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Recht op leven
Dit artikel gaat over het recht op leven van het ongeboren kind tegenover een zogenaamd vrouwenrecht om met 
dat kind te doen wat men wil tot zelfs het leven afsnijden en (laten) wegnemen. Ik begin dit verhaal met een 
persoonlijke toets.

Vanaf het begin van de jaren zeventig ( ik was toen 
een middelbare scholier) begonnen ondermeer 
in België een aantal opgehitste vrouwen op straat 
te komen met de slogan “baas in eigen buik”. De 
aanleiding daarvoor was ondermeer de vervolging 
van een zekere arts uit Luik, Peers genaamd, wegens 
uitvoering van abortus(sen)...

Eigenlijk was dit een onderdeel van een hetze tegen 
het ongeboren kind die zich overal in het ‘beschaafde 
westen’ aan het verspreiden was.

Voor mij die het leven steeds als grondrecht van het 
bestaan heeft beschouwd kwam dit over als een grote 
schok. Hoe kon het zelfs maar in de gedachten van 
een vrouw opkomen om haar eigen kind te laten 
aborteren??

Ik keek graag naar documentaires op televisie en zag 
in dierendocumentaires hoe moederlijke dieren op 
gevaar van hun eigen leven hun kleintjes verdedigen, 
ook tegen hun eigen soortgenoten.

Het is dan ook erg dat men mensen moet gaan 
informeren over en overtuigen van de bescherm- 
waardigheid van het ongeboren menselijk leven. De 
tegenstanders, die het wegmaken van dit leven als een 
vrouwenrecht voorstellen, bekampen de ‘verdedigers 
voor het leven’ op alle mogelijke manieren door hen 
de mond te snoeren en zelfs door het tegenhouden 
van objectieve informatie en het doodzwijgen van 
wetenschappelijke feiten.

Jawel, de voorvechters van abortus die jarenlang 
het recht op vrije meningsuiting hebben misbruikt 
voor eigen gewin, willen thans het recht op vrije 
meningsuiting van de voorvechters van het menselijk 
leven onmogelijk maken.

Het past dan ook om een en ander op een rijtje te 
zetten.

Feiten

Betreffende de biologische feiten zijn er de 
vaststellingen dat er vanaf de conceptie een nieuw en 
uniek menselijk leven is ontstaan, hetgeen door de 
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biologen wordt erkend. Dit leven gaat dan 
verder groeien en zich ontwikkelen.

Er kan op wetenschappelijke basis geen 
tijdsmoment tijdens de zwangerschap 
worden bepaald waarop men kan zeggen: 
tot dusver was het nog geen levend wezen en 
vanaf nu wel.

Integendeel, door de vooruitgang van de 
medische wetenschappen kan een ongeboren 
kind steeds meer kansen krijgen om te blijven 
leven.

Aantasting van het levensrecht

Er zijn door de geschiedenis heen altijd mensen 
geweest die het ongeboren leven wilden afbreken, 
doch er zijn in een groot deel van de wereld ook 
wetten uitgevaardigd die een duidelijk signaal gaven 
dat dit niet kon. Tot voor enkele decennia werden 
er in veel westerse landen straffen voorzien bij het 
opzettelijk doden van ongeboren kinderen.

Er kwamen vervolgens wettelijke bepalingen die het 
levensrecht gingen aantasten. Zo wordt in België 
abortus toegelaten tot het einde van de twaalfde 
week na de bevruchting mits voorlichting van 
de mogelijkheden die er bestaan om zich bij een 
zwangerschap te laten begeleiden en/of beroep te doen 
op alternatieven bij het einde van de zwangerschap.

In de praktijk neemt men dit laatste niet ernstig ter 
harte, evenmin de verplichting om een abortus enkel 
uit te voeren in een instelling voor gezondheidszorg, 
dat is een algemeen ziekenhuis. Men voert echter 
de meeste abortussen uit in abortuscentra die zijn 
voortgekomen uit de destijds illegale abortushuizen, 
die nu op de koop toe nog worden gesubsidieerd door 
de overheid met middelen afkomstig van belastingen 
en sociale zekerheidsbijdragen.

