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Sunita (34) en Pujah (27) zijn
allebei hoogzwanger van een
kind van iemand anders. Sunita
is weduwe en draagt een baby
van een Amerikaans stel. Pujah
is kleuterjuf, heeft een man en
kinderen, is zwanger van een
kind dat wordt opgehaald door
een echtpaar uit Hongkong.
Sunita en Pujah krijgen onge-
veer 5000 euro per kind.

Ze zijn voor een controlebe-
zoek in de ’vruchtbaarheidskli-
niek’ van dokter Anoop Gupta.
Aan de gevel prijkt een enorm
bord met de foto van een blije,
blanke baby met daarnaast de
tekst: Birthplace of Joy. Binnen
zitten veel zwangere vrouwen
blootsvoets geduldig op de trap
naar de wachtruimte op de
eerste verdieping. Aan de wan-
den hangen polaroidfoto’s van
gelukkige stellen met hun kers-
verse kindje in de armen. Blan-
ke stellen met blanke baby’s wel
te verstaan.

De baby’s zijn gedragen en
gebaard door de Indiase vrou-
wen, zoals Sunita en Pujah, uit
de kliniek van dokter Gupta. De
tientallen vrouwen hier zijn
allemaal draagmoeder, of willen
dat graag worden. Straks zullen
ze, als alles goed gaat, ook een
blank kindje baren voor de
onvruchtbare stellen uit Europa
of Amerika. De westerse stellen
’huren’ in Delhi een Indiase
baarmoeder, zoals dokter Gupta
(’rent-a-womb’) het letterlijk
noemt.

Een verdieping hoger zit
Gupta’s vrouw, die ook arts is,
in haar spreekkamertje. Terwijl
ze vertelt over de procedure van
de bevruchting komt er een
Spaanse man binnen. „De be-
vruchting is gelukt, we kunnen
de embryo vrijdag gaan plaat-
sen”, vertelt de vrouw hem.
Augustino wil niet praten over
zijn motieven voor het commer-
cieel draagmoederschap.

Zo komen er jaarlijks duizen-
den buitenlanders naar India.
Sinds commercieel draagmoe-
derschap in 2002 in India legaal
werd, is het booming business.
Stellen uit vooral de westerse
wereld reizen naar Delhi om
hier hun laatste kans op een
’eigen’ kindje waar te maken.
Een droom die in India al gauw
vier keer minder kost dan in
hun thuisland.

In de Indiase kliniek wordt
met eigen sperma en eicel in de
reageerbuis een embryo ’ge-
maakt’, die bij een Indiase
draagmoeder wordt geplaatst.
Zij zal het kind negen maanden
voor hen dragen tot ze in het
ziekenhuis gaat bevallen, waar-
na het kind meteen wordt afge-
staan aan de wensouders. Het
kost het stel zo’n 20.000 euro,
waarvan de draagmoeder onge-
veer een kwart krijgt en de arts
van de kliniek de rest. Is de
wensmoeder onvruchtbaar, dan
wordt het zaad van haar man
bevrucht met een eidonor.

Alleen al in Delhi zijn tien

klinieken die zich specialiseren
in commercieel draagmoeder-
schap. Dokter Gupta zegt we-
kelijks één of twee baby’s zo ter
wereld te helpen. Negentig
procent hiervan is voor buiten-
landse stellen. De draagmoe-
ders werft hij onder de lokale
bevolking, de wensouders
dienen zichzelf aan via zijn
website. Het loopt storm, zegt
de dokter. „India is een uitgele-
zen land voor draagmoeder-
schap”, zegt Gupta. „Het past
goed bij onze cultuur, iedereen
krijgt hier kinderen.”

Gupta werkt alleen met
draagmoeders die zelf al eigen
kinderen hebben. „Omdat hun
eigen kinderwens al vervuld is
en ze zich dus minder zullen
hechten aan de baby, en omdat
ze weten wat een bevalling
inhoudt”, legt Gupta uit. Ook
worden de potentiële draag-
moeders gescreend op gezond-
heid. Daarnaast wil Gupta dat
al ’zijn’ draagmoeders geletterd
zijn. „Ze moeten wel weten wat
ze doen.” Gupta claimt dan ook
dat al zijn vrouwen opleiding
hebben genoten. „Natuurlijk
doen de vrouwen het voor
negentig procent om financiële
redenen, maar tien procent ook
omdat het een goede daad is.”

