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Opinie & Debat
Interview Carolina Konijn

Dat ik kinderloos ben, is
niet mijn eigen keuze.
Integendeel.
Halina Reijn in haar column in De Morgen

Als je ongewenst kinderloos bent, een zogenoemde
ok-vrouw, loop je tegen verschillende zaken aan, zegt
Carolina Konijn (50), ervaringsdeskundige en coach
van vrouwen die ongewenst kinderloos zijn.

Voor het op straat wassen van auto’s met zeepsop kunnen tegenwoordig boetes worden uitgedeeld. Foto HH

Zet rechter in tegen
vervolgingsfabriek OM
Sidney Smeets enTim Vis zijn
advocaten bij Spong Advocaten
in Amsterdam.

Strafrecht
De ruimte voor rechterlijke
toetsing van vervolgingsbeslissingen van het OM
moet weer toenemen.

H

et openbaar ministerie besloot de dagvaarding die het tegen de ‘fuck de koning’-activist had
uitgebracht in te
trekken. Er was
maatschappelijke
ophef ontstaan en dus was er opeens
nader onderzoek nodig naar de vraag
of vervolging wegens majesteitsschennis nog wel opportuun was. Dat
klinkt mooi, een openbaar ministerie
dat naar de stem des volks luistert,
maar het is een symptoom van een
fundamentele tekortkoming in het
vervolgingsbeleid.
‘Het is ook nooit goed!’ - wij horen
het Herman Bolhaar, hoogste baas
van het openbaar ministerie, in gedachten al zeggen. Maar het openbaar ministerie neemt vaak wel erg
lichtvaardig vervolgingsbeslissingen,
zonder al te veel na te denken over de
potentiële gevolgen. Want als er even
wat dieper was nagedacht, had een redelijk handelende officier van justitie
niet tot deze vervolging besloten.
Het probleem is echter dat het
werkklimaat bij het openbaar ministerie dergelijk redelijk denken niet
stimuleert en dat de officier van justitie zelf steeds verder uit het beslissingsproces verdwijnt. Gemandateerde parketsecretarissen en assistent-officieren zijn de nieuwe frontlinie. Vaak bepaalt niet de officier van
justitie,maar een ondersteunend medewerker of een zaak wordt vervolgd.
In dat verband is ook de steeds verdergaande bevoegdheid voor het
openbaar ministerie om strafzaken
zelf af te doen zorgbarend. Dit ‘ZSM’systeem staat ondertussen eerder

voor ‘zo slecht mogelijk’ dan voor ‘zo
spoedig, samen, simpel en selectief
mogelijk’ zoals ooit was bedoeld.
Onder dit prachtsysteem geraakt
de festivalbezoeker met een pilletje te
veel op zak subiet aan een strafblad
en krijgt de vader die zijn auto op
straat met zeepsop wast een strafbeschikking voor het op of in de bodem
brengen van afvalstoffen. Dat alles
zonder genoegzame rechtsbescherming, effectieve wederhoor of een
rechterlijke toets.
Het verdient opmerking dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad begin dit jaar oordeelde dat in 8 procent
van de ZSM-afgedane zaken het bewijs tekortschiet. Diens analyse
richtte zich slechts op de echt door
het openbaar ministerie zelf afgedane zaken en nog niet eens op de zaken waarbij de rechter uiteindelijk na

Officier van
justitie zelf
verdwijnt steeds
meer uit de
besluitvorming
Strafrecht is niet
bedoeld als
kanon om mee
te schieten op
muggen

verzet vrijspreekt of een lagere straf
oplegt. Zodra een burger de strafbeschikking weigert, een advocaat inschakelt en zijn zaak dan aan de echt
onafhankelijke rechter voorlegt, regent het vrijspraken en lagere straffen. Wie zijn lot slechts in handen van
het openbaar ministerie legt, is niet
goed snik.
Het mag niet verbazen dat de verontwaardiging over vervolgingsbeslissingen toeneemt. Coffeeshophouders die worden vervolgd voor het bevoorraden van hun shop, vrijwilligers
die worden aangeklaagd wegens uitkeringsfraude terwijl geen cent is bijverdiend en minderjarigen die voor
het versturen van een naakte selfie
een veroordeling wegens verspreiden
van kinderporno riskeren; steeds
minder mensen kunnen er begrip
voor opbrengen. En dat terwijl de
rechterlijke toetsingsruimte om het
openbaar ministerie af te straffen
voor zo’n onredelijke vervolging gestaag kleiner wordt. Ondanks de bemoedigende stap van professor Ybo
‘de rechter moet flutzaken kunnen
verwerpen’ Buruma naar de Hoge
Raad, oordeelt dat hoogste rechtscollege dat rechters vrijwel niet mogen
treden in de vervolgingsbeslissing
van het openbaar ministerie.
Het wordt tijd dat de ruimte voor
rechterlijke toetsing van vervolgingsbeslissingen weer toeneemt. Het
openbaar ministerie is verworden tot
een vervolgingsfabriek waar mensen
nummers zijn en het besef dat justitieel optreden grote impact heeft ver is
te zoeken. De rechter moet een striktere belangenafweging mogen maken: is de vervolging echt nodig, moet
de verdachte echt een strafblad (met
alle risico’s van dien) riskeren, is de
samenleving daadwerkelijk gebaat
bij strafrechtelijke afdoening?
Het strafrecht is geen tovermiddel
voor alle problemen. Niet elk wangedrag verdient het om met de volle
sterkte van het strafrecht te worden
bestreden. De rechter moet daarom
weer de ruimte krijgen om vervolgingsbeslissingen ten volle op redelijkheid te toetsen. Zonder zo’n rechterlijke toets kan het openbaar ministerie ongebreideld zijn strafrechtelijk
kanon blijven leegschieten op maatschappelijke muggen.

