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Herinnering / uitnodiging 
 
Op dinsdag 27 april a.s. wordt er in buurthuis "de Kom" in Hoogvliet een 
avond voor donateurs georganiseerd door medewerkers van de regio 
Rotterdam. Uitnodigingen zijn verstuurd naar donateurs in de regio maar 
toegang is uiteraard vrij voor eenieder.  
Adres: hoek Lengweg / Posweg,  tijd: 19.30 tot ongeveer 22.30 uur.  
Info: van Vollenhovenstraat 15, 3265 BX Piershil of e-mail: 
dwvrdam@dolfijn.nl. 
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Donatie: Men wordt donateur door automati-
sche overschrijving van f 5,- per maand, op 
postrekeningnummer: 374090 ten name van 
Stichting Dwaze Vaders, Bodegraven. 
Ook is mogelijk om haljaarlijks f 30, - over te 
maken. 
 
De Nieuwsbrief Stichting Dwaze Vaders is 
het officiële orgaan van de Stichting Dwaze 
Vaders. 
De redactie verricht haar werkzaamheden in 
overeenstemming met de doelstellingen van 
de Stichting en de belangen van de 
donateurs. Overname van delen van de 
inhoud van deze nieuwsbrief is toegestaan 
onder uitvoerige bronvermelding 
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Leo Bevaart (voorzitter) 
Ria Meester (secretariaat) 
Annemiek Bevaart (Perscontacten) 
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Ruud Bottinga          Frank van Haaren 
Rob van Kleef              Tineke Sterenborg 
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel, Den Haag 
onder nummer 41155916 

Ad interim 
Deze nieuwsbrief ziet er waarschijnlijk niet anders uit dan anders, ware het niet dat hij tijdelijk door andere mensenhanden in 
elkaar is gezet. 
Per 1 april 1999 heeft de hoofdredacteur Robert van Veen te kennen gegeven dat hij, om hem moverende redenen, zich 
terugtrekt als hoofdredacteur. 
Langs deze weg danken het bestuur en donateurs hem voor zijn inzet. 
Om u toch een nieuwsbrief te presenteren is er een ad interim redactie samengesteld die heeft geprobeerd er weer een blad ‘voor 
en door u’ van te maken. 
         De ad interim redactie. 
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Van de bestuurstafel 
 
21 september 1989 - 21 september 1999,  
10 jaar Stichting Dwaze Vaders  
 
Op 21 september 1989 vond de oprichting plaats van de 
Stichting Dwaze Vaders. Dat betekent dat de Stichting dit jaar 
10 jaar bestaat. Dat we dit niet ongemerkt voorbij zullen laten 
gaan mag duidelijk zijn. 
Noteert u alvast in uw agenda: 28 november 1999, de tiende 
Landelijke dag van de Stichting Dwaze Vaders in Bodegraven.  
10 jaar waarin de Stichting een belangrijk stempel heeft gedrukt 
op de veranderingen in de Wet m.b.t. het Gezag en Omgangs-
recht. 
Een van de doelstellingen van de Stichting hebben we in ieder 
geval bereikt, ouders blijven ouders en behouden beide het 
ouderlijk gezag. 
 
De Stichting heeft nu als doelstelling dat omgang gelijk wordt 
gesteld aan gezag, met andere woorden; omgang moet op 
dezelfde manier gehandhaafd worden als gezag en dient in het 
Wetboek van Strafrecht te worden opgenomen.  
Dit betekent dat het niet meewerken aan, of blokkeren van een 
omgangsregeling een strafbaar feit zal zijn.  
Het zal een preventieve werking hebben want als men van te 
voren weet dat het niet nakomen van een omgangsregeling 
strafbaar is dan zal met zich wel 2 maal bedenken.  
Het gezag wordt op een zeer effectieve manier met de dreiging 
van de Wet gehandhaafd, immers het onttrekken van een kind 
aan het ouderlijk gezag, (ontvoering), is strafbaar. Ontvoeringen 
zijn daarom in Nederland op 1 hand te tellen.    
Opname van de omgangsregeling in het Strafrecht zal ook een 
preventieve werking hebben op die advocaten die nu tegen hun 
clienten zeggen: “ach werkt u nu maar mee, als alles achter de 
rug is en u wil de kinderen niet laten gaan dan doen ze daar 
niets tegen.” 
 Dat kan een advocaat dan niet meer zeggen want hij of zij mag 
zijn client niet aansporen tot het plegen van een strafbaar feit. 
   
