingen. De beperkte aandacht voor de kwetsbaarheid van lichamen, blijkt ook uit het
taboe dat heerst rondom sub- en infertiliteit. Dit taboe, mede voortvloeiend uit de
angst om als ‘abnormaal’ te worden beschouwd, maakt het moeilijk voor mensen om
over hun ervaringen te praten.8 Door het bespreken van ervaringen met kinderloos-
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6 V. DRAULANS, ‘Toenemende agressie? Een genderanalyse’, in: De verruwing voorbij: Over de kwets-
baarheid van alle leven, red. R. Burggraeve e.a., Leuven 2004, 121-150.

7 Voor een persoonlijk geïnspireerde beschrijving van lichamelijkheid in het licht van een bevalling, zie
M. MERKX, ‘Een alledaags geheim: De sacramentaliteit van het bestaan’, in: Bedacht zijn op het onbedach-
te: Over het alledaagse en het goddelijke in theologisch perspectief, red. M. Merkx e.a., Zoetermeer 1998,
47-63, 50-51. 

8 H. HAKER, ‘Die moderne Fortpflanzungsmedizin und die “Würde des Menschen”’, in: Die ‘Würde
des Menschen’– beim Wort genommen, Hg. R.J. Lorenz e.a., Tübingen 2003, 79-108, 88-89. ‘Die assistier-
te Fortpflanzung wird von Betroffenen noch immer weitgehend tabuisiert, und dies hat mehrere Gründe:
zum einen betrifft sie die als ‘unnatürlich’ charakterisierte Art der Fortpflanzung, auf der anderen Seite die
Erfahrung des Gesundheitsmakels. Die Fruchtbarkeit, die eine so geringe Rolle in der Liebe und Sexualität
zu spielen scheint, die mit allen Mitteln zurückgedrängt wird, bis ein Kind ins Leben ‘paßt’, die Fruchtbar-
keit ist dennoch nach wie vor ein Symbol für die physische und psychische Stärke, für Gesundheit und,
nicht zuletzt, für Normalität’.



heid en vruchtbaarheidstechnieken zouden mensen echter precies weerbaarder kun-
nen worden. Sommigen zeggen uitdrukkelijk ‘nee’ tegen bepaalde vruchtbaarheids-
behandelingen, of geven duidelijk de grenzen van hun eigen lichamelijke en psychi-
sche draagkracht aan. Wanneer de kwetsbaarheid van het lichaam ernstiger genomen
wordt, is de kans ook groter dat mensen deze kwetsbaarheid kunnen aanvaarden en
bijvoorbeeld aan hun kinderwens uiting geven door adoptie of pleegzorg. Deze laatste
mogelijkheden zijn ook niet zonder moeilijkheden, maar het is belangrijk om de ethi-
sche keuze tussen verschillende alternatieven uitdrukkelijk te thematiseren.9 Dat ge-
beurt te weinig; in de woorden van Ammicht-Quinn e.a.: ‘in veel bijdragen aan de dis-
cussie [geeft men] bijna onmerkbaar de voorkeur (…) aan een bepaalde levenskeuze
(een gezin met biologisch eigen kinderen) zonder dit uit te spreken of te beargumen-
teren’. In dat opzicht is het goed dat recent meer en meer theologisch wordt nagedacht
over de realiteit van adoptie.10 Daarbij is het echter ook noodzakelijk om adoptie niet
zonder meer als een alternatief voor IVF voor te stellen, of voor situaties waarin IVF toch
niet tot een zwangerschap leidt. Adoptie is immers niet zomaar een ‘noodoplossing’
voor mensen die geen eigen kinderen kunnen of willen krijgen op biologische wijze
of via medische technieken. Adoptie is op zich waardevol (en wordt onder andere
gestimuleerd in het licht van het algemeen welzijn, solidariteit en naastenliefde).11

Hoewel de voortplantingsgeneeskunde pretendeert een antwoord te geven op de be-
perktheid en kwetsbaarheid van lichamen, wordt de praktijk ervan vaak gekenmerkt
door een voorrang van rede boven gevoel, van wil boven lichamelijke ervaring, van
techniek boven natuur, van activiteit boven passiviteit, van autonomie boven hetero-
nomie, van volmaaktheid boven beperking, van het beheerste boven het onbeheerste.
De laatste componenten uit deze opsomming worden vaak niet gezien. Ze maken ech-
ter een essentieel deel uit van de ervaring van vele vrouwen met voortplantingsge-
neeskunde. Wanneer ik in de lijn van de oproep van Ammicht-Quinn e.a. het lichaam
centraal stel in deze bijdrage, wil ik vooral de ambiguïteit van de ervaringen van vrou-
wen in verband met voortplantingsgeneeskunde laten zien. Lichamelijkheid en voor-
al het vrouwelijke lichaam fungeren als hermeneutische categorieën die ons oog doen
hebben voor vaak verborgen ervaringen, zoals de ervaring van beperking en oncon-
troleerbaarheid van het eigen lichaam, of de worsteling met de technologische be-
heersing van het lichaam.12

De katholieke traditie heeft – in de lijn van de Griekse filosofie - bijgedragen tot het
onzichtbaar maken van elementen zoals lichamelijke ervaring, gevoel, natuur, passivi-
teit en beperking. Hoewel in de katholieke traditie lichamelijkheid altijd een belang-
rijke rol gespeeld heeft, werd lichamelijk plezier – meestal verwijzend naar voedsel of
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9 Zie onder andere: C.E. GUDORF, ‘Children: Parental Right or Gift of God?’, in: Ethics & World Reli-
gions: Cross-Cultural Studies, ed. R. Wentzel Wolfe/C.E. Gudorf, Maryknoll 1999, 20024, 321-339 en
CAHILL, o.c. (nt. 2), 246-249. Het is opvallend dat beide auteurs zelf adoptiemoeders zijn en daarnaast één
of twee biologische kinderen hebben. 

10 Zie: L.S. CAHILL, ‘Adoption: A Roman Catholic Perspective’, in: The Morality of Adoption, ed. T.J.
Jackson, Grand Rapids 2005, 148-171.

11 ID., 168. ‘The Catechism of the Catholic Church advises “spouses who still suffer from infertility after
exhausting legitimate medical procedures” to “unite themselves with the Lord’s Cross” and to adopt “aban-
doned children”. Adoption is supposedly an act of love, but such rhetoric heightens the idea that is only
under consideration because other more attractive or more effective remedies have been disapproved’. Lisa
Cahill verwijst naar nummer 2379 in de Katechismus van de Katholieke Kerk. 

12 A.-M. KORTE, ‘In de geest van het lichaam: “Lichamelijkheid” als hermeneutische categorie binnen
feministische theologie’, in: God opnieuw gedacht: Verantwoordelijkheid voor de schepping in feministisch
perspectief, red. J. Jäger Sommer e.a., Baarn 1995, 231-252, hier 207.



seksualiteit – vaak kritisch benaderd, en werd lichamelijkheid doorgaans met vrou-
wen geassocieerd en als minderwaardig beschouwd. Thomas van Aquino verbond
vrouwen met materie. Hij associeerde mannen met vorm, die als ontologisch primair
werd beschouwd.13 Vrouwen werden doorgaans beschouwd als ‘van nature’ meer ge-
richt op materiële en lichamelijke zorg, eerder dan op ‘spiritualiteit en contemplatie’,
en doorheen de geschiedenis kreeg de vrouw meestal de schuld van de erfzonde.14 De
combinatie van deze factoren, waarop uitgebreid wordt ingegaan in feministisch-
theologische werken, leidde ertoe dat lichamelijkheid en in het bijzonder het vrouwe-
lijke lichaam zelden als expliciet uitgangspunt van reflectie genomen werd in theolo-
gie en ethiek. 

