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EDITORIAAL

Beste lezer,

Wat mij telkens weer verbaast, is dat vele ‘groenen’ zeer begaan zijn 
met de natuur, met het natuurbehoud, en met de ‘natuurlijke gang van 
zaken’ voor van alles en nog wat rondom ons, behalve als het de mens 
betreft. Ja, het is bedroevend om vast te stellen dat sommige ‘groenen’ 
zelfs ‘pro abortus’ zijn. Is een zwangerschap voor hen dan geen prachtig 
onderdeeltje van de natuur? Zijn mensen niet meer welkom in deze 
wereld? Of  beschouwen zij de mens als een vijand van de natuur die 
zoveel mogelijk ‘beperkt’ moet worden? In Duitsland is het heel anders. 
Daar zijn vele ‘groene’ groeperingen pertinent pro-life. Zij hechten ook 
belang aan het idealisme van een zuivere en ongerepte natuur bij de 
mens en bij het ontstaan van een nieuw mensenleven. En dat kan alleen 
maar ‘goed’ genoemd worden. 

Ook de milieuvervuiling door de contraceptiepil en meer in het algemeen 
de vervuiling van ons milieu door geneesmiddelen – vaak moeilijk of  niet 
afbreekbare synthetische scheikundige producten – is een probleem dat 
elk jaar groter en groter wordt. Het wordt hoog tijd dat de mens tot dit 
besef  komt en stopt met het produceren en gebruiken van synthetische 
hormonen en geneesmiddelen die de natuur zwaar belasten en zelfs 
aantasten.
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Seksuele ecologie

De Katholieke Kerk schrijft  sinds mensenheugenis voor dat 
kunstmati ge contracepti e niet toegelaten is om te gebruiken. 
Waarom? Omdat wij als christenen geloven dat God de natuur 
geschapen heeft , en dat de natuur fundamenteel ‘goed’ is, 
en daarom moeten wij het accepteren. Dit wordt de ‘natuurwet’ 
genoemd. De naam van de geslachtsdelen geeft  ook hun aard aan: de 
functi e van de GENitalia, let op het woordje gen, van generati e, zij zijn 
dus gericht op ‘genereren’, op het 
voortbrengen van nieuw leven. De 
Kerk vraagt aan ons christenen om 
de door God geschapen natuur te 
respecteren. Concreet betekent 
dat: niet tussenkomen in de 
goede werking van de genitalia, 
het genereren van nieuw leven 
dus niet verstoren. We kunnen 
ook spreken van een ‘menselijke ecologie’: we moeten de natuur 
naleven: de natuur die ons omringt, maar ook de natuur van ons eigen 
lichaam moeten we respecteren. Als we willen dat iets zich harmonieus 

ontwikkelt, dan moeten we alti jd 
de aard ervan in het oog houden. 
Volwassen zijn betekent onder 
andere verantwoordelijk zijn en 
verantwoordelijkheid nemen voor 
onze acti es en de gevolgen ervan. 
Als we teveel alcohol drinken, dan 
worden we dronken, maar dan kan 
het zijn dat we ons ook ziek voelen, 
en dat we moeten braken. 

De Katholieke Kerk schrijft  sinds mensenheugenis voor dat 
kunstmati ge contracepti e niet toegelaten is om te gebruiken. 
Waarom? Omdat wij als christenen geloven dat God de natuur 
geschapen heeft , en dat de natuur fundamenteel ‘goed’ is, 
en daarom moeten wij het accepteren. Dit wordt de ‘natuurwet’ 
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We zijn het erover eens dat een persoon die teveel 
drinkt en vervolgens alles uitbraakt zich niet 
goed gedraagt. Hetzelfde geldt voor inti eme 
relati es: als we ze willen hebben, moeten we 
ook de natuurlijke consequenti es aanvaarden. 

Anders lijkt het op teveel drinken en alles 
uitbraken: je accepteert de aard en de gevolgen 

van de inti eme daad niet. Daarom vraagt de Kerk om 
anti concepti e af te wijzen, omdat ze wil dat de mens zich aan 

zijn natuurlijke menselijke aard houdt. Dus als een man en een vrouw 
seksuele betrekkingen hebben en een baby’tje verwekken, dan is dat 
zeker geen ‘ongelukje’, neen, integendeel: dat betekent dat de genitalia 
perfect werken! Anti concepti e komt tussen in de goede werking van 
onze geslachtsorganen en belet dat we de God-geschapen aard van ons 
lichaam naleven!

Bovendien zijn contracepti eve middelen zoals de contracepti epil heel 
ongezond. In ons lichaam zijn er enkel natuurlijke hormonen aanwezig 
die alles op ti jd en ter stond regelen. De ‘pil’ echter bevat geen 
natuurlijke hormonen, maar wat men noemt ‘syntheti sche hormonen’. 
Dat zijn lichaamsvreemde scheikundige producten waarvan de 
scheikundige formules verschillen van de scheikundige formules van 
natuurlijke hormonen. Ze hebben wel ongeveer dezelfde werking als de 
natuurlijke hormonen, maar veroorzaken ook heel wat neveneff ecten: 
hartaandoeningen, vaataandoeningen, migraine, en zelfs kanker. De twee 
hoofdbestanddelen van de ‘pil’: syntheti sch oestrogeen en syntheti sch 
progesteron staan zelfs op de lijst van de WHO (Wereld Gezondheids 
Organisati e) op de lijst van de kankerverwekkende producten, klasse 
nummer één, dat wil zeggen: de meest kankerverwekkende producten! 
De contracepti epil kan ook de oorzaak zijn voor ‘verlies van libido’ bij 
de vrouw. Concreet betekent dat, dat sommige vrouwen die 
contracepti epillen gebruiken na verloop van ti jd minder 