Deze doelstelling krijgt steeds meer bijval. Kinderen bij de 
andere ouder weghouden wordt  maatschappelijk als 
onaanvaardbaar aangemerkt.  
De Stichting stelt zich als taak de doelstelling in maatschap-
pelijke discussies naar voren te brengen.  
Een van de middelen hiervoor is het geven van workshops in 
de Regio. Deze workshop is reeds met succes in regio Noord 
en regio Rijnmond gegeven.  
Voor het onder de aandacht brengen van de standpunten en 
visie van de Stichting zal het noodzakelijk zijn dat ook in de 
andere regio’s workshops gegeven worden.  
Dit kan echter alleen met de medewerking van donateurs in die 
regio. 
 
Daarnaast zullen we de leden van de 2de Kamer ervan moeten 
overtuigen dat het onderbrengen van het omgangsrecht in het 
Wetboek van Strafrecht een noodzaak is. Hiervoor is een 
nieuwe werkgroep geformeerd waar we als bestuur bijzonder 
blij mee zijn. 
 
Belangrijkste taak van de Stichting blijft het beantwoorden van 
de vele vragen en het aanhoren van de problemen. Het 
telefonisch contactpunt van de Stichting in Bodegraven wordt 
zeer veel gebeld.  
De Stichting streeft ernaar om het aantal contactpunten uit te 
breiden waar mensen die met echtscheidingsproblemen te 
maken hebben naar toe kunnen bellen om hun verhaal kwijt te 

kunnen en zo mogelijk advies kunnen krijgen. 
Wilt u iets voor uw lotgenoten doen en kunt u het aan om hun 
meestal droeve verhalen aan te horen geeft u zich dan op als 
contactpersoon.  
Uw naam en telefoonnummer worden dan in het Nieuwsblad 
vermeld zodat donateurs uit uw regio u kunnen bellen. Ook kunt 
u in uw regio ontmoetingsavonden of gespreksgroepen organi-
seren. 
 
Verder blijft op het verlanglijstje van het Bestuur nog altijd 
staan: 
- Het huren van een pand(je) waar we kantoor kunnen       
     vestigen.   
     Hier zou dan spreekuur  gehouden kunnen worden, work-  
     shops gegeven kunnen worden enz. enz. 
     
-    Proefprocessen bekostigen. 
 
Dit kan allemaal als alle lotgenoten die zich bij de Stichting 
hebben aangemeld Fl 5, - per maand of Fl 60, - per jaar zouden 
overmaken. 
 
Gratis advocaten consult.
De volgende data zijn gepland voor een gratis consult: 
 
    22 april 
    10 juni 
    12 augustus 
    14 oktober 
  
Afspraken voor dit consult kunt u maken met Annemiek  
Bevaart, tel. 0172-611384. 
 
Zorg ervoor dat u uw vragen op papier heeft staan zodat u dit 
uur optimaal kunt benutten. 
 
Nogmaals, dit consult is er alleen voor de betalende donateurs. 
 
Informatie 
Krijgt u nog geen informatie over de schoolvorderingen van uw 
kind(eren)?  Bel ons even, wellicht kunnen we u helpen 
 
Vertalers 
Het Bestuur zoekt mensen die voor de Stichting vertaalwerk 
kunnen doen van en naar de Franse en Duitse taal. U dient wel 
te beschikken over een PC en een Internet aansluiting zou 
welkom zijn. 
 
Namens het Bestuur, Leo Bevaart 
 

. 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

           5 
 

Enkele belastingtips 
 
Als u gescheiden bent en alimentatie betaalt voor uw kinderen, 
dan kunt u wat van de financiële pijn verlichten door gebruik te 
maken van onderstaande tips.  
Ook mensen die geen biljet toegestuurd krijgen, kunnen zelf 
een T-biljet aanvragen (de drempel is f 26,00).  
Een T-biljet kunt u aanvragen bij de belastingdienst 
particulieren.  
In elke provinciehoofdplaats is er wel een. Voor algemene 
vragen kunt u gratis de belastingtelefoon bellen: werkdagen 
van 8.00-22.00 uur (vrijdags tot 17.00 uur). Particulieren 0800-
0543, ondernemers en bedrijven 0800-0443. Internet: 
www.belastingdienst.nl. 
 
