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Editoriaal

Beste lezers,

De zomer is voor de meesten 
onder ons een periode waar we 
met volle teugen van kunnen 
genieten. Maar genieten van de 
zomer en zovele andere mooie 
dingen van het leven is enkel 
maar mogelijk als men in de 
juiste stemming is. Die stemming 
kan plots somber worden als 
men geconfronteerd wordt met 
een drama. Dat gebeurde met 
Kathy toen ze verkracht werd en 
zwanger raakte. Door de juiste 
keuze is ze uiteindelijk toch 
opnieuw in staat om te genieten 
van het leven. In dit nummer ook 
wat uitleg over de zegening van 
een zwangere vrouw, deel twee 
van ‘De Bijbel en abortus’, en de 
ervaringen van een gynaecoloog. 
Nog veel leesgenot!

jullie elw team
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Verschijnt niet in december

Tijdens de doctoraatsjaren aan de KUL waren 
wij als medische studenten geboeid door de 
‘pil-revolutie’, die pas op gang was gekomen 
en nieuwe veelbe-
lovende horizonten 
opende voor onze 
overbelaste huis-
moeders van toen, 
de moeders van een 
groot gezin. Eindelijk 
zouden wij op een 
efficiënte wijze, deze belangrijke groep zeer 
verdienstelijke vrouwen kunnen helpen! Met 
deze enige doelgroep voor ogen, was ik toen 
ook een enthousiaste voorschrijver van ‘de 
pil’ tijdens de eerste jaren van mijn praktijk. 
Ik was nog maar pas gestart of de Humanae 
Vitae-bom ontplofte. Hoewel ik de encycliek 
toen niet gelezen had was ik onmiddellijk 
een fervent tegenstander en als bewuste ka-

Ervaringen van een 
gynaecoloog

Na drie jaar specialisatie in Verloskunde en 
Gynaecologie aan de Universiteit van Chicago, 

begon ik mijn private praktijk in België in het 
beruchte jaar 1968.
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tholiek was ik overtuigd dat Paus 
Paulus VI het slachtoffer was ge-
weest van medische desinformatie. 

Bij het uitvoerig beluisteren van 
vrouwen tijdens de pilcontrole, be-
koelde mijn aanvankelijk enthousi-
asme jaar na jaar: hevige hoofdpijn, 
gewichtstoename, borstspanning, 
opgezwollen buik, libido-verlies, 
agressiviteit, hypertensie, trom-
boflebitis… Maar ook ernstige re-
latieproblemen bleken hierdoor 
veroorzaakt te worden: ‘Hoewel ik 
steeds veilig klaar ben voor mijn 
echtgenoot, lijkt de geslachts-
gemeenschap zich te reduceren 
tot een gezamenlijke gymnastiek 
waar de diepe zin van verdwenen 
is.’ Dergelijke opmerkingen waren 
niet uitzonderlijk en ze wezen dui-
delijk op een gebrek aan dialoog, 
met vervreemding als gevolg.

Ondertussen volgden de verte-
genwoordigers van de pilfirma’s 
elkaar op: ‘Ja, dokter, die vroegere 
pil was nogal zwaar maar nu heb-
ben wij de ideale formule, met 
nauwelijks nevenwerkingen!’ Ook 
de doelgroep werd langzamer-
hand, bijna ongemerkt, steeds rui-
mer. In plaats van het helpen van 
moeders die reeds veel kinderen 
hadden, ging alle aandacht naar 
de ideale formule van de pil, die 

dan willekeurig kon gebruikt wor-
den, door vrouwen met één kind, 
vrouwen zonder kind, ongehuw-
den en steeds jongere meisjes. 
De morele verantwoording voor 
het gebruik van de pil kwam hele-
maal niet meer ter sprake. Boven-
dien werd de pil nog voorgesteld 
als het unieke wapen om abor-
tus tegen te gaan en dat mocht 
toch niet worden weerhouden!

Na een tiental jaren had enthou-
siasme de plaats geruimd voor te-
leurstelling en ware bekommernis 
voor de gezondheid van deze vrou-
wen die dag na dag zeer werkzame 
‘medicatie’ slikten en er de neven-
werkingen van ondergingen, ter-
wijl dit alles niet eens diende om 
een ziektetoestand te verhelpen. 