Het slagingspercentage ligt
volgens de dokter op zestig tot
zeventig procent. Er zijn echter
klinieken die dat percentage
vergroten door twee draagmoe-
ders in te zetten. „Ik bied een
’standaard’ pakket met één
draagmoeder en één embry-
oplaatsing voor 12 lakh (24.000
euro), maar voor 16 lakh
(32.000 euro) worden twee

draagmoeders tegelijk be-
vrucht en heb je meer kans op
succes”, zegt gynaecologe Ma-
nika Khanna vanuit haar kleine
praktijk in Delhi.

Zelf heeft ze inmiddels vijf-
tig kinderen via deze methode
ter wereld geholpen. Ook zij
zegt een wachtlijst te hebben
en ook een tekort aan draag-
moeders. Khanna begrijpt de
kritiek vanuit het westen op
het draagmoederschap niet zo.
„Het is een win-win-situatie, je
helpt een kinderloos stel, en
een draagmoeder verdient geld
en doet een goede daad.”

Uitbuiten
De praktijk is een stuk minder
rooskleurig en positief, zegt
advocaat Sunil Agrawal, die
heeft bemiddeld voor veertig
buitenlandse stellen en de
verhalen maar al te goed kent.
Artsen buiten de draagmoeders
uit en brengen de wensouders
vaak onvoorziene kosten in
rekening. Want hoewel Khanna
stellig beweert dat alle baby’s
via de natuurlijke weg geboren
worden - ’Indiase vrouwen zijn
gewend aan zware arbeid en
hebben heel sterke spieren’ -
gebeurt het altijd met een
keizersnee, zegt de advocaat.
„Dat is misschien beter voor
het kind, maar niet voor de
moeder. Maar dat maakt de
artsen niet uit.”

Agrawal is er om de rechten
van de wensouders te beharti-
gen, er is niemand die dat doet
voor de draagmoeders. Zo
komt het vaak voor dat ze hun
maandelijkse bedrag veel lager
is dan vooraf gezegd. De vrou-

wen krijgen namelijk tien pro-
cent van het totaalbedrag bij de
plaatsing van het embryo, en
daarna maandelijks 10.000
roepie, zo’n 200 euro. Pas als de
baby levend en wel is afgele-
verd, krijgen ze de restsom.
Wordt de baby niet levend ter
wereld gebracht, dan krijgt de
draagmoeder slechts de maan-
delijkse vergoeding tot dat
moment. „Maar wat kunnen de
vrouwen doen? Helemaal niets.
De dokters hebben alle touwtjes
in handen.”

Draagmoeders geletterd,
zoals Gupta beweert? „Onzin”,
zegt de advocaat. „Ze zijn hart-
stikke arm en hebben geen
opleiding gehad. Ze hebben
geen flauw idee wat ze tekenen.

Sterker nog, de meesten kun-
nen niet eens een handtekening
zetten en gebruiken een vinger-
afdruk.” De advocaat vertelt dat
hij voor de draagmoeders het
hele contract mondeling ver-
taalt in het Hindi.

Maar ook de rol van Agrawal,
die onafhankelijk zegt te zijn,
lijkt meer op die van een ver-
kapt agentschap. Agrawal haalt
de wensouders van het vlieg-
veld en brengt ze naar een ho-
tel. „Vervolgens neem ik ze mee
naar drie verschillende klinie-
ken in Delhi en stel ze voor aan
de artsen. Het stel kan dan zelf
kiezen welke kliniek hen het
meeste aanspreekt.”

Daarna wordt een surrogaat-
moeder gekozen en regelt de

advocaat het contract en ziet toe
op de uitvoering. Daarvoor
rekent hij tweeduizend dollar.
Na de geboorte kost het twee
weken om alle officiële docu-
menten in orde te maken voor
de ouders hun kind mee kun-
nen nemen.

Wet
In India is een wet in de maak
die commercieel draagmoeder-
schap moet reguleren. Maar
volgens Risha Chitlangia, die
als journaliste van de Times of
India over het onderwerp
schrijft, duurt het al twee jaar
en is het nog steeds slechts een
conceptwet. Ze vertelt dat er
regelmatig misstanden worden
gemeld. Zoals laatst over een
Japans stel dat tijdens de zwan-
gerschap ging scheiden en het
kind niet meer wilde. Wat dan?
„Die wet is hard nodig om de
draagmoeders te beschermen en
nazorg te geven.”

