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Het bewogen jaar 1968

Het meest bewogen jaar van de laatste halve eeuw is
ongetwijfeld 1968. de Praagse lente werd bloedig in
de kiem gesmoord, M.L. King werd vermoord en in
Vietnam zaten Amerikaanse soldaten hopeloos
gevangen als leeuwen in een kooi. Het meest berucht
was de revolte van mei 1968 in Parijs. Studenten wil-
den de toenmalige maatschappij doen ineenstorten en
de televisie maakte dagelijks en trouw hun ver-
woestingen wereldkundig. Voor de studenten zelf was
het telkens een dubbel feest. en alles gratis.
ondertussen groeide een bedenkelijke vrijheid zon-
der persoonlijke verantwoordelijkheid en een dicta-
tuur van het individuele genot. de media hebben het
veertigjarig jubileum zopas uitvoerig en zonder
ophouden gevierd, zoals ze dat tien en twintig jaar
geleden ook hebben gedaan.

op 25 juli 1968 liet Paulus VI de encycliek
“Humanae vitae” verschijnen. dit jubileum kreeg
nauwelijks een vermelding. Zo was het ook tien en
twintig jaar geleden. en toch blijft deze boodschap
steeds meer knagen aan het geweten van heel de
mensheid. We willen dit gebeuren trachten te plaatsen
in het panorama van die tijd.

In het enthousiasme van de «golden sixties” was het
tweede Vaticaans concilie een feest. ons land was op
dit kerkelijk wereldforum vertegenwoordigd door een
stevige ploeg, “de squadra belga” en de primaat van
België was een van de vier moderatoren met een
gezag dat kon tellen. de kerk was toe aan frisse lucht,
ruimte, dialoog en openheid naar de wereld. en er
kwam verandering, snel en grondig. Nochtans werd
toen niet voldoende begrepen dat bepaalde aanpassin-
gen goed waren en andere helemaal niet, dat de kerk
de tekenen van de tijd in het licht van het evangelie
moet onderzoeken maar niet zich zonder meer aan-
passen aan de wereld, werd door velen helemaal niet
begrepen. In de roes van uiterlijke vernieuwing werd
deze oproep van het concilie tot innerlijke geloofs-
vernieuwing en persoonlijke ommekeer meestal niet
gehoord. Bijzonder moeilijk en delicaat was de pro-
blematiek rond de christelijke moraal en vooral rond
de seksualiteit. Gedurende eeuwen zat de katholieke
moraal geprangd in een keurslijf van verplichtingen

en was niet doordrongen van de blijde boodschap van
geluk en vreugde uit het evangelie van Jezus. Het was
nodig dat de krampachtigheid van de kinderen van de
kerk plaats zou maken voor de vrijheid van de kinde-
ren Gods. Maar ook hier werd niet altijd het onder-
scheid gezien tussen een noodzakelijke aanpassing en
een fatale vergissing. Bovendien was het leven van de
wereldkerk toen nog een nagenoeg zuiver westerse
aangelegenheid. een foto van Vaticanum II toont een
overweldigend beeld van witte bisschoppen. de daar-
op volgende bisschoppensynoden zullen snel zwarter
en zwarter worden. Het Westen had moeite om de
inbreng van de rest van de wereld ernstig te nemen.

Inmiddels was er de spectaculaire ontdekking van de
kunstmatige anticonceptie. Ze gaf iedere man en
vrouw - voor het eerst in de geschiedenis van de
mensheid! - de mogelijkheid om in alle vrijheid de
seksuele eenwording te beleven met uitsluiting van de
vruchtbaarheid. dit ongehoorde medisch-technisch
ingrijpen werd door de wereld driftig toegejuicht.
ook binnen de kerk werd deze praktijk ongemeen
positief onthaald door velen die geen enkele reden
zagen om het feest te bederven. 

de meeste gezaghebbende theologen trachtten elkaar
te overtreffen in het geven van een morele verant-
woording ten gunste van de anticonceptie. Het per-
soonlijk geweten, zo zeiden ze, moet de laatste beslis-
sing kunnen nemen en de subjectieve intentie bepaalt
de morele waarde van een daad. Wat met goede
bedoelingen wordt gedaan is moreel goed. een daad
die in zich en op zichzelf altijd kwaad is kan dus niet
bestaan, zo luidde het eensgezinde besluit van het
koor van theologen. en wij hadden theologen die niet
alleen in ons land maar op wereldvlak groot gezag
genoten. Zij waren, bij wijze van spreken, in staat om
kanjers van boeken te schrijven vol met de meest ver-
nuftige voetnoten maar soms zonder duidelijke tekst,
zoals een boek over het wegverkeer waarin alle denk-
bare mogelijkheden uitgerafeld worden waarop men
door het rood licht kan rijden zonder schuldig te zijn,
maar waarbij niet meer staat wat groen en rood licht
betekenen. In elk geval hadden ze daarmee het
“objectief kwaad” en het “intrinsiek kwaad” van de
anticonceptie voor lange tijd van de baan geholpen.
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dat de schepping op zich een opdracht bevat los van
de individuele goede bedoelingen, kwam niet meer
ter sprake. Pas in 1993 zal Johannes Paulus II hierop
een passend antwoord geven in het doorwrochte
nummer 75 van zijn encycliek ‘Veritatis splendor’. 

