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Wanneer word je mens?
Vroeger was het duidelijk: vaders en moeders
vertelden hun kinderen dat ooievaars baby’s
brengen. Intussen is die ooievaar vaarwel gezegd. Ouders leggen hun kinderen uit dat hun
leven begon als een embryo. Prima, maar het
maakt het niet eenvoudiger. Wat vertel je namelijk over zo’n embryo? Is dat al een mens?
En zo niet, wanneer wordt het dan een mens?

moederlichaam wordt herkend. Het embryo wordt
dus niet (zoals andere lichaamsvreemde cellen)
door het immuunsysteem van de moeder afgestoten. Al delend nestelt het embryo zich in het
baarmoederslijmvlies. Daarmee begint een continu ontwikkelingsproces dat levenslang doorgaat.
Bij een zwangerschap van tien weken (gerekend vanaf de eerste dag van de laatste men-

Het ontstaan van een nieuw
mensenleven mag je gerust
een wonder noemen. Dat
wordt duidelijker als je de
ontwikkeling van een embryo van naderbij gaat onderzoeken. Het begint allemaal
bij de bevruchting of conceptie. Een minuscule zaadcel die kleiner is dan 0,05
millimeter, fuseert met een
naar verhouding reuzegrote eicel, van 0,135 millimeter. Samengesmolten wordt
dit een zygote. Deze zygote
begint zich al snel te delen in meerdere cellen.

struatie), spreek je niet meer van een embryo,
maar van een foetus, wat overeenkomt met ongeveer acht weken gerekend vanaf de bevruchting. Vanaf dat moment zijn alle organen van het
menselijk lichaam aanwezig en zal het kindje
alleen nog maar verder ontwikkelen en groeien.

Al heel snel na de bevruchting, als het embryo
nog geen 16 cellen groot is en nog niet ingenesteld is in het baarmoederslijmvlies, begint
reeds de communicatie tussen het embryo en de
moeder. Binnen twee etmalen verschijnt er in
het bloed van de moeder al een speciaal voor de
zwangerschap gemaakt eiwit (‘early pregnancy
factor’). Voordat het embryo zich in het baarmoederslijmvlies nestelt (nidatie), heeft het er
op deze manier al voor gezorgd dat het door het

Wat is leven?
In de embryologie worden de vorm- en functieveranderingen van het embryo bestudeerd.
Kunnen embryologen dan misschien antwoord
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geven op de vraag wanneer er sprake is van menselijk leven? Niet volgens embryoloog prof. dr.
J.A. Los (1926-2000). Hij onderstreept dat hij
en zijn collega’s niet het menselijk leven be-

studeren. Wat ze wel doen is zo nauwkeurig en
ondubbelzinnig mogelijk de vorm- en functieveranderingen van het embryo beschrijven. Een
embryoloog leest het leven slechts af aan levensverschijnselen, aldus dr. Los. Derhalve moeten
we ergens anders gaan zoeken om uit te maken
wanneer er nu juist sprake is van een “mens”.
Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.
De menselijke persoon, geschapen naar Gods
beeld, is tegelijkertijd een lichamelijk en een
geestelijk wezen. De Heilige Schrift brengt deze
werkelijkheid tot uitdrukking, wanneer het zegt:
"God boetseerde de mens uit stof, van de aarde genomen en Hij blies hem de levensadem in
de neus: zo werd de mens een levend wezen."
(Gen.2,7) De mens is dus in zijn geheel door God
gewild. Dikwijls staat de term ‘ziel’ in de heilige
Schrift voor ‘het menselijk leven’, dat wil zeggen: voor heel de menselijke persoon. Maar de
ziel geeft ook aan wat het diepste wezen van de
mens is en ook het meest waardevolle in hem, en
eveneens datgene waardoor hij in het bijzonder
Gods beeld is: ‘ziel’ betekent het geestelijk beginsel in de mens.
Het lichaam van de mens heeft deel aan de waardigheid van ‘het beeld van God’: het is een menselijk
lichaam, juist omdat het bezield wordt door een
geestelijke ziel en het de menselijke persoon is die
in zijn geheel bestemd is om in het mystieke lichaam
van Christus de tempel van de Geest te worden.
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Als een eenheid van lichaam en ziel verenigt de
mens in zich, juist door zijn lichamelijkheid, de
elementen van de stoffelijke wereld, zodat deze
door hem hun hoogtepunt bereiken en hun stem
verheffen om in vrijheid
de Schepper te prijzen. De
mens mag zijn lichamelijk
leven dus niet minachten,
integendeel, hij moet zijn
lichaam, door God geschapen en door Hem bestemd
voor de verrijzenis op de
laatste dag, waarderen en
eerbiedigen. De Kerk leert
dat iedere ziel direct door
God geschapen wordt:
zij wordt niet ‘voortgebracht’ door de ouders; de
Kerk leert ons ook dat de ziel onsterfelijk is: zij
vergaat niet na haar scheiding van het lichaam
bij de dood en zij zal zich opnieuw met het lichaam verenigen bij de uiteindelijke verrijzenis.
Er is ook een onderscheid tussen ziel en geest.
Zo bidt de heilige Paulus dat ons ‘hele wezen, geest, ziel en lichaam, ongerept bewaard moge zijn bij de komst van onze Heer’
(1Tess.5,23). De Kerk leert dat dit onderscheid
geen dualiteit van de ziel betekent. ‘Geest’ betekent dat de mens vanaf zijn schepping bestemd is voor een bovennatuurlijk doel, en dat
zijn ziel het vermogen heeft om ‘gratis’ tot de
gemeenschap met God verheven te worden.
Besluit.
Een bevruchte eicel bevat reeds alle (genetische)
informatie die nodig is om te ontwikkelen als
een mens. Het enige wat het menselijke embryo van dan af nog nodig heeft, is: voedsel.