Onderstaande tips hebben betrekking op de rubriek 
buitengewone lasten, waarvoor u model F in moet vullen: 
Voor kinderen jonger dan 27 jaar die geen recht op 
studiefinanciering hebben en voor wie u geen recht op 
kinderbijslag heeft, kunt u de kosten aftrekken. U moet daarbij 
invullen waarom u geld terug vraagt: dat is levensonderhoud. 
 
Dan komt er een belangrijk stukje: per kwartaal kan per kind 
een bepaald bedrag als buitengewone kosten opgevoerd 
worden. U moet echter aan kunnen tonen, d.m.v. bewijzen, dat 
u ook daadwerkelijk geld hebt uitgegeven aan de kinderen. 
Dus:  
- kwitanties bewaren van aankopen van schoenen, kleren,     
       speelgoed e.d. 
- reiskosten specificeren, in de uitspraak staat hoe vaak u de  
       kinderen mag zien 
-     alimentatie voor de kinderen betaalt per bank 
 
Tel al deze bedragen per kwartaal op en deel door 13.  
Is de uitkomst hoger dan f 56, - per week, dan kunt u in dat 
betreffende kwartaal de daarbij behorende vaste bedragen 
opvoeren als u daarmee voldoet aan de onderhoudseis:  
in belangrijke mate, gemiddeld tenminste f 56,- per week 
grotendeels, d.w.z. de kosten levensonderhoud voor meer dan 
de helft en ten minste f 56, - geheel of nagenoeg geheel, d.w.z. 
totale kosten levensonderhoud voor meer dan 90% en voor ten 
minste f 56, - per week. 
 
Het aftrekbare bedrag is forfaitair, dat wil zeggen dat er vaste 
bedragen gelden: voor kinderen die u in belangrijke mate 
onderhoud: 
A:  jonger dan 6 jaar: per kwartaal f 475, - 
B:  tussen 6 en 12 jaar: per kwartaal f 675, - 
C:  tussen 12 en 18 jaar: per kwartaal f 880, - 
     tussen 18 en 27 jaar: per kwartaal f 675, - 
Voor kinderen die u grotendeels onderhoudt en die tussen 18 
en 27 jaar zijn mag u per kwartaal f 1350, - aftrekken.  
Voor kinderen die u geheel of nagenoeg geheel onderhoud, en 
die tussen 18 en 27 jaar zijn maar niet tot uw huishouding 
behoren, per kwartaal f 2025, -. 
 
Kom je steeds een klein beetje te kort, omdat je misschien nèt 
een tientje te weinig alimentatie betaalt, dan verdient het de 
aanbeveling om vrijwillig dat tientje alimentatie meer te gaan 
betalen. Of betaal in plaats van eens per maand f 50, - dit 
bedrag eens per jaar, als je ex daarmee akkoord gaat natuurlijk. 
Door creatief te denken kun je dus veel geld besparen. 
Het is zaak, om steeds per kwartaal te bekijken, hoeveel geld je 
hebt uitgegeven. Desnoods schuif je met bepaalde uitgaven, 
zodat je het ene kwartaal geen uitgaven hebt, waardoor je in 

een ander kwartaal  misschien wel aan de f 56, - eis kan 
voldoen. 
Het eindtotaal kun je in mindering brengen op het belastingbiljet 
bij vraag 20b. 
De peildatum is steeds de 1e  dag van het nieuwe kwartaal. 
Voor werkende kinderen die het minimumloon of meer 
verdienen, kan men meestal geen aanspraak op aftrek maken. 
 
Voor wie het allemaal nog beter uit wil spitten, is de Elsevier 
Belasting Almanak 1999 aan te bevelen. Ook kunt u terecht bij 
de invulservice van de vakbonden, mits u vakbondslid bent 
(gratis). Ook zijn er diverse administratiebureaus die u graag 
(tegen betaling) van dienst willen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PP rr ii nn ss ee nn   
Advocaten & Procureurs 

 
Adelheidstraat 74 

2595 EE ’s Gravenhage 
 

Telefoon ++ 31 70 3834646 
Telefax ++ 31 70 3222293 

 
E–mail: prinsenlaw@pi.net. 

