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Het heeft de gemoederen sterk beroerd de voorbije 
maanden in Ierland, met afwisselend ‘yes’- en ‘no’-
affiches. Even leek het erop dat de pro-life ‘no’-
groep de bovenhand zou halen, maar dan kwam de 
uitslag van het referendum: 66,4 % van de bevolking 
had ‘yes’ gestemd. De vraag die beantwoord moest 
worden was: “Moet het amendement dat recht 
op leven van ongeboren kinderen garandeert, 
uit de grondwet verwijderd worden?” In 1983 
had 67 % vóór dit amendement gekozen. Ierland 
was toen een van de weinige landen die zich niet 
lieten meezuigen met de trend om abortus onder 
bepaalde voorwaarden toch toe te laten en dus 
te legaliseren of tenminste te depenaliseren. 

Nu wordt Ierland door de pro-abortus lobby gezien 
als een land dat ‘eindelijk bijbeent’. Binnenkort zal 
het wellicht zelfs het voortouw nemen in de strijd 
voor de totale liberalisering van abortus door de 
limiet voor abortus te verschuiven van 12 naar 24 
weken (=6 maanden!). De 
enige reden zou zijn: wan-
neer de gezondheid van 
de moeder in gevaar is, 
zonder echter te bepalen 
over welke gevaren dat 
zou kunnen gaan. Erger 
nog: deze limiet kan wor-
den verlengd als blijkt dat 
het kind zich in een ‘le-
vensbeperkende toestand’ 
bevindt, zonder enige uit-
leg te geven van wat dat in 
feite betekent. Het bijzon-
dere is dat Ierland het enige land is waar de legalise-
ring van abortus via een referendum gestemd werd, 
weliswaar nog te bevestigen door het parlement. Het 
is schokkend vast te stellen dat in een goede der-

tig jaar een totale ommekeer heeft plaatsgevonden. 
Reeds in 1983 was er verdeeldheid bij de Ierse ka-
tholieke bisschoppen over het al dan niet benadruk-
ken van de gewetensvrijheid van de gelovigen bij 
het stemmen. Wat Johannes-Paulus II in ‘Evange-
lium Vitae’ scheef, herhaalde Benedictus XVI in 
2008: “Politici, wier uitdrukkelijke plicht het is het 
welzijn van de mens te dienen, moeten zich ervan 
bewust zijn dat elke overwogen beslissing om een 
onschuldig iemand van het leven te beroven, van-
uit moreel standpunt niet goed te praten is.” Som-
mige bisschoppen stelden destijds terecht, dat de 
eerbied voor het leven vanaf de conceptie absoluut 
is en dus een zaak is van de natuurwet waarop het 
geweten moet worden afgestemd. Anderen spraken 
zich voorzichtiger uit en lieten het liever over aan 
het geweten van iedere gelovige om daarover te 
beslissen. De 67 % overwinning van 1983 mocht 
dus echt gezien worden als een uitdrukkelijke keuze 
vóór het leven. Die verdeeldheid en onduidelijkheid 

was ook te merken bij de 
gelovigen. Sommigen die 
wel tegen abortus waren, 
lieten zich wellicht leiden 
door een soort van me-
delijden voor de toestand 
waarin een vrouw zich 
kan bevinden en legden 
daarom meer gewicht bij 
de gewetensvrijheid dan 
bij de eis van het absolu-
te respect voor het leven. 
Bij het recente referen-
dum werd de stem van 

vele bisschoppen amper gehoord, en zij die spra-
ken benadrukten spijtig genoeg opnieuw de ge-
wetensvrijheid. Iemand in Ierland zei me dat de 
bisschoppen schrik hadden zich nog openlijk uit 

Overwinning voor abortus in Ierland
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te drukken na de nederlaag die ze geleden had-
den bij een vorig referendum over het al dan niet 
goedkeuren van het homohuwelijk. Toen hadden 
ze zich wel duidelijk op voorhand uitgesproken 
en de gelovigen opgeroepen om tegen te stemmen. 

De minderheid van 33,4 % die uitdrukkelijk koos 
voor het behoud van het amendement in de grond-
wet om alle leven te eerbiedigen komt van een ster-
ke en overtuigde groep die fundamenteel achter de 
absolute eerbied voor het leven vanaf de conceptie 
tot aan de natuurlijke dood blijft staan. Zij verdie-
nen vandaag meer dan ooit aanmoediging. Zij moe-
ten met duidelijke argumenten nog pogen de finale 
stemming in het parlement te beïnvloeden. Want 
men overschrijdt meteen al de grens van abortus 
naar infanticide als men een levensvatbaar kind van 
6 maanden gaat ‘aborteren’. Het is opvallend dat 
momenteel in de Verenigde Staten een tegenover-
gestelde beweging aan de gang is, waarbij abortus 
terug aan striktere banden gelegd wordt. Heeft men 
daar beseft dat een grens overschreden is? Dat het 
doden met financiering van de overheid onaanvaard-
baar is voor een staat die het algemeen welzijn moet 
dienen, vooral van de zwaksten in de samenleving?

