
 

 

 

 

 

Zitting Platform Zorg voor Leven, d.d. 8 december 2022 

 
 
Betreft:   Verweer klachten commercials Week van het Leven 
Bijdrage van:  Diederik van Dijk, voorzitter Platform Zorg voor Leven 

 

Geachte leden van de RCC, 

 

Zoals Sinterklaas in december een jaarlijks terugkerende traditie is, is ook de zitting bij uw 

commissie voor mij inmiddels een jaarlijks terugkerend ritueel.  

Geen probleem en op zichzelf ook geen vervelend ritueel. Integendeel. Wij weten inmiddels 

dat uw commissie haar werk integer en zorgvuldig gestalte geeft, en daarom ben ik ook in 

vertrouwen hiernaar toegekomen.  

 

Het geeft het Platform Zorg voor Leven een gelegenheid om opnieuw in alle rust haar 

boodschap toe te lichten. Een boodschap waarin zij op fatsoenlijke wijze aandacht vraagt 

voor de waarde van het ongeboren leven én pleit voor de allerbeste en meest liefdevolle hulp 

voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Dank dat ik hier mag zijn derhalve.  

 

En tegelijkertijd steekt het ook. De publiekscampagne die wij afgelopen jaar hebben gevoerd 

stond meer dan ooit in het teken van de hulpverlening aan vrouwen; mede aan de hand van 

persoonlijke ervaringsverhalen.  Daar hebben we niet alleen via een campagne aandacht 

voor gevraagd, maar we hebben ook een professionele website ingericht waarop alle 

denkbare hulp voor moeder en kind bij elkaar is gebracht.  

Geen veroordelende vinger, maar een uitgestoken hand. Er wordt door ons niet gekwetst, er 

wordt geen feitelijk onjuiste informatie verspreid en de toon is gepast, inlevend en liefdevol.  

En dan tóch weer tientallen klachten en de roep tot verantwoording voor uw commissie. 

Nogmaals, dit steekt. En de zorgvuldigheid die wij betrachten in onze communicatie staat in 

schril contrast met de harde verwijten die wij naar ons toe geslingerd krijgen.  

Zoals de botte beschuldiging dat de persoonlijke verhalen van de vrouwen misleidend zijn. 

Deze vrouwen stellen zich voor heel Nederland kwetsbaar op, en horen dan dat hun 

persoonlijke, echte verhaal misleidend is. Je moet het maar durven zeggen als klager. 

Tekenend vind ik dat opnieuw geen enkele klager zich hier meldt om de klachten toe te 

lichten. Waarschijnlijk omdat zij wel aanvoelen dat de grond onder hun klachten uit drijfzand 

bestaat.  

Deze opstelling is inmiddels symptomatisch voor de zwakke en holle boodschap van de pro-

abortusbeweging. Schreeuwen en framen, maar het echte inhoudelijke gesprek ontwijken. Ik 



roep het de pro-abortusbeweging graag vanaf deze plek toe: Durf uit je bubbel te stappen en 

ga het gesprek aan. Dat zou wel eens tot heel verrassende inzichten kunnen leiden. En 

elkaar écht ontmoeten en de hand drukken is altijd goed. Wees welkom dus. 

 

Als Platform gaan wij door met de positieve boodschap voor het leven. Met open vizier en 

met hoop op zegen. 

 

 


