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Onheuse bejegening zwangere vrouwen
op Schiphol
Zwangere vrouwen worden regelmatig het slachtoffer van de geldende
100-procentscontrole op Schiphol. Met hulp van het Clara Wichmann Fonds

Spannend boek!

voert een vrouw die onheus is bejegend op Schiphol een procedure bij de
Nationale Ombudsman.

Bij het uitbrengen van
een psychologische
studie, deed hoogleraar

Oók zwangere vrouwen moeten bij verdenking van drugssmokkel zelf hun

F.J.J. Buytendijk (m) in

onschuld bewijzen door drie keer schone ontlasting te produceren: oftewel,
zwangere vrouwen worden zonder pardon dagenlang opgesloten om hun
onschuld te bewijzen. Vanwege straling mogen zwangeren geen onderzoek

door Hester Jansen
voorzitter
Proefprocessenfonds
Clara Wichmann

met een bodyscan ondergaan en justitie weigert ‘verdachten van drugssmokkel’ een echo-onderzoek.

1951 een veelzeggende
uitspraak: “De grondstelling van deze studie
is geweest, dat de
vrouw een mens is.”

Wie die zin nu leest, denkt dat het om een

De vrouw in kwestie, een uit Suriname afkomstige verpleegkundige, werd in

grap gaat, maar de professor in de psycholo-

2006 voor maar liefst vijf dagen vastgezet in een cel op Schiphol omdat de

gie bedoelde absoluut niet lollig te zijn.

marechaussee haar van bolletjes slikken verdacht. In detentie werd zij ronduit

Het lijkt de meest openstaande open deur dat vrou-

slecht behandeld, aldus haar advocaat, Hans Gaasbeek. “Ze lieten haar einde-

wen ook mensen zijn Toch is het boek van Jolande

loos bellen om hulp toen zij naar het toilet moest. En dat terwijl Justitie zegt

Withuis met de titel “De vrouw als mens” (waarin

dat er altijd goede zorg in het detentiecentrum aanwezig is!

Buytendijk geciteerd wordt) één van de spannendste boeken van de afgelopen tijd. Spannend in de

In de bus staat iedereen voor een zwangere vrouw op,
maar op Schiphol ga je de cel in.

zin dat het geweldige gedachten-experimenten zijn
om nu eens een keer níet uit te gaan van typische
vrouwen- en mannenkenmerken. Het is waar: elke
discussie over vrouwen en leiderschap verzandt al
snel in de vraag naar typisch vrouwelijke leider-

De vrouw is nog altijd overstuur van het feit dat men haar – terwijl zij

schapskwaliteiten. De veronderstelling is dan dat

zwanger was – zonder pardon dagenlang opsloot om haar eigen onschuld te

mannen en vrouwen heel andere kenmerken van

bewijzen. En inderdaad: ze was onschuldig. Zij is nota bene als verpleegkun-

leiding geven hebben. “Als de banken door vrouwen

dige werkzaam in Nederland!”

waren gemanaged, was het niet tot een kredietcrisis gekomen”, of zoiets. Zonder dat ooit duidelijk

De Nationale Ombudsman was eerder kritisch over vergelijkbare zaken, en

wordt gemaakt waarop dat gebaseerd is.

daarom verwacht het Fonds veel van een klachtprocedure die op dit moment

Withuis geeft heel overtuigend weer dat je blik

in behandeling is. Het wachten is nu op een uitspraak van de ombudsman.

vertroebeld raakt, wanneer je mensen altijd koste
wat kost in dezelfde mal wilt drukken. Dan vraag
je je namelijk helemaal niet meer af waarom
vrouwen bij voorkeur worden afgeschilderd als

Beste donateur: u bent de sleutel tot het succes van
het Clara Wichmann Fonds! Alleen dankzij uw
niet-aflatende steun, kunnen wij in de rechtszaal
overwinningen boeken.
Bedankt daarvoor!

altijd zorgzame, hulpvaardige, op samenwerking
gerichte wezens. Waarom mannen per se macho’s
moeten zijn.
Als vrouwen daadwerkelijk als mensen werden
gezien, dan zou de Nederlandse regering misschien
het VN-Vrouwenverdrag als een mensenverdrag
zien en de bepalingen erin eindelijk eens serieus
nemen. Dat zou een flink aantal rechtszaken van
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Bevolkingsonderzoek borstkanker 75+
Ook vrouwen die ouder dan 75 zijn, moeten recht krijgen op preventief

Strijd voor slachtoffers
zedenzaken

borstkanker-onderzoek. In de uitspraak van het kort geding van vorig

Slachtoffers van seksueel geweld moeten

jaar oktober vond de rechter dat er te weinig wetenschappelijk bewijs is

het recht krijgen om inzage te krijgen in

om aan te tonen dat het borstkankeronderzoek ook voor 75+ vrouwen

het strafdossier van de dader. Dat vindt het

nuttig is.