Een leugenachtige mythe

Het is een leugenachtige mythe te beweren dat men 
met abortus een vrouw kan helpen. Het is ook to-
taal onterecht mensen die tegen abortus zijn, van 
extremisme en onbarmhartigheid te beschuldigen, 
omdat ze zich hardvochtig zouden opstellen tegen-
over vrouwen in nood, hen in de steek zouden la-
ten, of hen daardoor tot illegale en dus onveilige 
abortussen zouden aanzetten. Zij die zich opstellen 
tegen abortus zijn ook diegenen die via andere we-
gen zoeken hoe ze vrouwen in nood echt kunnen 
helpen zonder dat ze het leven van hun kind moeten 
opofferen. Hun doelstelling blijft steeds: de vrouw 
zodanig helpen dat het kind gered kan worden. De 
realiteit is dat abortuscentra er alles aan doen om 
het inherente schuldgevoel bij vrouwen weg te pra-
ten (cfr. eindwerk Joke Van Damme, UGent, 2011). 
Zij die aan abortusklinieken staan en correcte in-
formatie aanbieden (abortus is niet zomaar een tand 
trekken!), bieden juist wél daadwerkelijke hulp aan, 
hulp die de Belgische overheid althans verzuimt te 
bieden. Nu wordt doden en elimineren steeds meer 
voorgesteld als de enige oplossing voor hen die in 
een zogenaamd uitzichtloze situatie terecht zijn ge-
komen. Kan dat vooruitgang worden genoemd?!

Het einde van de democratie is ingeluid wanneer men 
via een referendum beslist over de dood van hen die 
zich nog niet kunnen verdedigen. Heeft de overheid 
en de samenleving vóór alles niet de opdracht om met 
speciale aandacht en met specifieke maatregelen de 
zwaksten binnen die samenleving te beschermen? 
Het achtste amendement in de grondwet van Ierland 
was hier een schoolvoorbeeld van. Wanneer een 
moeder afstand doet van haar aangeboren bescher-
mende rol als moeder, wordt haar ongeboren kind 
de zwakste in de samenleving. Verdient dit kind dan 
geen bescherming vanuit de samenleving? Bepaal-
de principes en morele waarden kunnen niet zomaar 
door een referendum van de tafel geveegd worden!  

Het zou verkeerd zijn alle schuld op de overheid of 
het parlement of de samenleving te schuiven. Het 
grootste probleem is de veranderde mentaliteit van 
de mens. De slogan ‘baas in eigen buik’ die destijds 
enkel door menige dolle mina’s werd uitgeroepen, 
is vandaag een algemeen ingeburgerde mentaliteit 
geworden. Bij velen moet alles plaats maken voor 
de absolute zelfbeschikking waaraan in het kiel-
zog van de absolute vrijheid en autonomie niet 
meer mag worden geraakt. Het zogenaamde mede-
lijden naar anderen toe dat door sommigen wordt 
aangehaald om de praktijk van abortus te verdedi-
gen, is een indekking om het eigen verlangen naar 
absolute zelfbeschikking te verdoezelen. Ook de 
seksuele revolutie van de jaren ’60 heeft er zeker 
niet toe bijgedragen om de abortuscijfers naar be-
neden te halen, integendeel. Kunstmatige voorbe-
hoedsmiddelen werden en worden wereldwijd ge-
promoot, waardoor de band tussen seksualiteit en 
voortplanting verloren is gegaan. Seksuele daden 
zouden aan ‘veiligheid’ gewonnen hebben. En toch 
is de vraag naar abortus bij ongewenste zwanger-
schappen toegenomen in plaats van afgenomen! 
Dit komt omdat onze levenswijze vaak louter uti-
litaristisch en hedonistisch geworden is: seks wordt 
gereduceerd tot enkel nog maar een genotsmiddel.