Maar volgens Jyotsna Gupta
(geen familie), universitair
hoofddocent gender en diversi-
teit aan de Universiteit voor
Humanistiek in Utrecht, is die
wet veel te veel gericht op de
artsen en veel te weinig op de
bescherming van de draagmoe-
ders. „De commissie die de
conceptwet heeft gemaakt be-
staat enkel uit artsen en hun
belangen staan voorop.’’ Ze is in
India bij veel klinieken langs
geweest. Volgens haar is er van
een vrije keuze van de draag-
moeders geen sprake. „Ze zijn
arm en staan meestal onder

grote druk, van hun man en
zijn familie bijvoorbeeld.” De
keuze moet volgens haar gezien
worden in de context van hun
leefwereld. „Ze zijn altruïstisch
opgevoed en cijferen zichzelf
weg. Het geld is bovendien niet
voor henzelf, maar voor de
kinderen, of voor hun man.”
Gupta ziet commercieel draag-
moederschap als een vorm van
prostitutie. „En de artsen, die
hier nog het meeste aan verdie-
nen, zijn een soort pooiers.”

Voldoening
Dokter Anoop Gupta in Delhi
ziet het heel anders. „Het geeft
me immense voldoening. Je
helpt iemand, doet een respec-
tabele job, en verdient er toeval-
lig geld mee.” Als de dokter per
baby 15.000 euro krijgt, minus
de medische kosten, moet hij
met één à twee baby’s per week
inmiddels aardig vermogend
zijn. Op de vraag of het goeie
business is, zegt Gupta: „Dit is
geen business, maar een vak. Ik
kan het allemaal een stuk gla-
moureuzer maken, dan verdien
ik misschien wel het dubbele,
maar dat wil ik niet.”

De hoogzwangere Sunita
neemt intussen verlegen plaats
in de wachtkamer van de arts.
Ze is zeven maanden zwanger
van een baby van een Ameri-
kaans stel. „Ik las over draag-
moederschap op internet”,
vertelt ze. „Mijn man is overle-
den en door draagmoeder te
zijn kan ik geld verdienen om
mijn twee eigen kinderen te
verzorgen. Ik wil er een huisje
van kopen.” Om roddels van
buren te voorkomen is ze van
het platteland naar Delhi geko-
men om hier de zwangerschap
uit te zitten.

Naast haar zit Pujah. Ze ver-
telt dat ze eigenlijk kleuterjuf
is. Zij is eind december uitgere-
kend van een echtpaar uit
Hongkong en overweegt nu al
om het nog een keer te gaan
doen. Voordat ze zwanger werd
verdiende ze maandelijks zo’n
4000 roepie (80 euro). „Ik doe
het om voor mijn kinderen te
kunnen zorgen.” Niemand in
haar omgeving, behalve haar
man en moeder, weet dat ze
draagmoeder is, ook haar twee
eigen kinderen niet. „Ze den-
ken dat het mijn eigen baby is.”
Pujah heeft al een smoes klaar
voor als het kind geboren is.
„Dan zeg ik dat ik het kind aan
een vriendin heb gegeven die
zelf geen kinderen kan krij-
gen.” Zullen ze straks geen
moeite hebben om het kind af
te staan nu ze het toch negen
maanden hebben gedragen?
„Nee hoor”, zegt Sunita. „Het is
een goede daad. En ik weet
waar ik het voor doe.”

Het loopt storm in ’de vruchtbaarheidskliniek’ van dokter Gupta in Delhi

Baarmoederverhuur booming business
door maaike boersma

D E L H I - Commercieel draagmoederschap is in India le-
gaal en dus een groeiende industrie. Westerse stellen met
kinderwens kunnen in honderden Indiase ziekenhuizen
en klinieken hun embryo in ’een gehuurde baarmoeder’
laten plaatsen. Voor 20.000 euro heb je een eigen baby.

Dokter Gupta ’verhuurt’ baarmoeders.

De wachtruimte voor de draagmoeders. FOTO’S GPD/MANPREET ROMANA

In Nederland is commercieel
draagmoederschap bij wet ver-
boden. Toch denkt advocaat
Mirjam Schoots dat het zeker
voorkomt dat Nederlandse
stellen hiervoor naar het bui-
tenland gaan. Onlangs nog
had zij een zaak waarbij een
Nederlands stel naar Oekraïne
was gegaan voor een draag-
moeder en waar de ambassade
ter plaatse geen reisdocumen-
ten voor de baby wilde afge-
ven.

