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SP-senator'Ze kiestpartijvoor moeder'

'Kinderrechtermag
niet in senaat'
Gescheiden vaders verzetten zich
tegen de kandidatuur van Nanneke
Quik-Schuijt (SP) voor de senaat. De
kinderrechter zou moeders bevoor-
delen na de scheiding.

Peter Wierenga
AMSTERDAM

Kinderrechter Nanneke Quik-Schuijt
zou niet de Eerste Kamer in mogen
voor de SP omdat ze vindt dat 'jonge
kinderen tOO procent afhankelijk
zijn van hun moeder'. Als die niet
meewerkt na de scheiding, moet je

. een omgangsregeling volgens haar
niet afdwingen.
Daarmee gaat ze in tegen het panij-

standpunt dat beide ouders gelijk-
waardigzijn, zo vinden zes belangene
organisaties van gescheiden vaders,
waaronder Dwaze Vaders en de Fa-
thers.4 Justice. Zeroepen de panij op
om de kinderrechter van de kieslijst
te verwijderen.

'Ik heb begrip voor hun teleurstel-
ling', reageen Quik.Schuijt. 'Maar
soms mislukt een omgangsregeling,
bijvoorbeeld als de opvoedende ou-
der erg gefrustreerd is. Dan moet je
het niet afdwingen, want een kind is
gebaat bij continuïteit. Daar moet je
voorrang aan geven, ook al betekent
het dat een vader geen omgang meer
heeft met zijn zoon of dochter. Het is
namelijk een te zware ingreep om een
kind, dat bij de moeder opgroeit, over
te plaatsen: En andersom, als het.

kind bij de vader opgroeit en die Wil
niet meewerken aan een omgangsre-
geling voor de moeder? 'Dan geldt
hetzelfde', reageen Quik-Schuijt.

Woordvoerder Joep Zander van de
actiegroepen beschouwt het alswinst
dat Quik-Schuijt nu zegt dat niet de
moeder, maar' de opvoedende ouder'
voorrang krijgt. 'Dat is tenminste sek-
seneutraal. Maar toch zijn we het nog
steeds niet eens, want volgens mij
wordt de opvoeding door beide ou-
derll gedaan. Daarom heeft dewetge-

.ver vastgelegd dat het kind het recht
heeft om ze allebei te blijven zien.
Maar het probleem is dat rechters
hun eigen vonnissen niet handhaven.
Ouders weten dat ze hun zin krijgen
als ze herrie schoppen:
In Nederland raken jaarlijks zo'n

achtduizend kinderen het contact
met een van beide ouders kwijt door
een scheiding. Meestal is het de vader
die zijn kinderen niet meer mag zien.
De rechter kan tegenwoordig een
omgangsregeling opleggen, maar als
de ouder bij wie de kinderen wonen
niet meewerkt, staàt de ander met
lege handen.

Quik-Schuijt, die stopt als rechter
zodra ze in de senaat is gekozen,
vindt het 'klinkklare nonsens' dat ze
het partij standpunt niet zou onder-
schrijven. 'Al mijn beschikkingen
zijn openbaar. Ik doe niets anders
dan mediation en proefregelingen
voorschrijyen, om ervoor te zorgen
dat het kind na de scheiding beide
ouders kan blijven zien: De SP was
niet bereikbaar voor commentaar. 0


