
O
pnieuw moeten we in dit

blad, net zoals in het vorige

nummer, ruim aandacht

besteden aan abortus. Het is het

thema dat ons als moeder het meest

bekommert. Als een Cassandra

moeten we dit blijven aanklagen.

Het goede nieuws was de aanwe-

zigheid van duizenden jongeren op

een Mars voor het Leven in Brussel

eind maart. Deze generatie van

twintigers noemt zich de “overleven-

den.” Het gaat immers om jongeren

die beseffen dat ze allemaal geabor-

teerd hadden kunnen worden als

hun ouders dat hadden gewild. Voor

elke jonge man of vrouw die mee op-

stapte, is er een jonge man of vrouw

die nooit geboren werd omdat de

moederschoot vandaag de gevaar-

lijkste plaats is in de Westerse we-

reld. De tol van de moederschoot

ligt hoger dan die van het verkeer.

Het slechte nieuws is dat bijna

alle politieke partijen gewonnen

zijn voor een verdere uitbreiding

van de abortuswet. Men zal deze

kwestie tijdens de volgende legisla-

tuur opnieuw op de agenda plaat-

sen. Het is rampzalig dat er in dit

land rond dit thema niet eens meer

een maatschappelijk debat wordt

gevoerd. Daarom moeten wij er op

blijven hameren.

Abortus doodt.

Kies voor het leven.

Kies voor het kind.
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d
e politiek heeft het probleem
nog niet ontdekt, maar alle ge-
zinnen weten het. er is in ons

land een schrijnend gebrek aan dok-
ters en tandartsen. Probeer als moeder
voor de kroost maar eens een afspraak
te maken met een tandarts, oogarts,
huisarts, neus-keel-oorarts, enz. “Alles
zit vol voor de komende twee maan-
den,” is een vaak gehoord antwoord.
Wie in de familie geen dokter heeft die
kan zorgen voor een gemakkelijke en
onmiddellijke toegang tot zijn collega’s,
geraakt niet meer tot bij een arts.

Voorspelbaar

H
et probleem heeft drie oorza-
ken. Ten eerste is er de ver-
vrouwelijking van het beroep

van arts en tandarts. Terwijl dokters
vroeger tot ’s avonds
laat doorwerkten, zijn
vrouwen die het dok-
terschap combineren
met een gezin hiertoe
niet bereid. Mijn man-
nelijke tandarts heeft
een praktijk samen
met een vrouwelijke collega. Hij werkt
van 8 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds.
Zij werkt van 9 tot 4. niemand kan het
haar kwalijk nemen, want ze moet haar
kinderen naar school brengen en opha-
len.

Ten tweede is er de veroudering van
de bevolking, die met zich meebrengt
dat er meer beroep wordt gedaan op
artsen. oudere mensen hebben meer
medische zorgen nodig. ook dat is nor-
maal.

Raakt u nog bij de dokter?
Beide fenomenen, die perfect voor-

spelbaar waren, hadden politici ertoe
moeten aanzetten om een toestroom
naar de medische beroepsgroep te ver-
gemakkelijken. Ze deden het tegenover-
gestelde!

In 1997 voerde de regering een nu-
merus clausus in om de toegang tot het
beroep van arts en tandarts te beperken.
ook kwamen er toelatingsexamens voor
doktersstudies.

Besparen

Z
o komt het, bijvoorbeeld, dat er
vandaag jaarlijks 80 (vooral man-
nelijke) tandartsen vertrekken,

terwijl er slechts 60 (in meerderheid
vrouwelijke) afstuderen, waarvan er
dan nog eens een groot aantal naar het
buitenland trekken omdat daar de werk-

omstandigheden veel
beter zijn.

denk daar eens aan
wanneer u straks in
een overvolle wacht-
zaal zit of te horen
krijgt dat u nog tot
september moet wach-

ten vooraleer u een afspraak kan krij-
gen. Als u niet oppast bent u dood voor-
aleer u een diagnose krijgt. Het pro-
bleem was perfect voorspelbaar, maar
christen-democraten, socialisten en libe-
ralen vonden het nodig een tekort te
creëren om te kunnen besparen in de
gezondheidszorgen.

Ze besparen inderdaad: op de kap
van uw gezondheid.

U bent dood 
vooraleer u een
diagnose krijgt

AlexAndrA ColenLees ook: www.brusselsjournal.com
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H
et is weinig geweten
maar België was on-
der de voorbije rege-

ringen van de christen-demo-
craten Herman Van Rompuy
en Yves Leterme, met chris-
ten-democraat Steven Vanac-
kere als minister van Buiten-
landse Zaken, een van de
voortrekkers in de Verenigde
naties om abortusrechten te
promoten.

Tijdens de conferentie van
de Verenigde naties over de
status van de vrouw in new
York in maart jl. werd op het
niveau van de eU-lidstaten ge-
debatteerd over de posities die
de eU landen zouden aanne-
men binnen de Vn. Ik woonde
als voorzitster van het Advies-
comité voor Gelijke Kansen
van de Kamer van Volksverte-
genwoordigers een deel van
die conferentie als waarneem-
ster bij.

de bespreking van een reso-
lutie over de vrouwensterfte
tijdens zwangerschap en be-
valling ontaardde in een ideo-
logische strijd om clausules toe
te voegen die het recht op gele-
galiseerde en gesubsidieerde
abortus wilden opnemen in de
lijst van maatregelen om de ge-
zondheid van vrouwen te vrij-
waren.

