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Ervaringen van een geneesheer specialist
Als arts die sedert mijn studententijd belangstelling
heb gehad voor bevolkingsvraagstukken en na mijn
verblijf van zes jaar in Afrika op het ogenblik van de
Mei’ 68-revolte, heb ik pas vanaf 1971 kunnen ervaren hoezeer de Europese samenleving grondig was
gewijzigd. Op dat ogenblik had ik geen oog voor de
afwijzing door onze kerkgemeenschap van Humane
Vitae, en was ook ik in het spoor van mijn opleiding
en de voortdurende propaganda
van de farmaceutische industrie
een voorschrijver en gebruiker
van anticonceptie. Dit was ook
zo omdat ik tijdens mijn verblijf
in Zaïre had deelgenomen aan
besprekingen rond een theologische doctoraatsthesis van Jan
Van Krunkelsven (Witte Pater
van Afrika), ‘La prévention de
la conception devant la morale’, Lovanium(1963), Kinshasha
Zaïre, die de principes van de
KU-Leuven onderbouwd had
met ruime citaten onder andere van Edward Schillebeeckx.
Daarin werd de stelling verdedigd dat het geheel van het huwelijksleven de vruchtbaarheid
kon bepalen en dat de methoden om kinderen te
beperken eerder afhankelijk waren van de intentie.
Vier decennia na de revolte van Mei ’68 en de verwerping van Humanae Vitae in juli ’68 door quasi het
volledige episcopaat van Europa en Noord Amerika,
moeten we vaststellen dat er niet alleen een vergrijzing is, maar vooral een geboortetekort, ontgroening,
dat er niet alleen ‘overspel’ is, maar gewoon het niet
meer tot stand komen van gezinnen, dat er niet alleen onverwachte zwangerschappen zijn en stijgende
abortusaantallen, maar tevens een toenemend aantal

koppels die kampen met steriliteit. De interne bemoeienissen van de staat met het intieme leven van
gezinnen, promoten van promiscuïteit via de gratis
anticonceptie, samen met het ondergraven van het
ouderlijk gezag, het benoemen van huwelijk wat
geen huwelijk is en anderzijds het actief inspelen op
de steeds snellere ontbinding van eens gesloten huwelijken, ondergraaft de pijlers van een maatschappij die zich dient op te bouwen
van generatie op generatie. Er
ontstaat een zekere angst dat
vergrijzing zou worden opgelost door een te brede toepassing van de euthanasiewet.
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Het ineenstorten van onze sociale zekerheid is rechtstreeks gerelateerd aan dat geboortetekort,
waarbij minister Dehaene van
Sociale Voorzorg in een brochure van zijn kabinet reeds in 1987
vaststelde dat er per jaar 20.000
geboorten tekort waren. In de
voorgestelde maatregelen om
de sociale zekerheid in stand te
houden werd geen enkele concrete maatregel voorgesteld om
dat te voorkomen, want dat was ‘not done’. Ook op dit
ogenblik wil niemand iets doen aan de 20.000 abortussen die overeenstemmen met het geboortetekort,
maar men is bereid om driemaal zoveel euro’s te besteden aan medisch geassisteerde bevruchting om 2000
proefbuisbaby’s tot leven te wekken. Dat dit gepaard
gaat met de vernietiging van duizenden embryo’s en
ernstige gezondheidsrisico’s voor deze proefbuisbaby’s, lijkt voor niemand een zorg. De commercialisering van embryo’s heeft intussen zijn weg gevonden.
Naast deze sociaal dramatische gevolgen mogen
louter medische overwegingen niet ontbreken. Elke

bijsluiter van contraceptiva laat duidelijk een aantal
waarschuwingen horen: de gevreesde en dodelijk
verlopende bloedvatenincidenten,
tromboses allerhande, longembolieën, hart- en herseninfarcten.
Daarnaast een stijgende onrust
van steeds jonger voorkomende baarmoederhalskanker en in
nog veel groter aantal borstkanker. De waarschuwingen in een
populaire krant om in geval van
borstkanker ook met hormonen
geladen spiraaltjes niet te gebruiken, omdat ze versneld uitzaaiingen doen tot stand komen, gaf
aanleiding tot een prompt op het
matje roepen van diegene die ervoor waarschuwde. Het ging over
‘onverantwoord’ medisch gedrag.
Over een alternatief voor deze
gevaarlijke spiraaltjes werd niet gesproken.

