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'Kind horen is niet genoeg,
we moeten ook luisteren'
lnterview
Margrite Kalverboer

Haarvoorgangerwerd
activisme verweten. Gaat
de dinsdag door de TWeede
Kamergekozen nieuwe
kinderombudsman
hetanders doen?

Van onze verslaggever
Sander van lílíalsum

oewel deTweede Kamer
zich boog overhaarvoor-
dracht tot kinderombuds-
man, bracht Margrite Kal-

verboer(ss) de dagvan gisteren ge-
woon door in Groningen, waarzij
werkzaam is als bijzonder hoogleraar
kind, pedagogiek en weemdelingen-
recht. Maarhalverwege de middag,
na een verlossend telefoontje uit het
verre Den Haag,werd haar huidige
betrekking ogenblikkelijk door haar
nieuwe functie verdrongen. Ze ont-
ving een delegatie van hetJeugdjour-
nool. En in devroege avond stond een
interview met Kidmteek op de rol. Kin-
deren gaan voor, zoveel is duidelijk.

Eigenlijk laat IGlverboer zich ook
liever door kinderen dan door vol-
wassenen interviewen.'Kinderen
hebben meeroogvoorde kleine din-
gen. En ze stellen van die heèrlijke ba-
sale vragen. In de trant van: hebt u
huisdieren en kinderen? En: had u al-
tijd al ombudsman willen worden?'

Volwassenen kunnen dat niet?
'Volwassenen denken vaak dat zege-
luisterd hebben naar kinderen, maar
ze hebben alleen gehoordwat kinde-
ren zeiden. Maar wót ze zeiden, heb-
ben ze niet werkelijk geregistreerd.
Daardoor krijgen kinderen ook zo
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vaaknietde begeleiding die ze nodig
hebben. AI helemaal niet als kinderen
die -bijvoorbeeld - met justitie in
aanraking zijn gekomen, ouders heb-
ben die moeiiijkvoorzichzelf kun-
nen opkomen.lk heb veelvan die ou-
ders gezien in Het Poortje, de jeugd-
gevangenis waar ik werkte als ge-
dragswetenschapper. De armoede
droop van die mensen af.Armoede in
materiële zin, maar ook in sociale zin.
Ze passen slecht in deze veeleisende
samenleving. Ik had vaak zo'n intens
medelijden met deze mensen.'

Denk u als kinderombudsman
meer voor deze mensen te kun-
nen betekenen?
'Ikzal in elkgeval proberen hun een
stem te geven. Ik zal proberen ervoor
te zorgen dat het lot van deze mensen
niet te veel door hun sociale achter-
standwordtbepaald.'

Daarin klinkt het activisme door
dat bij uw vqrrgang€r Marc Dul-
laeË niet door iedereen op prijs
werd gesteld.
'Ik begin bij de inhoud: de belangen
van het kind.Às daaruit een handel-
wijze voortvloeit die je als activistisch
zou omschrijven, moetdat maar. De
waag'ben je activistisch of niet'vind
ik niet zo relevant. Ik heb altiid in een
academische omgeving gewerkt en
ben gewend wij te denken.lkben niet
van plan als ombudsman anders te
opereren en heb ook niet de indruk
dat dat van mij wordtverwacht.'

Heeft u de verwikkelingen rond
uw voofganger intensief gevolgd?
'Vanaf de zijlijn. Op basis van wat ik in
de kranten las. Endatgeloofde ikniet
altijd. Maarde ins en outs ken ikniet.
En dat lijktme ooknietzo bezwaar-
lijk'

U kent Reinier van Zutphen, de
nationale ombudsman, ook niet?
'Ikheb hem pas onlangsvoorhet
éerstontmoet.'

Bent u kinderombudsman of toch
liever ki nderombudsvrouw?
'Het instituut dat ikga representeren,
heet Kinderombudsman. Maar als de
kinderen dat heel onlogisch blijken
te vinden - en volgens mii dóén ze
dat-ga ik dit themawel aankaarten.