Voortouw

H
et was duidelijk en
werd ook met zoveel
woorden gezegd dat

België zich rekende tot de
groep van diegenen die zich de
“progressieven” noemden en
dat België ook mee de strategie
leidde om de Vn een zoge-
naamde “package on sexual

 health and sexual rights” te doen
aanvaarden.

na mijn terugkeer in
Brussel heb ik minister

Van Ackere in de

Vervolgens gingen de op
eU-niveau opgestelde
“consensus”-teksten naar
het Vn-niveau, waar lan-
den zoals Costa rica en
Chili de pro-abortus stand-
punten bestreden. Vooral
de VS, Zwitserland, Zwe-
den, Canada en Australië
behoorden hier tot het
“progressieve” kamp. Hil-
lary Clinton kwam speci-
aal naar de vergadering om
de Amerikaanse positie
kracht bij te zetten. België
en de anderen moesten

zich aan de eU-consensus houden.
de blik achter de schermen van de

eU- en Vn-besluitvorming was bijzon-
der verhelderend, evenals het feit dat
ons land daarbij een “progressieve”
voortrekkersrol speelt. dit zijn dingen
waarover de pers niet informeert en die
ook parlementsleden onbekend zijn tot
ze het met eigen ogen zien.

Kamercommissie voor Buitenlandse Za-
ken gevraagd of het leiden van een stra-
tegie om de “progressieve” doelstelling
van het incorporeren van gesubsidieer-
de abortus in de internationale verdra-
gen van de Vn tot de officiële buiten-
landse politiek van België behoort. Hij
antwoordde, verwijzend naar de uitein-
delijk goedgekeurde Vn-teksten, dat le-
galisatie van abortus of financiering er-
van geen doelstelling is geweest.

dat is een vals antwoord. de uitein-
delijke resolutie op Vn-niveau is niet
geworden wat België wilde omdat de
pogingen van de “progressieven” deels
geblokkeerd konden worden door ande-
re landen. Ik heb persoonlijk kunnen
vaststellen dat België zich volledig ach-
ter de zg. “progressieve” interpretatie
schaarde.

Moed

o
mdat binnen de eU een consen-
sus moest bereikt worden, wer-
den de teksten echter afge-

zwakt. dat was, kon ik vaststellen,
vooral de verdienste van Malta en, in
mindere mate, van Ierland en Polen. de
moed van de Maltese diplomaat ergerde
de “progressieven” zozeer dat men nau-
welijks de hoon kon verbergen telkens
wanneer Malta het woord nam. Malta
werd openlijk een “hardliner” genoemd,
terwijl de radicale “progressieven,”
waaronder België, zich vanzelfsprekend
niet als hardliners beschouwden.2

Door Alexandra Colen

België internationaal voorvechter van abortus

Alexandra Colen sprak namens België de VN
toe tijdens de vrouwenconferentie in New York.
Landen die het woord vragen, zoals Indonesië
hier op de foto, steken hun naambordje omhoog.

Geen
controle
B

elgië betaalt per jaar 54 mil-
joen euro aan kinderbijslag
uit aan 20.173 niet-Belgen

voor 38.885 kinderen die in het bui-
tenland opgevoed worden. dus: kin-
deren van buitenlanders in het bui-
tenland. deze buitenlanders komen
vooral uit Frankrijk (14.168) en ne-
derland (3.009). daarna volgt Mo-
rokko (904).

dat antwoordde minister onke-
linx op een vraag van Alexandra Co-
len. die wees erop dat nederland
een controle-orgaan heeft dat in het
buitenland nagaat of de uitkering
van kinderbijslag gewettigd is. Vaak
wordt immers dubbele kinderbijslag
toegekend. onkelinx gaf toe dat Bel-
gië dergelijke controles niet uitvoert
omdat “dat type van
controle een aanzien-
lijke investering zou
vergen.”

Dit is
Belgisch
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Dodentol

Elke elf seconden vindt in
Europa een abortus plaats. Dat
zijn er 7.469 per dag. In de EU
vindt elke 26 seconden een abor-
tus plaats. Elke 12 dagen ster-
ven in de EU meer mensen door
abortus dan in een heel jaar in
het verkeer, aldus het Interna-
tionaal Instituut voor Gezinsbe-
leid (www.ifpe.org). In 2008 vie-
len er 39.000 verkeersdoden.

Pijn

De Amerikaanse staat Ne-
braska wil de termijn voor abor-
tus beperken tot de 20ste week
van de zwangerschap. Aanlei-
ding is dat er medische bewijzen
zijn voor het feit dat een foetus
van 20 weken pijn voelt. De wet
stelt dat de staat oog moet heb-
ben voor het feit dat een onge-
boren kind pijn lijdt bij een
abortus.