ondertussen was het nagenoeg onmogelijk openlijk
een negatieve bedenking te uiten tegen de anticon-
ceptie. de kunstmatige anticonceptie was een wereld-
imperium geworden. Ze leverde naast de illusie van
het huwelijksgeluk vooral fabelachtige winsten op
voor farmaceutische bedrijven. de inhoud van bezin-
ningsdagen allerhande werd steeds meer een propa-
ganda voor de verschillende mogelijkheden van
kunstmatige anticonceptie. de christelijke verenigin-
gen trachtten elkaar te overtreffen door de meest
gedocumenteerde brochures zo massaal mogelijk te
verspreiden. Uiteraard bleef de regering niet ten ach-
ter (Anticonceptie en verantwoord ouderschap,

Brussel 1974 werd in 1978 heruitgegeven en op
900.000 exemplaren verspreid in de drie landstalen!).
de publieke opinie verkeerde in een roes van “effici-
ënte anticonceptie”, zoals later de nadruk zal liggen
op "veilige" abortus, waarbij het morele aspect niet
meer ter sprake komt.

Zoals in andere landen was het ook in ons land een
woelige tijd. de strijd om Leuven Vlaams bereikte in
1968 een hoogtepunt. de bisschoppen verwierpen
met krachtige taal elke splitsing van de universiteit.
de studenten kwamen heftig in verzet tegen deze
autoritaire beslissing. Zoals rijpe tomaten waren ze
plots van vroom katholiek tot vuurrood en links
geworden. Ze wonnen de strijd en gingen meteen ver-
der. In de geest van het communisme, marxisme en
leninisme streden ze tegen iedere onderdrukking en
voor rechtvaardigheid. Het was een zware les voor de
bisschoppen en vooral voor de toenmalige primaat
van België die moest vaststellen dat de katholieke
studenten inmiddels antiklerikaal geworden waren.

De encycliek ‘Humanae vitae’, Paulus VI, 1968

dan kwam Humanae vitae. Het was als een donder-
slag op een klaarlichte dag. Na een jarenlange inner-
lijke strijd wilde Paulus VI, zoals hij zei, de mensheid
beschermen tegen zichzelf. Hij had de moed om het
juiste inzicht te geven: in de huwelijksgemeenschap
horen de eenwording en de mogelijkheid van het ver-
wekken van nieuw menselijk leven voor altijd onlos-
makelijk bij elkaar. Het was zijn noodkreet en zijn
protest tegen een wereldwijde cultuur van de anticon-
ceptie. 

Vanuit de arme landen kwamen vooral blije en dank-
bare reacties om deze afwijzing van een westerse

“cultuur van de dood”. Zij wezen er op dat de over-
consumptie in het rijke westen een veel groter pro-
bleem is dan de zogenaamde overbevolking in de
arme landen. Het rijke Westen reageerde overwegend
afwijzend. Het was als de man die naar de sterren aan
het firmament kijkt en het onverbiddelijke verdict
geeft: ‘er zijn veel te veel sterren’! de anticonceptie
zou het probleem van de overbevolking oplossen.
Bovendien konden de geleerde westerlingen de kri-
tiek van hun broeders en zusters uit de derde wereld
moeilijk ernstig nemen. Vele van hun bisschoppen en
theologen waren aan westerse universiteiten - o.a.
Leuven - gevormd. de leermeesters vonden natuurlijk
dat hun pupillen het nog niet begrepen hadden. 

toch was ook een reeks grote geleerden uit verschil-
lende wetenschappen, godsdiensten en werelddelen
opgetogen over Humanae vitae en begreep dat anti-
conceptie niet om een onschuldige techniek ging
maar om een ingrijpende ontwrichting in de mense-
lijke vruchtbaarheid, de kostbaarste bron van het
leven. (zie Le BœUF A.- A.: ‘Des approbations dont

on n’entend pas parler’, in ‘Essai de commentaire

médical et médico-légal de I’Encyclique Humanae

vitae du Pape Paul VI’, 1981, Bordeaux, 62-54). Hun
stem werd evenwel niet gehoord.