Na de twaalfde week kan men het ongeboren kind 
bovendien nog laten aborteren indien het voltooien 
van de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor 
de gezondheid van de vrouw of indien vaststaat dat 
het kind dat geboren zal worden, zal lijden aan een 
uiterst zware kwaal die als ongeneeslijk wordt erkend 
op het ogenblik van de diagnose. Zo verscheen enkele 
jaren geleden in de kranten van het Nieuwsblad een 
reportage van een hoog opgeleid en goed verdienend  
koppel dat hun zes maanden oud kindje had laten 

aborteren omdat men via een echo had opgemerkt 
dat één van beide beentjes niet ontwikkeld was.

Het fundamenteel recht op leven

In alle mensenrechtenverdragen wordt dit recht 
geformuleerd. Derhalve vloeit hieruit ook voort dat 
ieder menselijk wezen bestaansrecht heeft.

In het verdrag inzake de rechten van het kind van 1989, 
(B.S. 17.1.1992) wordt bovendien in de preambule 
expliciet verwezen naar de bijzondere bescherming 
van het kind zowel voor als na de geboorte. M.a.w. de 
mensheid heeft een zorgplicht ten aanzien van al haar 
kinderen, zowel geborenen als ongeborenen.

Verbod op discriminatie

Meteen kan hieraan ook het discriminatieverbod 
worden gekoppeld dat in vele landen in de wetgeving 
is opgenomen. 

Wat de ongeboren kinderen betreft wordt hiermee 
in de landelijke wetgevingen, zoals in België, zeer 
willekeurig (!) omgesprongen.

In het maatschappelijk denken is die willekeur ook 
aanwezig omdat men geen eenduidig en onaantastbaar 
beschermingsrecht heeft ontwikkeld.

Rechtspersoonlijkheid

De eenvoudigste manier om een ongeboren 
kind wettelijk te beschermen is door dit kind 
rechtspersoonlijkheid toe te kennen. Hierdoor kan 
men het levensrecht van dit kind niet meer negeren 
en kunnen zijn rechten ook in de weegschaal worden 
geworpen wanneer men beslissingen neemt.
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Vincent Van Britsom

Thans worden enkel de lobby’s en hun medestanders 
gehoord die vrouwen ophitsen voor een zogenaamd 
recht op abortus van hun ongeboren kinderen.

Men gaat zelfs zover in het vergiftigen van de geesten 
dat men mensen wil doen geloven dat het wegnemen 
van een individueel menselijk ongeboren leven 
hetzelfde is als het verwijderen van een aangetast 
orgaan, of erger nog: een tumor.

Uitspraken zoals: “Abortus is geen moord, wel 
zorgverlening.” van de gediplomeerde arts Herman 
Cosyns (geciteerd in de Standaard van 6.7 jl.) tonen de 
totale ontkenning van het wezen van het ongeboren 
kind aan.

Een progressieve arts vertelde mij enkele jaren geleden, 
toen men op de milieuvervuiling begon te wijzen, dat 

er naast die vervuiling een even belangrijke vervuiling 
bestaat, namelijk de vervuiling van de geest.

Ik draag een pin die de voetjes van een ongeboren 
kindje van 10 weken voorstelt. Dit jaar in april vertelde 
een man emotioneel in een interview op televisie ter 
gelegenheid van een bijeenkomst van ouders van 
sterrenkindjes dat hij een ongeboren kindje van 10 
weken had verloren en dat dit hem pijn blijft doen.

Wij moeten opkomen voor alle ongeboren kindjes, 
inclusief degenen die men met opzet het leven wil 
ontnemen.

Het Wonder van het Leven
De dromen van jonge tieners over het leven, over de 
liefde en over relaties: ze zijn aandoenlijk, oprecht en 
kostbaar. Op deze leeftijd zijn de prinses en de ridder 
ergens in het kasteel van hun fantasie aan het slapen. 
Er staat een jongen of een meisje op dat met tederheid 
zijn of haar geliefde wil omarmen in een warm nestje. 
Zelfs de spontane drang om voor kindjes te zorgen is 
bij sommigen al gewekt! 

