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Weg met de
afwezige vader

9 Eindelijk mogen homostellen i
in Frankrijk trouwen en kind
adopteren. Frankrijk is het veert
land ter wereld en het negende
:>ese land waar mensen
hetzelfde geslacht legaal in hef
huwelijk mogen treden,

Ontwikkelingssocioloog Irene Zwaan (44) heeft zelf ervaren hoe
belabberd de rechtspositie van vaders is. De moeder heeft doorgaans alle bevoegdheden, en de rol van vaders wordt gemarginaliseerd. Zwaan schreef een pleidooi voor vaderschap: De afwezige
vader bestaat niet.
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twijfel. Onbegrijpelijk. Ik ging het
uitzoeken en
toen bleek dat
het beslist geen
uitzonderlijke
situatie was. De
positie van
vaders is ronduit
slecht.'

at deugt er
niet aan de
positie van

vaders?
'Als je niet getrouwd
bent, heb je als vader
geen enkele zeggenschap over je kind, tenzij
je dat met handtekeningen van de moeder goed
regelt. Maar de meeste
samenwonende stellen vergeten
dat. Als je dan uit elkaar gaat, heb je een
probleem. De moeder heeft alle bevoegdheden. Zelfs als je je kind erkend hebt - waarvoor je trouwens de handtekening van de
moeder nodig hebt, net als voor de geboorteaangifte -, heb je nog steeds geen beslissingsbevoegdheden. Als je gelijkwaardig wilt zijn
moet je daarvoor - weer met toestemming
van de moeder - naar de rechter. De moeder
bepaalt dus in hoeverre je je vaderschap uit
mag voeren.'
Je hebt de gevolgen van die zwakke
rechtspositie van nabij meegemaakt...
'Ik had een relatie met een man die volledig
voor zijn zoon zorgde. Van zijn 2de tot zijn
10de. Hij ging alleen af en toe een middagje
naar zijn moeder. Tot de
moeder bedacht dat ze
eigenlijk wilde dat hij toch bij
haar kwam wonen. Het was
een drama: het kind wilde
niet, de vader wilde niet, maar
de rechter gaf de moeder
- omdat ze nu eenmaal het
gezag had - het voordeel van

Wat moet er als eerste
veranderen?
'Bij de geboorteaangifte zou geen hokje 'vader
onbekend' mogen staan. Moeders moeten
simpelweg aangeven wie de biologische vader
is. Voor mijn part moet er DNA-onderzoek
gedaan worden om erachter te komen. Het
moet gewoon niet zo makkelijk zijn als nu.
Vaders zijn ongelooflijk belangrijk voor
kinderen. Die rol moet erkend worden, in
plaats van gemarginaliseerd.'
De laatste jaren groeit de aandacht voor
vaders toch?
'Dat is zo, maar meestal gaat het dan over dat
vaders meer moeten moederen, zodat
vrouwen meer kunnen werken. Het gaat niet
over het belang van vaders voor kinderen of
over vaders zelf. En dan die
term "moederen": verschrikkelijk. Vaders moeten vaderen.
Als we erkennen dat ze een
eigen rol hebben die net zo
belangrijk is als die van de
moeder, kan ik me voorstellen
dat vaders die ook vaker zullen
willen invullen en opeisen.'

"Bij de opvoedrol
van vaders gaat
het alleen maar
over een manier
om moeders de
arbeidsmarkt op
te krijgen"
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• In Nederland krijgen schrijfste
lang niet de aandacht die ze verdi
(zie het Opzy'-onderzoek naar rec<
van boeken van vrouwelijke auteu
van vorige maand), maar in Enge!<
liggen de verhoudingen gelukkig
anders. Het bekende tijdschrift Gt
riep voor het eerst meer vrouweli
dan mannelijke schrijvers uit tot c
namen van de toekomst.
• Goed nieuws.
het
het Centraal Planbureau een vr«
lijke directeur. Laura van Geest,
voorheen directeurgeneraal Rijksbegroting op Financiën, is
met ingang
1
de opvolger
Teulings.

afknappers
• Is Facebook nou
vrouwonvriendelijk of niet? Die
discussie barstte los nadat was
gebleken dat foto's van vrouweiij
tepels - in tegenstelling tot die v.
mannen - niet worden toegestaa
sociale netwerksite. Zo verwijder
Facebook foto's van borstvoeden
vrouwen en moeten Femen-activ
hun tepels wegwerken met Photi

• Aan de verkrachtingen in In
lijkt maar geen eind te komen.
Gruwelijk is dat zelfs jonge kin
niet veilig zijn. In New Delhi w<
afgelopen maand een 5-jarig ir
ontvoerd en verkracht door ha
22-jarige buurman. Het meisje
verkeert in stabiele toestand e
dader Is opgepakt. Na alle
over dit meisje ontstond, werd
een 5-jarige verkracht? zij ove
bijna twee weken daarna aan e
hartstilstand,