Al was de encycliek in volle zomer- en vakantietijd
verschenen, de meeste europese bisschoppenconfe-
renties gaven heel vlug een verklaring uit met deze
strekking: al is anticonceptie objectief een kwaad, dit
betekent nog niet dat het altijd subjectief zonde is.
ook de Belgische bisschoppen haastten zich om te
stellen dat iemand die met goede bedoelingen anti-
conceptie gebruikt nog niet buiten Gods barmhartig-
heid valt. Met de warme adem van hun eigen gezag-
hebbende theologen in hun hals gaven ze een correc-
te verklaring maar deze miste het inzicht en de moed
van de encycliek. Het was een pastorale verzachting
van de noodkreet van Paulus VI aan de wereld, zoals
een dringende oproep om voor rode lichten te stoppen
verzacht wordt door er bij te voegen dat, wie met
goede bedoelingen door rode lichten rijdt en een
dodelijk ongeval veroorzaakt daarom subjectief nog
geen zonde doet. toegegeven, de pastorale nood was
groot en de bisschoppen wilden zovele goedwillende
echtparen niet met een onnodig schuldgevoel
belasten. Bovendien was de ‘Belgische ploeg’ haar
zware nederlaag op eigen veld tegen Leuven Vlaams
nog niet vergeten. Zij wisten dat de tijd van gezag-
hebbende kerkelijke uitspraken voorbij was. en ze
had ook niet het juiste inzicht in deze aangelegenheid.
er waren trouwens toen nog geen nauwkeurige
natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden zoals nu. ook
vele ‘gewetensvolle’ en ‘christelijke’ artsen schreven
anticonceptie en sterilisatie voor omdat ze niets
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anders kenden. Volledigheidshalve moeten we hier
bijvoegen dat één bisschop zich distantieerde van de
gezamenlijke verklaring. Hij gaf zelf een moedige
brief uit met een duidelijke verantwoording van de
visie van Humanae vitae. Sindsdien werd die bis-
schop in de openbare opinie onherroepelijk gedood-
verfd als conservatief.

Als jonge priester was ik docent moraaltheologie
voor priesterstudenten en betrokken bij de huwelijks-
voorbereiding, die toen meestal gegeven werd door
een team van een dokter, een psycholoog, een jurist,
een priester en of christelijk echtpaar. Steevast begon
de arts te vertellen dat hij ijverig de natuurlijke
methode voor geboortebeperking had beoefend en
vandaar nu vier kinderen had, waarop de aanwezige
verloofden meteen in een lachsalvo uitbarstten. deze
medicus - zoals de meeste artsen en theologen toen en
nu! - kende niet eens het onderscheid tussen de peri-
odieke onthouding, de statistische kalendermethode
van ogino-Knaus en de methoden van de weten-
schappelijke waarneming van de tekens van de
vruchtbaarheid die toen volop in ontwikkeling waren.

Huwelijksvoorbereiding werd hoofdzakelijk herleid
tot een enthousiaste propaganda voor anticonceptiva.
er was geen was geen belangstelling voor de weten-
schappelijke natuurlijke methoden, al was dit het
mooiste geschenk dat men verloofden en gehuwden
kon geven. daarom was er ook geen belangstelling
voor, noch kennis van de diepe boodschap van
Humanae vitae. enkele gynaecologen uit de Kempen
speelden toen met de gedachte om een audiëntie aan
te vragen bij Paulus VI. Zij zagen in hem een wereld-
vreemde, ongehuwde man die dringend hun voorlich-
ting nodig had!

Hardnekkige vooroordelen

Al vlug groeide een aantal vooroordelen die als argu-
menten tegen Humanae vitae gebruikt werden en nu
nog steeds leven. Vooreerst het zogenaamde meerder-
heidsrapport. Paus Johannes xxIII had een voorbe-
reidende commissie ingesteld die niet tot een eensge-
zinde aanbeveling kon komen.  daarom breidde
Paulus VI haar uit, maar ook zij kon geen duidelijk-
heid verschaffen. een nog meer uitgebreide commis-
sie evenmin. tenslotte stelde Paulus VI  een  kleinere
commissie aan die in oktober 1967 wel een eensge-
zinde raadgeving kon voorleggen. de meningen van
al deze commissies waren strikt geheim en enkel
bedoeld als aanbevelingen aan de paus, maar in april
1967 lekte het verdeelde rapport van een van de com-
missies toch uit.  een  meerderheid  stelde daarin
voor,  de beslissing omtrent contraceptie  aan het per-

