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Nanneke Quik-Schuijt zit 
namens de SP in de Eerste 
Kamer.  
 
Sinds 2007 heeft de SP een 
Zeistenaar in de Eerste Kamer, 
n ame l i j k  g epen s i onee rd 
kinderrechter Nanneke Quik-
Schuijt. Nou, een Zeistenaar? 
Nanneke is  geboren in 
Wageningen en heeft na diverse 
omzwervingen (tot zelfs in 
Frankrijk) lange tijd in Den 
Dolder gewoond. Ze is dus een 
“Do ldenaar”,  maar  wel 
woonachtig in Zeist Oost. Haar 
binding, buiten de SP, ligt dan 
nog vooral met Den Dolder en 
het vrijwilligerswerk aldaar. 
Vanuit haar beroep als rechter 
leek het ons leuk om haar 
oordeel over diverse zaken te 
vragen.  
“Je moet erg oppassen om te 
snel te oordelen”, is haar 
commentaar, “met de jaren ben 
ik milder geworden en weet dat 
er vaak veel meer aan de hand 
kan zijn”.  
 
Nu bijna een half jaar in de 
Eerste Kamer. Bij de verkiezing 
ging het mis. Hoe is je oordeel 
over de zaak Yildirim?  
“Het is vooral jammer dat we 
een plaats kwijt zijn, maar we 
hebben er in de fractie verder 
geen ophef over gemaakt. Ik 
ben wel verontwaardigd dat hij 
nog maar een enkele keer op de 
vergadering is geweest. Dat 
doet dan toch veel af aan zijn 
volksvertegenwoordigende taak, 
een taak waar hij nog voor 

betaald krijgt ook.” “Ook 
jammer dat Ineke Palm er niet 
bij is. Tiny Kox is een goede 
teamleider en vooraf is er veel 
gedaan aan de teambuilding, 
waar ook Ineke bij was.” 
 
Je zit in de Eerste Kamer, maar 
is die Eerste Kamer eigenlijk 
wel nodig? 
“Voor de verkiezingen deelde ik 
het partijstandpunt: geen 
Eerste Kamer, maar zolang die 
er is doen we wel mee. Maar nu 
zie ik toch het praktische nut. 
Er wordt namelijk soms heel erg 
slechte wetgeving gemaakt. Dat 
komt omdat een minister (om 
zich te onderscheiden) veel te 
makkelijk een wet door de 
Tweede Kamer jast. Er wordt 
teveel naar de korte termijn 
gekeken. Wetenschappelijke 
g e geven s  wo r den  v aak 
onvoldoende gebruikt. Als 
rechter ben ik daar vaak genoeg 
tegenaan gelopen. En dan is het 
goed dat de Eerste Kamer dit 
kan corrigeren. De zorg bij de 
gemeentes onderbrengen of het 
VMBO, om iedereen mee te 
laten doen, het is niet goed 
doordacht.” 
 
Nanneke zit in de commissies 
voor Justitie en Binnenlandse 
Zaken. “Ook de koningin valt 
daaronder, maar ik geloof niet 
dat ik daar zomaar op de koffie 
m a g  k o m e n ” . 
Terrorismebestrijding en de 
Beneluxraad, onderwerpen waar 
ze nog onvoldoende van weet. 
“Daarover worden we in het 

k e r s t r e c e s 
b i j g e s p i j k e r d . 
Daarnaast heeft 

Tiny heel veel kennis, je kunt 
altijd bij hem terecht, maar hij 
laat je verder heel goed vrij in 
je handelen.” 
 
Wat vindt Nanneke ervan dat 
een Eerste Kamerlid ook 
advocaat is en met mogelijke 
belangen-verstrengeling een 
zaak tegen de Nederlandse staat 
kan voeren?  
“In principe is het goed dat 
mensen in de Eerste Kamer een 
baan hebben, dus ook in de 
maatschappij staan. Ook voor 
een advocaat moet er geen 
restrictie zijn. Er is zelfs 
mogelijk sprake van dat men 
een rechter in de Eerste Kamer 
een probleem zou vinden. In het 
geval van Britta Böhler is het 
misschien veel meer een 
probleem voor haar partij dan 
een probleem voor de Eerste 
Kamer.” 
 
