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De keuze van waardigheid

Sommigen beweren: 

"Het is duidelijk dat de wet mij niet toelaat om met 
mijn lichaam te doen wat ik maar wil: ik kan mezelf 
niet als slaaf verkopen, en ik kan mijn organen ook niet 
laten veilen. Maar men kan me toch niet verhinderen 
mezelf te doden! Dus waarom zou men absoluut willen 
voorkomen dat ik de hulp krijg die ik nodig heb om een 
einde te stellen aan mijn leven als ik er bijvoorbeeld zelf 
niet toe in staat ben? Men kan mij toch niet dwingen 
om in leven te blijven!” 

Het is waar, dat kunnen we niet. Maar er is geen 
wetgeving nodig die, door deze fatale handeling ook 
toe te laten en mogelijk te maken, ze in feite ook 
aanmoedigt. 

Men zal dan argumenteren:

“Maar als het mijn keuze is, laat me dan vrij om mijn 
leven naar eigen goeddunken te beëindigen!” 

Bij dit laatste moeten we even blijven stilstaan: zijn 
de mensen die de keuze om te sterven presenteren als 
hun eigen keuze, wel zo ‘vrij’ als ze beweren?

Er schuilt iets pervers in het voorstellen van zelfmoord 
of euthanasie als een ‘moedig’ gebaar, zoals de media 
ons wil doen geloven. Het is natuurlijk heel menselijk 
om het lijden te willen vermijden, maar als moed zich 
ergens manifesteert, dan is het in de wil om zich niet 
door het lijden te laten verslaan. Laten we de steen niet 
naar iemand gooien, maar is het niet zo dat mensen 

die het lijden willen vermijden moediger zijn dan zij 
die het lijden niet uit de weg gaan.

Maar bovenal is de boodschap die door zo’n wetgeving 
ten gunste van euthanasie naar de samenleving 
wordt gezonden gewoon catastrofaal: want daarmee 
vertelt ze de mensen dat als ze een last voor anderen 
beginnen te worden, ze best ‘hun moed in beide 
handen nemen’… en een einde aan hun leven stellen. 
Mensen die geen betekenis meer in hun leven zien, 
die zich op een doodlopende weg bevinden, worden 
zo naar de ‘uitgang’ geduwd. Ze worden overhaald om 
hun leven te beëindigen, en men maakt hen duidelijk 
dat ze met dit zogenaamd ‘moedig gebaar’ niet langer 
een last zullen zijn van hen die wel nog willen blijven 
leven. En die ‘hen’, dat zijn helaas vaak familieleden. 

Wetgeving die euthanasie en hulp bij zelfdoding 
mogelijk maakt, is onvermijdelijk medeschuldig, ook 
al is dat misschien niet de bedoeling. Als daarentegen 
een persoon in nood die denkt dat hij zich moet 

Euthanasie en hulp bij zelfdoding worden soms voorgesteld als ‘individuele keuzes’ in naam van de ‘menselijke 
waardigheid’. Maar zijn ze dat echt, en in welke zin moeten we ‘menselijke waardigheid’ begrijpen? Laten we heel 
kort stilstaan bij enkele van deze vragen over de meest ernstige beslissingen rond het levenseinde.
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aanpassen aan de huidige cultuur en in de verleiding 
komt om zijn leven te beëindigen, te horen krijgt dat 
de samenleving zijn keuze veroordeelt, dan zal die 
persoon misschien wel van gedachte veranderen. 

In ieder geval zal een wetgeving die krachtig tegen 
deze doodswens ingaat een duidelijke boodschap 
afgeven: zulke wet in dienst van het algemeen belang 
is niet van mening dat er ooit één onschuldig mens te 
veel op deze aarde is; ze wil dat iedereen kan blijven 
leven tot aan de natuurlijke dood, terwijl er ook 
het nodige gedaan moet worden om die mensen te 
helpen. Daarentegen suggereert een wetgeving die 
euthanasie bevordert ons dat er in sommige gevallen 
te veel mensen zijn die het niet waard zijn om in 
leven te blijven, en dat we hen — in plaats van hen 
hulp aan te bieden — voor hun ‘vertrek’ uit onze 
wereld een wettelijk kader moeten aanbieden om dat 
vertrek te vergemakkelijken. Is dit laatste de manier 
waarop de overheid mensen die lijden wil helpen? De 
boodschap is: “Als je leven geen waarde meer heeft, is 
het tijd om na te denken over de beëindiging ervan.” 

Dit is het programma van EXIT INTERNATIONAL 
in vele landen, van MAID (Medical Assistance in 
Dying) in Canada, en van ADMD (Association pour 
le droit de mourir dans la dignité) en RWS (Recht op 
waardig sterven) in België. Dit alles is onvoldoende 
gefundeerd omdat er geen toestand van fysiek of 
mentaal verval bestaat die een mens zijn intrinsieke 
waardigheid ontneemt. 