Na een lange zoektocht belandde 
ik aan de universiteit van Birming-
ham, UK waar de gynaecologe 
Anna Flynn sinds jaren een mo-
derne sympto-thermale methode 
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voor vruchtbaarheidsbewustzijn 
verspreidde. (...) Deze vruchtbare 
ontmoeting lag aan de basis van 
de stichting NFP-Vlaanderen vzw, 
een vereniging die sinds meer 
dan 30 jaar de natuurlijke vrucht-
baarheidsbeheersing verspreidt in 
Vlaanderen en Nederland. Even-
eens vertrekkend van de Anna 
Flynn-methode werkten de uni-
versiteit van Düsseldorf (Professor 
Freundl) en later de universiteit van 
Heidelberg (dr. Petra Franck-Her-
rmann) vele jaren aan het opti-
maliseren van deze methode op 
didactisch, pedagogisch en psycho-
logisch gebied alsook door gron-
dig wetenschappelijk onderzoek.

Maar ook wereldwijd werd onder-
tussen in verschillende univer-
sitaire centra wetenschappelijk 
onderzoek verricht zodat op dit 
ogenblik de natuurlijke methoden 
een algemeen aanvaarde weten-
schappelijke basis hebben en een 
uitstekende betrouwbaarheid. Een 
hoogtepunt in deze academische 
erkenning was het Internationaal 
Congres: ‘Vruchtbaarheidsbewust-
zijn, de vergeten hoeksteen’, Ant-
werpen, 6 september 2008, waar 
drie Vlaamse universiteiten aanwe-
zig waren met actieve deelname.
Pas jaren na mijn ‘bekering’ las ik 
voor het eerst de encycliek Hu-

manae Vitae. Toen waren helaas 
reeds alle voorspellingen realiteit 
geworden. Aan het profetische van 
dit zo fel bestreden document kon 
toen niet meer getwijfeld worden.

(Bron: Dr. André Devos, uit het boek: 
‘Hoe een paus gelijk kreeg’ 

van Daniël Maes)

N.v.d.r.: De natuurlijke vruchtbaar-
heidsmethode ‘Sensiplan®’ is voor-
al gericht op het (opnieuw) bewust 
worden van de vruchtbaarheid van 
de vrouw. Deze methode laat inder-
daad toe exact het juiste tijdstip van 
de ovulatie of eisprong te bepalen. 
Daardoor kan deze methode gebruikt 
worden om de vruchtbaarheid te sti-
muleren omdat een echtpaar dan 
het meest gunstige of meest vrucht-
bare moment kan bepalen. Men kan 
deze methode ook gebruiken om de 
vruchtbaarheid binnen het huwelijk 
af te remmen indien daar een ernsti-
ge en gegronde reden voor is. 
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Ik wil even stilstaan bij de betekenis 
van die zegening en hoe zo een vie-
ring verloopt. In het openingswoord 
vat men het goed samen: "God is de 
Heer van alle leven. Hij beslist over 
het bestaan van iedere mens en 
door zijn voorzienigheid leidt en be-
waart Hij het leven van allen. Wij ge-
loven dat dit vooral blijkt als er spra-
ke is van het leven dat voortkomt uit 
een christelijk huwelijk en dat zijn 
bekroning vindt in de gaven van het 
goddelijk leven bij het ontvangen 
van het sacrament van het doop-
sel. De zegen van een vrouw die in 
verwachting is, wil dit duidelijk tot 
uitdrukking brengen. Zo wacht deze 

vrouw in geloof en hoop de tijd af 
van de geboorte. Zo ook geeft zij 
haar medewerking aan Gods liefde: 
de vrucht die zij draagt, omringt zij 
reeds met een moederlijke liefde".

Zo een zegening is een kort ge-
bedsmoment. Dat kan thuis gebeu-
ren, of in de kerk, of in het zieken-
huis. Vóór de eigenlijke zegen wordt 
een stukje gelezen uit het evange-
lie, uit het eerste hoofdstuk van het 
Lucasevangelie waar we horen hoe 
de zwangere Maria en de zwangere 
Elisabeth elkaar ontmoeten: ‘Toen 
Elisabeth de groet van Maria hoorde, 
sprong het kind op in haar schoot 
en werd Elisabeth vervuld met de 
Heilige Geest. En zij riep met luide 
stem: “Gij zijt gezegend onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht 
van uw schoot”.’ (Lucas 1,41-42)
Dan is er een gemeenschappelijk 
smeekgebed met een aantal aan-
roepingen. In die aanroepingen 