De ambassades in landen
waar dit speelt zijn extra
alert”, aldus Schoots. „En som-

migen lukt het misschien
langs de ambassade te slippen,
maar er ontstaan grote proble-
men als je het kind in Neder-
land wil laten registreren. Pro-
bleem is dat wij de geboorteak-
te uit het buitenland niet zo-
maar overnemen.” Natuurlijk
kan je doen of het je eigen kind
is, maar dat is een valse aangif-
te, en ook dat is strafbaar. Al je
er eerlijk voor uitkomt dat het
kind door een draagmoeder
ter wereld wordt gebracht,
moet eerst onderzocht worden
of dit niet op commerciële
gronden is gedaan.

Nederland: verboden

ivoorkust 

173 moorden 
in een week
Het verkiezingsgeweld in het
West-Afrikaanse Ivoorkust heeft
afgelopen week waarschijnlijk
minstens 173 levens geëist. Ook
werden negentig gevallen van
marteling en mishandeling
gemeld. Dat hebben de VN
gisteren bekendgemaakt. De
organisatie zegt verder te zijn
geïnformeerd over 471 arresta-
ties en 24 verdwijningen. De VN
bevestigden dat zwaar bewa-
pende huurlingen actief zijn in
Ivoorkust. Zij zeggen uit buur-
land Liberia te komen. Zij zou-
den door een van de strijdende
partijen, die van president
Gbagbo, zijn ingeschakeld als
doodseskaders in Abidjan.

wikileaks 

‘Journalisten 
ook in gevaar’
Assange van onthullingssite
Wikileaks heeft Amerikaanse
journalisten gewaarschuwd dat
zij ook aangepakt kunnen wor-
den zoals hem is overkomen.
Assange ziet zichzelf als journa-
list. De Wikileaks-oprichter zei
dat als ‘Washington ons vernie-
tigt’, andere journalisten moe-
ten vrezen ‘dat zij de volgende
kunnen zijn’. Hij riep Ameri-
kaanse journalisten op zich
sterk te maken voor de bescher-
ming door het eerste amende-
ment op de grondwet, dat on-
der meer de vrijheid van me-
ningsuiting garandeert.

belgië 

Slachtoffers gaan 
paus dagvaarden
Advocaten van een aantal
slachtoffers van misbruik bin-
nen de katholieke kerk gaan de
paus en het Vaticaan dagvaar-
den omdat ze vinden dat hij de
hoofdverantwoordelijke is voor
het misbruik. De advocaten
wijzen op een wet die geestelij-
ken verplicht tot geheimhou-
ding. Daardoor kan er volgens
hen opnieuw misbruik plaats-
vinden of kan het voortduren. 

Zuid-Korea, dat massale legeroe-
feningen houdt, zegt een harde-
re koers te zijn ingeslagen. „We
hadden gedacht dat geduld zou
leiden tot vrede, maar dat was
niet het geval”, zei president Lee
tijdens een rondreis langs mili-
taire bases. Hij heeft de afgelo-
pen tijd op de belangrijkste mili-
taire posten personen gezet die
een krachtige houding tegen-
over het noordelijke buurland
voorstaan.

Noord-Korea beschouwt de

oefening als een voorbereiding
voor nieuw Koreaans oorlogsge-
weld. „Ons revolutionaire leger
is elk moment geheel voorbereid
op de lancering van een heilige
oorlog, gebaseerd op onze nucle-
aire afschrikking”, zei minister
Kim Young-chun van defensie.

De Verenigde Staten reageer-
den afwijzend op de oorlogs-
zuchtige taal van met name
Noord-Korea. „Helaas keert
Noord-Korea terug naar zijn ou-
de agressieve trucs”, aldus een

woordvoerder van het ministerie
van Amerikaanse ministerie van
buitenlandse zaken. „We hebben
constructieve acties nodig, niet
verhitte retoriek.”

Zuid-Korea hield gisteren mi-
litaire oefeningen op grote
schaal, waarbij met scherp werd
geschoten. Bij de schietoefenin-
gen op ongeveer twintig kilome-
ter afstand van de Noord-Kore-
aanse grens werden onder meer
gevechtsvliegtuigen, -helikop-
ters, antitankwapens, geschut en
allerlei raketten ingezet.

Zuid-Korea wil zijn tanden la-
ten zien omdat Noord-Korea op
23 november een Zuid-Koreaans
eilandje, Yeonpyeong, onder
vuur nam toen daar een militaire
oefening gaande was. Daarbij
vielen vier doden, onder wie
twee burgers.