Ook in België wordt vurig gestreden om abortus 
en euthanasie uit het strafrecht te halen. Men wil 
beiden als een ‘recht’ laten erkennen. Men wil de 
modaliteiten bij abortus versoepelen, onder ande-
re door een kortere tijd tussen de vraag en de uit-
voering van abortus, of door deze bedenktijd zelfs 
gewoon af te schaffen. De huidige wet beschermt 
de vrouw juist tegen een overhaast en onder druk 
genomen beslissing. Vandaar de eis dat het een ‘vol-
gehouden’ beslissing moet zijn van minstens zes da-
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gen. Als tegenargument zegt men dan dat het lange 
wachten voor de vrouw in kwestie ondraaglijk zou 
zijn. Dat het hier gaat over de keuze van de vrouw 
om haar eigen kind al dan niet het leven te gunnen, 
wordt totaal genegeerd. De huidige wet verplicht de 
uitvoerders om zorgvuldig de vrouw te begeleiden, 
zodat ze niet onder druk voor abortus kiest. Maar 
aan het ongeboren leven wordt geen enkele vorm 
van zelfbeschikking toegekend! Het is normaal en 
natuurlijk dat de moeder de bescherming van het 
ongeboren kind op zich neemt, maar wanneer ze 
dit weigert te doen, is er geen enkele instantie die 
deze beschermende maatregel overneemt of ga-
randeert. Voor ouderen die niet meer voor zichzelf 
kunnen zorgen en ook voor mensen met een zwa-
re psychiatrische aandoening of een mentale han-
dicap wordt een bewindvoerder aangesteld. Maar 
deze maatregel geldt niet voor de ongeborenen die 
nog onbekwaam zijn om voor hun rechten op te ko-
men. Zijn de ongeborenen werkelijk de meest rech-
teloze mensen van onze maatschappij geworden?

De uitslag van het referendum in Ierland weerspie-
gelt hoe ook in andere westerse landen over abortus 
wordt gedacht. Waarom gaat het in de Verenigde Sta-
ten dan in de tegenovergestelde richting? Wat kun-
nen we doen opdat deze 33,6 % de moed zou blijven 
opbrengen om weerstand te bieden om niet ten onder 
te gaan door de tegendruk die toch wel heel groot is? 
Moeten we met ons allen niet blijven zoeken naar 
wegen om mensen die zich inderdaad in een noodsi-
tuatie bevinden alternatieven aan te bieden waar zo-
wel moeder als kind gered kunnen worden, zoals dat 
vandaag ook in Polen gebeurt? We moeten ons blij-
ven inzetten om – zoals in Polen – aanstaande moe-
ders in noodsituaties goede alternatieven aan te bie-
den waardoor hun kinderen gered kunnen worden.

Preventie van abortus

Huwelijk en gezin zijn grotendeels van de kaart ge-
veegd, en daarmee ook de basis voor verantwoord 
ouderschap dat ook het kind beschermt. Nochtans 
hebben man en vrouw het recht om ‘te huwen en 
een gezin te stichten’ (Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, art. 16). Willen we abortus 
bestrijden, dan wordt het hoog tijd dat we jongeren 
opnieuw zodanig opvoeden dat ze hun seksualiteit 
op een goede en menswaardige wijze kunnen uitbou-
wen. De huidige relationele en seksuele opvoeding 
leert vaak enkel het recreatieve aspect en negeert het 
procreatieve aspect. De bewustmaking van het pro-
creatieve aspect is de enige manier om het kwaad te 
bestrijden. Veel te vaak wordt abortus gebruikt als 
een noodrem voor mislukte anticonceptie. In norma-
le omstandigheden hebben vrouwen die voor abor-
tus ‘kiezen’ wel degelijk de keuze om al dan niet 
met een bepaalde man gemeenschap te hebben. Zij 
moeten opnieuw leren, eerst te praten over hun ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid. Kortom: mensen 
moeten er opnieuw bewust van gemaakt worden dat 
vruchtbaarheid, seksualiteit en genot samen horen.

In een duistere omgeving kan één licht voldoende 
zijn om de weg niet te verliezen. Momenteel bevin-
den we ons ergens in de nacht en we zullen nog veel 
energie nodig hebben om te blijven schijnen. Maar 
we moeten het geloof blijven koesteren dat het 
eenmaal opnieuw licht zal worden. We weten niet 
wanneer, maar eenmaal zal het licht opnieuw door-
breken. En daarom moeten we blijven lichten, ook 
en vooral als de duisternis nog hardnekkiger wordt.

Broeder René Stockman

Het gezin, gebouwd op de vereniging van een man 
en een vrouw, heel zijn leven verliefd kunnen blij-
ven, ook bij ontrouw geduld oefenen… en de gruwel 
van selectieve abortus, dat zijn de voornaamste on-
derwerpen die paus Franciscus heeft aangesneden. 
Hij spoorde aan om met passie over het gezin te 
spreken, ook als dat moed vraagt. Echtelijke lief-
de is geen (liefdes)roman, echtelijke liefde is échte 
liefde, waarbij men heel zijn leven leert verliefd te 
blijven, ondanks de vele problemen. 