Moeder gepakt

Vier jaar nadat ze haar zoon-
tje in Essen te vondeling legde,
is de moeder door het Antwerps
parket gevonden. Het is een Ne-
derlandse. Ze liet haar kind ach-
ter nadat ze ongewenst zwanger
was geraakt. Ze kon het niet
over haar hart krijgen om abor-
tus te plegen. Omdat ze haar
kind liet leven, riskeert ze thans
vervolging, want abortus mag
maar te vondeling leggen niet.

EU-rapport

Het Europees Parlement
keurde op 10 februari het rap-
port Tarabella over de “gelijk-
heid van mannen en vrouwen”
goed. Het rapport bepleit “een
gemakkelijke toegang tot cont-
raceptie en abortus” en bena-
drukt dat vrouwen “gratis toe-
gang tot consulten over abortus
moeten hebben.” Het rapport
kreeg de steun van de meeste le-
den van de christen-democrati-
sche fractie en werd goedge-
keurd met 381 tegen 253
stemmen bij 31 onthou -
dingen.

d
e Mars voor het Leven die op 28
maart, naar aanleiding van de
20ste verjaardag van de abor-

tuswet, door Brussel trok was een groot
succes. De Standaard sprak van “550
deelnemers.” Wie neemt die krant nog
ernstig? Zelfs de VrT sprak van 2.700
deelnemers. Het waren er zeker vierdui-
zend – overwegend jonge mensen. op
het ogenblik dat de eerste manifestanten
aan het Justitiepaleis aankwamen, wa-
ren de laatsten op het Koningsplein pas
vertrokken. Met weinig middelen waren
de organisatoren erin geslaagd om toch
een grote groep mensen op de been te
brengen.

Hoewel de media deze gebeurtenis
liever hadden doodgezwegen, moesten
ze er wel over schrijven. Voor het eerst

immers nam ook een aartsbisschop aan
een betoging deel. Mgr. Léonard kwam
aangewandeld en voegde zich bij de ma-
nifestanten aan de kerk op het Konings-
plein. Hij las een korte verklaring voor
waarin de Paus zijn steun uitsprak voor
het initiatief.

onder de betogers waren twee parle-
mentsleden: Kamerlid Alexandra Colen
(Vlaams Belang), vergezeld van een
aantal gemeentelijke en provinciale
raadsleden en jongeren van haar partij,
en Vlaams Parlementslid Ward Kennes
(Cd&V). Colen en Kennes zijn toeval-
lig dorpsgenoten, zodat de Kempense
gemeente Kasterlee, waar Kennes bur-
gemeester is, zich naast “Free Trade ge-
meente” ook tot “Pro Life gemeente” kan
uitroepen.

3

Jong volk voor het leven

e
r tekent zich een politieke con-
sensus af om de Belgische abor-
tuswet te versoepelen. Minister

van Volksgezondheid Laurette Onke-
linx (PS) wil de termijn waarbij abortus
is toegelaten optrekken van 12 naar 20
weken.

In heel europa zijn er voorstellen
(o.a. in Groot-Brittannië en nederland)
om de termijnen te beperken. Bij ons wil
men ze... verruimen.

Vld steunt het voorstel van PS.
Vld-kamerlid Hilde Vautmans keerde
zich eveneens tegen de Mars voor het le-

ven die onlangs door Brussel trok. “Twin-
tig jaar geleden heeft men heel hard ge-
vochten om de abortuswet er door te krij-
gen. Het kan niet zijn dat duistere krach-
ten daartegen ingaan,” zei ze.

Terwijl leden van de Vlaams Belang
Jongeren mee opstapten tussen de
4.000 “duistere krachten” die deelnemen
aan de Mars voor het leven, deelde
Jong N-VA mee dat ze zich kunnen vin-
den in het pleidooi van de 100 deelne-
mers aan een “Mars voor het recht op
Abortus in europa” in Brussel op 1
april.

Nieuwe abortuswet in de maak

Een massa volk – vooral jongeren –
op de Mars voor het Leven.
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Was u verbaasd toen bleek dat er
een kinderverkrachter tussen de
bisschoppen zat? Wij waren ver-

ontwaardigd, maar niet echt verbaasd. De
pedofiele mentaliteit onder de gemijterde he-
ren was al bekend sinds de controverse rond
het godsdienstboek Roeach in 1997. Dit
boek, uitgegeven onder hoofdredactie van
Prof. Jef Bulckens (KULeuven) en Prof. Frans
Lefevre (Grootseminarie Brugge), toonde een
stripverhaal waarin een naakte kleuter, een
meisje, zegt “Ik vind het lekker om mijn
spleetje te strelen,” “Ik speel graag mijn
broekje uit bij andere vriendinnen,” “Ik wil in
de kamer blijven als papa en mama vrijen.”
En een naakt jongetje en meisje worden ge-
toond terwijl ze “doktertje spelen” en het jon-
getje zegt: “Kijk eens, mijn piemel is groot.”
Dat “godsdienstboek” werd destijds op ka-
tholieke scholen gebruikt in de catecheseles
totdat Alexandra Colen het ontdekte tussen
de leerboeken van haar 13-jarige dochter en
op 3 september 1997 een brief stuurde aan
kardinaal Danneels waarin ze schreef:
“Wanneer ik deze tekening en haar bood-
schap bekijk, kan ik me niet van de indruk
ontdoen dat dit godsdienstboek heel bewust
aan kinderen van 13 en 14 wil wijsmaken
dat kleuters genitale streling prettig vinden.
Op die manier kweekt men pedofielen die
oprecht denken dat de kinderen het eigenlijk
‘heel lekker’ vinden wat zij allemaal met hen
doen, terwijl juist het
tegendeel waar is.”