Zeker sinds de hype van de Da Vinci-code, is de idee dat de kerk een lichaams- en
vrouwvijandige cultuur gepromoot heeft, bijzonder populair. Toch lijkt het enigszins
vreemd om te stellen dat elementen zoals ‘natuur’, ‘lichaam’ of ‘heteronomie’ door de
katholieke traditie niet gezien werden. De natuurwet staat immers centraal in het ker-
kelijke spreken. In bepaalde biologistische vormen van het natuurwetsdenken wordt
veel aandacht besteed aan het menselijke lichaam, maar daarbij staat niet zozeer de
concrete ervaring van het lichaam als wel de voorgegeven orde die het lichaam ken-
merkt centraal.15 Binnen de christelijke traditie is ook veel aandacht voor heterono-
mie, of voor afhankelijkheid van God of van andere mensen. Toch krijgt de ervaring
zich in een heteronome positie te bevinden doorgaans weinig aandacht, zeker wan-
neer het over intermenselijke relaties gaat. Slachtoffers van onderdrukking en uitbui-
ting, van huiselijk geweld, krijgen slechts in bepaalde bevrijdingstheologieën uitdruk-
kelijk een stem en hun ervaringen zijn zelden aanleiding tot theologische reflectie.16

Ondanks het populaire beeld van lichaamsvijandigheid van het katholieke geloof
en van de kerk, omvat de christelijke traditie heel wat geloofselementen die een posi-
tieve benadering van het lichaam mogelijk maken. Ammicht-Quinn e.a. wijzen op de
lichamelijke taal die in het Eerste Testament gebruikt wordt om over God te spreken,
de heilsbelofte in de evangeliën waarbij lichamen genezen worden en het theologi-
sche spreken over de incarnatie. Denken we daarnaast ook nog aan de christologie
(Jezus is waarlijk mens), de eucharistie (dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed), de
ecclesiologie (de kerk als lichaam van Christus) en de verrijzenis van het lichaam als
elementen van christelijk spreken die, indien ze goed begrepen worden, de aandacht
voor de veelzijdige ervaringen van het menselijke lichaam kunnen bevorderen.17 In
wat volgt beschrijf ik welke ervaringen van lichamelijkheid in de voortplantingsge-
neeskunde en het discours hierover een meer centrale plaats zouden kunnen krijgen. 
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13 S. ROSS, Extravagant Affections: A Feminist Sacramental Theology, New York 2001, 103; B. DAVIES,
The Thought of Thomas Aquinas, Oxford 1992, 45-49. 

14 ID., 103.
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Child Abuse, New York 1991. 

17 Zie ook: A. DECOENE/A. DEPOORTER, ‘Niet de dood is het probleem, maar het doden: Feminisme,
lichamelijkheid en theologie’, in: Wat mogen we hopen? Perspectieven op de verrijzenis van het lichaam,
red. L. Boeve/A. Decoene, Antwerpen 2007, 67-77. ROSS, o.c. (nt. 13), 102



II. Ervaringen van lichamelijkheid in het kader van voortplantingsgeneeskunde
als uitdagingen aan de samenleving 

‘Wanneer beginnen jullie aan kinderen?’ ‘Ben je nog niet zwanger?’ ‘Willen jullie
geen kinderen?’ Dit zijn vragen die als pijnlijk ervaren worden door vrouwen en man-
nen die met infertiliteit of subfertiliteit worstelen. Want ‘kinderen willen’ wil nog niet
zeggen dat men ook ‘kinderen krijgt’. Hoewel ongeveer 1 op de 6 koppels wordt ge-
confronteerd wordt met verminderde vormen van vruchtbaarheid, is het in onze sa-
menleving doorgaans een evidentie dat koppels biologische ouders worden.18 Deze
tendens getuigt van weinig besef van de kwetsbaarheid van het menselijke lichaam. 

In dit geval gaat het over het lichaam van de man, van de vrouw en van beiden sa-
men. Zwanger worden, verwijst immers naar het ‘ene lichaam’, waarover we in Gene-
sis 2, 24 lezen: ‘Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en
zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt’ (NBV). Wanneer de oor-
zaak van de kinderloosheid bij één partner ligt, is dit toch voor beiden een duidelijke
ervaring van de kwetsbaarheid van het lichaam, in het bijzonder ook van hun verenig-
de lichamen. Wanneer vragen gesteld worden over de identiteit van het kind dat via
IVF geboren wordt, heeft dit voornamelijk betrekking op de vraag: ‘hoe vertel ik aan
mijn kind dat de vereniging van onze beide lichamen niet aan de oorsprong ligt van
zijn of haar bestaan’? De geslachtsgemeenschap heeft een belangrijke symbolische
waarde, als uitdrukking van liefde, maar ook als basis van biologische vruchtbaar-
heid.19 Aandacht hebben voor lichamelijkheid in het kader van voortplantingsgenees-
kunde, wil ook zeggen aandacht hebben voor de kwetsbaarheid van de lichamelijk-
heid van partners, afzonderlijk en in hun vereniging. Tegelijkertijd is het belangrijk
om deze beperktheid ook te relativeren, zodat ze niet gaat wegen op de seksuele
gemeenschap van de partners, die – ook al kan ze niet direct tot nieuw leven leiden –
toch zeer zinvol is en een uitdrukking en vervolmaking is van de huwelijksliefde
(Gaudium et Spes, 49). 

A. Bijbelse ervaringen van onvruchtbaarheid en genade

Heel wat bijbelse verhalen vertellen over onvruchtbaarheid en over de geboorte van
een lang verwacht kind. Denken we bijvoorbeeld aan Sara die al te oud is om kinde-
ren te krijgen maar toch zwanger wordt en een zoon, Isaak, baart (Gen. 21, 1-2), of
aan Elisabeth, die ook reeds te oud is op het moment dat ze een zoon, Johannes, krijgt
(Lc. 1, 1-16). In deze verhalen krijgen de vrouwen uiteindelijk toch een kind dat als
gave van God ervaren wordt. In pastorale gesprekken en in de spiritualiteitsbeleving
kunnen deze verhalen een belangrijke rol spelen, omdat de menselijke ervaring van
kwetsbaarheid van het lichaam erin naar voren komt, in het bijzonder in het meest
symbolische en emotioneel geladen aspect ervan, de vruchtbaarheid. Deze verhalen
kunnen voor vrouwen en mannen in gelijkaardige situaties herkenningsmogelijkhe-
den bieden. In sommige situaties bieden dergelijke bijbelse verhalen allicht ook hoop.
Ze wijzen op het vertrouwen in God en laten zien dat het lichaam niet enkel kwets-
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18 Zie ook: <http://nhg.artsennet.nl/upload/104/standaarden/M25/std.htm>.
19 De nadruk op de dubbele betekenis van de huwelijksdaad, namelijk als eenwording en voortplanting

zoals in Humanae Vitae wordt weergeven (nr. 12), sluit aan bij de ervaring en de symbolische betekenis van
de huwelijksdaad. De kritiek die vaak gegeven wordt op deze passage in Humanae Vitae betreft doorgaans
enkel het normatieve karakter van deze betekenisstructuur. 



baar, maar ook veerkrachtig is. Voor een aantal vrouwen en mannen die vruchtbaar-
heidsbehandelingen hebben meegemaakt, is de plotse geboorte van een biologisch
kind – hoewel dat onmogelijk leek - zelfs een verhaalelement dat overeenkomt met de
eigen ervaring en zijn de vruchtbaarheidsverhalen meer dan symbolische verhalen
over hoop en een God die leven geeft. Het gebeurt niet zelden dat een koppel dat een
IVF behandeling gestart is, of tot adoptie besloten heeft, uiteindelijk toch op een
natuurlijke wijze een kind verwacht. Dergelijke ervaringen wijzen erop dat mensen
meer zijn dan puur lichamelijkheid – hier spelen psychologische aspecten immers een
belangrijke rol.