DE ZEGENING VAN EEN 
ZWANGERE VROUW

Wanneer er in een gezin een kindje op komst is, ervaren gelovige mensen dat 
als een gave. Men dankt God daarvoor en bidt dat de zwangerschap goed 
mag verlopen. Soms vraagt men de priester of de diaken om een zegen uit 
te spreken. De Kerk heeft daar een zegeningsritueel voor. Naast de zeven sa-
cramenten heeft de Kerk ook een groot aantal zegeningen voor allerlei om-
standigheden en zo ook een zegening van een vrouw die een kind verwacht. 
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richt men zich naar Christus, “de ge-
zegende vrucht van Maria’s schoot, 
die door het geheim van zijn mens-
wording genade en goedheid in 
deze wereld heeft willen brengen”. 
Hij is mens geworden uit een vrouw 
zodat wij aangenomen zouden wor-
den tot Gods kinderen. Hij heeft 
geen vrees gehad voor de schoot 
van Zijn moeder maar de schoot die 
Hem gedragen heeft en de borsten 

die Hem hebben gevoed heeft Hij 
zalig geprezen. In de maagd Maria, 
de gezegende onder de vrouwen, 
heeft Hij de vrouw willen eren. Han-
gend aan het kruis heeft Hij aan de 
Kerk Maria gegeven als de moeder 
die Hij voor Zichzelf had uitgeko-
zen. Door het moederschap schenkt 
Hij Zijn Kerk telkens nieuwe kinde-
ren, vergroot Hij onze vreugde en 
vermeerdert Hij onze blijdschap.

Gods Zegen, priester A. Penne

“Heer onze God, Schepper van alle mensen, door de kracht van de Heilige Geest 

is uw Zoon mens geworden uit de maagd Maria om ons mensen te redden en te 

verlossen van de schuld van de oude zonde. Wij bidden U: verhoor welwillend 

de bede van uw dienares N. In ootmoed vraagt zij U een gezond kind ter we-

reld te mogen brengen. Laat het kind 

voorspoedig geboren worden zodat 

het opgenomen wordt in de gemeen-

schap van uw gelovigen, U in alles 

dient en eens het eeuwig leven binnen-

gaat. Door Christus onze Heer. Amen.” 

Daarna wordt ook een gebed uit-
gesproken waarin de voorspraak en 
de bescherming van Moeder Ma-
ria wordt gevraagd. In de slotritus 
wordt nog eens aan God gevraagd 
de vrouw met Zijn goedheid te be-
schermen, kracht te schenken aan 

haar geloof, haar hoop te versterken 
en haar liefde van dag tot dag te 
doen toenemen. God moge haar bij 
de bevalling bijstaan, haar in haar 
verzuchtingen en beden nabij zijn 
en haar met Zijn genade sterken.

Bij de zegen legt de priester 
de vrouw de handen op 

en bidt dan het mooie gebed: 
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Het verHaal van KatHy
Dit is het verhaal van Kathy, een Amerikaanse hulpverpleegster. 
Zij was 16 jaar oud toen ze verkracht werd en zwanger raakte.

Kathy:"Na de verkrachting voel-
de ik me dood van binnen. Alles 
binnen in mij lag totaal over-
hoop. Die jongen had iets van 
mij gestolen dat ik nooit meer 
terug zou krijgen." 

M a a n d e n l a n g 
verzweeg Kathy 
wat haar overko-
men was en huil-
de zich avond na 
avond in slaap. 
Na verloop van 
tijd verraadde 
haar dikke buik 
de zwangerschap. In plaats van 
hulp te bieden, leverde ieder-
een kritiek. Haar ouders stuur-
den haar naar een opvangtehuis. 
Daar vertelde men haar dat ze 
de baby zou moeten wegdoen. 

Kathy:"Ik was toen ontzettend 
eenzaam. Het enige gezelschap 
dat ik had was dat kleine mensje 
in mijn buik. Naarmate de maan-
den verstreken, kreeg ik er een 
band mee. Ik voelde het trappen. 
Ik besefte meer en meer dat het 
mijn kind was, het behoorde niet 
langer toe aan die verschrikkelij-
ke man die mij verkracht had." 