soonlijk geweten over te laten, een minderheid oor-
deelde dat dit  moreel niet verantwoord kon worden.
Het uitgelekte rapport van de meerderheid werd in de
openbare opinie driftig toegejuicht en nagenoeg  ver-
heven tot wat de officiële leer van de kerk zou moe-
ten zijn. er is niets mis met raadgevers die in  een
belangrijke en moeilijke aangelegenheid niet meteen
tot  een eensgezindheid komen en in een geheim rap-
port hun verschillen eerlijk uitdrukken. er is wel  iets
mis met hen die aan deze raadgevingen een bijna
onfeilbaar gezag toekennen om de boodschap van
Humanae vitae zelf te kunnen verwerpen.

een tweede opwerping zegt dat er noch in de bijbel,
noch in de traditie een grond is die de centrale bood-
schap van Humanae vitae bevestigt. de centrale
boodschap  ligt in de bevestiging van de eenheid van
de twee betekenissen van de huwelijksgemeenschap:
eenwording en voortplanting (HV 12). Waarom
mogen liefdes-gemeenschap en vruchtbaarheid  niet
technisch, kunstmatig gescheiden worden? Hiervoor
kunnen we inderdaad geen louter technisch argument
aanvoeren. een  vergelijking kunnen we wel vinden
in ons eten en drinken, die ook een onverbreekbare
dubbele betekenis bevatten: we genieten ervan en
daardoor  zorgen we tevens voor ons levensonder-
houd. de menselijke vruchtbaarheid overstijgt ons
louter menselijke kennen én kunnen. dit begrijp je
niet als je ook niet de boodschap van het boek
Genesis begrijpt waar gesproken wordt over de boom
van het leven en de boom van goed en kwaad, door
God geplant. de vruchtbaarheid  door middel van het
tweevoud van de geslachten danken wij niet aan de
moderne automobielindustrie, noch aan een medisch
laboratorium  maar is Gods creatieve vondst, een
onaantastbare gave én opdracht, niet van ons maar
voor ons. dit aanvaarden en er naar handelen  wekt
geluk en leven. Het tegendeel brengt ellende. deze
ellendige  gevolgen werden duidelijk voorspeld  in
Humanae vitae nr. 17. 

Het gaat hierbij eigenlijk om het begrijpen en aan-
vaarden van de eenheid en de geestelijke dimensie
van de mens en zijn vruchtbaarheid. onze hoog tech-
nisch ontwikkelde maatschappij heeft het moeilijk
om de mens anders dan louter materialistisch te zien.
Verwekken wordt dan "produceren", onze organen
"functioneren" niet meer en worden  vervangen  alsof
het onderdelen waren,  waarbij de handelaar in onder-
delen natuurlijk gouden zaken doet.  Humanae vitae

heeft echter een diepere visie op heel de mens met
zijn natuurlijke én bovennatuurlijke roeping (HV 7),
een integrale visie op de echtelijke liefde, die mense-
lijk, alomvattend, trouw, exclusief en vruchtbaar is
(HV 9). dan deelt zelfs onze kleine teen in de volle
waardigheid van onze menselijke persoon! een auto
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kun je louter technisch repareren, de overdacht van
menselijk leven is evenwel een  kostbare menselijke
én goddelijke gave die  verbonden is met een "objec-
tieve zedelijke orde" (HV 10). daarom hebben ouders
geen "recht" op kinderen alsof het materiële bezittin-
gen waren, die ze zelf "produceren". Wel hebben kin-
deren het recht om alleen in een vaste relatie van
vader en moeder te worden verwekt, ontvangen,
gedragen en opgevoed. Humanae vitae verwijst naar
onze God en Vader, die liefde is, als de bron van men-
selijke vruchtbaarheid:  "Daarom buig ik mijn knieën

voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel

en op aarde genoemd wordt" (eph. 3, 14-15, zie 
HV 8). 