Verhalen over een kind dat ondanks alles toch geboren wordt, zijn echter uitzonde-
ringen. Er zijn ook zeer veel vrouwen en mannen die ervaren dat ze geen biologische
kinderen kunnen krijgen, zelfs niet met behulp van de meest geavanceerde technie-
ken. Deze ervaringen, doorgaans gekenmerkt door pijn en soms ook moedeloosheid
of zinverlies, verdienen in de theologische reflectie eveneens een plaats. Recent wordt
voornamelijk vanuit de feministische en praktische theologie meer en meer aandacht
geschonken aan de ervaring van kinderen krijgen en de spirituele beleving hiervan.
Seculiere feministische literatuur over gezinnen en ouderschap is vaak zeer kritisch
ten aanzien van ouderschap en het stichten van een gezin, omdat dit de eigen ontwik-
keling van vrouwen zou verhinderen.20 In andere feministische literatuur vinden we
juist een reflectie over het belang van het moederschap terug. Ook feministische theo-
logen besteden heel wat aandacht aan moederschap.21 In deze nieuwe literatuur is
doorgaans geen of slechts zeer beperkt aandacht voor de ervaring van de moeilijkheid
om kinderen te krijgen en voor de complexiteit van de kinderwens.22 Op dit vlak lig-
gen nog heel wat uitdagingen voor de theologische literatuur over ouderschap en kin-
deren, die in het algemeen al heel beperkt is.

In pastoraat en prediking is het belangrijk om ook uitdrukkelijk bij de uitzichtloos-
heid van kinderloosheid stil te staan, en om het lijden van mensen ernstig te nemen.
Daarbij gaat het over het complexe samenspel van verlangen, hoop, angst en wanhoop
dat kenmerkend is zowel voor koppels die op biologische wijze kinderen willen krij-
gen als voor koppels die naar technische oplossingen grijpen. De technische moge-
lijkheden die een antwoord bieden op subfertiliteit of infertiliteit zijn immers ook niet
onuitputtelijk.23
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20 Voor een overzicht van feministische seculiere en theologische literatuur over vrouwen en kinderen en
gezin, zie B.J. MILLER-MCLEMORE, ‘ “Let the Children Come” Revisited: Contemporary Feminist Theolo-
gians on Children’, in: The Child in Christian Thought, ed. M.J. Bunge, Grand Rapids 2001, 446-473, hier
448-452.

21 Het denken over moederschap is voor een deel ook gekleurd door de sociaal-economische en culture-
le context waarin vrouwen leven. Voor heel wat zwarte theologen betekenen moederschap en gezin vooral
een enorme steun in de strijd om te overleven, in de strijd tegen armoede en in het streven naar het vormen
van sterke gemeenschappen. Voor een overzicht, zie MILLER-MCLEMORE, o.c. (nt. 20), 454: ‘From the per-
spectives of communities marginalized by race, class, and gender, women theologians of color also raise
particular questions about the oversight of mothers and children in early liberal feminism. Endorsement of
motherhood questions the outright denunciation of housework and childcare in much of early feminist
thought. (…) Yet, in general, women theologians of color recognize that the value of motherhood extends
well beyond procreation to the survival and sustenance of the community’.

22 Zie bijvoorbeeld J.A. MERCER, Welcoming Children: A Practical Theology of Childhood, St. Louis
2005; B.J. MILLER-MCLEMORE, In the Midst of Chaos: Caring for Children as Spiritual Practice, San Fran-
cisco 2007. Beide werken behandelen uitvoerig het omgaan met kinderen, maar spreken enkel over kinde-
ren die reeds geboren zijn of over de ervaring van leven geven, maar niet over kinderen kunnen krijgen. 

23 Zie AMMICHT-QUINN E.A., o.c. (nt. 1).



B. Kinderen als gave Gods

Het theologische beeld van kinderen als gave van God heeft een belangrijk kritisch ge-
halte. Het beeld van kinderen als geschenk is niet enkel voor christengelovigen, maar
ook voor niet-gelovigen herkenbaar – maar wordt in het algemeen meestal gebruikt in
de context van de geboorte, zoals bij geboortekaartjes. Ammicht-Quinn e.a. nemen de
ervaring van menselijke existentie als ‘gave’ als uitgangspunt voor hun reflectie en
schrijven hierover: ‘Menselijke existentie is vanuit zichzelf en voorafgaand aan elke
vorm van religieuze interpretatie een gave, waarvoor mensen dank verschuldigd zijn’
(116).

Sommigen zullen de theologische visie dat kinderen een geschenk van God zijn
interpreteren als een basis om IVF af te keuren, of eerder kritisch te benaderen en kin-
derloosheid beschouwen als het gevolg van het leven in een gebroken wereld.24 Ande-
ren zullen stellen dat ook bij IVF het kind als een gave ervaren kan worden, aangezien
het ook dan de vrucht is van de liefde tussen de echtgenoten, of ze zullen – vanuit het
beeld van de mens als geschapen medeschepper25 – beargumenteren dat de mens wel
degelijk kan ingrijpen in de biologische processen.26 In de instructie Donum Vitae
(1987, nr. 5) wordt het meewerken aan Gods schepping belangrijk geacht, maar ook
gekenmerkt door grenzen: ‘De menselijke voortplanting vereist een verantwoordelij-
ke medewerking van de gehuwden met de vruchtbare liefde van God; de gave van het
menselijk leven moet in het huwelijk worden verwezenlijkt door middel van de bij-
zondere en uitsluitende daden van de gehuwden, overeenkomstig de wetten die in hun
persoon en hun vereniging zijn verankerd’.27 In nummer 17, waar het uitdrukkelijk
gaat over homologe IVF, is het meewerken aan Gods schepping verder gespecificeerd:
‘De menselijke persoon moet aanvaard worden in een gebaar van eenwording en lief-
de van zijn ouders; het voortbrengen van een kind moet daarom de vrucht zijn van de
wederzijdse overgave, welke wordt verwezenlijkt in de huwelijksdaad waarin de echt-
genoten als dienaren, en niet als beheerders, deelnemen aan het werk van de liefde
van de Schepper’.28

Het theologisch-ethische debat over IVF wordt doorgaans ook gekenmerkt door de
vragen over de heiligheid van het leven, in het bijzonder van de embryo’s die via IVF

ontstaan, over de relatie tussen mens/wetenschap en natuur of over het al dan niet
moreel toelaatbaar zijn van ingrijpen in het natuurlijke proces van voortplanting.
Deze thematieken zijn relevant, maar kan ik hier niet verder behandelen. Ik ga in op
het beeld van kinderen als geschenk van God. In Donum Vitae staat dat het kind het
gevolg is van een gave: ‘Het kan niet worden gewild of ontvangen als het product van
een technische, medische of biologische ingreep; dit zou gelijk staan met het herlei-
den tot een voorwerp van wetenschappelijke technologie’ (Donum Vitae, 17).
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24 Zie bijvoorbeeld de Christianity Today editorial: ‘Souls on Ice: The Costs of In Vitro Fertilization Are
Moral and Spiritual – Not Just Financial’, in: Christianity Today 47 (2003) 28-29. 

25 Voor het idee van de mens als created co-creator: P. HEFNER, ‘The Evolution of the Created Co-Cre-
ator’, in: Cosmos and Creation: Theology and Science in Consonance, ed. T. Peters, Nashville 1989, 211-
233; P. HEFNER, The Human Factor: Evolution, Culture, and Religion, Minneapolis 1993; G.R. PETERSON,
‘The Created Co-Creator and the Practice of Medicine’, in: Zygon: Journal of Religion and Science 39
(2004) 827-840; ook P. SCHOTSMANS/B. HANSEN, ‘Menselijke stamcellen: belofte van eeuwig leven?’, in:
Schepper naast God? Theologie, bio-ethiek en pluralisme, red. T. Boer, Assen 2004, 347-362, 360.