URL: http://www/pi.net/-prinsen 
 
 

Prinsen Advocaten heeft een algemene praktijk, 
maar is in het bijzonder gespecialiseerd in: 

 
 

Personen- en familierecht: 
echtscheiding, gezag, voogdij, ondertoezichtstelling, 
omgang, alimentatie, boedelscheiding, verhaal van 

bijstand, erfrecht, etc. 
 
 

Aansprakelijkheidsrecht: 
Bedrijfsongevallen, verkeersongevallen, smartegeld, 
aansprakelijkheid wegbeheerder, foutieve medische 

handeling, overheidsaansprakelijkheid, etc. 
 
 

Arbeidsrecht: 
Ontslag, loonvordering, CAO-geschillen, 

uitkeringsaanspraak, etc. 
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Libelle nr. 49 1998, interview 
door Tineke Bieshuizen: 
 
 
Jolanda (38): “Toen ik zes jaar was, is mijn moeder 
weggegaan. Vreemd dat ik mij niet kan herinneren hoe ik dat 
vond, en of ik erg verdrietig was.  
Je zou toch zeggen dat zoiets veel indruk moet maken. Maar 
misschien komt het omdat de herinnering aan mijn moeder 
werd weggedrukt door de verschrikkelijke haat van mijn vader. 
Hij was woedend omdat hij alleen met de kinderen was achter-
gelaten. 
Wat hij allemaal over mijn moeder vertelde, is te verschrikkelijk 
om te herhalen.  
Toch hield ik van hem. Hij was immers de enige volwassene die 
er nog was in huis. Als kind wist ik al dat mijn veiligheid van 
hem afhing. 
 Ik weet dat hij zijn best heeft gedaan om er thuis iets van te 
maken, maar hij had weinig tijd omdat hij hard moest werken. 
Dus stond er nooit iemand op mij te wachten, als ik terug kwam 
van een schoolreisje. En was er nooit iemand thuis om naar 
mijn verhaal te luisteren als ik uit school kwam.  
 
Mijn moeder probeerde ondertussen weer contact met haar 
kinderen te krijgen. Praten met mijn vader was onmogelijk, dus 
heeft ze het via de rechtbank geprobeerd.  
Mijn vader heeft ons toen heel erg onder druk gezet niet te 
laten merken dat wij haar eigenlijk ook graag weer wilden zien! 
Hij zou ons de deur uitgooien, zei hij. We zouden nooit meer 
welkom zijn als we ook maar een beetje toenadering tot haar 
zochten. Hij kon de gedachte alleen al niet verdragen.  
 
Toen ging hij hertrouwen met een vrouw die kinderen had. Dat 
is een heel moeilijke periode geworden voor ons allemaal.  
Ze hadden zo hun eigen problemen, die niet makkelijk op te 
lossen waren met zoveel kinderen in huis.  
Mijn stiefmoeder viel het zwaar om de tijd en de aandacht, die 
ze daarvoor alleen aan haar eigen kinderen hoefde te geven, 
met ons te delen.  
Daardoor gebeurden er soms dingen die eigenlijk niet konden. 
Als ik tot op mijn huid nat thuis kwam van school, nadat ik tien 
kilometer door regen en wind had gefietst, stuurde ze mij 
meteen met een boodschappenbriefje de straat weer op. Ik was 
toch al nat, dus wat maakte het uit!  
Pas jaren later heb ik ontdekt dat zij een heel goed mens is, 
maar het toen gewoon te moeilijk had.  
 
Toen ik getrouwd was, heb ik eindelijk mijn moeder weer 
ontmoet. Dat viel tegen, want wij waren in al die jaren uit elkaar 
gegroeid.  
Mijn vader wilde mij daarna niet meer zien. Ik heb er alles aan 
gedaan om het in orde te krijgen, maar hij vindt dat ik maar 
naar hem moet komen. En dat wil ik niet. Eerst moet hij een 
stap over mijn drempel zetten. Niet omdat ik koppig ben maar 
omdat ik dan pas zeker weet dat hij het verleden achter zich 
heeft gelaten en wij als vader en dochter weer een kans 
hebben.” 
 