Graag wordt  Johannes xxIII als de goedlachse,
democratische paus gesteld tegenover Paulus VI met
zijn zogenaamd moralisme en autoritaire houding. In
zijn encycliek Mater et Magistra (1961) handelt
Johannes xxIII over de bevolkingsgroei (nr. 185 –
199). Met de sterkste bewoordingen spreekt hij over
de onaantastbaarheid van de natuurwetten van de
menselijke vruchtbaarheid als "heilige wetten van
God": "Deze wetten zijn onschendbaar en onveran-

derlijk" (nr. 193). Humanae vitae zal niet minder dan
vijf maal naar deze passages verwijzen (HV 4 (2 x),
13, 14, 23). 

een derde vooroordeel werd gevonden  in het stand-
punt van de anglicaanse kerk. de Lambethconferentie
van 1930 handelde o.m. over huwelijk en geboortere-
geling. Hier werden zeer voorzichtig  en onder uiterst
strikte voorwaarden,  "andere methoden" dan onthou-
ding  aangenomen, met 193 voor, 67 tegen en veertig
onthoudingen, wat  al een diepe verscheurdheid open-
baart.    Na het verschijnen van Humanae vitae werd
in Leuven een thesis geschreven die deze anglicaanse
opening voor contraceptie ijverig toejuichte als "een
verruimde visie", "een meer persoonlijke moraal"
(ethL 48,1972). en zo is het gebleven. Inmiddels
stevende  de Lambethconferentie van augustus 2008,
dank zij haar ethische verruiming, af op een  schisma.
een vierde van de bisschoppen uit de derde wereld-
landen was al ostentatief afwezig. Liggen hier de
overtuigende argumenten   om    Humanae vitae af te
wijzen?

‘Familiaris consortio’, Johannes-Paulus II, 1980

twaalf jaar later handelde de bisschoppensynode
over het gezin. de daaruit volgende apostolische aan-
sporing van Johannes-Paulus II, ‘Familiaris consor-

tio’, gaf o.m. een meesterlijke uiteenzetting over de
eenheid van de huwelijksgemeenschap. 

In de openbare opinie was hiervoor echter bijzonder
weinig aandacht. dat anticonceptie niet werd goedge-
keurd werd onaanvaardbaar geacht. ook gezagheb-
bende theologen en schrijvers uit diverse kerkelijke
geledingen waren ronduit tegen deze synode en de
apostolische aansporing. Ziehier enkele titels van
commentaren uit die tijd: ‘Het congres van de onge-

trouwde ooms’, ‘Het dictaat van celibataire ouderlin-

gen’, ‘Een boodschap zonder boodschap’,

‘Herbevestiging en mager dieet’. 

Nauwelijks een maand na de synode schreef een
groep vooraanstaande leken en priesters een open
brief, in vier afleveringen, aan de Belgische bis-
schoppenconferentie. dit manifest werd ondertekend
door vertegenwoordigers uit gans katholiek
Vlaanderen. de tekst stond niet alleen bol van scher-
pe kritiek op de officiële kerkelijke visie op seksuali-
teit en gezin maar miste tevens de elementaire weten-
schappelijke kennis (en belangstelling!) van de
natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden. Het moet
gezegd dat juist in die tijd één journalist in een toen
nog min of meer katholiek dagblad een ondubbelzin-
nig en uitgebreid pleidooi hield: “Hetze tegen de

natuurlijke geboorteregeling zal de evolutie niet

tegenhouden - Het tijdperk van Humanae vitae begint

pas!”

ook uit een geheel andere hoek kwam een sterk getui-
genis. Germaine Greer, een van de grote iconen van
mei ‘68, anarchiste en dé hogepriesteres van het femi-
nisme kan onmogelijk verdacht worden van enige
sympathie voor de christelijke moraal of de katholie-
ke kerk. In haar boek “Het lot van de vrouw. De poli-

tiek van de menselijke vruchtbaarheid” (1984) hekelt
ze nu op vlijmscherpe wijze de wereldwijde cultus
van de anticonceptie, wat vrouwen meer tot slavinnen
maakt dan wat ook. In plaats van een gezonde weg te
zoeken voor geboorteregeling werd ook nog sterilisa-
tie gegeven: “... het is net zo onzinnig als iemand die

een bril nodig heeft de ogen uit te steken” (blz. 112).
Ze pleit voor een “nieuwe kuisheid” als weg naar de
ware bevrijding en wil schoolmeisjes in biologieles-
sen het mooie van hun vruchtbaarheid leren kennen
en beheersen. daarbij geeft ze nog deze schampere
opmerking: “Als het de katholieke kerk werkelijk

ernst was geweest met haar standpunt over kunstma-

tige geboorteregeling, was dit op katholieke meisjes-

scholen al gebeurd...” (blz. 151).

