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Pro Vita
Liefde laat Leven

De grote onverschilligheid: schrijnend!  
De laatste maanden zijn we getuige geweest van verdwijningen en ongevallen waarvan kinderen het slachtoffer 
waren. Telkens, meer dan terecht, zagen we een golf van medeleven. Bij het kind dat in een diepe waterput viel 
in Marokko werden de reddingswerken internationaal nieuws dat minuut na minuut werd gevolgd. Het was 
bewonderenswaardig met welke solidariteit gepoogd werd het kind te bevrijden en toen het nieuws bekend werd dat 
de hulp uiteindelijk te laat kwam, voelden we met zijn allen de pijn van het verlies. Een kind dat we nooit hadden 
gekend noch gezien werd één van de onzen, een geliefde medemens, een deeltje van onszelf. Ik heb gedurende de 
avond wanneer de reddingswerken hun eindpunt zouden bereiken, verschillende malen, tegen alle gewoonten in, 
de nieuwspagina geopend in de hoop positief nieuws 
te kunnen ontvangen. Compassie die het hart is van 
de caritas welde spontaan in mijn hart en in het 
hart van velen op. Dat is het mensdom op zijn best, 
broederschap die alle grenzen doorbreekt en geen 
vragen meer stelt over etnische, religieuze of andere 
verschillen. Wij zijn allen broeders en zusters en het is 
de liefde voor mekaar die ons bindt.

Hoe komt het dan dat eenzelfde golf van medeleven 
totaal ontbreekt wanneer het gaat over kinderen die 
nog moeten geboren worden en die blijkbaar de 
status van medemens nog niet waardig zijn? Het is 
schrijnend te moeten vaststellen hoeveel kinderen 
vóór hun geboorte het leven niet gegund worden 
en door abortus worden gedood. Het is eveneens 
onbegrijpelijk te moeten vaststellen met welke 
hardnekkigheid sommigen alleen maar het recht van 
de vrouw beogen en het recht van het kind totaal 
negeren. Nederland gaat er fier op dat uiteindelijk 
de wachttijd tussen de vraag en de uitvoering van 
abortus werd afgeschaft en men hoopt er met het laten 
verschaffen van de abortuspil door de huisarts abortus 
te “normaliseren”. President Macron achtte het tot 
zijn plicht de Europese gemeenschap op te roepen 
om abortus tot een recht te verheffen. De beelden die 
we ons nog herinneren van de tijd dat de dolle Mina’s 
op straat de slogan “Baas in eigen buik” scandeerden, 

verschenen opnieuw in de nieuwsbladen met foto’s 
waarop vrouwen op hun ontblote buik de vermaarde 
tekst hadden neergeschreven. En dat allemaal onder 
de noemer van humane vooruitgang!

Dit lijkt wel een tegenovergestelde beweging van 
hetgeen we zagen en meemaakten bij de verdwijning 
en de ongevallen die deze kleine kinderen waarvan 
zojuist sprake, troffen. Het medelijden lijkt hier 
omgeslagen te zijn in een totale onverschilligheid, 
en in het zog van het individualisme dat steeds 
meer terrein wint en niemand lijkt te ontzien, wordt 
nog alleen aan het eigen welbevinden gedacht. We 
ontkennen niet welke uitzichtloze situaties een vrouw 
tot abortus kunnen bewegen en welke psychische 
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”Mag een katholieke dialoogschool nog 
katholieke standpunten innemen ?”