In bovenstaande artikel beschrijft een dochter in verschillende 
facetten, wat er allemaal kan gebeuren nadat ouders 
gescheiden zijn. 
Ik word er helemaal naar van.  
Ik weet dat u als lezers in dezelfde soort situaties zitten. 
Iedereen heeft natuurlijk zijn / haar eigen verhaal.  

Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat de eerste reactie een 
gevoel is van: “zie je wel zo gaat het nu altijd.” 
Toch, als je er langer over nadenkt en het artikel nog eens 
leest, vallen er verschillende dingen op.  
 
Ouders hebben een probleem waar ze niet mee verder kunnen. 
Genoemde situatie doet vermoeden dat er geen gezamenlijke 
beslissingen zijn genomen.  
In ieder geval worden de kinderen hierin niet gekend.  
Het is dan ook niet te volgen voor de kinderen. Toch worden ze 
wel ‘opgezadeld’ met de gevolgen van wat ouders doen of juist 
laten!  
 
Kinderen voelen haarfijn aan dat ze van de ‘overgebleven’ 
ouder afhankelijk zijn en kunnen niet anders dan loyaal zijn aan 
de verzorgende ouder. Wel krijgen ze er, zonder dat ze er over 
mogen praten, problemen bij. Ze kunnen er niets mee.  
Er komen vele vraagtekens, want was is liefhebben, wat is 
vertrouwen hebben in je vader of moeder, wat moet je kiezen 
om te kunnen overleven.  
Dit zijn alleen nog maar punten binnen de gezinssituatie.  
Maar hoe is dat buiten het gezin, op school, bij de sportvereni-
ging, bij opa en oma, voor zover die nog in beeld (mogen) zijn. 
De basis waaruit ze verder kunnen gaan is daardoor erg 
wankel, maar is wel iets waar ze hun leven verder op moeten 
bouwen. 
 
Je vraagt je af wat ouders met hun gevoelens van teleurstelling, 
verdriet, jaloersheid,  tekort gedaan voelen, kwaadheid enzo-
voort doen.  
Jammer dat zij het niet kunnen ‘aanpakken’, waardoor zij zelf 
meer zicht krijgen op de situatie en van daaruit weer verder 
kunnen.  
In plaats daarvan krijgen de kinderen het op hun brood, terwijl 
zij toch de laatste zijn die er iets aan kunnen doen. 
 
Ik wil hier niet een “preek” houden.  
Wel wil ik u vragen om dit artikel nog eens te lezen. Laat het tot 
u doordringen. Probeer het op een afstand te bekijken.  
Denk daarna eens na over uw eigen situatie. Wat kunt u uit 
deze ‘boodschap’ halen? 
Dit alles met in het achterhoofd dat u ook kinderen heeft, die 
recht hebben op een zo goed mogelijke basis in hun jeugd. 
Zodat zij frank en vrij vanuit hun kinderjaren verder kunnen. 
Ook ik weet dat iedere situatie verschillend is en dat velen van 
u de kinderen niet (mogen) zien.  
Toch geeft bovenstaand artikel aan dat u als ouder uw eigen 
problemen moet oplossen.  
Om op het moment dat de kinderen naar u toekomen, hen open 
tegemoet te kunnen treden, zonder wrok of andere gevoelens 
uit het verleden ten aanzien van de “andere” ouder. 
 
Ik zou het waarderen als u deze uitdaging aangaat, ik wens u 
veel sterkte en kracht toe in dit proces.  
Neem er de tijd voor en zoek, als u het niet alleen kunt, hulp bij 
anderen zoals vrienden, bekenden of hulpverleners. 
 
 
    

Hilma Assies 

 

Landelijke dag 29-11-1998 
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 Een vreemd gevoel van onbehagen 29 november 1998 was het weer zover, de Landelijke dag van 
de Stichting. In deze wereld vol met vragen. 

Vragen over hoe, wat en vooral waarom Rob en ik hebben deze landelijke dagen al heel wat keertjes 
meegemaakt, en iedere keer is toch weer anders. Is het van belang, of geef ik er niet om? 

Er zijn nog veel dingen die ik graag zou willen weten, Die dag brengt Rob zijn kinderen niet terug, dat kan de 
Stichting ook niet, maar die dag bevestigt des te meer dat je 
niet alleen staat met je probleem. 