26 JANSSENS, o.c. (nt. 4), 236.
27 <http://www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=72&alinea=5&toevoeging=>
28 <http://www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=72&alinea=17&toevoeging=>



Het theologische beeld van het kind als gave van God kan echter ook op een ande-
re manier een cultuurkritisch gehalte hebben. Ik bedoel daarmee in de eerste plaats de
kritiek op de vanzelfsprekendheid van het krijgen van biologische kinderen en het niet
erkennen dat het menselijke lichaam juist op dit terrein zeer kwetsbaar is. Ammicht-
Quinn e.a. zien de cultuurkritische kracht van het ‘gave-karakter’ van kinderen vooral
in de kritiek op het claimen van het recht op (gezonde) kinderen. ‘Kinderen zijn een
geschenk, maar daarom ook geen middel in dienst van de zelfontplooiing of sociale
voorziening van hun ouders. Ongewilde kinderloosheid moge voor veel echtparen dan
wel een pijnlijke ervaring betekenen, ze is niettemin geen ziekte of defect, waarvan
men als individueel persoon genezing of compensatie zou kunnen claimen’.29

Het cultuurkritische karakter van het beeld van kinderen als gave gaat echter ver-
der. Het daagt iedereen uit om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, zodat
mensen zich niet verplicht hoeven te voelen om een ‘recht op genezing of compensa-
tie’ te zoeken. Voor een samenleving die enerzijds biologische vruchtbaarheid van-
zelfsprekend vindt en onvruchtbaarheid probeert te beheersen, betekent het beeld van
het kind als geschenk (van God) een erkenning van de eindigheid van de wetenschap
en de kwetsbaarheid van het menselijke lichaam. Kinderen krijgen is, noch biolo-
gisch, noch via IVF, iets dat altijd vanzelf gaat. Deze vaststelling verdient bijzondere
aandacht, zeker met het oog op het individueel en maatschappelijk nabij zijn van
mensen bij het nemen van moeilijke ethische beslissingen. In het licht van PGD en PD

is de idee van de gave, en niet als product van de menselijke rede, wil of techniek,
eveneens van belang. Bij PGD en PD speelt kwetsbaarheid van het lichaam en eindig-
heid een zeer belangrijke rol. Ouders zijn niet verantwoordelijk voor de ‘specifieke
constitutie van hun kinderen’, schrijven Ammicht-Quinn e.a. terecht. 

Wanneer ik wijs op het belang van de kwetsbaarheid en de eindigheid van het
lichaam in theologie en samenleving, rijst vervolgens de vraag waarom dit belangrijk
is. Een feministisch geïnspireerd antwoord wijst op het belang van de ervaring van
vrouwen, maar ook van mannen, en die ervaring is steeds getekend door eindigheid.
Wanneer de ervaring van mensen een plaats krijgt in het spreken over vruchtbaarheid
en kinderloosheid, worden mensen ernstig genomen als volledige personen, als be-
zielde lichamen. Als echter de ervaringen verwaarloosd worden, gaat men uit van de
mens als louter geest of louter verstand en wil. Vanuit theologisch perspectief is het
belangrijk om mensen als bezielde lichamen te zien, omdat de mens als beeld van
God, de mens in al zijn of haar dimensies betreft. Bovendien bestaat er een grote kans
dat als men ervaringen van bepaalde groepen mensen niet ernstig neemt, men bepaal-
de wegen tot God uitsluit. Uitsluiting is problematisch, zo argumenteert de theoloog
Joerg Rieger, omdat een aspect van de werkelijkheid in de hoek gedrumd wordt en er
zo blinde vlekken in de theologie ontstaan.30 De blinde vlek die ontstaat als lichame-
lijkheid enkel met heelheid verbonden wordt en enkel de heelheid (of het ‘geheelde
lichaam’) naar God zou verwijzen, is door Marianne Merkx als volgt verwoord: ‘Niet
alleen het lichaam wordt tekort gedaan als het alleen maar mooi en gaaf mag zijn, ook
het goddelijke of heilige wordt beperkt opgevat, omdat het op afstand wordt gehou-
den, buiten het bestaan’.31
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29 AMMICHT-QUINN E.A., o.c. (nt. 1), 117.
30 J. RIEGER, God and the Excluded: Visions and Blind Spots in Contemporary Theology, Minneapolis

2001, 190-195. 
31 MERKX, o.c. (nt. 7), 54.



C. Verrijzenis van het lichaam

Niet alleen vanuit het beeld van kinderen als gave Gods, maar ook vanuit het geloof in
de verrijzenis van het lichaam kunnen we pleiten voor aandacht voor de kwetsbaar-
heid en de eindigheid van het menselijke lichaam. Verrijzenis verwijst naar dood,
beperktheid en kwetsbaarheid, maar ook naar nieuw leven. Het geloof in de verrijze-
nis van het lichaam kan mensen aanzetten om de lichamelijkheid in al haar aspecten
serieus te nemen. Een feministische visie op de verrijzenis van het lichaam zet aan tot
het werken aan solidariteit met mensen, omdat verrijzenis een collectieve realiteit is.
Het gaat daarbij om bevrijding van de onderdrukking van lichamen, reeds tijdens dit
leven. Het geloof in de verrijzenis is geen alibi dat het mogelijk maakt om passief toe
te kijken bij het lijden van zichzelf en van anderen. Het is eerder een aanzet om in de
eerste plaats het lijden duidelijk onder ogen te zien, en in de tweede plaats om zich
ook actief in te zetten, zodat verdrukking niet uitzichtloos hoeft te blijven.32

Verschillende medische toepassingen in verband met voortplanting (IVF, PGD, PD)
zijn juist pogingen om de kwetsbaarheid van het lichaam te verhelpen. Een feministi-
sche benadering van voortplantingsgeneeskunde lijkt dan ook op het eerste oog veel
argumenten te bieden pro IVF, en mogelijk zelfs voor PD en PGD, omdat dit concrete
manieren zijn om de kwetsbaarheid van lichamen te verminderen (weliswaar niet uit
te schakelen). Dit is echter geen juiste voorstelling, want ‘onderdrukking’ en ‘bevrij-
ding’ zijn zeer complexe begrippen. In onze samenleving en in veel bio-ethische de-
batten staat autonomie centraal: het zelf keuzes kunnen maken. Dit lijkt een zeer
bevrijdende gedachte, vooral het idee dat echtparen die geconfronteerd worden met
sub- of infertiliteit kunnen kiezen voor medische technieken die hen toch kinderen
kunnen geven, lijkt dan een antwoord te zijn op het lichamelijke lijden van deze men-
sen, het lijden onder de beperktheid van hun lichamen. Toch is juist deze autonomie-
gedachte vaak problematisch. In de vrije ruimte die gecreëerd wordt, doordat alle
nadruk gelegd wordt op autonomie en andere waarden onbesproken blijven, ontstaat
de mogelijkheid dat zeer normatieve, mogelijk zelfs paternalistische, denkbeelden de
zogenaamde vrije keuze in sterke mate gaan sturen.33 Eén van die normatieve beelden
is het idee dat biologische vruchtbaarheid een must is en dat de identiteit als vrouw
afhankelijk is van het zwanger kunnen worden.

