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Speel niet met kinderlevens

Concreet verlengt het nieuwe wetsvoorstel de tijd 
waarin een abortus legaal kan worden uitgevoerd van 
12 naar 18 weken, dus tot de vijfde maand van de zwan-
gerschap! Ook de bedenktijd van 
6 dagen wil men verkorten naar 
48 uur (terwijl het in Nederland 
bijvoorbeeld 5 dagen is). Artsen, 
verzorgers en burgers hebben 
de afgelopen maanden tegen het 
morbide spel van onze besluit-
vormers gereageerd. De opposi-
tie tegen het wetsvoorstel heeft 
meer dan 10.000 handtekeningen 
verzameld in een poging om deze ‘dodelijke machi-
ne’ te stoppen, maar tevergeefs. In dit kritieke stadium 
moeten we verschillende zaken voor ogen houden.

Ten eerste: we moeten ons ook nog altijd blijven ver-
zetten tegen de huidige barbaarse wet, want de huidige 
wet is niet te verdedigen onder het mom dat het een 
‘minder kwaad’ is. Moordenaars weigeren een kind 
van 18 weken te doden, maar hen toch toelaten een 
kind van 12 weken te doden, zou neerkomen op een 
instemming met hun vroegere overwinning. Absolute 
standvastigheid is op dit punt essentieel: geen enkele 
wetgeving met betrekking tot abortus is aanvaardbaar, 
behalve wanneer ze gericht is op het verbannen van 
het doden van een onschuldige mens vanaf het mo-
ment van de conceptie. Een compromis hieromtrent 
is onmogelijk; we mogen geen compromissen sluiten 
over leven en dood!
Ten tweede: in dit debat is er in het parlement opnieuw 
geen enkele politicus die echt de kant van het leven 
kiest; de ‘beste’ pro-dood-politiekers zijn enkel maar 

minder fanatiek dan de slechtste en willen alleen maar 
een status-quo handhaven, maar daar blijft het ook 
bij. Erger nog: al degenen die het wetsvoorstel heb-

ben ingediend, hebben duidelijk 
ook hun intentie kenbaar gemaakt 
om daar niet te stoppen. Waarom 
abortus toelaten tot 18 weken, en 
indien mogelijk, niet tot 19 of 20 
weken? Het is een spel voor hen: 
ze proberen uit te zoeken waar ze 
de volgende keer hun limiet kun-
nen stellen. Onthoud dus wie hun 
bondgenoten zijn.

En daarmee raken we dan aan het derde punt dat we 
voor ogen moeten houden: willen we écht werk maken 
ten gunste van het leven? Laten we dan zoveel moge-
lijk de pro-life petities ondertekenen, maar ook stop-
pen met groepen en lobby's te steunen die de cultuur 
van de dood bevorderen. In hun wetsvoorstel hebben 
de socialisten Tillieux, Désir, Prévot en andere pro-
motoren van de moord op ongeboren kinderen, ook 
hun bondgenoten kenbaar gemaakt. Laten we hier in 
het bijzonder de aandacht vestigen op de bondgeno-
ten Amnesty International en De Liga voor de Rech-
ten van de Mens. Deze organisaties komen via de pers 
vaak in een positief daglicht te staan, waardoor het pu-
bliek bij hen gemakkelijk bijvoorbeeld een kaars tegen 
de doodstraf koopt, of een van hun campagnes steunt, 
denkend dat ze daarmee een goed doel steunen. Maar 
hun zogenaamde ‘strijd voor de menselijke waardig-
heid’ wordt gevoerd ten koste van de meest kwetsbare 
van onze broeders en zusters die zelfs geen kans krij-
gen om geboren te worden!

