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Wie is Abby Johnson en 
wat is haar verhaal? 

Abby Johnson raakte tijdens 
haar studententijd betrokken 
bij Planned Parenthood, de 
grootste abortusvoorziener van 
de VS. Eerst werd ze vrijwilliger 
en na haar studie schopte ze 
het tot directeur van een Plan-
ned Parenthood fi liaal in Texas. 

Ze deed haar werk vanuit de 
overtuiging dat ze vrouwen 
hielp bij het oplossen van hun 
problemen. Abortus was ook 
voor haarzelf al twee keer een 
uitkomst geweest. Toch ging 
dat niet zonder slag of stoot. 
Nadat ze de abortuspillen 
innam, bloedde ze thuis hevig. 
In haar boek beschrijft ze de 
angstige momenten waarop ze 
dacht dat ze het niet zou overle-
ven. Ondanks die ervaring bleef 
ze voorstander van abortus. 
Haar trauma had ze immers 
diep weggestopt. 

Ondertussen was er in Texas 
een lokale groep christenen 
opgestaan, die sinds het nieuws 
over de aanbouw van het 
abortuscentrum onophoudelijk 
bij het terrein hebben gebeden. 
Die groep opereert nog steeds 
onder de naam 40 Days for Life,
omdat ze regelmatig 40 dagen 
van gebed voor ongeboren 

kinderen, hun moeders en de 
medewerkers van abortuscen-
tra organiseren. Ondertussen 
draaide het abortuscentrum, 
waaraan Abby Johnson leiding 
gaf, op volle toeren. Op een dag 
werd Abby gevraagd of ze kon 
bijspringen in de behandelka-
mer, omdat een personeelslid 
was uitgevallen. Wat ze daar 
zag, veranderde haar leven. On-
danks haar eigen twee abortus-
sen, had ze nog nooit van dicht-
bij een curettage gezien. Ze kon 

alles op het echobeeldscherm 
volgen. Zo zag ze dat het kind 
wegkroop toen het instrument 
in de baarmoeder werd inge-
bracht. De abortusarts grapte 
op dat moment nog door ‘Beam 
me up Scotty!’ (een gevleugelde 
zin uit de populaire tv-serie Star 
Trek) te zeggen, voordat hij de 
katheter vol zoog met de resten 
van het ongeboren kind. Op het 
beeldscherm bleef een lege 
baarmoeder over.

Abby verliet de behandelkamer 
en stortte in. Ze kon niet gelo-
ven wat ze zojuist had gezien. 
Hier kon ze niet meer achter 
staan. Niet lang daarna nam 
ze ontslag en stapte ze over 
naar de christelijke groep die 
al zolang voor het gebouw had 
staan bidden. Ze werd pro-life 
en richtte een stichting op met 
de naam And Then There Were 
None (‘En toen waren er geen’). 
Haar organisatie richt zich 
vooral op medewerkers van 
abortuscentra. Abby Johsnon 
en haar mensen helpen hen 
bij het vinden van nieuw werk, 
buiten de abortusindustrie. 

Haar ingrijpende levensverhaal 
beschreef ze in 2011 al in een 
boek, dat onder de titel Onge-
pland in het Nederlands is ver-
schenen. Nu is er ook de fi lm: 
Unplanned. In Amerika werd 
deze fi lm een bioscoopsucces 
ondanks vele tegenwerkingen 
van nieuwsomroepen, kranten 
en social media. 

We zijn ontzettend dankbaar 
dat de fi lm ook in Nederland in 
de bioscopen kan komen en we 
bidden dat het veel impact mag 
hebben op het Nederlandse 
denken over abortus.

“Op het 
beeldscherm 
bleef een lege 

baarmoeder over”