Intussen heeft niemand zich zo verhelderend uitge-
sproken over de diepste waarden van de menselijke
seksualiteit, de voortplanting, het huwelijk en het
gezin als Johannes Paulus II als bevestiging van de
boodschap van Humanae vitae. Zijn beroemde cate-
chesen hierover tussen 1979 en 1984 zijn zonder
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meer een profetische visie,   een "theologie van het
lichaam".  Hiervoor richtte hij ook  in 1981 te Rome
een instituut op voor studies over huwelijk en gezin
(met inmiddels ruim tien filialen over heel de
wereld), alsook een pauselijke raad voor het gezin.
de grondlijnen van zijn  denken vinden we al in zijn
boek "Amour et responsabilité" (Franse vertaling van
de tweede Poolse uitgave van 1962 met een voor-
woord van Henri de Lubac, 1978!). Hij toont hoe de
roeping tot het christelijk huwelijk iets "heerlijk
nieuws" is. In onze gangbare theologie is hiervan nog
maar weinig doorgedrongen. 

‘Het elfde internationaal congres van het gezin’,
Brussel, 10-13 maart 1988

Het sterkste positief signaal in ons land werd twintig
jaar later gegeven, door het elfde internationaal vier-
daags congres van het gezin te Brussel (10-13 maart
1988). Bij de vierduizend deelnemers waren geen van
de hoger genoemde Vlaamse katholieke intellectue-
len. de sprekers kwamen uit verscheidene landen,
godsdiensten en wetenschappen en meerderen had-
den wereldnaam. Het congres was pluralistisch waar-
bij iedere spreker vanuit zijn/haar vakgebied of gods-
dienstige overtuiging de authentieke waarden verde-
digde van het gezin, die ook de katholieke kerk voor-
hield. op een half uur tijd kregen we telkens weer de
meest aangrijpende getuigenissen te horen. 

Ziehier enkele namen van de veertig sprekers: Jérôme

Lejeune, prof. genetica te Parijs, Seyyed Hossein

Nasr, prof. filosofie uit Iran, dr. Zhang de-Wei, ver-
antwoordelijk voor de natuurlijke familieplanning in
Shangai, dr. James Brown uit Australie, Julian Simon,
prof. sociologie te Maryland, dr. Barnhard

Nathanson auteur van ‘Aborting America’ dr. Suzan

Stanford, auteur van ‘Will 1 cry tomorrow?’ 

ook de Vlaamse gynaecoloog André Devos getuigde
van de uitzonderlijke waarde van de natuurlijke
beheersing van de vruchtbaarheid. Inmiddels heeft hij
NFP-Vlaanderen en NFP-Nederland gesticht (zie

www.nfp.be). Zoals zijn collega’s was ook hij aan-
vankelijk resoluut tegen Humanae vitae, zonder de
tekst ooit gelezen te hebben. toen hij ‘toevallig’ de
tekst in handen kreeg en las vond hij daarin tot zijn
stomme verbazing de antwoorden waar hij al lang
naar zocht!

ondanks de grondige voorbereiding en tijdige
bekendmaking van dit congres, ondanks de uitzon-
derlijk hoge kwaliteit ervan, bleef katholiek België
met zijn machtige christelijke verenigingen ostenta-
tief weg van dit congres omdat de waarden van het
gezin die hier op pluralistische wijze werden gebracht

geheel in de lijn lagen van de profetische visie van de
kerk en dus grondig verschilden van hun standpunt.
Pas toen tijdens het congres zelf vast stond dat bij de
slotviering prinses Paola, onze huidige koningin, en
moeder theresa van Calcutta aanwezig zouden zijn,
pas toen liet kardinaal G. danneels bevestigen dat hij
zou voorgaan in de eucharistieviering. Het moet
gezegd dat hij een degelijke homilie hield, het con-
gres waardig.

‘Humanae vitae’, een profetisch document

Als er één kerkelijk document ooit profetisch geweest
is, dan is het wel de encycliek Humanae vitae. Paulus
VI voorspelde deze gevolgen van de kunstmatige
anticonceptie: een grote toename van huwelijkson-
trouw en algemeen zedenverval, een vermindering
van het respect voor de vrouw, regeringen die de anti-
conceptieve middelen gebruiken om met macht en
willekeur de menselijke vruchtbaarheid te regelen,
het niet erkennen dat er aan de macht van de mens
over zijn eigen natuur grenzen zijn (Humanae vitae

nr. 17). 

en zo kwam, in een volkomen logische orde, in heel
het Westen datgene waarvoor Paulus VI in zijn ency-
cliek gewaarschuwd had : anticonceptie in de jaren
‘60, enorme toename van echtscheidingen, wettige
abortus in de jaren ‘70, massale sterilisatie, ‘in vitro -
’ en aanverwante manipulaties in de jaren ‘80, eutha-
nasie in de jaren ‘90, homo- en lesbische relaties die
wettelijk als ‘huwelijk’ worden gedefinieerd…

Als toemaat kregen de rijke landen nog een angstaan-
jagende toename van de vergrijzing, zodat die samen-
levingen steeds meer werden als een omgekeerde
piramide die elk ogenblik kan instorten. en dan maar
ingewikkelde maatregelen uitdokteren om een demo-
grafische ineenstorting tegen te gaan, terwijl een klein
kind weet hoe de kwaal verholpen wordt.