Deze norm komt tot uiting in de theorie van de psycholoog Jay Lifton. Het krijgen
van kinderen wordt door Lifton als één van de modi van onsterfelijkheid in onze
samenleving beschreven. Lifton spreekt over de sociobiologische modus van onster-
felijkheid en bedoelt daarmee het voortleven in zonen en dochters, maar ook in de
stam, het volk, de organisatie of de natie.34 IVF kan worden gezien als een manier om
tegemoet te komen aan dit verlangen naar ‘onsterfelijkheid’ of naar ‘oneindigheid’.
Zowel door het verhelpen van de lichamelijke beperktheid bij het krijgen van kinde-
ren als door het uiteindelijke doel van IVF, namelijk het voortbrengen van biologische
kinderen, wordt gestreefd naar oneindigheid. De ervaring van oneindigheid als een
maatschappelijke – doorgaans onzichtbare, en daarom ook mogelijk onderdrukkende
– norm, maakt de kinderwens niet eenvoudig. Het krijgen van biologische kinderen is
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32 Zie DECOENE/DEPOORTER, o.c. (nt. 17).
33 CAHILL, o.c. (nt. 2), 218. Zie ook AMMICHT-QUINN E.A., o.c. (nt. 1): ‘Het paternalisme van vroeger tij-

den mag niet, hoe subtiel ook, worden voortgezet, maar evenmin mag men het vervangen door een begrip
van zelfbeschikking dat zich niet hoeft te verantwoorden’ (117).

34 R.J. LIFTON, Grenzen. De mens op zoek naar onsterfelijkheid, Bilthoven 1971. 



weliswaar een waardevol goed, maar de absoluutheid van deze waarde en de druk om
bijna alle middelen in te zetten om biologisch eigen kinderen te krijgen, verdient een
kritische ethische reflectie.35 Medisch geassisteerde voortplantingstechnieken con-
fronteren mannen en vrouwen immers met veel meer ethische beslissingen, waartoe
het autonomie-denken weinig hulp biedt. Het gaat over de vraag naar wat er met de
overtallige embryo’s moet gebeuren, of er genetische en medische screening mag of
moet plaatsvinden, of medische afwijkingen tot het doden van het embryo of de foe-
tus moeten leiden of niet, of men als vrouw bereid is de fysische last van de behande-
ling te dragen, of men de onzekerheid en het proces van de behandeling als koppel op
zich wil nemen, enzovoort.

Het beeld van de verrijzenis van het lichaam en het apocalyptische geloof kunnen
een kritische functie vervullen ten aanzien van de vanzelfsprekendheid van dit streven
naar oneindigheid. Mensen moeten niet absoluut zelf streven naar oneindigheid, maar
krijgen van God de belofte op eeuwig leven – waarbij eeuwig niet hetzelfde is als
oneindig. In dit toekomstperspectief speelt het geleefde, menselijke lichaam een rol.
Het geloof in de verrijzenis van het lichaam vraagt om zorg voor het lichaam, maar
niet om perfectie of het vermijden van elke vorm van kwetsbaarheid. Het geloof in de
lichamelijke verrijzenis maakt het mogelijk om de eindigheid van het lichaam ernstig
te nemen, en betekent een kritiek op het streven naar binnenwereldse onsterfelijkheid
en perfectheid. Deze uitspraak kan echter geïnterpreteerd worden als een aanzet tot
passiviteit en als een spirituele aansporing tot het ‘uithouden van het lijden’. Vanuit de
feministische kritiek op dualistisch denken in termen van dit leven en het leven na de
dood leren we echter dat we geen radicale breuk moeten denken tussen dit leven – met
eindigheid en beperktheid – en het leven na de dood – met eeuwig leven en verrijze-
nis van het lichaam. Noch het uithouden van het lijden, noch het krampachtig nastre-
ven van het vermijden van elke vorm van imperfectie zijn wenselijk. De feministische
theologie daagt mensen uit om juist de ambiguïteit van de werkelijkheid ernstig te
nemen. In het durven zien en benoemen van deze ambiguïteit zit vaak al een vorm van
bevrijding.36

In het kader van de aanklacht tegen onderdrukking van lichamen rijst de vraag of
IVF zelf als een onderdrukking dan wel een bevrijding kan worden gezien. Voor heel
wat vrouwen betekent de mogelijkheid van IVF een hulp, vaak ook een manier om toch
de vruchtbaarheid te beleven die voortvloeit uit de liefde voor de partner. Tegelijker-
tijd ervaren heel wat vrouwen ook dat IVF heel veel van hun lichaam en van henzelf
vraagt op allerlei vlakken (psychisch en qua tijdsinvestering). IVF betekent voor vrou-
wen ingrijpende lichamelijke onderzoeken, hormonenbehandeling, het wegnemen van
eicellen en terugplaatsen van een embryo (soms ook meerdere) en soms ook een risico-
volle zwangerschap. De vanzelfsprekendheid waarmee IVF als oplossing voor vrucht-
baarheidsproblemen in onze samenleving wordt voorgesteld, houdt vaak geen reke-
ning met de ervaring van vrouwen dat IVF vooral voor vrouwen lichamelijke implica-
ties heeft. IVF wordt vaak voorgesteld als een poging om controle te krijgen op de
onvruchtbaarheid, maar het is voor vrouwen tegelijk een ervaring van ‘gecontroleerd’
worden: hun lichaam ligt bij de behandeling in handen van medische specialisten.
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35 Zie CAHILL, o.c. (nt. 2), 252. ‘The ‘need’ to have a biological related child is natural, and its fulfill-
ment is worth pursuit and the support of modern medical technology. Pressures on couples, and especially
women, to see biological parenthood as essential to adult identity needs to be re-examined, however’.

36 R. PAGE, Ambiguity and the Presence of God, Londen 1985, 65; M. DE HAARDT, ‘Breek de kast open:
Het heilige in het alledaagse’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 57 (2001) 121-138, 132.



D. Sacramentaliteit en incarnatie

Deze ambigue ervaring maakt het moeilijk om vanuit theologische categorieën over
IVF te spreken. Tegelijkertijd laat deze ambiguïteit wel zien dat feministische visies op
bevrijding van het lichaam onder andere in het kader van het denken over verrijzenis
onvermijdelijk door een zeer grote complexiteit gekenmerkt moeten worden, willen
ze echt recht doen aan ervaringen van vrouwen. Het beeld van kinderen als gave Gods
en het geloof in de verrijzenis van het lichaam betekenen, in combinatie met de erva-
ringen van mensen, in het bijzonder van vrouwen dat lichamen kwetsbaar, beperkt en
eindig zijn, een uitdaging voor het maatschappelijke spreken over vruchtbaarheid,
kinderen en medische geassisteerde bevruchting. Maar ook het theologische denken
wordt uitgedaagd. Ammicht-Quinn e.a. schrijven dat paren niet verantwoordelijk zijn
voor onvruchtbaarheid, en daar al helemaal geen schuld aan hebben, ook niet wanneer
ze dat subjectief zo ervaren. Ze wijzen hierbij terecht op het ernstig nemen van de
grenzen en op het belang van het aanvaarden hiervan: paren treft geen persoonlijke
schuld. Voor sommige vrouwen of mannen roept dit wellicht de vraag op of God dan
schuld treft, zeker als gesproken wordt over kinderen als ‘gave Gods’. Waarom krij-
gen sommigen dit geschenk in de schoot geworpen en anderen niet? Dit is een vraag
waarvoor in pastorale begeleiding van mensen geconfronteerd met vruchtbaarheids-
problemen uitdrukkelijk aandacht zou moeten zijn. Hier worden we geconfronteerd
met de klassieke vraag naar God en het lijden, die geen pasklaar antwoord heeft. Het
is echter belangrijk om God niet als oorzaak van al het lijden te beschouwen, alsof
God wikt en beschikt en als een marionnettenspeler het leven van mensen in handen
heeft en hen doet lijden met mogelijk diepere bedoelingen.

