
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The following full text is a publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/158322

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-23 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/158322


2362016 Een hand van Sinterklaas  NRC

http://www.nrc.nl/handelsblad/2002/12/14/eenhandvansinterklaas7618386 1/3

Onbeperkt nrc.nl

Een hand van Sinterklaas
Sinterklaas was weer in het land en alle gelovigen zetten hun
schoentjes klaar. Een jongetje van de ZMLK-school waar mijn
vrouw werkt zette zijn schoen ook. Maar hij vond er steeds niks
in. Vlak voor de feestdag ontving de school het verzoek van zijn
moeder of zij de Sint een hand mocht komen geven. Zij had als
oud-leerling van de school het geloof in de Sint nooit verloren en
niet begrepen dat ze zelf als hulp-Sinterklaas moest zorgen dat er
iets in de schoen van haar kind kwam.

 L.J. Lekkerkerk  14 december 2002

Je zou denken dat zulke mensen de gevolgen van hun kinderwens niet kunnen
overzien en dat ze die, gezien de kosten en lasten voor de maatschappij en voor hun
eigen bestwil en die van het kind, maar niet moesten krijgen. Als ouders neem je
kleine kinderen toch gewoon bij de hand tijdens het oversteken en sleur je ze weg bij
de kookplaat met pannen. Mag je dat als maatschappij verbieden?

Maar aan de andere kant van de IQ-kromme zijn er mensen die de gevolgen van het
uitstellen van hun kinderwens ook niet overzien. Na het hoger onderwijs eerst
carrière maken leidt tot een steeds hogere gemiddelde leeftijd waarop moeders hun
eerste kind krijgen en mede tot 1 op 61 baby's geboren na IVF (bericht uit NRC
Handelsblad). Deze behandelingen leiden ook tot nogal wat kosten en tot
complicaties met meerlingen. Ik ben heel benieuwd naar de gezondheid van IVF-
kinderen op langere termijn. Want zeker als je spermacellen direct injecteert in een
eicel, kies je niet per definitie die spermacel die in de natuurlijke omgeving de
wedstrijd `wie is het eerst bij de eicel' zou hebben gewonnen (toch ook een vorm van
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Mail de redactie

survival of the fittest). Moeten we dan als maatschappij, gezien de maatschappelijke
kosten en nog niet geheel te overziene gevolgen, vrouwen ouder dan 33 jaar dan
maar uitsluiten van een IVF-behandeling (en van prenatale diagnostiek)?

Met deze vergelijking wil ik aangeven dat het financiële argument – het vermijden
van kosten als gevolg van ondoordacht handelen – in deze discussie niet het
belangrijkste mag zijn. Het (niet meer) geloven in Sinterklaas kan een criterium zijn.
En misschien is werken met kinderen, als hulp in de kinderopvang, voor veel
betrokkenen een bevredigend alternatief voor het moederschap.
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