Wrang

Colen schreef aan
Danneels dat ze als ka-
tholieke ouder “die
trouw wil zijn aan het
pauselijke leergezag
en die haar kinderen
ook zo wil opvoeden”
eist dat hij dit boek ver-
biedt: “Daarom eis ik
van u – ja, de tijd van
braaf vragen is voorbij
– dat u het gebruik van
dit ‘godsdienstboek’ in
de klassen van onze
kinderen verbiedt.”
Vandaag krijgt deze zaak, intussen al meer
dan 12 jaar geleden, een andere, wrange
geladenheid. Zeker nu men weet dat
Mgr. Roger Vangheluwe, de kinder-
verkrachtende bisschop van Brug-

ge, de toezichthoudende bisschop was van
de beide instellingen – KULeuven en Grootse-
minarie Brugge – waaruit de hoofdredac-
teurs van dit perverse “godsdienstboek” kwa-
men.
Honderden kinderen die niet lichamelijk ver-
kracht werden, werden geestelijk aangerand
in de godsdienstles.
Nadat Colen haar actie tegen Roeach be-
gon, bleek dat zij bij vele ouders een gevoe-
lige snaar had geraakt. De verhalen over an-
dere praktijken in het katholiek onderwijs
stroomden binnen. Zo bleek dat in een aan-
tal scholen kinderen werd aangeleerd om
condooms over kunstpenissen te trekken en
dat video’s getoond werden met masturbatie-
en vrijtechnieken.

Ontvangst

Omdat Danneels niet wilde ingaan op
de eisen van de ouders om aan de-
ze praktijken een einde te stellen,

organiseerde Colen op 15 oktober 1997
een betoging van ouders en kinderen onder
het motto “Respect voor ouders en kinderen”
aan het aartsbisschoppelijk paleis in Meche-
len. Danneels weigerde een delegatie van
de betogers te ontvangen. “Ik zal me niet la-
ten verplichten,” verklaarde hij op 21 okto-
ber in Humo. Ook bij een nieuwe betoging

op 10 december bleef de aartsbisschoppelij-
ke deur gesloten.
Een betoging voor het bisschoppelijk paleis
in Antwerpen op 19 november 1997 leidde
wel tot de ontvangst van een delegatie moe-

ders, waaronder Colen en een CVP-gemeen-
teraadslid, door de toenmalige bisschop van
Antwerpen, Mgr. Paul Van den Berghe. Die
brave man, de verantwoordelijke namens het
Vlaams episcopaat voor onderwijs, aanhoor-
de de moeders, brak in tranen uit en beloof-
de een onderzoek naar de praktijken in de
lessen godsdienst en seksuele voorlichting.
Hij kondigde dat ook aan in een verklaring
aan de pers.
Dat leverde hem een reprimande op vanwe-
ge zijn collega’s, zodat hij op 24 november,
na een bijeenkomst van de bisschoppencon-
ferentie via Belga bekend maakte dat er, on-
danks de belofte, geen onderzoek zou ko-
men. Vandaag weten we dat één van die
collega’s de kinderverkrachter Vangheluwe
was, wat ook die affaire wel heel wrang
maakt.

“Beledigend”

Op 18 februari 1998 stond Colen
voor de derde keer met een groep
ouders voor de deur van Danneels in

Mechelen. Weer bleef de deur potdicht. Wel
schreef de pauselijke nuntius in Brussel, een
vriend van Danneels, op 19 februari een
brief naar Colen om haar te melden dat het
haar christelijke plicht was om met betrekking
tot de Kerk “alles te vermijden wat aanleiding
kan geven tot misverstand, verdeeldheid en
spot. We moeten respect opbrengen voor on-
ze bisschoppen” en dat haar manifestaties
bijgevolg “ongepast en beledigend” zijn.
Daarom trokken de ouders op 18 maart
1998 naar de pauselijke nuntiatuur om de
nuntius persoonlijk het lesmateriaal te tonen
dat in katholieke scholen werd gebruikt.
Maar ook bij de nuntius bleef de deur pot-
dicht. De nuntius had zelfs de politie met wa-
terkanonnen opgetrommeld. Hij had Colen
op 12 maart een nieuwe brief geschreven
om te herhalen dat haar actie “beledigend –
ik onderstreep beledigend – is voor de insti-
tutie waarvan de Nuntius de vertegenwoordi-
ger is.”
Intussen roerden ook Danneels’ vrienden in
de pers zich. “Colen blijft bisschoppen pes-
ten,” blokletterde Gazet van Antwerpen.