De ambiguïteit van ervaringen in de context van medisch geassisteerde voortplan-
ting roept verder ook theologische vragen op over de betekenis van sacramentaliteit.
In een feministisch theologische reflectie op het lichaam spelen sacramentaliteit en
incarnatie een belangrijke rol. Het principe van sacramentaliteit wijst op de waarde
van de concrete, materiële werkelijkheid die naar God kan verwijzen. Op basis van
het incarnatiegeloof herhalen christenen steeds weer het belang van de concrete, men-
selijke, lichamelijke realiteit, waarin God zich openbaart. Sacramentaliteit en incarna-
tie, zo treffend weergegeven in Jezus’ woorden ‘dit is mijn lichaam’ en ‘dit is mijn
bloed’ verwijzen bij uitstek naar het menselijke lichaam. Maaike de Haardt spreekt in
haar feministische interpretatie van sacramentaliteit echter over ‘het gevaarlijke po-
tentieel van sacramentaliteit’.37

Sacramentaliteit opent onze ogen voor het gegeven dat veel, maar niet alles in de
werkelijkheid naar het goddelijke of naar God verwijst. De werkelijkheid is wezenlijk
ambigu, en juist in dit samengaan van goed en kwaad worden mensen uitgedaagd God
te zoeken, én situaties te benoemen die onderdrukkend zijn. ‘Wijzen op de aanwezig-
heid van God is (…) geen eliminatie van kwetsbaarheid of eindigheid van het bestaan.
Sacramentaliteit heeft in die zin niet te maken met een ‘onschuldige’ schoonheid,
zoals een welbegrepen sacramentaliteit ook geen eliminatie betekent van menselijke
zondigheid, van onrecht en macht (…)’, zo schrijft De Haardt.38 Ze wijst op het
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gevaar van een afzonderlijke aandacht voor gekwetste en kwetsbare lichamen van an-
deren, omdat op die manier de eigen kwetsbaarheid en onderdrukking vaak niet onder
ogen gezien wordt of als vanzelfsprekend beschouwd. Ze schrijft: ‘Ik acht het sociaal
en theologisch van belang om de kwetsbaarheid en eindigheid van alle lichamen te
erkennen en te waarderen’.39 Deze interpretatie van sacramentaliteit heeft een sterk
ethische connotatie, die onderdrukking aanklaagt, maar tegelijk elke vorm van afzon-
dering, uitsluiting of denken in ‘wij-zij’ termen wil vermijden. Door sacramentaliteit
te koppelen aan de ervaring van ambiguïteit van de werkelijkheid, bestaat echter ook
het risico dat christen-gelovigen alles in de werkelijkheid als automatisch verwijzend
naar God gaan beschouwen. In dat geval zou het zoeken naar een vruchtbaar en
helend godsgeloof de pas worden afgesneden door een automatische koppeling van
elke menselijke ervaring aan een uitdrukkelijk christelijke spiritualiteit. In heel wat
situaties geven de kwetsbaarheid en de feitelijke gekwetstheid van mensen aanleiding
tot ernstige geloofstwijfel of -crisis of tot de ervaring van de afwezigheid van God.
Kwetsbaarheid en gekwetstheid kunnen openbarend zijn en sporen van God doen
oplichten, maar dit is niet automatisch zo. Wanneer mensen in hun beperktheid niets
sacramenteels ervaren, is dit niet vreemd en moeten ze ook niet geforceerd worden.
Wel dient de kwetsbaarheid van mensen niet als losstaand van sacramentaliteit gezien
te worden. Anders zouden heel wat mensen en hun ervaringen over het hoofd gezien
worden en zou sacramentaliteit mogelijk een neutraal theologisch principe worden
dat geen band heeft met de strijd tegen onderdrukking van mensen. De kwetsbaarheid
van mensen en de ambiguïteit van de werkelijkheid ernstig nemen, kan immers juist
aanzetten geven om lijden niet zonder meer te aanvaarden vanuit een theologisch per-
spectief.

In het licht van het denken over medisch geassisteerde bevruchting leidt deze visie
op sacramentaliteit tot de vraag hoe we in het denken over kwetsbaarheid van het
embryo – dat mogelijk na een positieve test voor de implantatie of gewoon wegens
overtolligheid na IVF gedood wordt – ook de eigen kwetsbaarheid onder ogen kunnen
zien. Concreet denk ik aan de grote nadruk op (genetische) gezondheid als uitdruk-
king van een sterk en sociaal gelegitimeerd verlangen naar een biologisch ‘normaal’
kind. De kwetsbaarheid van het embryo of de foetus is moeilijk te aanvaarden in onze
samenleving, omdat deze vaak in het aanvoelen van mensen verwijst naar de eigen
beperktheid in het krijgen van gezonde kinderen. PGD en PD worden soms uitdrukke-
lijk afgekeurd omwille van het respect voor het embryo of worden soms juist wel aan-
vaard vanuit de zorg voor de gezondheid van het potentiële kind. In beide gevallen
gaat het om vormen van kwetsbaarheid: het risico gedood te worden of het risico te
leven met afwijkingen. De eerste visie waarschuwt voor moreel kwaad, de tweede
voor een verheerlijking van de natuur en de biologische gang van zaken (in haar
onvolmaaktheid). Beide attitudes focussen echter op de kwetsbaarheid van de ander
die men wil verhelpen en vergeten daarbij vaak ook de eigen kwetsbaarheid – die van
de vrouw of van haar partner – onder de aandacht te brengen. Deze kwetsbaarheid is
op zich ook ambigu: enerzijds is er de ervaring van sub- of infertiliteit als kwetsbaar-
heid in het verlangen naar een biologisch kind, en anderzijds is er de ervaring van de
sociale druk om zeer ver te gaan om toch aan dit verlangen te voldoen, en om als
vrouw ook lichamelijke controle vanuit de medische wereld te ondergaan.

Te midden van deze ambigue kwetsbaarheid van de vrouw, haar man én het em-
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bryo, is er ook vaak het goede en het mooie dat vrouwen (en mannen) ervaren en
waarin ze sporen van God erkennen; waarin ze kunnen ervaren dat God in de mense-
lijke werkelijkheid nabij is en mensen ook vandaag nog tegemoet treedt. Bijvoorbeeld
de ervaringen van vrouwen om toch een kind te krijgen, soms biologisch nadat men
dacht dat dit onmogelijk was, of soms na een groot aantal IVF-pogingen. Of de erva-
ring van vrouwen die op een positieve wijze hun lichaam opnieuw ontdekken, of die
ervoor kiezen om met vormen van kwetsbaarheid om te gaan, of die ontdekken dat in
het leven met een kind met een functiebeperking een rijkdom schuilt die voor hen de
vraag naar prenatale diagnose overbodig maakt. Of we denken aan ervaringen van
vrouwen en mannen die elkaar en zichzelf, en hun eventuele vertrouwensrelatie tot
God dieper leren kennen. De verschillende ervaringen van vrouwen en mannen met
medisch geassisteerde voortplanting en nieuwe vormen van onderzoek op embryo’s
en foetussen zijn zeer complex, maar verdienen juist in deze complexiteit en in al hun
ambiguïteit ernstig genomen te worden.

In wat volgt ga ik dieper in op het theologische denken vanuit het perspectief van
vrouwen zelf. Waar ik tot nu toe vooral het perspectief van de samenleving, de kerk en
de medische wereld voor ogen had, ga ik hieronder in op manieren waarop vrouwen
zelf sub- of infertiliteit en de keuze om al dan niet met IVF te starten kunnen ervaren.
Ik bespreek daarbij ook een aantal klassieke theologische visies, die uitdrukkelijk met
lichamelijkheid te maken hebben. 

III. Medisch geassisteerde voortplanting, spiritualiteit van vrouwen en theologie
van het lichaam

In het artikel over het belang van een feministische benadering van bio-ethische
kwesties, komt de eigen beleving van vrouwen relatief weinig aan bod. Met het oog
op het pastoraal nabij zijn van vrouwen in hun beslissingsproces en in de ervaringen
van IVF, is het evenwel belangrijk om stil te staan bij vormen van spiritualiteit die
vrouwen kunnen ondersteunen. 