In Vlaanderen kwam het allemaal wat trager op gang
maar daar waren tien jaar geleden toch ook al 17
abortuscentra actief ! en met wettige abortus voert
een samenleving de dictatuur in, vermits de eerste pij-
ler van een democratie bestaat in het aanvaarden dat
iedereen die er is er ook mag zijn, al is hij/zij groot of
klein, blank of zwart, gezond of ziek... 

en verder meenden jongeren én ouderen dankzij de
anticonceptie geen nood meer te hebben aan die men-
selijke en christelijke waarden die tot heden het
levensgeluk hebben bepaald. de ‘bevrijding’ van alle
seksuele taboes leidde in feite tot een veelvoudige
verslaving. Anticonceptie klonk als het wondermid-
del op weg naar het geluk. dat mensen er ziek van
werden, ongelukkig, depressief en levensmoe leek
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bijkomstig. toch kan ieder deze ernstige ongewenste
effecten nalezen in het ‘Gecommentarieerd

Geneesmiddelenrepertorium’ 2008 van het Belgisch
Centrum voor Farmacothe-rapeutische Informatie
(www. bcfi.be). of lees gewoon de bijsluiter van
gelijk welke anticonceptieve pil. 

ondanks alle krampachtige inspanningen heeft niet
de vrije, ‘veilige’ (onvruchtbare) seks de mensheid
van alle tijden de meeste bevrediging geschonken
maar wel het ter wereld brengen van nieuw leven, het
zien opgroeien van baby’s, het spelen met onbezorg-
de kinderen en het genieten van hun onverwachte
reacties. de triomftocht van de anticonceptie was
evenwel niet meer te stuiten en voor de farmaceuti-
sche industrie was en bleef anticonceptie een goud-
mijn.

Naar een nieuwe visie op ‘Humanae vitae’

Inmiddels zijn we veertig jaar verder. Natuurlijke
methoden voor de beheersing van de vruchtbaarheid
zijn wetenschappelijk al lang volwassen geworden en
hebben uiteindelijk een plaats veroverd in tal van uni-
versiteiten, al kunnen vrouwen in arme landen er veel
beter mee omgaan dan vrouwen uit het rijke Westen.

de medische wetenschap is aan een ommekeer bezig.
Wie wilde kon eerlang op eigen bodem hierover een
menigte wetenschappers en deskundigen ontmoeten
op het europees congres over : “Vruchtbaarheidsbe-

wustzijn. de vergeten hoeksteen”, in het provinciehuis
te Antwerpen op zaterdag 6 september 2008 (zie

www.nfp.be/congres). dàt raakt de kern van de bood-
schap van Humanae vitae. de tijd voor intellectuele
eerlijkheid is nu ook voor de theologie aangebroken.

toen onze waarlijk grote kardinaal L.J.Suenens eme-
ritus werd, bleef hij zich onvermoeibaar en met een
grote vitaliteit inzetten voor de beleving van een
authentiek christelijk geloof in deze tijd. de meest
bezielde geloofsgetuigen vanuit heel de wereld
nodigde hij uit in zijn residentie en wij mochten er
telkens van genieten. Zo bleef hij bijzonder gevoelig
voor het waaien van Gods Geest. In die tijd heb ik
hem in een privégesprek de vraag gesteld : “Meneer

de kardinaal, denkt U niet dat wij ons vergist hebben

in het verwerpen van de visie van Humanae vitae?”

Hij was onthutst en begon verward te spreken over de
grote ontdekking van het tweede Vaticaans concilie,
nl. de herwaardering van het doopsel en het algemeen
priesterschap van alle christenen. Blijkbaar had ik een
te diepe pijn geraakt.

de plaats van de diepe pijn in ons lichaam kan de weg
wijzen naar onze fysische genezing. en die weg moe-

ten we dan ook gaan, want de weg blijft steeds wijzer
dan de wegwijzer. Zo is het nu ook met de
Messiaanse Joden die aan hun orthodoxe broeders
over van alles en iedereen kunnen vertellen, maar
wanneer zij met eerbied over Jezus spreken, slaan alle
stoppen door. dit is een onaanvaardbare en ondraag-
lijke pijn voor het Joodse volk. en toch ligt hun (en
ons aller) enige redding in de aanvaarding van Jezus
Christus.

de tijd is aangebroken om moedig te zeggen : “We

hebben ons fataal vergist in de afwijzing van

Humanae vitae! We hebben ons vergist door de bood-

schap van het leven te vervangen door een bllnde ver-

heerlijking van een cultuur van de dood.” dat grote
geleerden, bijzonder verdienstelijke mensen en hele
gemeenschappen zich op een bepaald punt kunnen
vergissen, is menselijk. deze vergissing erkennen is
groot-menselijk en maakt de weg vrij voor geheel
nieuw leven.