ze nu plots wel geëmancipeerd zouden zijn. Ook de
staat met zijn miljoenenfinanciering voor kinderopvang, is de mening toegedaan dat
ze een gunst bewijst aan de economische heropleving en aan de
sociale zekerheid terwijl ze geen
oog heeft voor de sociale drama’s
van toenemend kindergeweld,
afwijkingen waar vroeger nauwelijks van gehoord werd en problematische opvoedingssituaties.

Het is zeer de vraag of geneesheren
die de eerste bron van raadgeving
in anticonceptie zijn, wel de wet
op de patiëntenrechten respecteren. Daarin staat duidelijk dat elke
patiënt recht heeft op volledige en
juiste informatie. Wat blijkt nu?
Door de handige farmaceutische
lobby die alle kanalen beïnvloedt, beschikken geneesheren zelf over geen andere informatie dan wat via
Geneesheren zijn dus totaal in de ban geraakt van
die kanalen tot hen komt. Zo is er een onderschatting
de farmaceutische lobby die alle congressen bevan de nadelen en een overschatting van de effectiheerst, die alle richtlijnen voor zogenaamd goede
viteit. Een alternatief voor verantwoord ouderschap
medische praktijk beïnvloedt en die schaamteloos
– natuurlijke gezinsplanning volgens de methode
de harde feiten van toenemende
van de Universiteit Düsseldorf
abortus, toenemende steriliteit,
Paus Paulus VI heeft en gesteund op hoogstaande wetoenemende bloedvat ongelukken
studies, en waarde huidige problemen tenschappelijke
en kanker blijft weigeren te erkenbij ook in Vlaanderen de nodige
nen. Ook het sponsoren van de die veroorzaakt worden infrastructuur om dat te kunnen
seksuele voorlichtingsorganisaties
toepassen aanwezig is – is nauwedoor
contraceptie
maakt dat de hele jeugd vanaf prillijks gekend. Ze wordt binnen de
le leeftijd hormonale contraceptie
medische wereld in Vlaanderen afjuist voorspeld
wordt opgedrongen, alles zonder
gedaan als onbetrouwbaar, terwijl
enig weerwerk van de universiteiten, integendeel.
de meeste geneesheren nooit een degelijke opleiding
hebben genoten of enige kennis hebben van wat de
Medisch gezien is vruchtbaarheid geen ziekte, maar
methode inhoudt. Nochtans heeft deze methode voor
een gave en een opdracht waar we in feite dankbaar
gemotiveerde koppels een even grote efficiëntie als de
zouden moeten voor zijn. Niettemin is er behalve de
hormonale anticonceptie en scoort ze veel beter dan
commerciële Moedermechanische. Maar ze
dag niets dan afwijzen
veronderstelt gezamenvan het moederschap.
lijke eerbied voor meVrouwen mogen zich
kaars vruchtbaarheid, er
niet met hun kleine kinverantwoord mee omderen bezighouden, ze
gaan zonder vrouwen
moeten
onmiddellijk
bloot te stellen aan genaar het arbeidsproces.
vaarlijke medicatie, en
We bevinden ons voor
opleiding door consudat aspect opnieuw in
lenten die zelf de methohet tijdperk van priesde toepassen. In elk geval
ter Daens. Het grote verschil is het feit dat de meeste
zou deze keuze volgens de patientenrechten minstens
vrouwen daar nu zonder protest in meestappen, alsof
moeten voorgesteld worden, maar dit gebeurt niet.
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Ook in de seksuele voorlichting komt dit niet aan bod.
Zo blijven kinderen in ons (katholiek) onderwijs verstoken van essentiële informatie die nochtans levensnoodzakelijk kan zijn voor een gezonde opvoeding.
Onze beleidsvoerders moeten verder aangespoord
worden, eindelijk de mythe van de veilige anticonceptie te doorprikken, de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht af te tasten en aan onze kinderen en gezinnen weer een toekomst te geven.
N.v.d.r.: De natuurlijke vruchtbaarheidsmethode
‘Sensiplan®’ is vooral gericht op het (opnieuw) bewust worden van de vruchtbaarheid van de vrouw.