Nanneke is nu bijna 5 jaar lid 
van de SP, maar al veel eerder 
heeft ze de SP geholpen. Dat 
begon met een bijdrage aan 
“Alles Kids”. Later werd ze 
vanwege haar werk gevraagd 
tekst te schrijven voor de 
alternatieve troonrede.  
“Ook al hoorde ik bij de PvdA, 
meewerken aan initiatieven om 
het voor de mensen (in dit geval 
jeugd) beter te krijgen krijgen 
mijn volle steun. Later zag ik 
dat het met de PvdA in de 
regering ook niet beter ging, 
dus toen heb ik de overstap 
naar de SP gemaakt.” Na een 
optreden in de film “Jan en 
Alleman” werd ze eind vorig 
jaar gevraagd voor de Eerste 
Kamer. “Ik heb natuurlijk veel 
kennis over alles wat met jeugd 
te maken heeft, ik help 
bijvoorbeeld ook mee bij de 
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De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
regelingen en procedures. 
Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten 
hebben met bijvoorbeeld 
hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 
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e-mail: amelse@sp.nl 
 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
 

Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

 

RAADSFRACTIE: 
 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
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commissie Jeugd en Gezin.” 
 
“Sinds september ben ik gestopt met 
werken, daar ben ik blij mee. Want 
natuurlijk kost de SP tijd, maar je 
moet ook bezig blijven in de 
samenleving buiten die SP. Dat is 
be l ang r i j k ,  ook  a l s  vo l k s -
vertegenwoordiger. Daar moet je 
gewoon tijd voor maken en ik ben 
onder andere actief bij de 
sportvereniging in Den Dolder.” 
 
Als rechter moet je oordelen. Met 
jeugd als je specialiteit, wat is je 
oordeel over hoe het nu met de 
jeugdzorg is gesteld?  
“Op dit moment worden kinderen, 
die gedwongen dienen te worden 
opgenomen, in streng gesloten 
inrichtingen gestopt. In Zeist is dat 
bijvoorbeeld Eikenstein. Deze 
inrichting heeft in de loop van de 
jaren steeds meer prikkeldraad 
gekregen en ziet er dan echt als een 
gevangenis uit. Prikkeldraad is niet 
goed voor kinderen. Kinderen, die 
met het strafrecht in aanraking zijn 
gekomen, hebben recht op hulp om 
h u n  w e g  n a a r  z e l f s t a n d i g 
functioneren in de samenleving te 
vinden. Resocialisatie en niet straf 
moet bij minderjarigen op de 
voorgrond staan. Voor kinderen, die 
niet met strafrecht in aanraking zijn 
gekomen is dat prikkeldraad dus ook 
slecht. De nieuwe wet maakt het 
mogelijk om gedwongen opname te 
doen in een meer vriendelijke 
omgeving. Natuurlijk, de deur moet 
op slot maar dan wel zonder 
prikkeldraad. Deze wet is met 
algemene stemmen in de Tweede 
Kamer aangenomen. Ook door de SP, 
want zo komen die kinderen niet 
meer tussen hen die een misdrijf 
gepleegd hebben. Maar wat zeker 
nog fout is in deze wet is de 
mogelijkheid dat ze in afzondering 
geplaatst mogen worden. Een 
groepsleider kan daar over beslissen, 
zonder tussenkomst van een 
gedragsdeskundige, directielid of een 
andere waarborg. Maar een 
groepsleider, die een lange dag heeft 
gemaakt (ook omdat er gewoon te 
weinig groepsleiders zijn) kan 
makkelijker naar dit redmiddel 
grijpen. Begrijp me niet verkeerd, 

dat is menselijk. Wie heeft al niet 
eens een kind achter het behang 
willen plakken na een dag stress? 
Daarnaast kan dwangmedicatie 
worden toegediend zonder dat een 
kinderpsychiater of desnoods een 
arts het kind heeft gezien en met de 
ouders heeft overlegd. Deze aspecten 
van de wet schieten tekort, bij 
v o l w a s s e n e n  i s  h e t  b e t e r 
gewaarborgd. De Eerste Kamer kan 
nu de wet terugverwijzen naar de 
Tweede Kamer.”  
Nanneke ziet dit niet gebeuren, want 
de meeste partijen vinden het 
voldoende dat de minister beloofd 
heeft onderzoek te doen naar 
dwangmedicatie.  
“Toch is het belangrijk dat de SP dit 
aankaart. Een wetswijziging kan de 
Eerste Kamer niet maken. Maar 
rechters zullen later, als ze de wet 
moeten toepassen, bij twijfels ook 
kijken naar wat er in Eerste en 
Tweede Kamer over een wet gezegd 
is. En dit kunnen ze laten meewegen 
bij een beslissing.” 
 
Natuurlijk kunnen we het niet laten 
te vragen naar haar oordeel over 
Kamp Zeist en het opsluiten van 
kinderen van asielzoekers.  
“Dat is echt te gek voor woorden, dit 
is gewoon het slecht behandelen van 
kinderen. Dat is iets waar we als 
Nederland niet trots op kunnen zijn.” 
 
 

Het bestuur 
van de SP 

afdeling Zeist 
wenst al haar 
leden fijne 

feestdagen en 
een sociaal en 

strijdbaar 
2008! 