Wereldwijd

Toen aldus duidelijk werd dat de Vlaam-se Kerk niet naar haar wilde luisteren,
besloot Colen met het katholieke onder-
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wijs te breken. Ze haalde haar vijf kinderen
uit het katholiek onderwijs weg en begon
thuisonderricht.
Wel stuurde Colen een brief aan alle kardi-
nalen ter wereld om ze op de hoogte te stel-
len van de inhoud van Roeach. “Wees over-
tuigd dat de Congregatie voor de Geloofs-
leer de nodige aandacht aan deze zaak zal
besteden,” antwoordde Mgr. Clemens, de
privé-secretaris van kardinaal Ratzinger uit
Rome; “U voert de juiste strijd,” schreef kar-
dinaal Gagnon uit Rome; “De zaak die u te
berde brengt is zeer ernstig,” schreef kardi-
naal Arinze uit Rome.

Er kwamen brieven uit de hele
wereld. “Ik deel uw mening.
Het is belangrijk dat u dit niet
zonder tegenspraak laat,”
schreef kardinaal Meisner van
Keulen; “Ik begrijp zeer goed
uw bezorgdheid,” schreef kar-
dinaal Wamala van Oegan-
da; “Ik heb kardinaal Dan-
neels geschreven. Ik hoop dat
hij mij uitleg kan verschaffen,”

schreef kardinaal Vidal van de Filippijnen;
“Wij delen uw bekommernis,” schreef de se-
cretaris van kardinaal Glemp van Warschau;

“Ik zal dit met kardinaal Danneels bespre-
ken,” schreef kardinaal Williams van Nieuw-
Zeeland; “Ik zal proberen iets te onderne-
men om u te helpen,” schreef kardinaal Lo-
pez Rodriguez van Santo Domingo; “Ik heb
in Rome gemerkt dat kardinaal Laghi van de
Congregatie voor het Onderwijs van uw be-
kommernissen op de hoogte is,” schreef kar-
dinaal O’Connor van New York.

Hoop

Twaalf jaar later meldt De Standaard op
27 februari 2010 dat Colens brieven
“in Rome de perceptie over de slappe

kerkleiding in ons land versterkten.” Rome
ziet thans in Léonard de man die de stal
moet uitmesten. Het is alleen jammer dat we
daarop zoveel jaren hebben moeten wach-
ten en dat de puinhoop veel groter is dan ie-
mand ooit had kunnen vermoeden.

Verjaringstermijn
afschaffen

Een kind seksueel aanranden is één
van de ergste misdaden – bijna zo erg als
moord. Vangheluwe kan niet vervolgd
worden voor het verkrachten van zijn
neefje omdat de zaak juridisch verjaard
is. Het slachtoffer lijdt echter nog steeds
onder de gevolgen. Dit lijden is boven-
dien de reden dat hij niet met de zaak in
het reine kan komen en pas jaren later
alles publiek bekend wordt. Daarom zou
voor deze gruwelijke misdaad de juridi-
sche verjaringstermijn afgeschaft moeten
worden, zodat men kinderverkrachters,
net zoals nazi-misdadigers, altijd kan
blijven vervolgen.

De slachtoffers zijn voor het leven gete-
kend. Het is maar billijk dat de daders
ook levenslang strafbaar blijven. Indien
Alexandra Colen herkozen wordt, zal
zij een wetsvoorstel in die zin in-
dienen. 5

    Kerk

Pater Leman kwaad op Colen om Léonard

De benoeming van de “conservatief” André-Joseph Léonard tot aartsbisschop van Me-
chelen is bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Eén van hen is pater Jo-
han Leman, professor antropologie in Leuven en jarenlang hoofdinquisiteur van het

zg. Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, een overheidsinstelling die oppo-
sitieleden vervolgt. Leman is kwaad omdat de nieuwe aartsbisschop niet democratisch
werd verkozen. Op zijn weblog schreef hij op 27 februari een in azijn geplengd stukje on-
der de titel: “Hoe wordt religieus leiderschap gekozen? Er is misschien herziening gewenst
in democratische zin...”
Leman had in De Standaard gelezen dat de acties van Alexandra Colen een invloed heb-
ben gehad bij de benoeming van Léonard tot opvolger van kardinaal Danneels in plaats
van een opvolger gesuggereerd door Danneels. Leman verneemt, schrijft hij, “dat in Vati-
caanse kringen, bij de voorbereiding van de keuze van de Belgische aartsbisschop, met
graagte kennis genomen werd van de zendingen die ze kregen vanwege bijvoorbeeld me-
vrouw Alexandra Colen of van de heer Paul Belien. [...] Bij mijn weten hebben de geschrif-
ten van mensen die zich minstens zoveel ingezet hebben voor de Kerk geen enkele invloed
gehad, wat wel zou gespeeld hebben met de geschriften van mevrouw Colen bij het desa-
voueren van het Belgische episcopaat en de kandidaten die de bisschoppen zelf voorge-
dragen hebben... en daar heb ik een probleem mee.”
Hij vervolgt: “Ik vind het normaal dat de bisschoppen geraadpleegd worden en bijvoor-
beeld ook de pastorale werkers en bijvoorbeeld ook het interdiocesaan pastoraal beraad.
Maar zich laten beïnvloeden door het echtpaar Belien-Colen, omwille van hun opvattingen
over Kerk en seksualiteit? Pardon?”
Als het “normaal” is dat kinderverkrachter Roger Van Gheluwe geraadpleegd wordt, waar-
om dan niet een gelovige moeder?