Meer vrouw, meer man, de uitdaging

Paus Franciscus heeft op 16 juni jongstleden in het 
Vaticaan het forum ontvangen van de Italiaanse ver-
enigingen voor het gezin. Hij zei: “Het gezinsleven 
‘is een offer, doch een mooi offer’, waar de liefde 
alle dagen opgebouwd wordt. Een uitdaging! Wat is 
de grootste uitdaging voor de man? Zijn echtgenote 
meer tot vrouw maken. Meer vrouw. Dat zij meer 
vrouw wordt. En wat is de uitdaging voor de vrouw? 

Wanneer de paus met passie spreekt over het gezin
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Met onze voordrachten waren we te...
14   juni   Lokeren
14   juni   Nevele
15   juni   Hooglede
18   juni   Steenhuize
19   juni   Houtvenne
21   juni   Roosdaal

22   juni   Roosdaal
22   juni   Wilrijk
25   juni   Roosdaal 
25   juni   Sint-Gillis-Waas
26   juni   Zonhoven
27   juni   Kluisbergen

Haar echtgenoot meer tot man maken”. Zo verze-
kerde de paus. De paus pleitte vooral voor geduld 
in het huwelijksleven: “Wanneer men het probleem 
niet meteen kan oplossen, is het geduld van ‘de lief-
de die wacht’ nodig”. En dit in velerlei situaties: bij 
crisissen, bij ruzies, of wanneer de ene roept kan de 
ander de storm in stilte laten voorbijgaan en op het 
gepaste moment opnieuw ter sprake brengen”. En 
zelfs óók bij ontrouw! De paus citeerde als voorbeeld 
de vele vrouwen die in stilte gewacht hebben… tot 
hun echtgenoten hen opnieuw trouw werden. Dat is 
de ‘heiligheid die alles vergeeft, omdat zij bemint’. 
Verwijzend naar de apostolische exhortatie’Amoris 
laetitia, zei de paus dat de kern van het document 
het vierde hoofdstuk is, namelijk: de spiritualiteit 
van alledag in het gezin. Hij betreurt dat sommi-
gen Amoris laetitia herleid hebben tot een steriele 
moraal van: ‘dit is toegelaten, en dat is verboden’. 
Maar ze hebben er niets van begrepen! 

Het huwelijk is geen loterij

“Het gezin is een avontuur, maar een mooi avon-
tuur! Maar vandaag – ik zeg het met pijn in het 
hart – zien we dat velen met een huwelijk of een 
gezin starten alsof het een loterij is: Allee, we be-
ginnen eraan,… jaja… misschien gaat het, …en als 
het niet gaat dan annuleren we het en beginnen we 
opnieuw.” De paus is bedroefd over de oppervlak-
kigheid tegenover de grootste gave die God aan de 
mensheid gegeven heeft: het gezin! “… jullie zijn 

een icoon van God, het gezin is een icoon van God. 
Man en vrouw… Hij heeft het zelf gezegd, niet ik! 
Dat is groot, dat is sacraal.” De paus zei ook dat het 
droevig is te moeten vaststellen dat men tegenwoor-
dig spreekt van ‘verschillende soorten’ van gezin-
nen, ‘verschillende types’ van gezinnen. “Maar de 
familie als beeld van God: man en vrouw, is slechts 
één gezin! Zelfs als man en vrouw niet gelovig zijn, 
als zij van elkaar houden en zich in het huwelijk 
verenigen, dan zijn zij het beeld en de gelijkenis van 
God, ook al geloven zij niet”. 

De kinderen aanvaarden zoals zij komen

“Kinderen zijn het grootste geschenk”, benadrukte 
de paus. “Kinderen moeten aanvaard worden zoals 
zij komen, zoals God ze stuurt, zoals God het toe-
laat, ook al zijn ze ziek. Het is de gewoonte gewor-
den om in de eerste maanden van de zwangerschap 
bepaalde onderzoeken te doen: om te zien of het kind 
niet ziek is; of er geen problemen zijn. En indien er 
wél problemen zijn, dan rijst de vraag: doen we het 
weg? Om het rustig leven veilig te stellen, wordt dat 
onschuldig kind dan geëlimineerd… kindermoord! 
De gruweldaden van de nazi’s zijn voor de meesten 
onder ons weerzinwekkend. Maar vandaag doen wij 
net hetzelfde, met witte handschoenen aan”, zo luidt 
de aanklacht van de paus. 

(Bewerking van vertaald artikel van de Maranatha-
gemeenschap, 17/06/2018, Rome, Zenit.org)


