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Een beetje psychologie

Maar ja, we hebben er echt een hekel aan om 
ongelijk te hebben en we houden er niet van om er 
op gewezen te worden. We blijven liever onze fouten 
maken dan dat we met vreugde een ongemakkelijke 
maar bevrijdende waarheid verwelkomen. Met de 
nadruk op ‘wij’, want het gaat niet enkel om fouten 
bij anderen, bij degenen die niet weten of niet 
beseffen wat ze doen. Alle mensen hebben gebreken 
en degenen die dit ontkennen zijn er niet méér van 
gevrijwaard dan anderen. Het verhaal over de splinter 
en de balk zorgt ervoor dat we ons herinneren wat 
we geneigd zijn te vergeten.

Soms maken we een fout door te denken dat we een 
geldige reden hebben om deze actie te verrechtvaar-
digen. En wanneer we ons realiseren dat het een 
vergissing was, zijn we erg geneigd ons minder op de 
fout zelf te concentreren, dan wel op de goede reden 
die we dachten gehad te hebben. Bijgevolg gaan we 
ervan uit dat het niet echt een vergissing was en 
blijven we in die richting verder door draven, een 
koerswijziging die wordt gezien als de erkenning dat 
we verkeerd waren. Dit noemt men de val van de 
zelfrechtvaardiging.

Zelfrechtvaardiging stelt ons in staat de onaangename 
spanning te verminderen die ontstaat wanneer we 
een kloof waarnemen tussen wat we doen en wat we 
denken dat we moeten doen. Neem het voorbeeld 
van abortus: tot op zekere hoogte kan ik niet anders 
dan beseffen dat abortus verkeerd is. Het is zo waar 
dat zelfs de promotoren van deze misdaad zich 
gedwongen voelen te spreken van een ‘mislukking’, 
iets ‘pijnlijks’, enz. Deze ‘mislukking’ (laten we 
het zo noemen) past niet bij het beeld dat we van 
onszelf willen geven, het beeld van een persoon met 

We hebben er allemaal een hekel aan om fout te zijn. We hebben er een hekel aan om te beseffen dat we ongelijk 
hebben. We haten het zelfs meer dan anderen kunnen merken. En de maat is vol als anderen het opmerken en ons 
erop wijzen. Maar als we redelijk willen zijn, zouden we hen als grote weldoeners – misschien wel met wat gebrek 
aan gevoel en tact – moeten beschouwen omdat ze ons op onze fouten wijzen en ons zo de gelegenheid geven die 
fouten in de toekomst te vermijden, iets wat hun overtrokken reactie sterk compenseert. Stel dat iemand op het 
verkeerde spoor zit en een doodlopende weg aanvat die niet zonder gevaar is. Wat zouden we er van denken als die 
persoon, gewaarschuwd door een voorbijganger over zijn fout, boos werd op hem, in plaats van hem te bedanken 
voor zijn heilzame waarschuwing? We zouden denken dat het heel ongepast is iemand te beledigen die voorkomt 
dat we verdwalen en ons helpt om de goede weg te vinden en ons zo dus een waardevolle dienst bewijst.



2

verantwoordelijkheid. Er is dus een spanning ont-
staan tussen twee elkaar uitsluitende feiten: ‘ik heb 
zwangerschap niet vermeden’ enerzijds en ‘ik ben 
een verantwoordelijk persoon’ anderzijds. Hoe kan 

ik de dissonantie 
verminderen en 
zoveel mogelijk 
vermijden dat 
ik mijn fouten 
erken? Door te 
luisteren naar 
de slogans van 
de doodscultuur 
die abortus pre-
senteert als een 
oplossing om 
vooruit te komen. 

Deze slogans hebben tot doel de realiteit van 
het falen om te vormen tot een manier van 
“verantwoordelijkheid nemen”, door het creëren 
van een aantal zogenaamde goede redenen om dit 
te ondersteunen: “Ik kan geen kind baren als mijn 
carrière nog niet stabiel is, en zonder rekening te 
houden met de relatie die ik heb met mijn man, zou 
het dan redelijk zijn om nu al een kind te krijgen? 
Al deze strategieën met als doel iets te vermijden 
dienen als een scherm om dit weinig comfortabele 
gevoel te verminderen en brengen ons terug naar 
onze comfortzone.

Ergens beseffen we wel dat dit een manier van 
camoufleren is. We willen er niet over nadenken, 
want als we erover nadenken, lopen we het risico 
om de leugen die min of meer slim onder de vernis 
verborgen zit, te ontdekken. Achter de 
pseudo-goede redenen die we onszelf 
geven om te rechtvaardigen wat we 
doen, verbergen we bewust de kloof die 
bestaat tussen wat we geloven, wat we 
willen zijn, en wat we werkelijk zijn.

Dit verklaart waarom het debat 
over abortus bijna onmogelijk is. Het is 
buitengewoon eenvoudig om te bewijzen 
dat abortus de verachtelijke moord is op 

een onschuldig en hulpeloos mens. Het is echter 
veel moeilijker om deze waarheid te verkondigen 
aan degenen die vastbesloten zijn zichzelf tegen 
deze waarheid te beschermen. Dit verklaart de 
gewelddadige reacties die we tegenkomen wanneer 
we mensen proberen te vertellen waar abortus 
eigenlijk over gaat.