Worden vrouwen die ongewenst
kinderloos zijn vaak weggezet
als kieskeurige carrièrebitches,
zoals Halina Reijn in haar column schrijft?
‘Ja, je krijgt als ok-vrouw vaak
te horen: ‘Als je het echt had
gewild, was het wel gebeurd’. Alsof je niet hard
genoeg je best hebt gedaan. Dat is natuurlijk onzin. Het is soms gewoon
domme pech.’
Rust er een taboe op?
‘Er wordt weinig over gesproken.
Daarnaast leef je natuurlijk door,
ook al voel je je verdrietig. Daardoor
wordt de schijn gewekt dat je volledig gelukkig bent. Vaak vragen mensen: ‘Hoezo heb jij een kinderwens,
je hebt toch geen partner?’, ‘Hoezo
heb je verdriet dat je kinderwens
niet vervuld is, je hebt het toch naar
je zin?’ Of: ‘Je kunt het toch ook alleen doen?’, terwijl ik heel bewust
heb gekozen om dat niet te doen.’
Wat zijn in het algemeen de oorzaken? Relatiepech of onvruchtbaarheid?
Het ligt bij een groot aantal vrouwen
aan vruchtbaarheid en bij anderen
aan omstandigheden. Onvruchtbaarheid is veel moeilijker te meten
bij single-vrouwen. Ik ben bijvoorbeeld geen partner tegengekomen
met wie ik die stap wilde zetten. Je
loopt als ok-vrouw tegen verschillende dingen aan.’
Zoals?
‘Let maar eens op bij voorstelrondes.
Iedereen zegt zijn naam en vertelt
daarna over zijn of haar partner en
de kinderen. Altijd als eerste. Tegenwoordig durf ik mij voor te stellen
als Carolina Konijn, single en ongewenst kinderloos.’
Is de maatschappij begripvol?
‘Mensen weten er te weinig van af.
We geloven in de maakbaarheid van
de samenleving. Maar niet alles is zo
maakbaar als het lijkt. Het is moeilijk. Het gezin wordt nog steeds gezien als hoeksteen van de samenleving. Als ok-vrouw heb je het gevoel
dat je minder meetelt in de maatschappij. Ik adviseer jonge vrouwen

hier eerder over na te denken. Wat
wil je? Wat als het anders loopt? Wil
je het alleen doen met hulp van een
donor? Wil je co-ouderschap met
een homo(stel)? Of wil je het niet
doen zonder partner? Je hoeft
er nu nog niets mee, maar
denk er vast over na.’
Is het heersende idee
nog steeds dat moederschap de enige manier is
om vrouw te zijn?
‘We hebben net Moederdag achter
de rug. Als je niet ongewenst kinderloos bent, merk je het misschien
niet, maar in reclames, folders en op
televisie wordt het moederschap
nog steeds enorm verheerlijkt. Ik
krijg aanbiedingen van mijn telecomprovider waarin staat: neem dit
abonnement voor het hele gezin, zo
kunnen je kinderen ook speeltjes
downloaden. Terwijl ik denk, doe
eens een onderzoek, ken je klant en
doe mij een single-aanbod.’
Moet er meer aandacht voor het
verdriet van de ok-vrouw komen?
‘Het is een pijnlijk iets en heeft een
enorme impact. Je rouwt om een
toekomstbeeld wat er niet gaat komen. In je hoofd heb je al een heel
boek geschreven met beelden en
verhalen over hoe het later zal zijn
met je partner en kinderen. Dat alles
gaat niet gebeuren. Geen kindje dat
in je buik groeit. Daar mag je verdriet om hebben.’
Moet er een nieuw narratief komen voor de ongewild kinderloze vrouwen, zoals Halina Reijn
betoogt?
‘Zeker. Het is goed dat Halina nu zo
naar buiten is gekomen en uitdraagt
dat het verdriet van de ok-vrouw er
mag zijn. Het stereotype beeld van
de vrijgevochten of losgezongen of
mislukte oude vrijster mag wel eens
veranderen. Er zijn meer verhalen.’
Hoe zit het trouwens met de
OK-man?
‘Er zijn zeker mannen die ongewild
kinderloos zijn. Zij zijn nog minder
zichtbaar. Het taboe bij ok-mannen
is nog groter.’
Laura de Jong
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Eénopdevijfok-vrouwen liegt
weleens als hen wordt gevraagd
waarom ze geen kinderen hebben
of willen