A. Loslaten

In de literatuur over ouderschap en vooral over moederschap, wordt gesproken over
het leren loslaten.40 Kinderen leren hun ouders dat ze niet alles in de hand hebben.
Alleen al doordat kinderen snel groot worden, moeten ouders voortdurend afscheid
leren nemen van een periode die geweest is en beelden over en ervaringen met hun
kinderen loslaten. Dit leren loslaten kan ook in religieuze en spirituele termen geïn-
terpreteerd worden, omdat het gebaseerd is op vertrouwen en overgave. Christenen
zullen dan spreken over vertrouwen in God, de literatuur over vader of moeder zijn en
over kinderen, en theologie legt sterk de nadruk op deze ervaring wanneer er kinderen
in het gezin zijn. Maar ook nog voor er kinderen geboren zijn, geeft de wens tot kin-
deren ouders aanzetten om zich te oefenen in het leren loslaten. Kinderen komen
immers niet altijd vanzelf. De ervaring van in- of subfertiliteit kan door vrouwen en
mannen ook beleefd worden als een uitdaging om te leren loslaten, om vertrouwen te
hebben. De ervaring van een vrouw dat ze zich moet overgeven aan de medische
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wereld bij het ondergaan van een IVF-behandeling, kan ook als een uitdaging tot los-
laten worden gezien. Critici van vruchtbaarheidsbehandelingen zullen stellen dat het
daarbij gaat om een overgave aan wetenschappers die voor God spelen. Het beeld van
‘voor God spelen’ als kritiek op biomedische evoluties is vanuit theologische hoek
echter niet zo evident, aangezien dit een vrij statische visie op God, de mens en de
schepping veronderstelt.41

‘Leren loslaten’ is één mogelijke beleving van de sub- of infertiliteit en de IVF-
benadering. Bij de thematiek van PGD die vaak in nauwe samenhang met IVF wordt
besproken, is het ‘leren loslaten’ minder aan de orde. Waar een IVF behandeling als
zeer ambigu ervaren kan worden wat betreft de verhouding tussen controle uitoefenen
en loslaten, neigt de balans bij PGD zeer sterk naar het uitoefenen van controle. Wan-
neer een spiritualiteit en een theologie van ouderschap aandacht besteedt aan de
‘onderbreking’ die kinderen zijn – de uitdaging om te beseffen dat men niet alles in
eigen handen heeft – dan geldt deze uitdaging ook voor het omgaan met bio-ethische
vraagstukken, in het bijzonder PD en PGD.42 Vrouwen en mannen die voor de keuze
staan om al dan niet voor IVF te kiezen, kunnen deze uitdaging om los te laten of oog
te hebben voor onderbreking, op verschillende manieren beleven. In pastorale be-
geleiding kan de thematiek van het loslaten in elk geval een belangrijk aandachtspunt
zijn. Daarbij speelt de ervaring van vertrouwen, gebaseerd op het geloof aanvaard te
zijn door God in zijn of haar kwetsbaarheid en lichamelijkheid, een belangrijke rol.

B. De meerzinnigheid van een spiritualiteit van de zelfgave

Binnen de (feministische) theologische literatuur over ouderschap komt regelmatig
ook het thema van ‘opoffering’ aan bod, dat vaak kritisch wordt benaderd.43 Anderen
wijzen juist op het belang van moederschap voor vrouwen en koppelen dit aan hun
sterke zorg – tot het uiterste toe – voor anderen.44 Julie Rubio verwijst naar literatuur
over zwangerschap, waarbij vrouwen hun zwangerschap en hun lichamelijke lijden
dat daarmee gepaard gaat, vergelijken met Jezus aan het kruis.45 In de apostolische
brief Mulieris Dignitatem (1988) schreef Johannes Paulus II dat de vrouw bij de con-
ceptie en bij het baren van een kind zichzelf ontdekt door haar oprechte zelfgave (nr.
18).46 Zwangerschap vanuit een internationaal perspectief bekeken, maakt het idee
van zelfgave en opoffering ook begrijpelijker, omdat nog steeds heel wat vrouwen in
het kraambed sterven. Vanuit dit perspectief mag een spiritualiteit van opoffering 
echter niet verblinden voor het sociale onrecht dat doorgaans aan de basis ligt van het
feit dat nog steeds veel vrouwen hun leven geven bij de geboorte van een kind,
ondanks de hoogtechnologische kennis en de mogelijkheden van de medische weten-
schap.
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Een spiritualiteit van ‘zelfgave’ of ‘opoffering’ leeft allicht ook bij een aantal vrou-
wen die geconfronteerd worden met vruchtbaarheidsbehandelingen. In het kader van
de beleving van IVF kunnen vrouwen de keuze om een IVF-behandeling te ondergaan,
ook duiden als een soort opoffering, een vorm van geven aan hun kind – want het is
duidelijk dat IVF veel vraagt van vrouwen, in het bijzonder op lichamelijk vlak. De
passiviteit die de sub- of infertiliteit met zich meebrengt, evenals het overgeleverd
zijn aan de wetenschappers, kan door vrouwen als een actieve keuze beleefd worden,
inderdaad als een soort ‘geven’ aan hun kind en hun partner, een soort ‘opoffering’ –
waar ze weliswaar zelf ook voordeel bij hebben. Deze vorm van spiritualiteit wijst
erop dat de keuze voor IVF in de lijn kan liggen van het romantische moederschaps-
ideaal. Binnen de feministische literatuur zijn er interpretaties die sterk de nadruk leg-
gen op moederschap, maar eveneens interpretaties die kritisch staan tegenover de
koppeling van vrouw zijn aan moeder zijn en die van daaruit IVF kritisch bevragen,
omdat ze het zien als een versterking van de vanzelfsprekendheid van de maatschap-
pelijke norm dat je pas echt vrouw bent als je ook moeder bent. Vrouwen die de keuze
maken voor IVF en de bijhorende fysieke onderzoeken en behandelingen en daarbij
een spiritualiteit van zelfgave hanteren, kiezen hiermee bewust om zichzelf ten dien-
ste te stellen van hun gezin (in wording). Sommige feministen zullen deze spirituali-
teit echter als een verbloeming zien van een diepere onderdrukking, namelijk de man-
nelijke verwachting dat het vrouwenlichaam beschikbaar is voor het bereiken van de
eigen doelen, met name biologische reproductiviteit.47

Niet enkel vanuit bepaalde feministische visies, maar ook vanuit het standpunt van
de katholieke leer kan een kritisch voorbehoud gemaakt worden ten aanzien van een
te gemakkelijke link tussen ‘zelfopoffering’ of ‘zelfgave’ en het ondergaan van een
IVF-behandeling. Binnen de katholieke leer is de gave die met de conceptie van een
kind gepaard gaat, gelinkt aan de wederzijdse zelfgave binnen het huwelijk. De tek-
sten van het kerkelijk leergezag over IVF geven aan dat door het verbreken van de
band tussen huwelijksact en conceptie – hetgeen bij IVF gebeurt – er een aantasting is
van de menselijke waardigheid en er sprake kan zijn van manipulatie door weten-
schap en techniek.48 In de Katechismus van de katholieke kerk (nr. 2377) lezen we:
‘De seksuele daad wordt immers gescheiden van de voortplantingsdaad. De hande-
ling waardoor het kind tot leven wordt gewekt, is dan geen handeling meer waarin
twee personen zich aan elkaar geven’. 

