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De huidige uitspraak maakt duidelijk 
dat er hierin niets is dat abortus als een 
grondwettelijk recht fundeert. Hierdoor 
wordt meteen het verbod op abortus van 
kracht, zoals voorzien in 13 Amerikaansen 
staten. Het Hooggerechtshof had ook 
’n halve eeuw geleden geen enkel recht 
om een andere interpretatie te geven aan 
de Amerikaanse constitutie vanuit een 
bepaalde heersende stroming. Er is een 
‘recht op leven’, maar geen ‘recht op doden’. 
In algemene regel heb jij het recht om te 
leven zoals jij dat wil, maar je hebt niet het 
recht om daarvoor een ander mens te doden. 
“Gij zult niet doden” is een onveranderlijke 
pijler van iedere menselijke samenleving, 
altijd en overal. 

Dit geldt eveneens voor het ongeboren menselijk leven. 
Dank zij de moderne genetica weten we dat vanaf 
de conceptie alle eigenheid en waardigheid van de 
menselijke persoon onveranderlijk bepaald zijn. Deze 
vrucht vraagt slechts tijd, voeding en bescherming 
om tot een volwassen menselijke persoon uit te 
groeien. Volgens rechter Clarence Thomas van het 
Amerikaans Hooggerechtshof moeten nog een hele 
reeks andere valse besluiten hersteld worden, o.a. in 

verband met het zogenaamde recht op contraceptie 
en de ontwrichting van het huwelijk.

Het erkennen van de menselijke waardigheid 
vanaf de conceptie heeft niets te maken met een 
krampachtig katholicisme, zoals sommigen graag 
stellen. Hippocrates, de vader van de westerse 
geneeskunde (5e - 4e eeuw vóór het christendom!) 
wist al dat een zwangere vrouw de volle waardigheid 
van een menselijk leven in zich draagt. Hoe komt 
het dat moderne geneesheren, die alles weten over 
embryologie, dit niet meer weten? De eed van 

Historische blunder na een 
halve eeuw rechtgezet

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft het historisch arrest ‘Roe versus Wade’ ongrondwettelijk verklaard. Het 
gebeurde op 24 juni, het geboortefeest van Johannes de Doper en dit jaar tevens het feest van het Heilig Hart van 
Jezus. In dit arrest uit 1973 werd ten onrechte erkend dat abortus een recht is, gegarandeerd door de Amerikaanse 
constitutie.
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Hippocrates die het ongeboren menselijke leven 
respecteert, gold nagenoeg 24 eeuwen, tot vorige 
eeuw. Om abortus te kunnen invoeren werd toen 
gewoon het ‘recht op leven’ als basis voor de menselijke 
beschaving en de eeuwenoude eed van Hippocrates 
afgeschaft. 

De abortuswetgeving werd telkens geforceerd door 
een extreem dramatische situatie, bijvoorbeeld een 
moeder die dreigt te sterven omwille van de geboorte 
van haar kind. Daarvoor is echter geen abortuswet 
nodig. Wij zijn geen deskundigen op dit gebied 
maar een vriend gynaecoloog zegt dat een moderne 
geneeskunde én moeder én kind tracht te redden. Of 
het geval van een dokter die als vertrouwde huisarts 
plots heel de familie over zich heen krijgt omdat een 
minderjarige dochter onverwacht zwanger blijkt 
te zijn en de man voelt zich praktisch gedwongen 
om een abortus te plegen. Zelfs hiervoor was geen 
abortuswet nodig. Iedere rechter kon beslissen dat die 
arts slechts een milde of geen straf krijgt omwille van 
verzachtende omstandigheden, waarbij tegelijk de 
eerbied voor het ongeboren leven gerespecteerd bleef: 
het doden van ongeboren leven is en blijft moord! 

Bovendien, wat als drama ervaren wordt (onverwachte 
zwangerschap), kan niet door een nog groter drama 
(abortus) opgelost worden. Ook wanneer vastgesteld 
wordt dat het kind gehandicapt zal zijn, is er geen 
grond voor een abortuswetgeving. Een samenleving 
die als enige oplossing het doden van de zwaksten 

heeft, is de naam van beschaving niet waard. In geen 
enkel geval is het wetens en willens doden van een 
ongeboren menselijk leven een waardige oplossing, 
zeker voor een moderne geneeskunde. Wanneer 
onze moderne maatschappij op wetenschappelijk, 
technisch, financieel, psychologisch en sociaal vlak 
zo onderontwikkeld is dat ze aan moeders in nood 
niets anders te bieden heeft dan het doden van het 
kind, dan leven we nog in een oertijd, eeuwen vóór 
Hippocrates! 