Maar er zijn er ook die ik wil vergeten. 
Écht vergeten kan ik niet, 

Ik draag het met me mee, ’t is mijn stil verdriet. En zo blijkt toch dat gedeelde smart halve smart kan zijn. Waarom? Het is een eenvoudig, simpel woord, Niet alleen de smart komt ter sprake, ook de vreugde. en toch heeft het mijn geluk verstoord. Vreugde als je hoort dat donateurs weer in contact zijn 
gekomen met hun kinderen. Vragen, ze zullen er altijd blijven, 

en wat ze veroorzaken is vaak niet te beschrijven Een goed voorbeeld hiervan is een donateur, de man met de 
lange grijze baard, die al jarenlang bij acties van de Stichting 
aanwezig was. 

Antwoorden; zullen zij ook eens komen? 
Of blijven zij verborgen in mijn dromen? 

Alweer een vraag waarop ik het antwoord niet weet, De ‘getrouwen’ onder ons kennen hem wel, altijd stond hij met 
een klein bordje te protesteren, hij sprak bijna nooit, maar was 
er wel. 

is het beter als ik die vraag ook vergeet? 
Misschien niet nu of morgen, maar zeker later 

Wordt ‘daarom’ nog wel eens een prater. Tot de 29e. Aan zijn stilzwijgen kwam die dag een eind. Hij 
vertelde dat hij zijn kind weer zag en raakte hier niet over 
uitgesproken. Hij bedankte iedereen voor de steun die hij heeft 
mogen ontvangen en meldde voorvechter te zullen blijven. 

 
Even was het stil, even voelden we denk ik allemaal hetzelfde, 
pijn, verdriet, woede en die alles overheersende vraag: 
Waarom? Hartverwarmend.  Net zo hartverwarmend was de oproep van het bestuur voor 

een gezin om een donatie te doen. Het antwoord moet ik u schuldig blijven. Wel weet ik inmiddels 
dat antwoorden op vragen soms jarenlang in de kast kunnen 
blijven liggen en er soms helemaal niet uit komen. Veel uitleg was niet nodig om de donateurs naar hun ‘knip’ te 

laten grijpen. Soms komen ook de antwoorden op momenten dat je niet eens 
meer aan de vragen dacht, ze even ‘vergeten’ was. De reden van afwezigheid van Ria Meester sprak voor zich. 

 En dan zie je opeens ‘de man met de baard’ die stilzwijgend 
protesteerde en een antwoord kreeg op zijn niet gestelde vraag. Leo Bevaart heeft die dag samen met Peter Prinsen de 

workshop gepresenteerd waarmee de Stichting het land door 
gaat. Het meest dierbare werd hem gegund. 

 Veel vragen van donateurs konden worden beantwoord, en 
menig keer laaide er een discussie op.                            Annemarie Willemsen 

 Op zich niet negatief, die discussies, je kunt er een heleboel 
wijzer van worden. Bedankt! 
 

 Er was voor de aanwezigen de gelegenheid om vragen te 
stellen of hun verhaal kwijt te kunnen. Hier een briefje van ons allemaal, om even te laten weten hoe 

fijn we het vonden om de opbrengst van de collecte te ont-
vangen. Dit hadden we nooit verwacht!! Te gek!! 

Veel vragen voor Peter Prinsen, de advocaat voor de Stichting, 
die veel werk voor ons doet. 

 Belangeloos wel te verstaan. Een man naar ons hart die, als 
een van de weinige advocaten lijkt het soms, achter de 
doelstelling van de Stichting staat. 

Dat betekende nieuwe schoenen voor de kinderen, fl. 430, = 
door de donateurs opgebracht en aangevuld door de stichting 
tot fl. 880, =. Ongelooflijk.  Een woord van dank richting hem is dan ook zeker op zijn 

plaats. Zou je iedereen willen bedanken als het mogelijk is. Ik zou 
wensen dat ik het persoonlijk zou kunnen doen, maar 
misschien wie weet. 

Zoals ik al eerder meldde, veel vragen op juridisch gebied, 
maar ook veel persoonlijke vragen van donateurs. 

 Onvermijdelijk is het dan ook dat de emoties naar boven 
komen. We willen ook nog even zeggen wat fijn dat er een organisatie 

is als deze. De meest overheersende emotie is toch steeds weer de 
machteloosheid, zo lijkt het wel. Waarom zijn er niet meer officiële instanties die naar jullie 

luisteren, want wij zijn toch de enige niet??.  
Nou, wie weet wordt in de toekomst de stem van een kind iets 
luider naar voren gebracht. 