Je ontwikkelt niet tot mens,
maar als mens;
je wordt geen mens,
maar bent mens vanaf de bevruchting.
Bewerking van artikel van Seldenrijk, R., 2015,
Wanneer word je mens?, Leef 31.

Over autonomiedenken en zelfbeschikkingsrecht
Een tijdje geleden deed het zika-virus het aantal
abortussen in Zuid-Amerika dramatisch toenemen,
terwijl in Vlaanderen de discussie rond de euthanasie-wetgeving voor de zoveelste keer oplaaide.
Geen slecht idee dus om
wat tijd te nemen om de
zaken kalm en kritisch te
benaderen. Hoewel het zika-virus enkel ongeboren
foetussen treft, waren de
media toch meteen in paniek. Vele journalisten zijn
van mening dat abortus
‘moet kunnen’: een foetus
is volgens hen toch enkel
maar ‘een hoopje cellen’;
waarom maken zij zich dan
druk over een virus dat enkel zogezegd ‘niet-menselijke wezens’ zou treffen?

wieso gedoemd om aan het kortste eind te trekken.
Het meest doorslaggevende argument van euthanasie-voorstanders is vaak: “Ja maar, de patiënt kiest
daar toch zelf voor!”. Alsof ieder mens het recht zou
hebben zijn leven te (laten)
beëindigen. Maar kiest een
zelfmoordenaar ook niet
voor zijn eigen dood? Als
mensen het recht hebben
zichzelf te doden, waarom
roept de politie dan: “Niet
springen!”, naar iemand die
op de reling van een brug
staat, op het punt om zelfmoord te plegen? Waarin
zouden vertegenwoordigers
van onze ‘neutrale’ overheid zich dan mengen als
het gaat om de ‘vrije uitoefening van een recht’??

Opnieuw ligt het knelpunt hier bij de vraag: wanneer begint het menselijk leven? Vanaf wanneer
is het nodig het menselijk leven te beschermen?
Direct na de bevruchting en dus negen maanden
voor de geboorte, zoals de zika-epidemie lijkt aan
te geven? Of pas na de geboorte, zodat abortus best
oké is? Het ‘keuze-criterium’ (pro-choice) legt de
autonomie volledig bij de mens, en daarmee wordt
dan enkel de vrouw bedoeld, want een ongeboren
kind zou nog geen mens
zijn, en de vader heeft al
lang helemaal niets meer
in de pap te brokken in
onze huidige samenleving!