Paulus VI heeft de ogenschijnlijk onschuldige kunst-
matige anticonceptie doorzien als een aanslag op de
fundamenten van het menselijk leven, een aantasting
van de waardigheid van de mens, een ontwrichting
van de eenheid van het huwelijk, een verwording van
de menselijke cultuur. Zoals eten en drinken op de
eerste plaats dienen voor het levensonderhoud, waar-
mee tevens een natuurlijk genoegen verbonden is, zo
is de huwelijksgemeenschap gericht op het mede-
scheppen van een nieuwe mens, waarmee een intens
genieten verbonden kan zijn. de eenheid van éénwor-
ding en voortplanting hoort tot de boom van het
leven, door God op onwrikbare wijze geplant. dit is
en blijft voor de mensheid de bron van leven en
waarachtig geluk. We zijn terecht gevoelig voor het
behoud van ons natuurlijk leefmilieu, voor natuur-
lijke energiebronnen, voor biovoeding enzovoort.
Waarom dulden we dan de ontwrichting van de
vruchtbaarheid, de kostbaarste gave van de natuur,
door kunstmatige anticonceptie? Begin juni 2008
schreef een Vlaamse krant in haar weekend uitgave
over de “pil-moeheid” met een lijst van ernstige
klachten. een arts, als vertegenwoordiger van een far-
maceutisch bedrijf antwoordde hierop stralend: “Er

zijn geen slechte pillen, er zijn alleen verkeerde vrou-

wen’! Aan het gouden kalf van de kunstmatige anti-
conceptie worden zo het leven, de gezondheid en de
vruchtbaarheid van de vrouw schaamteloos opgeof-
ferd.
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Besluit

We besluiten met een gedachte van dr. Siegfried
ernst, een van die kleurrijke figuren van het hoger
genoemde congres van het gezin. tijdens de oorlog
weigerde hij als duitse arts mee te werken aan de ver-
nietiging van het Joodse volk, hij werd daarna voor-
zitter van de Lutherse synode van Baden-
Württemberg en schreef in 1964 tegen de opkomende
anticonceptie een krachtig manifest dat hij door 400
artsen en 45 universiteitsprofessoren kon laten onder-
tekenen. toen vier jaar later Humanae vitae ver-
scheen, vloog hij naar Rome om Paulus VI te felici-
teren, aan te moedigen en te delen in zijn strijd. op
het gezinscongres van 1988 te Brussel verkondigde
hij luid de standvastigheid van de “katholieke pau-
sen”, zoals hij ze noemde, en hij prees het inzicht en
de moed van Paulus VI. Zijn besluit was: “Humanae

vitae is een boodschap voor de mensheid van alle tij-

den”. 

Bronvermelding

Wie meer verantwoording wenst van de beweringen
in dit artikel gegeven kan terecht bij wat ik vroeger
hierover schreef:

- Christelijke gezinnen met toekomst. Over de synode

van 1980 en de apostolische aansporing “Familiaris

consortio”,tabor, Brugge, 1985.

- Als uw kinderen u vragen... Naar een ecologie voor

mensen, Immanuel, Postel-Mol, 1990. dit is een per-
soonlijke samenvatting en beleving van het gezins-
congres, uitgegeven in ‘11de internationaal congres

van het gezin, akten van het congres liefdevolle

vruchtbaarheid’, (tegelijk in het Frans en het
Nederlands), Les editions européennes S.A., 1989.

- De integrale huwelijksliefde. Hoeksteen, door de

westerse beschaving verworpen, in het internationaal
tijdschrift Communio 1/1997, 39-54.

- Johannes Paulus II en Benedictus XVI, een openba-

ring van het christelijk geloof en van de universele

Kerk, Halewijn, 2005

- Miskend profetisch document, in tertio van 16 juli
2008

Pater daniël Maes, o. praem. Katholiek priester,
moraaltheoloog, Bredabaan, 737/2, 2990 Gooreind-
Wuustwezel - pdmaes@telenet.be
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