Deze methode laat inderdaad toe exact het juiste tijdstip van de ovulatie of eisprong te bepalen.
Daardoor kan deze methode gebruikt worden om
de vruchtbaarheid te stimuleren omdat een koppel dan het meest gunstige of meest vruchtbare
moment kan bepalen. Men kan deze methode ook
gebruiken om de vruchtbaarheid af te remmen indien daar een ernstige en gegronde reden voor is.
(Bron: Dr. Luc Kiebooms, uit het boek:
‘Hoe een paus gelijk kreeg’ van Daniël Maes,
uitgeverij De Blauwe Tijger,
ISBN: 978-94-92161-37-6

Genderideologie wordt opgelegd door VN en EU
Nationale en internationale overheden en instanties
hebben de laatste decennia een beleid uitgestippeld met als doel de morele normen voor seksualiteit volledig te verwoesten. De weerslag op huwelijk en gezin, en daarmee samenhangend ook op het
algemeen welzijn, is desastreus. Lobbyisten van de
EU en van de VN zijn de promotoren van de massale vergiftiging van onze samenleving door pornografie, homoseksualiteit, hedonistische seksuele
opvoeding, enz. Er is een nieuw totalitair systeem
ontstaan dat alle schaamte wil uitbannen en zo ook
de echte vrijheid van de mens vernietigt. Gabriele
Kuby beschrijft in haar recent verschenen boek ‘De
seksuele revolutie’ de gevolgen van deze wereldwijde culturele revolutie, die de kernwaarden van huwelijk, gezin en de menselijke persoon ondermijnt.
Gabriele Kuby is een duitse sociologe die zich in
1997 bekeerde tot het Rooms-Katholieke geloof.

die deze nieuwe ideologie wil aanvechten, wordt
aanstonds gebrandmerkt met het verwijt te discrimineren. De VN en de EU stellen volgens Gabriele
Kuby aanzienlijke sommen geld ter beschikking om
deze nieuwe ideologie op te dringen waar mogelijk:
media, onderwijs, samenleving, politiek, enz… Het
is hun bedoeling de samenleving wijs te maken dat
je zelf je ‘seksuele oriëntatie’ kan en mag kiezen, en
dat je identiteit niet noodzakelijk iets te maken heeft
met de schepping. Het wil ook kinderen zo jong mogelijk seksueel actief maken, op elke denkbare wijze, zonder dat de ouders er iets tegen kunnen doen.
Gender, geen sekse
‘Sekse’ wordt vervangen door ‘gender’. De schepping met van nature uit twee geslachten moet volgens hen vervangen worden door één geslacht, waardoor ook het recht verdedigd wordt om van geslacht
te veranderen. Wat volgens Gabriele Kuby opvalt,
is dat slechts een kleine elite - minder dan 1% van
de wereldbevolking – bijvoorbeeld eist dat homoseksuele relaties gelegaliseerd moeten worden, en
dat daardoor de waarde en het doel van het traditionele huwelijk en gezin vernietigd worden. Toch is
de overgrote meerderheid van de wereldbevolking
het er nog steeds mee eens dat huwelijk en gezin
de steunpilaren zijn van een goede samenleving.
De gevolgen van het schaamteloos opdringen van
de genderideologie door een minderheid is volgens
Gabriele Kuby de oorzaak van de vernietiging van
de waardigheid van de persoon én van de waarde
van onze cultuur. Pornografie is vrij toegankelijk
voor iedereen, en men vindt steeds meer argumenten om de ‘toegelaten leeftijdsgrens’ nog meer naar
beneden te verschuiven. De mens verliest zich hoe
langer hoe meer in zijn eigen lusten. ‘Eindelijk zal