Daartegenover staat dan het beeld dat door de me-
dia gevormd wordt en waar waarden zoals uiterlijke 
schoonheid, vluchtig plezier, rijkdom of prestatie op 
een eenzijdige manier weergegeven worden. Deze 
prikkels hebben duidelijk een negatief effect op hun 
ontwikkeling, ook al komen hun dromen van nog zo 
diep, vanuit hun diepste innerlijke wezen. Vele tieners 
vandaag de dag, zijn bovendien getekend door de pijn 
van een echtscheiding en twijfelen aan de waarde van 
trouw blijven, of zijn bang voor een engagement. Hun 
zelfbeeld is ernstig vertekend en door de misvattingen 
die hen voorgeschoteld worden, wordt het opbouwen 
van een gezonde relatie bemoeilijkt.

Met de presentatie ‘Het Wonder van het Leven’ 
wordt enerzijds getracht om de positieve waarden 
die er in iedere tiener leven te versterken. Anderzijds 

wordt er informatie aangeboden die hen voorzichtig 
en weerbaar moet maken in het omgaan met bepaal-
de gevaren. De laatste decennia is er een verschuiving 
gaande op gebied van seksualiteit en duikt de mening 
op dat alles kan als er maar wederzijdse toestemming 
is en er plezier aan wordt beleefd. Het gaat niet slechts 
over de gevaren van SOA’s of onverwachte zwanger-
schappen, die op zich ernstig zijn. Het gaat ook over 
kwetsuren door relatiebreuken, over het aanleren van 
slechte gewoonten en verslavingen, en over blijvende 
moeilijkheden in de latere relatievorming. 

Het gaat in essentie om een misvatting die seksualiteit 
loskoppelt van de liefdesrelatie en van het aspect van 
de voortplanting, waar het onlosmakelijk mee ver-
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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!

bonden is en haar diepste vreugde in vindt. Het verlan-
gen om lief te hebben en om geliefd te zijn worden niet 
vervuld door vluchtige seksuele contacten, integen- 
deel. Echte liefde ontplooit zich in het engagement 
van een duurzame relatie. Het huwelijk is, naast de 
bezegeling van dat engagement, ook een stabiele basis 
voor de opvoeding van de kinderen. Daarom bena- 
drukken we dat seksualiteit enkel daar haar volwaar-
dige plaats heeft. De trouw die man en vrouw elkaar 
beloven in goede en kwade dagen biedt een veilig nest 
waarin een kind kan opgroeien en de veilige haven 
waaruit zijn zelfstandigheid zich kan ontplooien. Het 
menselijke verlangen naar seksuele gemeenschap en 
de drijfveer om voor kinderen te zorgen kunnen zich 
in zo’n stabiele relatie veilig ontplooien, in bewonder-
ing voor ‘het wonder van het leven’. Vanuit zo’n geest 
kan seksuele eenwording in blijvende vreugde beleefd 
worden.

We ontkennen de moeilijkheden niet die in rela- 
ties kunnen optreden, maar we willen een in-
spiratiebron zijn voor de dromen van jongeren 
te midden van een gekwetste wereld. Het is 
onze zorg dat onze tieners doorheen een 
moeilijke levensfase geraken en erken-

ning krijgen voor hun verlangens en moeilijkheden. 
Verwondering over het ontstaan van het leven en be-
wondering voor het schone en voor het goede, zijn 
belangrijke impulsen om een juist beeld over liefde, 
over relaties en over seksualiteit te ontwikkelen en te 
verdiepen. Wat er leeft in het hart van de jongeren 
wordt aangeraakt en aangewakkerd. Daarnaast komt 
ook heel wat concrete informatie aan bod waar de 
zoekende pubers mee aan de slag kunnen. We be-
handelen de menstruatie, de vruchtbaarheid, diverse 
lichaamsveranderingen, puistjes, enzovoort. Een cur-
sus ‘eerste hulp voor pubers’, als het ware. Wij hopen 
van harte dat talloze tieners 
vreugde mogen beleven aan 
onze voordracht:

Wij zijn U dankbaar voor de giften die wij mogen ontvangen.
Het is dankzij deze giften dat we de lessen GRATIS kunnen blijven aanbieden!

Blijf ons verder steunen!

Pro Vita - Gezin & Leven vzw  BE13 4050 1279 5139