Zuiden oefent en schiet met scherp

N-Korea dreigt
met kernoorlog 
van onze verslaggevers

P Y O N G YA N G - Noord- en Zuid-Korea hebben hun oorlogs-
taal gisteren flink opgevoerd. Noord-Korea zei voorbereid
te zijn een ‘heilige oorlog’ te voeren met kernwapens. De
Zuid-Koreaanse president Lee Myung-bak verklaarde dat
zijn land genadeloos zal toeslaan als het opnieuw wordt
aangevallen.

AL AKRI B - Bedoeïenen zien hun woonplaats in de Negev-woestijn vernie-
tigd door Israëlische bulldozers. Ze hebben hun bedden nog kunnen red-
den. Gewapende agenten zien erop toe dat de bedoëienen de vernieti-

ging niet kunnen verhinderen. De woonplaats, inclusief begraafplaats, is
door de autoriteiten bestempeld als illegaal dorp. Israël wil dat de be-
doeïenen verhuizen naar het naburige Rahat. FOTO EPA/JIM HOLLANDER

Vernield Bedoeïenen redden alleen de bedden

Het ’Nieuwe Start-verdrag’
bepaalt dat de VS en Rusland
elk nog maximaal 1550 kern-
koppen mogen hebben. Een
reduktie van 30 procent ten
opzichte van een overeenkomst

die beide landen in 2002 sloten.
Ten opzichte van het oorspron-
kelijke Start-verdrag uit 1991 is
de teruggang zelfs 74 procent.
Daarnaast moeten beide landen
het aantal intercontinentale
raketten, onderzeeboten en
zware bommenwerpers die
kernkoppen kunnen afschieten
of afwerpen beperken tot 700.
De nieuwe limieten zouden in
2012 bereikt moeten zijn.

Het klinkt ingrijpend. Feit is
echter dat de Russen al veel
minder dan 700 launchers heb-
ben. De VS iets meer (798). Qua
kernkoppen is het beeld dif-
fuus. Er zijn experts die bewe-
ren dat Amerika maar 100 kern-

koppen uit aktieve dienst hoe-
ven te halen, de Russen 190. Er
zijn echter ook veel hogere
cijfers in omloop die aangeven
dat de Amerikanen 2600 ’aktie-
ve’ kernkoppen hebben, de
Russen 2252. Uitgaande van die
forsere getallen lijkt de beteke-
nis van het ’Nieuwe Start-ver-
drag’ veel groter. Toch gaat het
vooral om een symboolwerking.
De wereld wordt niet bevrijd
van een nucleaire dreiging,
maar wordt er wel een stukje
veiliger op. Op de agenda staan
nog: verdragen tegen atoom-
tests en de produktie van kern-
materiaal en een akkoord over
taktische kernwapens.

Nieuw Startverdrag kleine stap 
door carel goseling

D E N H AA G - Als het aan Boris
Gryzlov, voorzitter van het
Russische parlement ligt, komt
men vandaag nog bijeen om een
nieuw verdrag met de VS over
een vermindering van het aan-
tal kernkoppen, te ratificeren.
Dan kan nog voor Nieuwjaar
een einde komen aan een dis-
cussie die bijna twee jaar heeft
geduurd.

R O M E - De Italiaanse politie
heeft gisteren in Rome ambassa-
des en consulaten doorzocht na-
dat bompakketjes eerder op de
dag waren ontploft in de Zwit-
serse en Chileense ambassades.
De Nederlandse ambassade staat
net als die van Zwitserland in de
sjieke wijk Parioli, in het noor-
den van Rome.

De verantwoordelijkheid voor
de twee bompakketten is opge-
eist door een anarchistische
groepering, de Informele Anar-
chistische Federatie. De claim
werd gevonden in een kleine
doos op een van de getroffen am-
bassades. „Laten we het heersen-
de systeem vernietigen”, staat in
het briefje.

Een 53-jarige medewerker van

de postkamer op de Zwitserse
ambassade raakte zwaargewond
toen hij het pakket opende. Hij
ligt in het ziekenhuis en moet
mogelijk één of beide handen
missen. De getroffen medewer-
ker op de Chileense ambassade
raakte lichtgewond.

De ambassade van Oekraïne
was ook in rep en roer door een
verdacht pakketje, maar dat

bleek later loos alarm. De verte-
genwoordiging van de EU in
Bern is ontruimd geweest na de
vondst van een verdacht object.
Het bleek een boek en een kerst-
kaart te bevatten.

Het ontplofte pakket in de
Chileense ambassade was gericht
aan een culturele organisatie, al-
dus de Chileense regering, die
geen idee heeft wie erachter zit. 

Explosies in Romeinse ambassades 
van onze verslaggevers
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