Fundamenteel is de menselijke waardigheid constant 
aanwezig en lijden ontneemt een persoon niet 
een deel van zijn menselijkheid. Er bestaan geen 
meerwaardige en minderwaardige mensen. En 
lijden maakt je niet tot iemand die geen menselijke 
waardigheid meer heeft. Het is essentieel om dit 
te onthouden en voet bij stuk te houden. Derhalve 
roepen we op om – verre van het lijden te negeren – 
daadwerkelijk begaan te zijn met mensen die er slecht 
aan toe zijn. Herinneren we eraan dat deze mensen 
hulp en ondersteuning nodig hebben in plaats van als 
wegwerp afval beschouwd te worden.

In april al werd een wetsvoorstel ingediend om 
ongeboren baby's met een handicap te beschermen 
tegen discriminatie door een einde te maken aan die 
abortusuitzondering. President Andrzej Duda steunde 
dat wetsvoorstel. AFP (Agence France-Presse) meldt 
dat het Constitutioneel Hof donderdag het standpunt 
van de pro-life beweging — namelijk dat die 
uitzondering in strijd zou zijn met de grondwettelijk 
beschermde mensenrechten — had gevolgd. In haar 
uitspraak zei opperrechter Julia Przylebska dat de 
wet volgens het rapport ‘onverenigbaar’ is met de 
Poolse grondwet. Deze uitspraak kan duizenden 
mensenlevens redden. 

Volgens het rapport meldde in 2019 de Poolse 
gezondheidsdiensten 1.100 abortussen. Irene 
Donadio van International Planned Parenthood 
Federation European Network, vertelde Euronews 
in april dat ongeveer 97 procent van de abortussen 
in Polen wordt gedaan vanwege foetale afwijkingen. 

Pro-life organisaties werken al jaren om een einde 
te maken aan deze discriminerende uitzondering. 
In 2019 hebben ze de grondwettigheid van die 
uitzonderingen aangevochten, met het argument dat 
deze een bepaalde klasse mensen discrimineert, zo 
meldt de Poolse nieuwsdienst. 

"Aangezien het kenmerk van menselijke waardigheid 
de mens toebehoort vanaf het moment van de 
conceptie en aangezien de bescherming van het 
recht op leven daarvan een direct gevolg is, ... moet 
de grondwet van de Republiek Polen concluderen 
dat het recht op leven ook in de prenatale fase een 
mensenrecht is en bijgevolg recht heeft op de dezelfde 
bescherming van de menselijke waardigheid.”, zo 
schreven ze in hun verzoekschrift aan de rechtbank. 

Ze zeiden dat de legalisatie van abortus betreffende 
ongeboren baby’s met een handicap in strijd is met de 
antidiscriminatiewetten en moet worden vernietigd.

Poolse rechtbank verbiedt abortus van gehandicapte baby’s

Het Constitutionele Hof van Polen heeft donderdag 22 oktober de discriminerende abortuswet geschrapt die 
het mogelijk maakte ongeboren baby’s met een handicap te laten aborteren. De Poolse wet van 1993 verbood 
abortussen in de meeste gevallen. Ze stond echter uitzonderingen toe “wanneer prenatale tests of andere medische 
redenen wijzen op een grote kans op ernstige en onomkeerbare beschadiging van de foetus of op een ongeneeslijke 
levensbedreigende ziekte”, aldus de Poolse nieuwsdienst.
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"... de overheid is grondwettelijk verplicht om 
mensenlevens in de prenatale fase te beschermen 
en discriminatie van baby’s in deze primaire fase te  
verbieden", vervolgden de pro-lifers. "Aangezien het 
leven begint bij de conceptie, vanaf de eerste dag van 
de zwangerschap, is constitutionele bescherming ook 
in de prenatale levensfase van toepassing." 

Pro-abortusgroepen reageerden verontwaardigd met 
te stellen dat het beëindigen van de uitzondering 
zou neerkomen op ‘marteling’ voor vrouwen, zo 
meldt BBC. Ondanks de aanhoudende druk van 
de Verenigde Naties, andere Europese landen en 
belangenbehartigers voor abortus, zijn de Poolse 
wetgevers zich blijven inzetten voor het beschermen 
van het leven van ongeboren baby's. De Europese 
landen die momenteel het beste scoren op pro-life 
vlak zijn Andorra, Liechtenstein, San Marino, Malta, 
Polen en Vaticaanstad. 

Open brief over abortusLezers schrijven...

Mijn naam is Wim Corbeel. Ik ben een mens van vlees en bloed, net als u. Ik ben geboren op 20 oktober 1971. 
Twee dagen nadien werd ik geadopteerd door twee parels van mensen die, met vallen en opstaan, probeerden hun 
kinderen een warme thuis te bieden. Ik ben hen daarvoor nog steeds oprecht dankbaar. Ik heb heel wat vreugde 
gekend door geschenken als familie, vrienden, werk, hobby’s en bovenal mijn lieve echtgenote. Tegelijk heb ik ook 
intens moeilijke periodes en diepe crisissen gekend. Maar ik ben er. En ik mag er zijn.
Toen mijn moeder zwanger werd, lag abortus voor 
als een reële optie. Hoewel ik mijn biologische ouders 
nooit ben gaan zoeken, ben ik hen intens dankbaar 
dat ze me het leven hebben geschonken. Later heb 
ik me vaak proberen voor te stellen wat er met mij 
(niet) zou gebeurd zijn als mijn biologische ouders 
voor abortus hadden gekozen. Wanneer ik daarover 
met mensen sprak, zeiden sommigen me dat dit een 
emotionele vraag is. Maar het is geen emotionele 
vraag. Het is een existentiële vraag. Het heeft niet 
alleen te maken met mijn gevoelens, maar met heel 
mijn bestaan. 