Iedereen is diep 
binnenin ervan 
overtuigd iemand 
goed te zijn. Wel 
geen filantroop, 
maar iemand die 
met liefde begaan 
is met de mensheid, 
ook geen heilige, 
maar wel iemand die 
‘goed’ is, een ‘brave 
mens’, zoals men 
zegt. We herkennen 
wel enkele fouten, 

vooral dan die fouten die gemakkelijk toe te geven 
zijn, en waarmee we door ze toe te geven bovendien 
bewijzen dat we nederige mensen zijn. Maar als 
iemand ons nu komt vertellen dat we moordenaars 
zijn of mensen die medeplichtig zijn aan moord 
(wat we in werkelijkheid zijn als we abortus niet 
veroordelen), is deze openbaring helemaal niet in 
overeenstemming met het beeld dat we van onszelf 
hebben als zijnde ‘brave mensen’. 
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Een braaf mens is per definitie 
niet iemand die moord 

bevordert of er toe aan-
zet. Dus als iemand 

abortus heeft ge- 
steund, toegestaan, 
a a n g e m o e d i g d , 
getolereerd of geac-

cepteerd, en je maakt 
hem duidelijk dat hij 

daarmee medeplichtig 
was aan een moord, dan 

leidt dit tot een sterke reflex van 
zelfverdediging: “Nee, wat je zegt is vals, ik ben niet 
zo, ik ben een goed mens!” In plaats van zichzelf in 
vraag te stellen, gaat die persoon ervan uit dat je 
het helemaal bij het verkeerde eind hebt, omdat je 
het tegenovergestelde zegt van wat hij van zichzelf 
denkt. Men zal je dan een leugenaar noemen omdat 
het beeld dat je ophangt, volledig in tegenstrijd is 
met het beeld dat men van zichzelf heeft. Men zal 
je daarom ook als een leugenaar behandelen, in die 
mate zelfs dat hun reactie gevaarlijk kan worden.

Wat moet je dan wél doen? Je 
mag het risico niet nemen om 
het beeld dat een persoon van 
zichzelf heeft frontaal aan te 
vallen, omdat dit bijna altijd 
contraproductief werkt. We 
moeten er voor zorgen dat 
we de waarheid over abortus 
verkondigen op een manier 
waarbij het zelfrespect van onze 
gesprekspartner behouden blijft, 
en waarbij die persoon ervan 
overtuigd blijft een ‘goed mens’ 
te zijn. Een goede mens is niet de 
medeplichtige aan een moord, en 
dat moeten we duidelijk maken: 
dat hij iemand is die vrijgevig is 
en de neiging heeft om anderen 
te vertrouwen. Laat hem dan zien dat niet iedereen 
dit vertrouwen waard is, en dat slinkse mensen van 
deze vrijgevigheid kunnen profiteren om eerlijke 
mensen te misleiden door hen te associëren met 

hun criminele ondernemingen. Psychologisch 
beschouwd is het veel gemakkelijker om toe te 
geven dat een persoon met slechte bedoelingen onze 
vrijgevigheid en ons vertrouwen heeft misbruikt, 
dan om toe te geven dat we medeplichtig waren aan 
een moord.

Tegen een vrouw die een vriendin vergezeld heeft 
naar een ‘abortuscentrum’ waar kinderen worden 
vermoord, zullen we niet zeggen: “Jij hebt gedood, 
jij hebt geholpen te doden, en het is vreselijk!” Dat 
zal enkel maar tot gevolg hebben dat ze boos wordt. 
Zeg dus liever: “Je wilde helpen, je was edelmoedig, 
maar gewetenloze mensen maakten misbruik van 
je vertrouwen en zij lieten je geloven dat door een 
abortus aan te praten, je die vrouwen zou helpen, 
terwijl het precies het tegenovergestelde is. Het is 
verachtelijk dat zij misbruik hebben gemaakt van 
je edelmoedigheid om je, zonder dat je het goed 
besefte, te betrekken bij de cultuur van de dood. 
Gelukkig zal je, omdat je een goed mens bent, nu 
weigeren nog langer deel te nemen aan deze cultuur 
van de dood. 

Een beetje psychologie kan levens redden, 
onnodige woede vermijden en onze 
samenleving meer menselijk maken.
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

credit-card BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
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.

Kantooruren: 9u - 16u30 
phone+ 32 (0)15/42.28.14 
envelope info@provita.be

www.provita.be
www.echteliefdewacht.be

www.unplanned.be
www.40dagenvoorhetleven.be
www.wondervanhetleven.be

Blijf geven voor het leven van de kleinstenhand-holding-heart

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

Zorgwekkende toestanden !
Vandaag kwam mijn dochter die werkt als ergo-
therapeute in een bejaardentehuis, totaal overstuur 
naar huis, omdat ze niet wist wat ze moest doen in 
een situatie op haar werk. Op een afdeling van het 
rust- en verzorgingstehuis woont een gehandicapte 
man die plots slikproblemen begon te krijgen 
waardoor hij niet meer normaal kon eten. Daarvoor 
moest hij kortstondig worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Daar stelde men vast dat de patiënt 
best een maagsonde ingeplant zou worden om zo 
voedsel toegediend te krijgen. Tot grote verbazing 

van mijn dochter vond de behandelende arts dat 
echter niet meer nodig. Ook de familie wou deze 
oplossing niet meer laten toedienen. Mijn dochter 
vroeg zich af of men de man dan moest laten 
verhongeren? Blijkbaar wel!

Gelukkig heeft ze een collega logopediste die het als 
haar taak ziet de man te helpen eten geven. Zo is 
het probleem voorlopig op een menselijke manier 
opgelost.

Ik stel me de vraag in welke maatschappij 
wij terecht gekomen zijn als dit zo maar 
kan. Wie zwak is en niet kan opkomen 
voor zichzelf, kan zomaar aan de kant 
geschoven worden. Ik huiver voor zo’n 
samenleving waar ik liever geen deel 
van wil uitmaken.

Toen de man beetje per beetje eten 
toegediend kreeg van de logopediste 
maakte hij met zijn hand een draaiende 
beweging op zijn buik om te tonen dat 
het hem gesmaakt had … .

Lezers schrijven ...

Bron: D. V.