We praten soms overal zo makkelijk over, emoties daarbij 
uitsluitend. Logisch, want als je alleen je gevoelens de vrije loop 
laat nemen ze een loopje met je.  

Nogmaals bedankt, Theresia, Hans en Sassan. Af en toe is dat goed, maar als je niet oppast ga je daar aan 
onderdoor.  
Toch vond ik het die dag belangrijk een stukje van dat gevoel 
over te brengen, er niet bang voor te zijn, het te delen met je 
medemens. 
Het is een gedicht door mij gemaakt in 1994, een periode 
waarin ik met duizenden onbeantwoorde vragen zat. 
Dezelfde vragen misschien in uw eigen gedachten. 

  
Vragen 
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Lieve lotgenoten, 
 
Afgelopen 29 november heb ik sinds 9 jaar voor de eerste keer 
de landelijke dag van de Stichting gemist.  
Dat ging mij aan mijn hart. 
Natuurlijk had ik een geweldig excuus, want op diezelfde dag 
had ik sinds 14 jaar weer een gesprek met mijn dochter.  
Zij was 11 jaar toen het noodlot toesloeg en ik moest constate-
ren dat ik haar niet meer zou zien. 
Door de Stichting heb ik mijn zorgen en verdriet onder woorden 
kunnen krijgen, want ik kon niet begrijpen dat het justitiële recht 
hier kon spreken dat er totaal geen omgang meer zou zijn tus-
sen mijn kind en haar moeder. 
 
De Stichting heeft mij inzicht gegeven in de werkwijze van 
advocaten, rechters en RvK's.  
Ook de politieke werkzaamheden op ons gebied zijn mij 
niet vreemd meer. 
Ik heb met ze gesproken en onze visie uiteengezet en ben tot 
de conclusie gekomen dat HET SYSTEEM in onze maatschap-
pij ver van rechtvaardig is. 
 
De donateurs hebben mij veel inzicht in hun problemen 
gegeven, maar het meest heb ik nog geleerd van de paar 
kinderen die bij de stichting kwamen en hun ervaringen 
vertelden toen zij één van hun ouders moesten missen.  
Zij hebben mij gestimuleerd om voor onze kinderen door te 
vechten en iedereen in onze maatschappij te laten zien wat een 
geestelijke mishandeling er op onze kinderen wordt bot gevierd. 
 
Nu ik dan sinds 01-01-1996 in het bestuur van de Stichting zit, 
ben ik ervan overtuigd dat als ik maar 1 kind per jaar kan 
redden uit deze onmogelijke situatie, mijn werk niet voor niets 
is. 
 
Mijn dochter is nu 25 jaar en ik heb de dochter terug gekregen 
die ik mij gewenst had toen ze geboren werd. Ik ben erg trots 
op haar en ben diep ontroerd als ik naar haar kijk en besef (?) 
wat ze heeft gedaan om te overleven. 
 
En dit is wat ik jullie allemaal toewens; 
Jullie kinderen zullen overleven om jullie weer te zien en te 
spreken. 
Zorg ervoor dat jullie klaar staan om de deur open te doen als 
ze aanbellen en wees trots op ze. 
Allen dank ik voor het medeleven op de bewuste 29e november 
en voor alle bloemen, telefoontjes en prachtige teksten met 
hartverwarmende woorden die ik mocht ontvangen. 
 
Ik wens ieder de kracht toe om door te strijden en niet alleen 
totdat jullie kind er is maar strijden voor de rest van jullie leven. 
Ik doe dat door nog heel graag een poosje bestuurslid van deze 
prachtige stichting te zijn met het doel: SANCTIES OP NIET 
NAGEKOMEN OMGANGSREGELINGEN. 
 
Tot ziens, Ria Meester 
 .  

 

Oproepen 
 
Dringende Oproep 
 
Sedert juni 98 heb ik te maken met een valse incest aangifte en 
een scheidingsprocedure. 
Na lang zoeken kwam ik via via met de Stichting in aanraking. 
Allereerst wil ik jullie complimenteren met de inzet en 
Nieuwsbrief.  
Er zijn dus nog meer vaders die te maken hebben met 
hachelijke situaties, ook al dacht ik dat ik de enige was. 
Vandaar dat ik hierbij een dringende oproep wil plaatsen. 
 