Reeds 40 jaar ben ik godsdienstleraar in het hoger 
secundair onderwijs en geef ik godsdienstles aan 
15- tot 18 jarigen. Hoe langer hoe meer kom 
ik in gewetensnood omdat het mij van hoger 
hand bijna onmogelijk wordt gemaakt om nog 
katholieke standpunten in te nemen. Nochtans 
wordt er in het leerplan gewezen op het belang 
van ‘een systematische voorstelling van het 
christelijk geloof en de kerkelijke geloofsbeleving, 
gekoppeld aan het groeiproces dat jongeren 
doormaken.’ Als godsdienstleerkrachten worden 
we verondersteld aandacht te hebben voor onze 
‘GSM-functie’. De G staat voor getuige zijn van 
het christelijk geloof, de S staat voor specialist 
zijn in het vak dat we geven en de M staat voor 
het modereren van gesprekken. Vaak heb ik de indruk dat we alleen nog het laatste mogen doen. We moeten 
zoveel mogelijk het woord geven aan de leerlingen en hen aanzetten tot gesprek zodat ze kunnen groeien in hun 
levensbeschouwelijke ontwikkeling. Maar het is onvoorstelbaar hoe weinig levensbeschouwelijke achtergrond veel 
leerlingen nog hebben. Waar kunnen ze trouwens hun informatie halen ? Op televisie moeten ze al ver zoeken om 
nog een programma te vinden met religieuze duiding. Veel leerlingen krijgen van thuis uit ook heel weinig mee. 
Als ik vraag aan mijn leerlingen wie er thuis nog ergens een kruisbeeld heeft hangen of staan, dan zijn er dat maar 
enkelen. Naar de kerk gaan ze sowieso al lang niet meer.

wonden een abortus kan veroorzaken. Dit alleen zou 
al voldoende moeten zijn om met heel veel schroom 
en terughoudendheid naar abortus te kijken en met 
vereende krachten naar alternatieve oplossingen 
te zoeken. Maar dit lijkt volledig ondergeschikt en 
verwaarloosbaar tegenover de strijd om abortus als 
een mensenrecht te laten erkennen en iedere stap om 
abortus te “normaliseren” toe te juichen. Zij die zich 
nog durven uitspreken tegen abortus worden niet 
alleen meewarig, maar zelfs vijandig naar de zijkant 
verwezen. Hoe durven ze…

Maar de grootste verontrustende tegenstelling die 
hier opduikt is dat wat normaal als vooruitgang 
van de humaniteit wordt beschouwd, namelijk de 
speciale zorg voor de meest zwakke, hier totaal 
ondergesneeuwd geraakt door het steeds maar 
verder oprukkende individualisme en de absoluut 
verklaarde zelfbeschikking. Het recht van de sterkste 
wint het hier en het zwakke en onmondige kind moet 
het ontgelden. Voor hen geen droefheid wanneer ze 

worden afgedreven en 
in de vuilbak gegooid. 
Voor hen is er geen 
media-interesse en de 
mogelijk opkomende 
compassie wordt 
hier verdrongen door 
een aangewakkerde en 
aangemoedigde onverschilligheid. Maar laten we niet 
vergeten dat door er niet over te spreken of het zelfs 
goed te praten, een gedeelde verantwoordelijkheid 
geldt, een passieve participatie aan een misdaad die 
het doden van een onschuldig kind nog altijd is, ook 
al wordt deze door de wetgever gedepenaliseerd. 

Laten we gezamenlijk de moed behouden om dit 
opgelegde stilzwijgen te doorbreken en daardoor 
bewust aan de zijlijn te gaan staan waartoe we worden 
verwezen. Iemand zei ooit dat door tegenstroom te 
varen men uiteindelijk aan de bron terechtkomt, en 
daar is het water het zuiverst!

Br. René Stockman

Lezers schrijven ...
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Ooit hoorde ik van een CD&V-politicus :”Jongeren 
zijn een onbeschreven blad. Ze willen overtuigd 
worden. Ze hebben geen boodschap aan het louter 
naast elkaar plaatsen van opinies en opvattingen.” 
Als je het mij vraagt, klopt dat, behalve voor enkele 
morele hete hangijzers, zoals abortus en euthanasie. 
Voor deze thema’s is er volgens hen geen discussie 
meer nodig. Het is de normaalste zaak van de wereld 
dat je voor vrije abortus bent en voor euthanasie. Als 
je daar enkele ethische kanttekeningen bij wil maken 
wordt de sfeer in de klas al vlug vijandig. “Meneer, 
een mens is toch maar een mens vanaf zijn geboorte!” 
“Meneer, je kunt toch niet verwachten dat een meisje 
van zestien dat zwanger is voor haar kind zal zorgen.” 
“Meneer, bij abortus kan je toch niet spreken van 
doden!” “Meneer, zolang het kind in de moederschoot 
zit, doet de moeder daar toch mee wat zij zelf wil!” En 
zo zou ik nog een eindje kunnen doorgaan.