In de zomer van 2019 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers door politici van verschillende partijen 
een wetsvoorstel ingediend om ‘de voorwaarden te versoepelen om in aanmerking te komen voor een vrijwillige 
zwangerschapsafbreking’. De tekst is in december aangenomen en zal nu het voorwerp uitmaken van een advies 
van de Raad van State in de maand januari.
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Velen zullen inderdaad antwoorden: ‘Ja, het is waar, 
zonder twijfel, maar ...’ Er is altijd een ‘maar’. Niet zo-
zeer een ‘maar’ als tegenargument, eerder een ‘maar’ 
van onontvankelijkheid, van: hier eindigt het. Het zijn 
woorden die botsen met andere woorden, zelfs als ze 
waardeloos zijn. En daarna wordt de bladzijde omge-
draaid. Precies bij een beeld is dit moeilijker en nog 
meer bij een film. En dé film bij uitstek die in staat is 
om iets in beweging te brengen, is Unplanned, geba-
seerd op het waargebeurde verhaal dat Abby Johnson 
zelf vertelt in haar autobiografisch boek. Deze jonge 
vrouw klom op tot directrice van een abortuskliniek 
van Planned Parenthood, een machtige Amerikaanse 
organisatie die meer dan 330.000 
abortussen per jaar uitvoert. On-
der leiding van Abby Johnson 
werden in haar ‘kliniek’ meer dan 
22.000 ongeboren kinderen ge-
dood. Dat zijn meer abortussen 
dan er in één jaar tijd in heel Bel-
gië worden geregistreerd!

Tot de dag dat Abby geheel on-
verwacht zelf werd opgeroepen 
om te assisteren bij een abortus. 
Met haar eigen ogen zag ze op de 
echografie het beeld van een klein 
mensje dat zich wanhopig weg-
trok van dat vreemde instrument 
dat binnendrong in de moeder-
schoot. Ze zag hoe dat instrument 
van de dood dat kleine mensje opzoog en voor haar 
ogen vernietigde. Na deze ervaring besefte ze dat ze 
eigenlijk helemaal niet wist wat een abortus was. Haar 
ideeën over ‘therapeutische procedures’ stortten in nu 
ze had gezien waar het eigenlijk op neer kwam. Ze 
besloot haar job in dienst van de ‘handelaar des doods’ 
op te geven en koos ervoor om vanaf dan op te komen 
voor de rechten van de ongeboren kinderen die niet 
in staat zijn om zichzelf te verdedigen. Ook wilde ze 
diegenen helpen die net als zijzelf Planned Parenthood 
willen verlaten, eens ze inzien dat deze organisatie in 
plaats van te helpen, vrouwen psychisch kwetst, hun 
schoot schendt en hun baby's doodt.
 
En nu komt de vraag: hoe was dat toch mogelijk? Ge-
durende acht jaar werkte Abby Johnson in een abortus-

centrum zonder echt te begrijpen wat er aan de hand 
was, totdat ze, toevallig, effectief moest meewerken 
aan een abortus. Wist ze het dan echt niet, begreep ze 
het dan echt niet? Het klinkt ongelooflijk, maar neen, 
ze begreep het niet. De film laat haar zelf vertellen 
hoe het begon en hoe er mensen vroegen of ze echt 
zo naïef was geweest. Wist ze echt niet wat ze deed? 
‘Neen,’ is het antwoord! Ze wist het echt niet. Mis-
schien zijn veel van onze tijdgenoten in dezelfde situa-
tie. Ze hebben voor zichzelf een idee gevormd omtrent 
abortus, een soort van theoretische beschrijving over 
een steriele ‘medische handeling’ zonder verband met 
de werkelijkheid.

Dit doet denken aan het verschil dat een oude Chi-
nese filosoof eens maakte tussen ‘gewone’ en ‘echte’ 
kennis. Hij gaf het volgende voorbeeld: een tijger valt 
een dorp aan, waarop alle inwoners door vrees worden 
overmand. Deze angst heeft voor de meeste mensen 
iets onbepaalds: ze weten dat er een reden is om bang 
te zijn, maar ze begrijpen niet echt of niet volledig de 
werkelijkheid van het gevaar waarmee ze worden ge-
confronteerd. Alleen de dorpeling die ooit is aange-
vallen door een tijger en de aanval overleefde, weet 
precies waarover het gaat. Uit ervaring weet hij dat 
tussen de klauwen van een tijger terechtkomen angst-
aanjagend is. Zijn angst komt niet van een gewone of 
theoretische kennis, maar uit een heel reële kennis van 
het dier in kwestie en het gevaar dat het vertegenwoor-
digt.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden
‘Le poids des mots, le choc des photos’ ging 40 jaar geleden de wereld in als het motto van het bekende Franse 
tijdschrift Paris Match. Inderdaad: beelden kunnen een veel sterkere indruk op ons maken dan woorden. Wat dan 
met een film, waar beelden tot leven komen en een nog grotere indruk nalaten van de werkelijkheid? Als een toe-
spraak de wereld kan veranderen, dan moeten afbeeldingen en films ook deze kracht hebben. Om de harten van 
mensen te raken en hun mening over abortus te veranderen, zijn argumenten niet voldoende. 