Mgr. Léonard en kamerlid Colen op de Mars voor het Leven in Brussel op 28 maart.
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I
n duitsland worden thuis-
scholende ouders vervolgd
sinds Hitler de leerplicht in

1938 verving door school-
plicht. de duitse overheid
treedt keihard op tegen over-
treders. ouders die thuison-
derwijs geven, worden zwaar
beboet, vliegen in de gevange-

nis, en verliezen het hoede-
recht over hun kinderen.

diverse duitse ge-
zinnen zijn om die

reden hun land ontvlucht. eind januari
kreeg zo’n duits gezin politiek asiel in
de Verenigde Staten. een Amerikaanse
rechter verklaarde dat de rechten van
de duitsers om hun kinderen zelf op te
voeden “fundamentele mensenrechten
zijn die geen enkele regering mag schen-
den.” de vervolging van thuisscholers
in duitsland “druist in tegen alles waar-
in wij als Amerikanen geloven,” aldus de
rechter.

Columnist Gerald Wagner van de
Britse krant Daily Telegraph (1 febr.)

merkte hierbij op: “deze zaak toont aan
hoe de Amerikanen, wonend in een vrij
land, aankijken tegen de sluipende golf
van totalitarisme in europa. de mentali-
teit in europa is dat de staat – niet de
ouders – de natuurlijke opvoeder van
kinderen is. Wanneer, zoals in Groot-
Brittannië, een kind een abortus kan
krijgen op school zonder dat de ouders
worden ingelicht, dan mag de publieke
dienstverlening al geprivatiseerd zijn,
maar zijn de kinderen genationaliseerd.”

Duitsers krijgen politiek asiel in VS

Kind overleeft abortus

In Italië overleefde een onge-
boren kind van 22 weken een
abortus. De vrouw liet in april
een abortus plegen omdat haar
kind gehandicapt zou zijn. Het
jongetje overleefde de abortus
maar werd door de aborteurs
voor dood achtergelaten. De vol-
gende dag werd ontdekt dat het
nog leefde. Het werd naar de
neo natale afdeling van een nabu-
rig ziekenhuis overgebracht
waar het echter een dag later
overleed. De Italiaanse wet be-
paalt dat dokters de verplichting
hebben om het leven van een
kind te redden als het een abor-
tus overleeft. Vandaar dat vele
aborteurs verkiezen om abortus
te plegen door het kind in de
moederschoot aan stukken te
snijden.

Schadevergoeding

De rechtbank van Nantes
(Frankrijk) veroordeelde op 17
april een kliniek omdat zij niet
voor de geboorte had vastgesteld
dat een kind het syndroom van
Down had, waardoor de moeder
de mogelijkheid werd “ontno-
men” om haar zoon te aborteren.
De ouders en hun andere kind
krijgen van de rechtbank 51.000
euro schadevergoeding plus een
bedrag van 60 euro per dag voor
hun zoon vanaf zijn geboorte en
voor heel zijn leven.

Dit vonnis vergroot de druk
op artsen om abortus te plegen
op elk ongeboren kind waarvan
ze vermoeden dat het gehandi-
capt kan zijn.

6

Godfried?
Godfried herinnert zich niets meer.
Godfried heeft nooit iets gemerkt.

I
n oktober 1984 ontving danneels een brief
van een bezorgde moeder over de zg. “oe-
cumenische Werkgroep Pedofilie.” de acti-

viteiten van deze werkgroep waren aangekon-
digd in het bisschopsblad(!) Kerk en Leven van
9 augustus 1984. de werkgroep, zo stelde het
artikel, “wil de kerken sensibiliseren voor het
verschijnsel pedofilie, informatie doorgeven en
vooroordelen wegnemen.” Tevens was het de
bedoeling een ontmoetingspunt te zijn voor pe-
dofielen “om met elkaar van gedachten te wis-
selen en elkaar te bemoedigen. Allen zijn wel-
kom die pedofilie en pedofielen beter willen le-
ren kennen onder voorwaarde dat dit in open-
heid, respect en betrouwbaarheid geschiedt.”

de moeder, die zich tot danneels richtte,
had de “nadere documentatie” waarover het
bericht melding maakte, opgevraagd en schrok
zich een hoedje.

enkele citaten:
• Als uw zoon(tje) of dochter(tje) de band met

de pedofiel als fijn aanvoelt, maak dan die
band niet kapot;

• de reactie van de omgeving is vaak schade-
lijker dan de gebeurtenissen zelf;

• Veel overtuigde christenen kunnen nog wat
leren van pedofielen;

• Het verdient de voorkeur dat er een vertrou-
wensrelatie tussen de pedofiel en de ouders
ontstaat.
Maar de kardinaal achtte zich niet verant-

woordelijk en liet verder betijen. Vandaag, 26
jaar later, ontdekt danneels dat een van zijn
eigen bisschoppen, zijn beste vriend roger
Vangheluwe, ten tijde van de publicatie van
het betreffende artikel in Kerk en Leven – en he-
laas nog vele jaren later – zijn elfjarige neefje
aanrandde. Kerk en Leven, 9 augustus 1984
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r
oger Pauly, voorzitter van de
Gezinsbond, spreekt zich uit te-
gen de zg. “schuldloze echtschei-

ding.” ook wij hebben ons altijd verzet
tegen de invoering van de schuldloze
echtscheiding. die geeft paren de kans
om snel te scheiden zonder dat financië-
le kwesties, zoals onderhoudsgeld, nog
langer afhangen van wie er schuld heeft
aan de breuk.

