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besef woorden die dan ook niet passen wanneer het over abortus
gaat. Bij abortus gaat het erom, of je bestaand leven in zijn kwaliteit
kunt benadelen doordat je een nieuw leven toelaat.
Daar is naar mijn besef wel een noodzaak tot voorzichtigheid aan
verbonden, omdat dat niet zo maar uit te maken is".
„Als een vrouw absoluut geen kind meer wil, dan heeft ze het
absolute recht om die abortus aan te vragen. En ik kan er gewoon
kwaad om worden als een maatschappij dat tegenhoudt. Als ik denk
aan al die stumpers van vrouwen die bij mij komen die nergens terecht kunnen en die ik ook niet verder kan helpen...
Er wordt geknoeid door een samenleving die zo'n situatie laat
bestaan".
Geradts: „U pleit alle drie voor een voorzichtige werkwijze. Maar
ivat vindt u nu: mag een normale vrouw die voor een vierde kind
geen plaats in huis heeft en geen aandacht kan opbrengen, bijvoorbeeld omdat ze andere bezigheden heeft buitenshuis - mag die zich
laten aborteren. De R.K. moraal-theoloog Sporken bijvoorbeeld meent
van niet. Hij vindt abortus alleen in aanmerking komen als de vrouto
of het gezin er geestelijk onderdoor zouden gaan.
Hij is dus wel voor een sociaal-psychiatrische indicatie, maar niet
voor een alleen-maar-sociale".
Mastenbroek: „Het is de vraag of het zo eenvoudig is een onderscheid te maken tussen een sociale en een sociaal-psychiatrische
indicatie. Sociale omstandigheden hebben immers vaak ook psychische implicaties".
Kuitert: „Zo'n onderscheid is mij ook te rigoreus. Ik voel er niet
veel voor. Ik zou erg makkelijk zijn met die indicaties. Op een gegeven moment heb je te maken met een verstoring van de planning
en dat is tegenwoordig een keiharde zaak. Je kunt de dingen niet
meer zoals vroeger op zijn beloop laten.
Criterium is of het gezin - en vooral de vrouw - schade ondervindt
tengevolge van de zwangerschap".
Het ontoelaatbare van de wijze van verdediging van het op zich
mijns inziens ontoelaatbare uitgangspunt is:
a. De vereenzelviging van het vraagstuk van de abortus arte provo-