Volgens mij draait het huidige abortusdebat te veel 
rond biologische processen: vanaf wanneer is iemand 
fysiek levensvatbaar, vanaf wanneer voelt iemand 
pijn,…? Deze vragen raken de kern van de zaak 
voor mij uiteindelijk niet. Het moment waarop het 
mogelijk werd dat ik, zonder verder ingrijpen van 
natuur of mens, een menselijk wezen kon worden, 
had ik in mijn ogen recht van bestaan. Voor mij is 
mijn geschiedenis begonnen toen een eicel bevrucht 
werd. Niet toen ik een embryo werd. Niet toen 
abortus volgens de wet niet meer op mij toegepast 
mocht worden. 

Vaak hoor ik dat vrouwen het recht hebben om 
over hun eigen lichaam te beslissen. Steeds weer 
bezorgt die stelling me rillingen. Geen emotionele, 
maar existentiële rillingen. Ik heb veel respect voor 
het verdriet van degenen die voor abortus hebben 
gekozen. Maar het kwetsbare leven dat in een 
zwangere vrouw groeit, krijgt hier geen enkele stem. 
‘Baas in eigen buik’: het is de taal van macht, niet van 
liefde. Mijn getuigenis heeft te maken met wie ik ben 
en met de vele anderen die er niet geweest zouden 
zijn als hun ouders tot abortus hadden besloten. Wij 
zijn allemaal mensen. Daar gaat het om.
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

credit-card BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van 
deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.

Kantooruren: 9u - 16u30 
phone-alt + 32 (0)15/42.28.14 
envelope info@provita.be

www.provita.be
www.wondervanhetleven.be

www.echteliefdewacht.be
www.unplanned.be

Blijf geven voor het leven van de kleinstenhand-holding-heart

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

Amy is moeder van 7 kinderen (2 
geadopteerd, waarvan een kind 
met het syndroom van Down). 
Zij is ondubbelzinnig katholiek, 
charismatisch en verdedigt de 
waardigheid van het menselijk 
leven met deze uitspraak: “Het 
leven begint met de conceptie 
en eindigt met de natuurlijke 
dood”. (Korte voorstelling van 
haar familie: https://youtu.be/
dHknSkAW1N0). Zij heeft 
enkele zware hoorzittingen 
moeten ondergaan, waarin 
zij geconfronteerd werd met 
een aantal grote ‘politieke 
verworvenheden’ die onze huidige 
samenlevingen wereldwijd teisteren. De senaat heeft 
haar benoeming bevestigd  op 26 oktober 2020.

De benoeming van Amy Coney Barrett kan de 
volgende jaren grondige veranderingen meebrengen. 
De meerderheid van de 9 rechters is nu uitdrukkelijk 
pro-life en zou wel eens de verwoestende cultuur 
van de dood kunnen omkeren tot een ware 

cultuur van het leven, waarmee 
uiteindelijk de gruwel van 
abortus in Amerika kan eindigen. 
Ultraliberalen hebben het erg 
moeilijk met deze uitgesproken 
katholieke vrouw, moeder van 
een groot en sociaal gezin. 

Laat me bij deze gelegenheid 
hulde brengen aan alle vergeten 
moeders van een groot gezin, 
waarin wij zelf en zovele van 
onze vrienden mochten opgroei- 
en. Zij zijn de mooie vrouwen 
en draagsters van het leven dat 
ze koesterden. Zij gaven ons niet 
alleen voedsel en kleding, maar 

vooral liefde en hoop, verantwoordelijkheidszin en 
vreugde. De schittering in hun ogen stimuleerde ons 
om de tegenslagen in het leven moedig te aanvaarden. 
Hun voorbeeld toonde ons dat we ons lijden waard 
moeten zijn en anderen helpen hun levenslasten 
te dragen. God zegene Amy, haar gezin en haar 
zending. God zegene alle moeders en vrouwen 
die in het licht van het christelijk geloof leven.

Amy Coney Barrett als nieuwe rechter
Op 18 september 2020 stierf op 87 jarige leeftijd een van de 3 vrouwen die deel uitmaken van de 9 rechters 
(benoemd voor het leven) van het Amerikaanse Hooggerechtshof: Ruth Bader Ginsburg. Zij was heel progressief en 
een boegbeeld van het feminisme, een voorvechtster voor abortus, euthanasie,  genderideologie, homo-combinaties, 
transgender en nog zo veel meer. Donald Trump heeft de beruchte pro-abortus Ruth Bader Ginsburg vervangen 
door Amy Coney Barrett, een briljante juriste van 48 jaar, voormalige professor aan de ‘Notre Dame University’ 
van Indiana.