P&Z schreef in oktober 2008: “In
plaats van scheiden alsmaar makkelijker
te maken, zou de overheid het beter be-
moeilijken, zodat mensen wat meer
moeite zouden doen om gehuwd te blij-
ven en hun verantwoordelijkheid op te
nemen in plaats van de kosten van hun

eigen wangedrag af te wentelen.” P&Z
schreef in januari 2005: “Scheiden doet
kinderen wel degelijk altijd lijden. Het
doet bovendien ook de hele samenleving
lijden. In plaats van echtscheiding te
vergemakkelijken zou scheiden moeilij-
ker gemaakt moeten worden. echtschei-
ding is contractbreuk, en contractbreuk
moet bestraft worden.”

Campagne

n
iettemin keurde het parlement
de “schuldloze scheiding” goed.
We deden daar zeer schamper

over: “Veel van onze politici zijn ge-
scheiden of staan op het punt dit te
doen. daarom wil de regering echt-
scheiding gemakkelijker en goedkoper
maken. Veel van onze politici bedriegen
hun partner. daarom willen zij de
schuldloze echtscheiding invoeren. Veel
van onze politici willen liever niet beta-
len voor hun ex-partner. daarom gaan

zij het alimentatiegeld in de
tijd beperken” aldus P&Z in
oktober 2005.

Pauly zegt nu: “er zijn ge-
noeg scheidingen van koppels
die zeker niet schuldloos zijn.”
Hij geeft het voorbeeld van
een vader van drie jonge kin-
deren die zijn gezin in de steek
laat voor een vrouwelijke col-
lega. Pauly zegt dat de gevol-
gen “desastreus zijn voor de
samenleving “die opdraait voor
het verlies aan stabiliteit, de
materiële nood van de moeder
en de mogelijke ontsporing
van de kinderen.” Pauly heeft
gelijk. Maar het kalf is intus-
sen verdronken.

We zouden het niettemin
toejuichen indien de Gezins-
bond een campagne zou opzet-
ten om de schuldloze scheiding
af te schaffen.

Het is verbazend dat de fe-
ministen niet tegen de “schuld-
loze” scheiding zijn. de
slachtoffers zijn immers
vooral vrouwen.

7

o
p 18 maart sprak het Assisenhof
in Henegouwen een vrouw vrij
van moord. Zij had haar kind

na de bevalling in paniek verstikt omdat
ze zich tot op het moment van de beval-
ling niet bewust was geweest van haar
zwangerschap. Ze had het beter in een
vondelingenschuif gelegd.

In plaats van een debat te beginnen
over het nut van vondelingenschuiven,
begon de VrT een debat over de nood-
zaak om abortus toe te laten tot bijna
aan de geboorte. de VrT-radio inter-
viewde Lucie Van Crombrugge, mede-
stichtster van het Gentse abortuscen-
trum. Zij vertelde dat ze meerdere vrou-
wen had gekend die pas in de 26ste,
27ste of 28ste week (7 maanden) door-
hadden dat ze zwanger waren. op dat
moment is het volgens de Belgische wet
te laat voor abortus. Van Crombrugge
zei in het interview dat ze daarom meer-
dere vrouwen voor late abortussen had
vergezeld naar Spanje.

In België is abortus ook na 12 weken
toegelaten indien de zwangerschap ge-
vaar inhoudt voor de gezondheid van de
vrouw of indien het kind zal lijden aan
een ongeneeslijke kwaal. Als Van Crom-
brugge bijgevolg naar het buitenland

gaat met dergelijke vrouwen, betreft het
abortus na 12 weken op een gezond
kind dat het leven van de moeder niet
bedreigt.

Alexandra Colen stelde hierover vra-
gen aan minister van Volksgezondheid
Laurette Onkelinx (PS) en minister
van Justitie Stefaan De Clerck
(Cd&V).

De wet beschermt de wetsovertreders

Scheiden doet lijden

Antwoorden

o
nkelinx antwoordde
dat in de jaarverslagen
van de instelling van

Van Crombrugge enkel mel-
ding wordt gemaakt van door-
verwijzingen naar nederland
of Groot-Brittannië, maar niet
naar Spanje. de minister her-
innerde Colen er echter aan
dat de abortuswet van 1990
uitdrukkelijk stelt dat de door
de nationale evaluatiecommis-
sie ingewonnen inlichtingen
niet mogen worden medege-
deeld “aan enige instantie, met
inbegrip van de rechterlijke
macht.” de abortuswet be-
schermt immers de aborteurs,
ook als die de wet overtreden.

op de vraag van Colen of
naar aanleiding van Van
Crombrugge’s verklaringen
vervolging zou worden inge-
steld, deelde de Clerck mee
dat het parket opdracht gaf om
Van Crombrugge te verhoren.
de kans dat zij vervolgd zal
worden, is klein, zo liet hij ver-
staan.
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Ja, ik wil
Dit blad is gratis. Als u

het voortaan wil blijven
krijgen, laat het dan weten.
Een kort briefje met naam
en adres volstaat.