Gendermainstreaming
Gendermainstreaming is een ideologie die de seksuele identiteit van man en vrouw en elke ethische norm
van seksueel gedrag wil vernietigen. Al vele decennia ijveren feministen voor gelijkheid tussen man en
vrouw. (Man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar niet
gelijk!) Deze strijd voor de gelijke behandeling van
man en vrouw is enkel maar een dekmantel voor een
ander doel, namelijk de schepping van een nieuw
soort mens: de ‘gendermens’. De schepping van de
mens door God, als man en vrouw, die door hun verschillen elkaar aanvullen en verrijken, wordt in de
genderideologie uitgewist. De natuur zoals God die
geschapen heeft en waarvan God zelf gezegd heeft
dat het ‘goed’ is, heeft geen plaats meer in deze nieuwe ideologie, die de wens uitspreekt om bevrijd te
worden van de ‘dictatuur van de natuur’. Iedereen
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je volledig vrij zijn’, wordt er gezegd, terwijl het tegendeel waar is. Het geweten wordt uitgeschakeld.
Het vermogen om lief te hebben en zich te binden
verdwijnt. Kinderwens wordt als een soort van ziekte voorgesteld. Kortom: de mens degenereert naar
een wezen dat geestelijk en lichamelijk doodziek is.

deur wagenwijd open voor andere vormen van gehuwd zijn, bijvoorbeeld met meer dan één persoon.
In Duitsland zijn ouders door een rechter veroordeeld
tot celstraffen en hun kinderen uit huis geplaatst en
ondergebracht in publieke instellingen omdat ze zich
niet wilden onderwerpen aan het verplichte seksuele onderwijs op school. Nochtans hebben volgens
de grondwet de ouders het recht én de plicht om hun
eigen kinderen op te voeden… Deze vorm van totalitarisme staat geheel in het teken van een ongeremde bevrediging van de lusten vanaf de babytijd. De
zin voor schaamte wordt verwoest en kinderen die
hiervan het slachtoffer zijn, zijn niet meer in staat
om liefdevolle, respectvolle relaties aan te gaan en
een openheid naar God te ontwikkelen. Deze generatie die vanaf de prille jeugd blootgesteld wordt
aan pornografie, en mogelijk diep verwond wordt
door vroegtijdige seks, heeft vaak niet meer het vermogen om zich levenslang aan iemand te binden.

Huwelijk
Wereldwijd zijn gezagsdragers bezig wetteksten zo
te veranderen dat huwelijk en familie losgekoppeld
worden van de relatie man/vrouw. Het huwelijk
wordt daardoor een geslachtsonafhankelijk instituut, en de homolobby maakt daar handig gebruik
van om van homoseksualiteit een recht te maken
en daarmee samengaand het homohuwelijk te legaliseren. En wie tegen is, wordt gestigmatiseerd
met uitdrukkingen zoals: ‘homofoob’, ‘racistisch’,
of ‘vijand van de mensenrechten’. Met andere
woorden: mensen die het met deze wetswijzigingen niet eens zijn worden beschouwd als misdadigers. ‘Homofobie’ is een van de termen die gebruikt
wordt om mensen die tegen zijn, te criminaliseren.

Toch is er hoop…
Onze cultuur zit in een roes van decadentie, maar
overal in Europa zien we de invloed van behoudsgezinde groeperingen toenemen. Zolang er hoop
is, is er toekomst. Er komt zeker een tijd waarin de
fundamenten van de menselijke werkelijkheid, van
man en vrouw, huwelijk, vader en moeder en van
gezin en kinderen opnieuw in ere hersteld zullen
worden. De Rooms-Katholieke kerk verdedigt nog
steeds de traditionele christelijke seksuele moraal.

Einde in zicht?
Er lijkt geen einde te komen aan de wereldwijde
hetze tegen de traditionele morele waarden. Tegenwoordig krijgen kinderen die hun geslacht willen
veranderen, hormonale behandelingen reeds vóór
de puberteitsperiode! Of dat hun geluk ten goede
komt is zeer de vraag, want het aantal zelfmoorden bij transgenders is zeer hoog. Sinds de betekenis van het huwelijk gewijzigd is en ook mensen met hetzelfde geslacht kunnen huwen, staat de

(Boek: ‘De seksuele revolutie’,
Auteur: Gabriele Kuby,
ISBN: 978-94-92161-31-4)

Met onze voordrachten waren we te...
2 februari Ellikom
22 februari
5 februari Menen
23 februari
9 februari Genk
20 februari Hever
26 februari
21 februari Etikhove
27 februari
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