C. Genezingsverhalen

IVF beschouwen in het kader van opoffering is niet onproblematisch, zo blijkt. Maar
ook wanneer de keuze om niet voor medisch geassisteerde bevruchting te kiezen
gekaderd wordt in het opofferingsdenken of in een kruisspiritualiteit (in navolging
van Jezus het kruis verder dragen), kunnen we verdere vragen stellen. Biedt de identi-
ficatie met de lijdende Jezus werkelijk bevrijding, of wordt het beeld eerder als een
aansporing gebruikt om het ‘lijden uit te houden’?
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Wanneer we kijken naar lichaamsbeleving in het licht van de christelijke theologie
en de Bijbel, stoten we op heel wat andere waardevolle elementen. Zo lezen we in het
Nieuwe Testament talrijke genezingsverhalen. Jezus raakt mensen aan, en is hen nabij
in hun lichamelijkheid. Zo lezen we bijvoorbeeld in Lc. 13, 11b-13: ‘Ze was helemaal
krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar
bij zich en zei tegen haar: “U bent verlost van uw ziekte”, en hij legde haar de handen
op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God.’ (NBV) Hebben de medische vrucht-
baarheidsspecialisten deze rol van Jezus overgenomen vandaag, als hulpverleners 
die sub- of infertiliteit kunnen wegnemen? Hier stoten we opnieuw op de thematiek
van ‘controle’, ‘sociale normativiteit’ en ‘omgaan met kwetsbaarheid’. Bij Ammicht-
Quinn e.a. lezen we over de voortdurende kwaliteitscontrole en professionalisering
van de zwangerschap en de verzakelijking van het ongeboren kind vanwege de van-
zelfsprekendheid waarmee prenatale diagnostiek doorgaans uitgevoerd wordt. Gene-
zing en helend nabij zijn in de evangelieverhalen lijkt ver verwijderd te zijn van deze
objectivering, die door Ammicht-Quinn e.a. ook in de context van PGD en IVF beschre-
ven wordt. Dit vormt de uitdaging om ook goedbedoelde medische praktijken kritisch
te bevragen vanuit de gehele persoon.

De genezingsverhalen laten zien dat vrouwen ook zelf Jezus aanraken. Ze stappen
zelf naar hem toe, en nemen zo hun eigen genezingsproces mede in handen. In Mt. 9,
20-22 lezen we: ‘Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan
bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, want ze dacht: Als ik
alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. Jezus draaide
zich om, en bij het zien van de vrouw zei hij: “Wees gerust, uw geloof heeft u gered”.
En vanaf dat moment was de vrouw genezen.’ (NBV) Deze verhalen kunnen in het
kader van het nadenken over medisch geassisteerde bevruchting relevant zijn, als
beeld van vrouwen die zelf stappen zetten in hun genezingsproces en niet helemaal
afhankelijk zijn van de ‘specialist’. Eerder had ik het over het omgaan met de sociale
druk omtrent biologische vruchtbaarheid en het in de greep zijn van medisch begelei-
de vruchtbaarheidsmethoden. Er zijn echter ook manieren waarop koppels de vrucht-
baarheid zelf meer in handen kunnen nemen en die vaak over het hoofd gezien wor-
den doordat de medische weg, zeker in België, voor de hand ligt. Als vrouwen hun
vruchtbare dagen goed zouden registreren, als ze getraind zouden worden op het her-
kennen van de perioden in hun cyclus met het oog op wél zwanger kunnen worden
(methoden van natuurlijke gezinsplanning), en als koppels in het bijzonder op de
vruchtbare dagen gemeenschap zouden hebben, zouden in een aantal gevallen vrucht-
baarheidsproblemen vermeden worden.49 Soms bieden deze natuurlijke methodes
geen oplossing, maar ze kunnen wel een aantal moeilijkheden vermijden en vrouwen
de kans geven om dichter bij de (positieve) beleving van hun eigen lichaam te blijven.

De genezingsverhalen getuigen verder als het ware allemaal van het belang van
vertrouwen hebben. Aangezien er heel vaak psychologische elementen zijn die zwan-
gerschap bemoeilijken, is vertrouwen in de context van begeleiding van mannen en
vrouwen die geconfronteerd worden met sub- of infertiliteit een bijzondere uitdaging
en zouden de bijbelse verhalen voor sommigen een aanzet tot verdere reflectie kun-
nen zijn.
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Besluit

Ik heb de complexiteit van het denken over IVF, PD en PGD vanuit lichamelijkheid laten
zien. Ik ben daarbij vooral ingegaan op de ervaringen van koppels die voor de keuze
staan om al dan niet voor medisch geassisteerde bevruchting te kiezen. Drie elemen-
ten waren daarbij essentieel.

Ten eerste is het belangrijk dat in de samenleving, in het spreken van mensen, in de
media en in dagelijkse contacten rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van
het lichaam. Wanneer deze kwetsbaarheid ernstig wordt genomen, vermindert dat de
druk om het lichaam te moeten controleren. Hierbij denk ik aan de druk om biolo-
gisch eigen kinderen te krijgen, om een perfect gezond kind ter wereld te zetten, om
zich als vrouw ‘waar’ te maken door (biologische) moeder te worden. Waar vrouwen
vroeger soms erg leden onder de druk om ‘rein’ te zijn, is er tegenwoordig vaak de
druk van de perfecte lichamelijkheid in het biologisch gezonde kinderen ter wereld
brengen.

Ten tweede is het belangrijk dat er ruimte komt om vrouwen en mannen pastorale
en spirituele ondersteuning te bieden wanneer ze geconfronteerd worden met bio-
ethische kwesties zoals IVF, PGD en PD. Bij deze ondersteuning kunnen verschillende
inzichten uit het theologische denken over het lichaam bevrijdend werken. Tegelijk
zijn de meeste theologische beelden en categorieën zoals de verrijzenis van het
lichaam, het denken in termen van offer en zelfgave of de bijbelse genezingsverhalen
niet zonder gevaar toe te passen op deze biomedische thema’s. Het gevaar bestaat erin
dat een spiritualiteit op basis van deze theologische beelden in het licht van deze bio-
ethische kwesties de druk om het lichaam onder controle te krijgen, vergroot, bijvoor-
beeld door PGD, PD en IVF als absoluut ‘reddingsmiddel’ voor te stellen. Het is daarom
belangrijk om in de pastorale en spirituele begeleiding van mensen geconfronteerd
met keuzes voor IVF, PD en PGD oog te hebben voor de geloofsvisie dat mensen ook in
hun lichamelijke kwetsbaarheid door God aanvaard en geliefd worden. Vanuit dit
geloof in fundamentele aanvaarding kunnen mensen mogelijk bewuster en rustiger
omgaan met de druk tot lichamelijke controle waarmee ze geconfronteerd worden.

Ten slotte is de reflectie over bio-ethische kwesties in verband met voortplantings-
geneeskunde een uitdaging voor alle betrokkenen om mensen te benaderen in het
‘lichaam zijn’: mensen hébben niet enkel een lichaam, ze zijn een lichaam. Dit
lichaam is kwetsbaar maar ook veerkrachtig, en in deze ambigue ervaring kan het
transcendente oplichten.50 Medisch personeel, huisartsen en specialisten, pastores en
psychologen kunnen deze transcendentie doen oplichten. Ze doen dat wanneer ze
ertoe bijdragen dat koppels kunnen ervaren dat ze als mens, met al hun angsten, ver-
langens, twijfels en lichamelijke beperkingen serieus genomen worden.

SUMMARY

The Vulnerability of the Body: Feminist-theological Reflections on Corporality and Reproduc-
tive Medicine

This article depicts experience with reproductive medicine, especially in vitro fertilisation, pre-
implantation genetic diagnostic procedures and prenatal diagnosis, as challenges for theology.
The author discusses whether a feminist-inspired theology of the body, linked to themes like
resurrection, sacramental character and sacrifice can be critical for a culture that stresses per-
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fection. The author examines the importance of recognising the vulnerability of the human
body and the consequences this can have. The ambiguous experience of a vulnerable but
resilient body can spotlight the transcendent. The article also reflects on the way couples can
experience restrictions and challenges related to reduced fertility and on suitable pastoral guid-
ance for those in this situation. (tr. Cath. Romanik)
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