Deze barbaarse, populaire geest treffen we ook nog 
aan in een artikel dat hierover op de VRT verscheen 
en waarin enkel drie kopstukken aan bod komen 
met redeneringen vanuit de vrijmetselarij. Moeten 
wij daarvoor de fundamenten van onze beschaving 
opgeven? De strijd om abortus steeds meer uitbreiden 
heeft niets te maken met de zorg voor vrouwen in 
nood maar is een ideologische strijd om de menselijke 
en christelijke fundamenten van een beschaving te 
vernietigen. 

De echte vooruitgang bestaat in het respecteren van 
het ‘recht op leven’! ‘Abortocratie’ als gelegaliseerde 
barbaarsheid gaat niet samen met beschaving en 
menselijkheid. Het wordt tijd dat de hele westerse 
beschaving zijn grootste blunder onder ogen ziet, 
er een niet ideologisch geladen debat over houdt en 
het recht op leven als basis voor iedere maatschappij 
herstelt, voor het goed van iedereen.

Uit de wekelijkse nieuwsbrief van pater Daniël Maes 
(XVII.27, 27 juni 2022)
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Abortuskwestie: moedig Hooggerechtshof 
in de VS herstelt de democratie

De reacties van de Belgische politiek op de beslissing 
van het Hooggerechtshof waren bijna unaniem zeer 
negatief. Op de keper beschouwd is dat merkwaardig, 
want het hof heeft enkel beslist dat het recht op 
abortus geen grondwettelijk recht is. Bij ons is dat ook 
geen grondwettelijk recht, dus waarom die heisa?

Het Hooggerechtshof heeft geweigerd de nieuwe 
wetgeving van de staat Mississippi, die abortus 
verbiedt na de 15e week, te verbreken. Ook om die 
reden zijn de bijna hysterische reacties vanuit België 
merkwaardig. Die wet is immers minder streng 
dan de Belgische, die abortus al na de 12e week 
verbiedt. Onder de vroeger geldende rechtspraak, 
gevestigd door het beruchte ‘Roe versus Wade’-
arrest, zou de Belgische abortuswet zonder pardon 
worden vernietigd. Hetzelfde geldt voor ongeveer alle 
abortuswetgevingen in de EU.

De huidige leden van het Amerikaanse 
Hooggerechtshof hebben een einde gemaakt aan een 
extreme situatie gecreëerd door hun voorgangers, die 
50 jaar geleden van abortus een grondrecht hadden 
gemaakt dat uitgeoefend mag worden tot op het 
allerlaatste moment, tot het kind levensvatbaar kan 
worden geboren. Dat is een stuk radicaler dan wat 
zelfs de Open Vld bij ons verdedigt.

Het ‘Roe versus Wade’ - arrest was onhoudbaar 
geworden om inhoudelijke, democratische en 
juridische redenen. Inhoudelijk, omdat de gevolgen 
van die rechtspraak te extreem waren. Democratisch, 
omdat een rechtbank haar wil had opgelegd, niet 
het volk of een parlement. Juridisch, omdat men 

zelfs in progressieve hoek besefte dat de juridische 
logica van het arrest aan alle kanten rammelde, zoals 
werd toegegeven door de intussen overleden linkse 
opperrechter Ruth Bader Ginsburg. 

Over abortus wordt niets gezegd in de Amerikaanse 
grondwet en de constructie om via juridische 
spitsvondigheden het tegendeel te beweren, is nu, een 
halve eeuw later, in puin gevallen.

Kortom, met het Dobbs-arrest heeft het 
Hooggerechtshof een bevoegdheid die het zich 
onrechtmatig had toegeëigend, teruggegeven aan 
het volk. Ik hoor in de Vlaamse pers beweren dat 
een meerderheid in Amerika eigenlijk het recht op 
abortus steunt. Indien dat zo is – de werkelijkheid 
is genuanceerder – kunnen ze dat in de tussentijdse 
verkiezingen van november al laten blijken.