Clara Wichmann fonds en ondersteunde
daarom een juridische procedure van een

Maar het Clara Wichmann fonds geeft het niet op, evenmin als de drie dames

slachtoffer van seksueel misbruik. Helaas

van 75+ en de Borstkankervereniging Nederland die zich in de procedure heeft

was het vonnis van de rechter teleurstellend.

gevoegd. Op vrijdag 7 november is de Memorie van Grieven (behorend bij het

Het Hoger Beroep wordt nog overwogen.

Hoger beroep) tegen de Staat ingediend.
De leeftijdsgrens van 75 jaar is wetenschappelijk moeilijk te handhaven wan-

Naast deze zaak ondersteunt het fonds meerdere

neer men kijkt naar de laatste wetenschappelijke publicaties op dit gebied. In

zaken op het terrein seksueel misbruik. Een voor-

een recent artikel in het Journal of Clinical Oncology wordt aangetoond dat

beeld: het fonds strijdt ervoor dat slachtoffers in

regelmatig mammografisch onderzoek bij 80-plussers gepaard gaat met 50%

zedenzaken hun schade vergoed kunnen krijgen.

minder sterfte aan borstkanker. Dit werd onlangs nog eens opgemerkt door

Aangezien de daders in dit soort zaken vaak niet

prof. Dr. Pinedo, hoogleraar geneeskundige oncologie van de Vrij Universiteit in

erg rijk zijn, blijven veel slachtoffers zelf met hun

Amsterdam, in zijn afscheidsrede op 29 oktober.

(aanzienlijke) schade zitten. Als het aan het fonds

Daarnaast – en dat is voor de procederende partijen steeds van het grootste

ligt, wordt deze schade op de verzekering van de

belang geweest – betekent deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

dader verhaald.

dat veel onnodig lijden onder oudere vrouwen vermeden wordt.

Zwangere zelfstandige zet door
Vorig jaar heeft minister Donner van Sociale Zaken besloten dat er
vanaf 2008 opnieuw een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zwangere zelfstandigen komt. Hoewel de minister beweert dat dit niks te
maken had met de rechtszaak van het Clara Wichmann fonds, was het

Uw donaties blijven als altijd van
harte welkom op postbanknummer
64 34 64
ten name van het
Proefprocessenfonds Clara Wichmann
in Amsterdam

fonds al een tijd bezig deze regeling af te dwingen. Helaas vallen in de
nieuwe regeling de onderneemsters die tussen 2004 en 2008 zwanger
waren, buiten de boot. Dat vindt het Clara Wichmann Fonds niet juist

En hoe staat het met de SGP?

en daarom gaat het fonds door met de juridische strijd om de ca. 20.000

Vorig jaar rond deze tijd was het fonds blij

onderneemsters die buiten de regeling zijn gevallen, met terugwerkende

met de uitspraak van het Gerechtshof Den

kracht gebruik te laten maken van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Haag dat de SGP vrouwen discrimineert

De uitspraak wordt in 2009 verwacht.

omdat vrouwen binnen de partij geen politieke functies mogen bekleden. Dit stand-

Het belang van een publieke arbeidsonge-

punt van de SGP is namelijk in strijd met

schiktheidsverzekering voor zwangere

het VN- vrouwenverdrag.

zelfstandigen blijkt ook uit de uitspraak van

De Nederlandse Staat ging echter in

de Utrechtse Rechtbank in de zaak tegen

cassatie tegen het Clara Wichmann Fonds

verzekeraar Movir. De rechtbank bepaalde

waarmee de juridische strijd nog altijd in

dat Movir géén discriminatie pleegt door

volle gang is.

zwangerschap te beschouwen als een apart

Het fonds houdt nog altijd vast aan de

soort arbeidsongeschiktheid waaraan in de polis extra voorwaarden kunnen

fundamentele rechten van vrouwen zoals

worden verbonden. Oftewel: private verzekeraars kunnen moeilijk gedwongen

die in de internationale verdragen zijn

worden om zwangere onderneemsters tegemoet te komen. Dit onderstreept dat

opgenomen. De uitspraak van de Hoge Raad

hier een taak voor de overheid ligt.

in deze belangrijke zaak wordt over niet al
te lange tijd verwacht.
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