Een Amerikaanse professor biologie vertelt dat hij ooit 
bezoek kreeg van een jonge vrouw van in de twintig, 
die hij nog nooit had gezien. Ze vroeg hem of hij in 
zijn cursus over de menselijke voortplanting zijn stu-
denten nog altijd liet zien hoe een menselijke foetus 
eruit zag, door een plastic modelletje van een onge-
boren kind van een paar weken oud door te geven. Hij 
antwoordde dat zulk didactisch materiaal inderdaad 
zeer op prijs werd gesteld en dat hij het nog steeds 
gebruikte, en vroeg het meisje waarom ze daarmee 
op de proppen kwam. Het meisje onthulde hem toen 
haar verhaal. Twintig jaar eerder was haar moeder één 
van zijn studenten die deze biologieles volgde. Ze was 
toen zwanger van haar vriend en had, omdat ze hier-
voor nog niet ‘klaar’ was, besloten om een abortus te 
plegen. Hiervoor had ze reeds een afspraak gemaakt 
bij ‘Family Planning’, een organisatie waar abortus de 
hoofdactiviteit is.

Toevallig werd de biologieles die ging over de voort-
planting op dezelfde dag gegeven. Haar afspraak bij 
de ‘kliniek’ was direct na de les. Toen ze het plastic 
modelletje van een ongeboren kindje in haar hand 
hield, net zoals het kindje dat ze in haar schoot droeg, 
realiseerde ze zich ze dat ze dit onschuldige kleine, 
maar duidelijk herkenbare kindje niet kon doden. Het 
kleine hoofdje, de kleine armpjes en het minuscule li-
chaampje waren weliswaar fragiel, maar ... onbetwist-
baar een menselijk lichaampje!

De aangedane studente ging na de les op die dag niét 
naar Family Planning en ook niet op een andere dag. 

Een aantal maanden later werd er een klein meisje ge-
boren: hetzelfde meisje dat twintig jaar later, toen haar 
moeder haar over de omstandigheden vertelde waar-
door ze aan abortus kon ontsnappen, naar die profes-
sor biologie ging om haar verhaal te vertellen over de 
gelukkige samenloop van omstandigheden waaraan ze 
haar leven te danken had. Ze kwam haar dank betui-
gen aan deze professor die, zonder het te weten, haar 
moeder die dag had geholpen om te kiezen voor het 
moederschap, ondanks de moeilijkheden waarmee 
haar jonge, vroegtijdig zwangere  mama, geconfron-
teerd werd.

Laat ons hopen dat de informatie die Pro Vita geeft op 
scholen, de leerlingen helpt om het prachtige mysterie 
van het menselijk leven te ontdekken en dat dit mooie 
verhaal zich alsmaar herhaalt. Niet om een bedanking 
te krijgen, maar omwille van de dankbaarheid van een 
gered leven.
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Wie nu het verhaal hoort van Abby Johnson en de 
beelden van een abortus ziet in de film, kan overgaan 
van een ‘gewone’ kennis, die eigenlijk een gebrekkige 
kennis is, naar een ‘echte’ kennis, die in de diepte men-
sen kan veranderen. Niets kan nog hetzelfde zijn voor 
degene die met zijn eigen ogen de waarheid omtrent 
abortus heeft gezien: het is geen medische handeling 
zoals het verwijderen van een tumor, maar de moord 
op een kleine onschuldige mens die slechts vraagt om 
te leven.  
 