Indien u de verspreiding
van dit blad wil steunen,
kan dit uiteraard: rek.
979-6080380-37 van
 Comité Christelijk Initia-
tief, Kasterlee.
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DIT ZIJN DE VERKIEZINGEN
VAN DE LAATSTE KANS

Besef het goed: De komende verkiezingen zijn de verkiezingen van
de laatste kans. Het voortbestaan van ons volk staat op het spel.

d
e nationale soevereiniteit van de
Vlamingen wordt bedreigd
door Brussel (zowel het Belgi-

sche als het europese niveau). de
Vlaamse economie wordt meegesleurd
in de val van Wallonië, Griekenland,
Portugal, Italië en andere landen die bo-
ven hun stand hebben geleefd

Oplossing:
om onze toekomst en die van onze

kinderen te redden moeten we ons lot in
eigen handen nemen en niet langer af-
hankelijk laten zijn van ondemocrati-
sche machtscentra in Brussel (Belgisch
en europees) waarover wij geen zeg-
genschap hebben. Als kiezer ligt de op-
lossing bij u. Het is uw laatste kans.
Maak Vlaanderen soeverein en vrij.

VRIJHEID

d
e  nationale identiteit van de
Vlamingen wordt bedreigd
door de islamisering van ons

land. elk volk heeft het recht om zijn ei-
genheid te verdedigen, ook het Vlaamse.
dit heeft niets met racisme te maken,
maar alles met overleven.

de Belgische overheid houdt – uiter-
aard opzettelijk – geen cijfers bij over
het aantal islamieten in ons land. In ne-
derland doen ze dat wel. die neder-
landse cijfers zijn verbijsterend, zie hier-
onder:

Aantal %

1960 1.399 0,01
1970 53.000 0,4
1980 226.000 1,6
1990 433.000 2,9
1995 625.000 4,1
2005 1.000.000 6

Hoewel we dus geen officiële Belgi-
sche cijfers hebben, zitten we vermoede-
lijk in een gelijkaardige situatie. Volgens
de pro-islamitische socioloog Jan Her-
togen woonden er in 2008 reeds 630.000
moslims in België. dit is 6% van de be-
volking.

de sluizen zijn vooral de voorbije 20
jaar opengegaan. de regering van Her-
man Van rompuy heeft in juli vorig jaar
nog een regularisatie voor illegalen
goedgekeurd. die heeft duizenden

“asielzoekers” extra naar ons land ge-
lokt. Bepaalde wijken van onze groot-
steden zijn thans zones geworden waar
de autochtonen, met inbegrip van de po-
litie, hun leven riskeren.

Oplossing:
de sluizen moeten dicht. Het is dui-

delijk dat diegenen die ze geopend heb-
ben, ze niet zullen sluiten. reeds in
1978 waarschuwden mensen in Vlaan-
deren voor het probleem van de “gastar-
beiders.” die profeten werden uitge-
maakt voor “racisten.” Al diegenen die
mee “racist” geroepen hebben, zijn mede
verantwoordelijk voor de huidige cata -
strofe. Als kiezer ligt de oplossing bij u.
Het is uw laatste kans. red de Vlaamse
identiteit.

IDENTITEIT

d
e nationale moraliteit wordt be-
dreigd. Twintig jaar na de abor-
tuswet wil men die wet versoe-

pelen zodat men ook na 12 weken nog
ongeboren kinderen mag doden. In heel
de wereld worden de termijnen terugge-
draaid. Behalve hier. Acht jaar na de eu-
thanasiewet wil men die wet versoepe-
len zodat niet alleen de betrokkenen
kunnen beslissen dat een einde aan hun
leven wordt gesteld, maar dat derden
kunnen beslissen om ook wilsonbekwa-
men en kinderen te doden. dit alles ge-
beurt zonder dat er nog een maatschap-
pelijk debat over ethische kwesties
wordt gevoerd, want alle politieke par-
tijen gaan ervan uit dat het debat be-
slecht is en dat er geen politiek voordeel
meer gehaald kan worden uit de verde-
diging van het menselijk leven.

Oplossing:
ethiek moet weer centraal komen te

staan, ook in de politiek. We moeten de
cultuur van de dood vaarwel zeggen en
het menselijk leven terug in bescher-
ming nemen. Als kiezer ligt de oplossing
bij u. Het is uw laatste kans. red het le-
ven.

LEVEN

Een Antwerpse kiezer bij vorige
parlementsverkiezingen (foto Gazet
van Antwerpen, 19 mei 2003).
Ongetwijfeld meer van dat dit jaar.

S
inds de goedkeuring van
de “snel-Belgwet” in
2000 zijn een half mil-

joen vreemdelingen tot Belg
genaturaliseerd – een gemid-
delde van meer dan 4000 per
maand.

de gevolgen laten zich afle-
zen in de verkiezingsuitslagen.
Uit onderzoek in nederland
blijkt dat 96% van de genatu-
raliseerde moslims voor links
stemt.

Nieuwe Belgen
kiezen ook
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