Een jongetje werd geboren en 
Kathy's ouders besloten toch dat 
Kathy samen met de kleine Pa-
trick bij hen mocht blijven. Maar 
vrienden en kennissen hadden 
daar absoluut geen begrip voor. 
Kathy raakte meer en meer ver-

bitterd en ontvluchtte 
haar ouderlijke woon-
plaats. De nachtmerrie 
werd alleen maar groter. 
Ze raakte verslaafd aan 
drugs en alcohol. 

Kathy:"Als ik nu terug-
denk aan die tijd: het 

was vreselijk. Ik kan niets anders 
zeggen dan dat God me gered 
heeft uit die situatie. Ik trouwde 
en kreeg nog twee jongens. Mijn 
huwelijk was lang niet gemakke-
lijk, want eigenlijk haatte ik alle 
mannen." 

“Word je niet voortdurend her-
innerd aan die verkrachting als 
je Patrick ziet?” 

Kathy: "In het begin bekijk je 
je kind inderdaad zo. Maar toch 
ga je van zo'n hummeltje hou-
den. Dat had ik nooit verwacht 
en aanvankelijk wilde ik dat ook 
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niet. Maar ik besefte dat ik mijn 
kindje de schuld niet mocht ge-
ven van wat er gebeurd was. Een 
verkrachting kan niet ongedaan 
gemaakt worden door een abor-
tus. En eigenlijk is het Patrick 
geweest die me geholpen heeft 
mijn verbittering kwijt te raken 
en de vader te vergeven. Ik pro-
beer nu anderen te helpen - sa-
men met de talloze mensen die 
ook weten dat abortus niets op-
lost - en actief hulp bieden.

Patrick  is intus-
sen volwassen. 
Hoe reageerde 
hij toen hij voor 
het eerst van het 
drama hoorde? 

Patrick: "Mijn hele wereld stort-
te in. Alleen mensen die hetzelf-
de meegemaakt hebben, kunnen 
begrijpen in welke crisis je dan 
terecht komt. Maar God heeft 
me geholpen mijn vader te ver-
geven. Pas daarna kon ik mezelf 

weer accepteren. Ik weet dat dit 
eigenaardig klinkt voor buiten-
staanders, omdat ze zich dat niet 
kunnen voorstellen. Maar geluk-
kig is God voor mij een realiteit." 

“Hoe denk jij nu over abortus 
en verkrachting?” 

Patrick: "Als iemand recht van 
spreken heeft over dit onder-
werp, dan ben ik het wel. Als ik 
geaborteerd zou geweest zijn, 
dan zou ik hier nu niet zitten. Dus 
begrijp je wel waarom ik ertegen 
ben. Er zijn al heel wat wonder-
mooie momenten geweest waar-
op ik mijn verhaal mocht vertel-
len. 

Misschien is het wel mijn taak om 
vrouwen en meisjes, die hetzelf-
de meegemaakt hebben als mijn 
moeder, te helpen."

(Bewerking van artikel van Ineke Hooiveld)



8

De Bijbel en abortus - deel2

De Bijbel leert dat kinderen een zegen zijn.
God heeft onze eerste ouders bevolen om 

‘vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen’ (Genesis 1, 28). 
Waarom? 

Omdat God Zelf vruchtbaar is. 
Liefde stroomt altijd over tot leven. 

Toen de eerste moeder het eerste kind ter wereld bracht, riep ze uit: 
‘Ik heb een mannelijk kind gebaard met de hulp van de Heer’ (Genesis 4, 1). 

De hulp van de Heer is essentieel, want Hij heeft de heerschappij 
over het menselijk leven en is er de oorsprong van. 

Ouders werken samen met God om het leven voort te brengen. 
Omdat dit hele proces onder Gods heerschappij valt, 

is het zondig om het af te breken. 
De profeet Amos veroordeelt de Ammonieten 

‘omdat zij verwachtende moeders in Gilead opensnijden’ (Amos 1, 13).
‘Waarlijk, kinderen zijn een geschenk van de Heer, 

de vrucht van de moederschoot is een beloning’ (Psalm 127, 3).

Alhoewel het woord ‘abortus’ niet in de Bijbel voorkomt, leert de Bijbel
toch duidelijk dat abortus verkeerd is. In deze achtdelige reeks artikels 

kijken we naar enkele Bijbelse redenen waarom abortus, 
het opzettelijk vernietigen van een kind in de baarmoeder, 

heel erg verkeerd is.