Abortus lijkt vandaag een algemeen 
aanvaard fenomeen te zijn, waar niet 
langer meer over gezeurd moet worden. 
Wanneer ik twintig jaar geleden nog 
een boeiende discussie kon hebben met 
leerlingen, is dat vandaag de dag niet 
meer het geval. Ik ben er rotsvast van 
overtuigd dat dit komt doordat er op 
onze scholen geen voorlichting meer 
mag gegeven worden over respect 
voor het ongeboren leven. Pro 
Vita wordt genadeloos aan de kant 
geschoven terwijl Sensoa overal, ook 
op onze katholieke scholen, langs de 
voordeur wordt binnengehaald. Op 
de relationele dagen voor leerlingen 
van het vijfde jaar (17-jarigen) 

mogen ze brochures uitdelen met verkeerde informatie 
over natuurlijke geboorteregeling en met adressen 
van uitsluitend abortusgezinde hulpverlening (Luna-
centra).

Dit schooljaar wilde ik de leerlingen uitdagen om 
na te denken over de abortusproblematiek aan de 
hand van de film ‘Unplanned’. De film gaat over het 
levensverhaal van Abby Johnson die ooit directrice 
was in een abortuscentrum, maar uiteindelijk tot 
inzicht en tot inkeer kwam over de pijnlijke realiteit 
van abortus. De film legt de manier van werken van 
Planned Parenthood bloot. Terwijl Abby als jonge 
twintiger vrijwilliger werd voor Planned Parenthood 
omdat ze dacht dat ze daardoor het aantal abortussen 
kon helpen verminderen, bleek de realiteit het 
tegenovergestelde te zijn. Toen ze directrice geworden 
was van een abortuscentrum moest ze ervoor zorgen 
dat het aantal abortussen verdubbelde.

Enkele leerlingen zijn naar de 
directeur gestapt om te klagen 
over de impact die de film bij hen 
had. Wellicht kwam de realiteit en 
de boodschap van de film te dicht 
bij hun in slaap gewiegde geweten. 
“Laat ons gerust! Wij willen denken 
en doen wat we zelf willen. We willen 
ons geen geweten opgedrongen 
worden door anderen die onze manier 
van leven in vraag stellen.”

Toen heeft de directeur, die volgens 
mij de film zelf niet heeft gezien, 
waarschijnlijk gegoogeld om te zien 
wat er op internet gezegd wordt over 
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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!

deze film. Resultaat: ik werd op het matje geroepen: 
“Dit is geen film voor onze leerlingen, het is pure 
propaganda. Ik verwacht dat het gesprek in de klas 
meer genuanceerd verloopt.” Het tweede deel van de 
film mocht ik niet meer tonen. In het gesprek dat ik 
met hem had verwees hij naar Mieke Vanhecke die 
toch stelling ingenomen had tegen Pro Vita?! Ik heb 
er toen helaas niet aan gedacht hem te antwoorden dat 
Mieke Vanhecke ooit in Knack had laten opschrijven 
dat ze de legalisatie van abortus had verdedigd. 
Trouwens, nog iets wat leerlingen vandaag niet 
meer willen aanvaarden, is dat een christen niet kan 
meewerken aan abortus. Waarom zou je geen christen 

kunnen zijn als je je ongeboren kind laat wegnemen 
als je er niet voor kan zorgen?

Het wordt dringend tijd dat we de tien geboden weer 
aanleren. Weg met de dictatuur van het relativisme. 
Onze samenleving, en vooral onze katholieke scholen, 
hebben nood aan gelovigen die non-conformistisch 
durven denken. Waarom zouden we ons voortdurend 
de mond moeten laten snoeren door mensen die 
ons willen dwingen zogezegd ‘politiek correct’ te 
denken ? Het is ook mogelijk om met een open geest 
en begripvol voor wat anderen denken duidelijke 
evangelische taal te spreken.

40 DAGEN VO OR HET LEVEN
Doe mee met onze gebedsactie!

Van 2 maart tot 10 april 2022
Meer informatie op onze website www.40dagenvoorhetleven.be

of telefonische op nummer: 015/42 28 14

Echte Liefde Wacht

Leemstraat 20, Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Zaterdag 26 maart 2022 - 9h30 tot 21h00

Meer informatie op onze website www.echteliefdewacht.be
of telefonische op nummer: 015/42 28 14