'Mijn prioriteiten Iiggen elders. Ik
zou zo graagwillen datwe na de com-
motie van de achterliggende maan-
den weer kunnen terugkeren naar de
inhorrd.'



Ombuds man Van Zutphen brengt
kinderombudsafhire tot goed einde
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DEN HAAG Ombudsman Reinier
van Zulphen heefit met de voor-
dracht van hoogleraar kinder-
rechten Margrite Kalverboer in
een keer de discussie over de kin-
derombudsman beslecht. Dins-
dag werd ze met 78 stemmen geko
zen door de l\ryeede Kamer, Haar
concurrente Carlavan Os, netals
Kalverboer verbonden aan de
Riiksuniversiteit Groningen,
lceeg l3 stemmen. Andere Kamer-
leden stemden blanco. Partijen
die aanvankeliik door wilden met
ventreld<end kinderombudsman
Marc Dullaert zien in Kalverboer
een waardige opvolger.

In de wandelgangen is dinsdag
weinig animo voor een terugblik
op de affaireVan Zutphen-Dul-
laert. Reacties variëren van'goed
dat er weer een kinderombuds-
man is' en'tijd om vooruit te kij-
ken'tot'hopen dat de rust in de
tent terugkeert'. Het vertrek van
Dullaertwas nietfraai, zeggen Ka-
merleden die hem hoog in het
vaandel hadden. Tegeliikertiid

hebben ze hoge verwachtingen
vanKalverboer.

Toen de ombudsman de kinder-
ombudsman in ianuari de wacht
aanzegde, eisten het CDA, D66, de
SP, de ChristenUnie en Groenlinks
aanvankeliik opheldering. Van
Zutphen hield het bij de medede
ling dat hij als nieuwe ombuds-
man ( hii volgde vorig jaarAlex
Brenninkmeiier op) ziin eigen
team wilde samenstellen. Hii zou
het recht hebben het contract van
Dullaert niet te verlengen.

Na twee besloten vergaderin-
gen metvan Zutlrhen draaiden de
partiien bii, en de problematische
zoektocht naar een Nationale Om-
budsman uitZOt* lag nogvers in
het geheugen. IWee ongemakke-
liike maariden volgden waarin
Van Zu@hen zich in stilzwiigen
hulde en Kamerleden een petitie
van tienduizenden Nederlanders
vóór Dullaert in ontvangst moes-
ten nemen. Maar de mantra bleef:
de Kamer gaat hier niet over.

De tactiekliilft te slagen. Dul-
laert heeft zijn vertrekgeaccep
teerd zonder uit de school te klap
pen over het interne conflict. En

met Kalverboers cv kunnen de
partiien die van Dullaerts stiil
hielden uit de voeten. 'Ze is een
vrouw met een dif k van ervaring
op het terrein van kinderrechten',
zegt Groenlinks-Kamerlid Linda
Voorfiran.'Niet alleen rond het
kinderpardon, ookop de terrei-
nen kindermishandeling, ieugd-
zorg en passend onderwiis.' In
2ofl kwam Ihlverboer op voor de
uitgewezen asieltiener Mauro. Net
als Dullaert waarschuwde ze voor
de verslechterende situatie van
asielkinderen in Nederland.

Wat D66'er Paul van Meenen be-
treft zet Kalverboer de lijn van
Dullaert voort. ChristenUnie-voor-
man Gert-lan Segers pleitvoor
rust en 'een goede samenwerking
intern'. Ookhii hoopt dat Kalver-
boer'in de traditie van Dullaert' te
werk zal gaan. Haar betrokken-
heid bij het kinderpardon is 'geen
diskwalificatie'.

Regeringspartij WD, die weinig
op leek te hebben met de geënga-
geerde Dullaert, Iaat weten wei-
nig interesse te hebben in de af-
faire en geen inhoudeliike reactie
tewillengeven.