In 2008 veranderde Paris Match zijn oorspronkelijke 
motto in: ‘Het leven is een waar verhaal’. Publicisten 
zijn scherpzinnige psychologen die zich zelden vergis-
sen, omdat ze weten hoe ze hun publiek moeten raken. 
Dit nieuwe motto spreekt het eerste niet tegen, eerder 

integendeel: beide versterken elkaar.
Ook voor ons is de weg van Abby Johnson, verteld 
in haar autobiografische boek en weergegeven in de 
beelden van de film, een waar verhaal: het vertelt ons 
over de realiteit van abortus, die voor onze ogen wordt 
gepleegd door agenten van een cultuur van de dood 
en die vaak niet echt weten wat ze doen, omdat het zo 
gemakkelijk is om weg te kijken. Omdat, zoals eer-
der al vermeld, veel van onze tijdgenoten misschien 
zoals Abby Johnson zijn: ze begrijpen niet echt wat 
een abortus is. We wensen hen toe, zoals bij Abby ge-
beurde, dat ze uiteindelijk tot het besef komen dat voor 
de bescherming van vrouwen en gezinnen in nood het 
doden van hun kind geen hulp is, maar dat ze integen-
deel moeten helpen om het kind te verwelkomen en 
lief te hebben.

Bron : bewerking van een getuigenis van prof. P.V. Tigchelaar (Calvin University, Michigan), verhaald door Phil de Haan in Calvin News, 18 
december 2003. Beschikbaar online via CatholicEducation.org, sub tit. ‘A Christmas Story ‘.

Een levensbelangrijke les
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een vrijwillige gift over te maken. 
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Tel.+ 32 (0)15/42.28.14       E-mail: info@provita.be    KBC: BE13 4050 1279 5139 (BIC:KREDBEBB)

www.provita.be       www.wondervanhetleven.be       www.echteliefdewacht.be
Kantooruren: 9u - 16u30    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. 

Met uw steun kan dit realiseren ...

Blijf geven voor het leven van de kleinsten

Vooreerst en van harte wensen wij u vrede en een 
gezegend nieuwe jaar toe! Wij voelen ons met u 
verbonden en zijn dankbaar voor de vele giften 
en bemoedigingen die ons dit jaar verder mogen 
dragen! 

Het nieuwe jaar is bij Pro Vita begonnen met een 
nieuwe voorzitter. Na het dankbare afscheid van 
Lutgarde van der Heyden nam Michaël Bauwens 
het roer over. 

Zowat 2.400 scholen ontvingen een vernieuwde 
folder als uitnodiging voor onze voordracht:
‘het wonder van het leven’.
De aanvragen lopen vlot binnen. Ook de website 
www.wondervanhetleven.be werd vernieuwd. 

Bovenop de vele taken die Pro Vita al uitvoert, 
pakten we ook nog uit met de film Unplanned.

Het werk hierontrent was niet te onderschatten: 
aankopen van filmrechten, vertaling, ondertite-
ling, promotiemateriaal, onlineticketsysteem, 
enz ... . De film in de bioscopen krijgen is niet 
gemakkelijk met een thema als abortus. Ook de 

pers is daarin geen steun geweest. Toch is Un-
planned in een aantal zalen te zien. Later zullen 

we parochies en andere religieuze organisaties 
aanspreken om bij hen de film te gaan vertonen. 
Op de website www.unplanned.be kan je terecht 
voor informatie.

Dat alles was niet mogelijk geweest zonder uw 
steun, uw giften en uw gebed! Wij blijven u 
daarvoor zeer dankbaar. Nog steeds wordt het 
ongeboren leven dagelijks ernstig bedreigd. Denk 
maar aan de recente poging van de overheid om 
de termijn voor abortus op te trekken. Ons en-
gagement staat op scherp voor het nieuwe jaar!

21 oktober         Aarschot
27 oktober         Moergestel, NL
26 november     Zeebrugge
11 december     Stelen
17 december     Lo-Reninge

19 december     Zulte
6 januari             Izegem
7 januari             Izegem
8 januari             Genk
9 januari             Lendelede

Met onze voordracht waren we:


