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Verkiezingen... en de stille bevolkingsmoord
op ongeboren kinderen
Vorige maand vonden er federale en regionale verkiezingen plaats in ons land. De debatten waren hevig, de uitslag verrassend, de onderhandelingen zullen moeilijk zijn en wellicht nog lang duren. Intussen
gaat de stille bevolkingsmoord die in 1990 in ons land
in gang werd gezet gewoon verder, en is het elementaire recht op leven voor geen enkele politieke partij
nog een strijdpunt. De wijdverbreide onverschilligheid voor die permanente bevolkingsmoord is bijna
nog gruwelijker dan de realiteit van die duizenden
gedode kinderen. Laten we ons dus even afwenden
van het politieke gekrakeel van de dag, om opnieuw
het besef te laten doordringen van wat er aan het gebeuren is – in stilte, ver weg van alle camera’s, ver
weg van alle ‘maatschappelijke’ kwesties die zoveel
aandacht opeisen in de media.

kenmerk. Het enige wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze ongewenst zijn door anderen. Daardoor
worden ze gedood, én wordt hun recht op leven niet
meer beschermd door ‘de maatschappij’. Wellicht is
een beter woord daarom bevolkingsmoord. Er wordt
systematisch en doelbewust een groot deel van een
bevolking gedood, gewoon omdat hun leven niet ‘gewenst’ is, en hun recht op leven niet erkend wordt.

GEEN S

TEM

Laten we beginnen met het zoeken naar het juiste
woord. Op zich is het woord ‘abortus’ al een verhulling van de realiteit. Iets ‘aborteren’ betekent letterlijk iets ‘afbreken’ of ‘eindigen’. Dat is een heel
vage, algemene term die heel veel dingen zou kunnen
betekenen. Soms wordt er gesproken over ‘zwangerschapsbeëindiging’. Dat is al preciezer, maar ook
dat verhult de gruwelijke realiteit nog steeds. Waar
het om gaat is niet dat een zwangerschap wordt beëindigd, maar dat het leven van een kind wordt beëindigd. En zelfs dat is nog te omfloerst, want voor
het ‘beëindigen’ van een leven hebben we een ander
woord: het doden of vermoorden van een kind.

Ondertussen maken politici zich druk over meer of
minder belastingen, migratie, CO2-uitstoot, pensioenen, enzovoort. Dat zijn op zich belangrijke kwesties, maar dàt als de maatschappelijke prioriteiten beschouwen terwijl er een stille bevolkingsmoord aan
de gang is, is weerzinwekkend. Dat het toch gebeurt,
met instemming of onverschilligheid van heel de
weldenkende maatschappelijke elite, zegt zeer veel
over onze tijd. De moderne wereld klopt zichzelf
graag op de borst voor de morele vooruitgang die het
zou hebben gemaakt in de 20ste en 21ste eeuw met
‘gelijke rechten’ allerhande. Ook de verschillende
volkerenmoorden worden als morele ijkpunten van
absoluut kwaad aanzien. Maar tegelijkertijd is er een

Gegeven de gigantische omvang – het gaat over minstens 20.000 kinderen per jaar, of meer dan 50 per
dag – spreken sommigen over een genocide of volkerenmoord. Maar ook dat klopt niet, want een genocide is gericht op een bepaald volk, dus een specifieke nationale, etnische, raciale of religieuze groep.
Maar die duizenden gedode kinderen hebben geen
enkel gedeeld nationaal, etnisch, raciaal of religieus
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wereldwijde stille bevolkingsmoord in gang gezet die
qua omvang en gruwel alle echte of vermeende morele vooruitgang teniet doet. Dat gebeurt bovendien
zonder een voetnoot in een partijprogramma, zonder
een opmerking in een ‘kopstukkendebat’, zonder een
‘tweet’ in de eindeloze stroom morele verontwaardiging waarmee politici doorgaans te koop lopen.

die verder gaat dan gelijk welk politiek programma,
gelijk welke nieuwe wetgeving, minister, staatshervorming, of maatschappelijke campagne. We hebben
Hem nodig die het Leven zelf is, en we hebben Haar
nodig die Moeder van alle Levenden is. Enkel met
hun hulp en op hun voorspraak kan hier een einde aan
worden gemaakt.

Daarmee moge het duidelijk wezen dat dit geen louter moreel of politiek probleem is, dat door middel
van een louter morele of politieke strijd kan worden
beslecht. Dat mensen, dat ‘de mensheid’, daartoe in
staat is, kan enkel leiden tot cynisme enerzijds, of
tot een ootmoedig besef van de gruwel en omvang
van de erfzonde anderzijds. Daarmee zijn we geconfronteerd met een probleem dat een oplossing vraagt

Laten we het hedendaagse politieke bedrijf dus goed
zien voor wat het is, en ons niet laten meeslepen door
sympathieën voor, of antipathieën tegen, gelijk welke
persoon of partij of standpunt dan ook. Laten we in
plaats daarvan onze aandacht en tijd en energie met
hernieuwde en verdubbelde kracht aanwenden om
deze stille bevolkingsmoord zo snel mogelijk te beëindigen. Aborteer abortus. Nu.

Ook ongeboren kinderen in bevolkingsregister
Sinds een aantal maanden is het in Nederland wettelijk mogelijk om àlle kinderen te laten inschrijven
in het bevolkingsregister, dus niet alleen degenen die
levend geboren worden, maar ook de miskramen, én
ook degenen die gedood worden in de baarmoeder via
een abortus. De leeftijd van de kinderen speelt geen
rol, of ze nu acht weken of acht maanden oud zijn.
Vroeger moest men in het bezit zijn van een geboorteakte waarop staat dat het kindje levenloos geboren
werd. Maar ook wanneer dat document ontbreekt,
kan men nu met andere documenten die aantonen dat
het kindje ooit geleefd heeft, een aanvraag doen om
het kindje te laten registreren. Op een paar maanden tijd hebben al 5000 mensen gebruik gemaakt van
deze nieuwe mogelijkheid.

overleden zijn, zijn er weinig herinneringen. Er is
hooguit een zwangerschapstest of een echografie,
maar nu komt er een officieel document bij dat ze
geregistreerd zijn als mens! De reacties van vele ouders zeggen genoeg: “En nu is er een geboorteakte
van Christiaan. De cirkel is rond.”, “Een brok in mijn
keel op dit moment…”.

Deze ongeboren kindjes laten registreren is niet louter een administratieve handeling, want achter die officiële registratie zit een hele gevoelswereld van de
betrokken vrouw of het betrokken koppel. Een op de
vier vrouwen maakt ooit in haar leven een miskraam
mee. Zowel een geboorte als een overlijden zijn zeer
aangrijpende momenten, en bij een miskraam heb je
beiden, en dat is erg zwaar. Als je baby doodgaat, dan
gaan er heel wat emoties en gevoelens en gedachten
door je heen.

Ook kindjes die geaborteerd werden kunnen ingeschreven worden. Vele vrouwen beseffen pas na de
abortus wat er gebeurd is. Onderschat het verdriet bij
veel van deze vrouwen niet. Zo is er het verhaal van
een vrouw die verlaten werd door haar man op het
moment dat ze zwanger was, en gekozen had voor
een abortus. Aanvankelijk voelde ze zich opgelucht,
maar na een paar weken al maakte dat gevoel van
opluchting plaats voor het post-abortus syndroom:
een depressief gevoel, en het gevoel haar kindje te
missen, werd steeds maar erger: “Het voelde aan
als een dubbel rouwproces: mijn man die plotseling
‘verdwijnt’, dat voelt aan alsof er iemand doodgaat,
en daarbij het verlies van mijn kind dat ook echt ge-

Deze nieuwe wet is zeer belangrijk, want vanaf nu
wordt er algemeen maatschappelijk aanvaard en erkend dat dit kinderen van je zijn, net als alle andere familieleden waar je van houdt met een liefde die
onvoorwaardelijk is en voor altijd. Dat wordt nu officieel op papier gezet, en dat biedt troost, ook voor
de andere kinderen en familieleden van het gezin.
Vooral voor kindjes die vroeg in de zwangerschap
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dood werd. Het heeft een hele tijd geduurd vooraleer
ik daar weer bovenop ben gekomen”. Het verborgen
verdriet van vele vrouwen die een abortus hebben ondergaan is heel groot, en praten over abortus zit vaak
nog in een taboesfeer. Een abortus moet men het hele
leven meedragen, dat kan men niet zomaar negeren.
Talloze vrouwen hebben spijt over hun abortus en
zouden – moesten ze de tijd kunnen terugdraaien –
het niet meer doen.

de kracht ‘mens’. Het is dus toch niet zo maar ‘een
hoopje weefsel’.
Ook in België is sinds 31 maart 2019 de ‘Wet van 19
december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen
inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind’
van kracht. Voortaan kunnen ouders vanaf 140 dagen
na de bevruchting de registratie van hun levenloos
geboren kind vragen en het ook een voornaam geven.
Na 180 dagen is de registratie verplicht, maar kunnen de ouders het kindje ook een familienaam geven.
Werd het kind geen 140 dagen gedragen, dan kan het
kindje niet wettelijk aangegeven worden en kan het
officieel geen naam krijgen. De Belgische wet gaat
dus veel minder ver dan de Nederlandse wet, en houdt
geen rekening met het feit dat het verdriet van de ouders losstaat van eender welke opgelegde termijn.

Nederland is het eerste land waar het mogelijk is
om ook deze kindjes te laten registreren. We zitten
nu met de vreemde situatie dat een ongeboren kindje door een abortuscentrum niet als een kindje met
dezelfde rechten als alle andere kinderen wordt beschouwd, maar achteraf wel als kindje wordt erkend.
De foetus wordt dus als het ware met terugwerken-

Lezers schrijven...
‘Waar was mijn recht op leven toen ik werd geaborteerd?’ was het artikel dat deze lezeres toevallig onder de ogen kwam. Hieronder haar reactie.

Behaaglijke warme veiligheid
Aarzelend bewegen
Rondzwemmen in groei

Beste Pro Vita,
Ik was in april 2019 met de paasdagen in Ter Dennen
in Westmalle. Daar heb ik jullie nummer Gezin & Leven van april 2019 meegenomen. Ik was enorm onder
de indruk van de verhalen. Ikzelf ben 60 jaar. Mijn
biologische moeder uit Willebroek heeft me als baby
ter adoptie afgestaan. Ik had ze op de leeftijd van ongeveer 26 jaar teruggevonden. Maar ze was daar niet
zo blij mee. Ze heeft zich nooit over de schaamte kunnen heen zetten van hetgene dat toen gebeurd is. Ze
was zelf 26 jaar maar ongehuwd zwanger. Ze stamde
af van een strenge katholieke familie en ze hebben
toen voor een vlugge oplossing gezorgd via het adoptiebureau van Thérèse Wante uit Schoten toen. Mijn
biologische moeder heeft me ook verschillende keren
gezegd dat als ze in deze tijd het moest voorhebben
ze voor abortus gekozen zou hebben. Ik heb 35 jaar
gestreden op allerlei vlak om de relatie tussen ons in
orde te krijgen maar dat is nooit gelukt. Ze is deze
winter op de leeftijd van 85 jaar ernstig ten val gekomen en ze is op de intensieve dan overleden aan de
complicaties van de val. Ik was blij om het positieve
verhaal te horen van het herstel van de relatie van
de moeder van Melissa en haarzelf, dat dit voor hen
gelukt is. Ikzelf ben ook gelovig, dit is ook een groot
deel van mijn leven. Het is ook wie ik ben en ik geloof ook dat alle leven van God komt. Hij heeft alles
in Zijn hand! Vele groeten.

Gedempte stemmen
Geluiden
Steeds vertrouwder
Plots hels licht
Sissend kwaad
Glijdt binnen
Doodsangstig achteruit krabbelen
Felrode pijn
Geen gedempte stemmen meer
Geen rondzwemmen
Geen belofte
Hij weent
Onmetelijk verdriet
Het vruchtje
Van Zijn pure liefde in zijn handen
Voor eeuwig gedragen…

Nvdr.: omwille van familiale redenen wenst de auteur
onbekend te blijven.

Engels Willy, 25 april 2019
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dit realiseren ...

met uw steun kon

Onze ‘Dag voor het Leven’ te Dadizele
“Hallo, ik wil je nog bedanken voor die heerlijke bedevaart naar Dadizele. Mocht ik kunnen, ik deed het elke
week. Ik ben zo tot rust gekomen en ik heb zo'n heerlijke mensen mogen leren kennen ! Meer van dat aub… Ik heb
jullie vooral niets te zeggen behalve hoe dankbaar ik ben dat jullie d'r zijn en dankbaar voor al wat jullie doen.
D'r is zo'n leegte in de maatschappij en jullie proberen die leegte op te vullen.”

Hierboven de reactie van een van de moedige stappers
die aanwezig was op onze jaarlijkse bedevaart naar
Dadizele. Het weer was omzeggens perfect, en iedereen kreeg de kans om zich niet alleen fysiek, maar ook
spiritueel te versterken. Zo werd er tijdens het stappen
de rozenkrans gebeden, en in de basiliek was er gelegenheid voor de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, maar ook om te biechten, of gewoon om een
aantal gebedjes te doen.

2 mei
6 mei
8 mei
9 mei
10 mei
13 mei
14 mei

Om 16u. was er dan de H. Eucharistieviering, en daarna werd iedereen netjes terug naar de vertrekplaatsen
gebracht. Van onzentwege van harte dank aan alle
deelnemers, en voor degenen die er ditmaal om een
of andere reden niet bij konden zijn: jullie zijn nu al
uitgenodigd voor onze volgende

‘Bedevaart voor het Leven’
naar Dadizele!

Met onze voordrachten waren we te...

Antwerpen (x2)
Kluisbergen
Noorderwijk
Lokeren
Noorderwijk
Groot-Bijgaarden
Zomergem

14 mei Gistel
15 mei Baasrode
16 mei Boorsem
17 mei Uikhoven
20 mei Kessel-Lo
20 mei Kluisbergen
21 mei Lokeren

21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
27 mei
28 mei
29 mei

Brielen
Kessel-Lo
Verrebroek
Kessel-Lo
Gelrode
Viersel
Pittem

blijf geven voor het leven van de kleinsten:
Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een vrijwillige bijdrage over te maken
Jaarabonnement minstens 10 euro - voor Nederland 13 euro
Maandelijks wordt er een H. Mis opgedragen voor onze weldoeners
Tel.+ 32 (0)15/42.28.14
E-mail: info@provita.be KBC: BE13 4050 1279 5139 Argenta: BE66 9795 8662 1043
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.
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