Neem het autonomiebeginsel weg, en euthanasie
is eenvoudigweg gelegaliseerde en geassisteerde
zelfmoord. De kern van het probleem ligt vervat
in de uitdrukking ‘het beëindigen van zijn leven’.
In het bezittelijk voornaamwoord zit de vooronderstelling vervat dat het leven ons toebehoort. Zoals
gezegd, lijkt deze vooronderstelling (verspreid via
de liberale pro-choice lobby) voor de meerderheid
van de bevolking evident. Maar doorgaans houdt
men er een ootmoedigere
en logischere houding op
na. Logischer, omdat de liberale opvatting vertrekt
van de redenering ‘ik leef’,
met als gevolg: ‘het leven is
van mij’. Deze redenering
bevat geen logisch-causaal verband; ‘het leven is
van mij’, volgt niet uit het
feit: ‘ik leef’. Ootmoediger,
omdat velen het leven niet
beschouwen als iets dat ze aan zichzelf gegeven
hebben en dat ze dus ook zelf zouden mogen wegnemen. Ze beschouwen het niet als iets dat hen,
en hen alleen, toebehoort; als een huis waar een
bordje ‘privaat eigendom’ op staat en waar zelfs
diegene die de bouwgrond gekocht heeft en het
huis eigenhandig gebouwd heeft en het volledig
gratis weggeschonken heeft, neergeschoten zou
mogen worden wanneer hij ook nog maar één voet

En wat met euthanasie?
Op datzelfde ‘autonomiebeginsel’ steunt ook de hele
regelgeving inzake euthanasie. Neem de menselijke
‘autonomie’ weg, het ‘zelfbeschikkingsrecht’ van elke mens over het ‘eigen
leven’, en het hele, zij het voorwaardelijke, ‘recht
op euthanasie’ stuikt als een kaartenhuisje ineen.
Helaas zijn heden ten dage vele mensen al zó doordrongen van dit liberaal autonomie-denken, m.a.w.
dat men dit als normaal aanneemt, nog vóór het debat begint. Eens men het autonomiebeginsel aangenomen heeft, komt men in een straatje zonder einde
terecht, en zijn de tegenstanders van euthanasie so-
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van deze zelfverklaarde ‘vooruitstrevenden’ laten
velen onberoerd, maar in realiteit wordt er hier gedobbeld over leven en dood van velen! Terwijl zij
de zika-tragedie aangrijpen om hun immorele agenda door te voeren, onder andere door het massaal
aanbieden van abortussen, blijft het noodzakelijk
dat andersgezinde stemmen van zich laten horen.

op het terrein zou zetten. Het verhaal waar men
zo graag mee oploopt, namelijk: het feit dat de
aarde een geschenk is dat we enkel in bruikleen
hebben, blijkt voor diezelfde personen plots niet
meer van toepassing te zijn op iets even primair als
het menselijk leven. Maar de mens heeft zichzelf
niet gemaakt, en dus is het leven een ‘geschenk’.
Intussen blijft het pro-abortus kamp verzeild in zelf
uitgevonden criteria. De bizarre hersenkronkels

(Bewerking van artikel in Tegenstroom d.d. 13/02/2016)

Paus Paulus VI, heilige beschermer van het ongeboren leven
Paus Paulus VI wordt in oktober van dit jaar aan
het eind van de synode over de jongeren, heilig verklaard. Paus Paulus VI, die van 1963 tot 1978 paus
was, werd in 1897 als Giovanni Battista Montini geboren in het Italiaanse Brescia. Hij wordt herinnerd
als de paus van de encycliek ‘Humanae Vitae’.

De moeder, afkomstig van Verona in Italië, leed aan
een ziekte waardoor zowel haar eigen leven als het
leven van het kindje in gevaar was. Er werd haar geadviseerd een abortus te ondergaan. Enkele dagen
na de zaligverklaring van paus Paulus VI bad ze tot
hem bij het schrijn van Onze-Lieve-Vrouw van Genade. Het kindje is in goede gezondheid geboren.

Het eerste erkende wonder betreft een ongeboren
kindje dat ernstig gevaar liep door hersenbeschadiging. Abortus werd geadviseerd, maar de moeder vertrouwde haar zwangerschap toe aan paus
Paulus VI. Het kindje kwam gezond ter wereld.

Zo liet paus Paulus VI, een grote vriend van het
gezin en van het leven, zien dat hij blijft optreden.
Hij leert ons dat God ons al beschermt in de moederschoot, vanaf de conceptie. Voor God heeft het
menselijk leven een niet te manipuleren waardigheid, een waardigheid die God zélf eraan toekent!

Het tweede mirakel dat werd erkend voor het heiligverklaringsproces is de genezing van een ongeboren baby in de vijfde maand van de zwangerschap.

(Bewerking van artikel uit Porta Fidei,
Radio Maria, april 2018)
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