De contracepti epil kan ook de oorzaak zijn voor ‘verlies van libido’ bij 
de vrouw. Concreet betekent dat, dat sommige vrouwen die 
contracepti epillen gebruiken na verloop van ti jd minder 
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of zelfs helemaal geen zin meer zullen hebben in seks. Een vrouw heeft  
van nature de meeste zin in seks op het moment van de eisprong omdat 
dat de beste periode is om bevrucht te worden. Maar de contracepti epil 
onderdrukt die eisprong of legt de eisprong zelfs volledig sti l, waardoor 
de natuurlijke ‘drang’ van de vrouw voor seks ook kan verminderen 
of zelfs kan verdwijnen. En die verandering is onomkeerbaar, dat wil 
zegggen: als die vrouw stopt met de contracepti epil te nemen, zal die ‘zin 
in seks’ niet meer terugkomen, omdat het lichaam zich aangepast heeft  
aan de nieuwe situati e. Alleen dat al: het mogelijk ‘verlies van libido’ is 
al een voldoende reden om nooit de contracepti epil te gebruiken. Aan 
meisjes die in de puberteit zitt en is het zeker niet aangeraden om de 

contracepti epil te gebruiken omdat het hele voortplanti ngsstelsel in 
die periode aan het ‘opstarten’ is. Maar ook na de puberteit is het 

ten zeerste af te raden om de contracepti epil of andere contracepti eve 
middelen op basis van syntheti sche hormonen te gebruiken.

al een voldoende reden om nooit de contracepti epil te gebruiken. Aan 
meisjes die in de puberteit zitt en is het zeker niet aangeraden om de 

contracepti epil te gebruiken omdat het hele voortplanti ngsstelsel in 
die periode aan het ‘opstarten’ is. Maar ook na de puberteit is het 

ten zeerste af te raden om de contracepti epil of andere contracepti eve 
middelen op basis van syntheti sche hormonen te gebruiken.

‘Seksuele ecologie’ wil zeggen: respect hebben voor de natuurlijke 
werking van de menselijke seksualiteit zoals God het heeft  voorzien 55



De meeste mensen denken dat rioolwaterzuiveringsinstallati es het 
rioolwater ontdoen van alle schadelijke stoff en. Toch blijken lang niet 

alle schadelijke stoff en uit het rioolwater te worden gezuiverd, er 
zijn tal van opgeloste schadelijke stoff en die in het ‘schone water’ 

blijven zitt en. De waterzuiveringsmethodes zijn enkel 
ontworpen voor het afb reken van biologische vervuiling, 
maar niet voor het afb reken van industriële afvalstoff en. 
Vooral medicijnvervuiling in het oppervlaktewater is 

voor de wereldbevolking een relati ef nieuw en ernsti g 
milieuprobleem. De medicijnresten remmen de bacteriële 
werking van het rioolwaterzuiveringsproces en zorgen er ook nog 

eens voor dat hormonen zich ophopen in het slib. De gevaarlijke 
stoff en komen zo terecht in de waterkringloop en uiteindelijk in 

ons drinkwater, met alle gevolgen van dien voor het milieu en voor 
de menselijke gezondheid.

Milieuvervuiling door de contracepti epil
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Vooral de anti concepti epillen die door miljoenen vrouwen 
wereldwijd worden gebruikt, is een grote boosdoener. In Nederland 
is de concentrati e van oestrogeenachti ge stoff en (vrouwelijke 
geslachtshormonen) in het oppervlaktewater al gemiddeld 0,07 µg/l. 
Vissen lopen pas schade op bij een concentrati e van 1,0 µg/l. Op het 
eerste gezicht lijken de vissen dus geen schade op te lopen, maar het 
dierlijk plankton dat hun voedsel is, wordt al bij een concentrati e van 
0,01 µg/l aangetast en daardoor overleven vele vissen het niet. 

In een onderzoek in Nederland door de 
‘Sti chti ng Wetenschappelijk Natuur- 
en Milieubeleid’ (SWNM) kwam Dr. 
G. van der Veer tot de conclusie dat 
de onafb reekbare oestrogene stoff en 
de kwaliteit van viseitjes en eicellen 
verminderen. Daarnaast zorgen ze 
voor het ontstaan van vrouwelijke geslachtsdelen bij mannelijke vissen. In 
de Rijn en in de Maas bijvoorbeeld, zijn veel karperachti gen tweeslachti g 
geworden door de hormonen uit de Europese wateren. Ook zoogdieren 
zoals koeien kunnen last hebben van de milieuvervuiling door hormonen. 
Zo kan het gebeuren dat koeien niet meer drachti g worden. Volgens 
Dhr. J. van de Geest van de ‘Sti chti ng Wetenschappelijk Natuur- en 
Milieubeleid’ (SWNM) zijn momenteel niet enkel vele vrouwen, maar ook 
vele koeien en vissen ‘aan de pil’.

Milieuvervuiling door de contracepti epil

Ook het Vati caan gaf op 4 januari 2009 namens de Internati onale Federati e 
van Katholieke Artsenverenigingen in de krant ‘L’Osservatore Romano’ 
aan dat de grote hoeveelheden hormonen die in de oppervlaktewateren 
terechtkomen vernieti gende ecologische gevolgen heeft . De gezondheid 
en de vruchtbaarheid van de mens komt hierdoor ook in het gedrang.
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Leemstraat 20, Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Echte Liefde Wacht

w w w . e c h t e l i e f d e w a c h t . b e

zaterdag 26 maart 2022 van 9:30 tot 21:00 
Onder voorbehoud, indien toegelaten

51e 
editi e!

‘Maakt niet uit 
hoe lang het wachten duurt,

echte liefde 
is het m� r dan waard’
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