Ondanks de griezelverhalen over het terugdraaien van 
vrouwenrechten of over arme vrouwen die nu weer 
verplicht zouden worden tot illegale abortussen, zal 
het in de VS nog steeds niet moeilijk worden om een 
abortus te krijgen. In de helft van de staten zal er niets 
veranderen. In de andere krijg je beperkingen in de 
wettelijke termijn, zoals in Europa eigenlijk. Sommige 
wetten zullen strenger zijn (Texas bijvoorbeeld), 
maar slechts in een handvol staten komt er een bijna 
volledig verbod. Wie de regels in de eigen staat wil 
omzeilen, zal maar een paar uurtjes moeten rijden 

In heel wat commentaren – en blijkbaar ook in de perceptie die is ontstaan bij heel wat Vlamingen – overheerst 
het beeld van een groepje oerconservatieve rechters dat zijn wil heeft opgelegd aan de samenleving. In feite is het 
omgekeerde gebeurd. Het enige wat het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft beslist over abortus is dat het daarover 
niet te beslissen heeft. En dat alleen de parlementen die kwestie kunnen regelen.
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

           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
    + 32 (0)15/42.28.14 

      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 kleinsten

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!

om daar van de ongeboren 
baby verlost te worden. Grote 
bedrijven en beroemdheden 
zwaaien al met geld voor 
iedereen die zegt dat niet te 
willen of te kunnen betalen.

Hoe dan de hysterisch 
reacties verklaren? Wel, het 
evenwicht in de kosmos is 
verstoord. Progressieven zijn 
het gewoon om te winnen in de cultuuroorlogen. 
En ze zijn het gewoon, wanneer ze hun waarden 
opleggen, bijvoorbeeld via activistische rechtsspraak, 
dat dit op onherroepelijke wijze gebeurt. 
Conservatieven daarentegen hebben de gewoonte 
enkel achterhoedegevechten te leveren en na de 
onvermijdelijke nederlaag de normen waartegen 
ze streden tot de hunne te nemen. De commentaar 
van Sammy Mahdi, kersvers voorzitter van wat ooit 
een christelijke partij was, is kenschetsend: “Voor 
cd&v blijft abortus dus een vrouwenrecht.” “Blijft”? 
Wanneer precies heeft zijn partij deze bocht van 180 
graden geformaliseerd?

Dat een belangrijke rechtbank ingaat tegen dit 
eenrichtingsverkeer, wordt gezien als spookrijden. 
Voor links is het volstrekt ondraaglijk dat de andere 
kant eens wint, zoals de reacties in België bevestigen. 
Gwendolyn Rutten wil nu de termijn voor abortus in 
óns land verlengen. Een aantal partijen wil het recht 
op abortus zelfs in de grondwet opnemen. Al dat 
voluntarisme verandert niets aan de situatie in de VS, 

maar getuigt eerder van een 
onweerstaanbare drang om 
het ‘evenwicht’ te herstellen.

Conservatieve partijen in dit 
land verliezen dit debat omdat 
ze het niet durven voeren. We 
moeten abortus in de grondwet 
opnemen om te vermijden 
dat ‘extremistische partijen 
dat recht in vraag kunnen 

stellen’, probeert de voorzitter van de voormalige 
Franstalige ‘christen-democraten’. Over wie hebben 
we het zoal? Het Vlaams Belang verdient een pluim 
omdat het de enige partij is met een principieel anti-
abortusstandpunt, maar de woordvoerder van die 
partij benadrukte dat het “geen prioriteit” is, wat 
zoveel betekent als ‘we zijn er tegen, maar we gaan er 
zoveel mogelijk over zwijgen’.

Het politieke verzet tegen abortus is in dit land zo 
goed als dood. Hopelijk kunnen de evoluties in de VS 
het debat weer wat opengooien. In alle betogen ten 
voordele van het recht op abortus valt immers op hoe 
de essentie wordt vermeden. Telkens gaat het weer 
over vrouwenrechten en over vrouwen die meester 
moeten zijn over hun eigen lichaam. Het centrale 
argument van de ‘Pro Life’-beweging, namelijk dat 
het gaat over het kind, dat de vrucht een mens is, blijft 
telkens onbeantwoord. Conservatieve partijen in dit 
land verliezen dit debat omdat ze het niet durven 
voeren.

Bron: PAL NWS, Jurgen Ceder, 27 juni 2022, herwerkt