(Jonge vader, begin 30, vals beschuldigd van incest om 
scheiding in gang te zetten) 
 
Met enige spoed reactie gevraagd van vaders die vals zijn 
beschuldigd van incest.  
Hoe bent u er onder? Hoe gaat u met uw onmacht om? Uw 
woede van wat u is aangedaan? Wat zijn voor u de gevolgen 
geweest qua werk en in het sociale leven? Hoe ziet u uw 
toekomst, hoe nu verder? 
 
Wil er graag over praten met mede “lotgenoten”, Uw reactie 
graag via de Stichting, tel 0172611384 of E-mail 
sdwv@worldonline.nl 
 
 
Oproep
 
Wij zoeken iemand die te maken heeft met het volgende: 
 
Moeder is Duitse, vader Nederlander, omgangsregeling valt 
onder Duitse wet. 
 
Verkeert u in die situatie meld ons dit even. 
 
Uw reactie graag naar de Stichting, tel 0172611384 of E-mail 
sdwv@worldonline.nl 
 
Leo Bevaart 
 
 
Oproep
 
De Nieuwsbrief van de Stichting is er voor u en door u! 
Heeft u kopij voor het blad stuur het ons! 
Denk aan artikelen in kranten en / of tijdschriften, reacties op 
artikelen etc. etc. 
 
Redactieadres; 
Fax: 0712 6113848888 
Postbus 1086, 2410 CB Bodegraven 
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Onderzoek naar sancties in 
het omgangsrecht 
 
In een eerder overleg met de Staatssecretaris van Justitie heeft 
Otto Vos hem gevraagd zich te buigen omtrent de faciliteiten en 
mogelijkheden die men in het buitenland heeft om strafrechtelijk 
omgangsregelingen af te dwingen.  
 
Het in het Wetboek van Strafrecht onderbrengen van het niet 
nakomen of blokkeren van een omgangsregeling heeft de 
Stichting reeds naar voren gebracht in het Rondetafelgesprek 
met de Vaste Kamercommissie van Justitie op 19 februari 
1998.  
 
Onlangs stuurde de Staatssecretaris van Justitie onderstaande 
brief naar de Tweede Kamer: 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal         
Vergaderjaar 1998-1999     25 451    Nr. 4  
 
Herziening scheidingsprocedure  
 
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE  
 
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal              
‘s-Gravenhage, 11 januari 1999  

              

Er hebben reeds besprekingen plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers en advocaten van de Franse organisatie 
SOS PaPa en de Belgische vereniging BGMK. 

 
Tijdens het Algemeen Overleg over de Herziening van de 
scheidingsprocedure, gehouden op 1 oktober 1998, heb ik 
toegezegd aan Uw Kamer een opzet voor een onderzoek te 
doen toekomen inhoudende een rechtsvergelijkende 
inventarisatie naar de instrumenten /sancties die worden 
toegepast om de naleving /uitvoering van omgangsregelingen 
te bevorderen /af te dwingen (Kamerstukken 11 1998-1999, 25 
451, nr. 3, blz. 6).  
 
Van dit onderzoek zal, voor zover mogelijk, deel uitmaken een 
analyse van de effectiviteit van de voorhanden instrumenten 
/sancties.  
 
In de rechtsvergelijking zullen de ons omringende landen 
betrokken worden, te weten België, Frankrijk, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk.  
 
Er zal voornamelijk literatuuronderzoek worden verricht.  
Een eerste indruk van de buitenlandse literatuur over het 
onderwerp «afdwingen van omgangsregelingen» maakt het 
waarschijnlijk dat daarin nauwelijks een empirisch onderbouwd 
antwoord gevonden kan worden op de vraag naar de effec-
tiviteit van en frequentie waarin sancties worden toegepast. 
Daarom zal nagegaan worden of in het buitenland belangrijke 
informanten kunnen worden geënquêteerd.  
 
Vragen die in het onderzoek aan de orde zullen komen zijn:  
 
1. Welke effectueringsmiddelen /sancties zijn in de praktijk 
ontwikkeld en /of in de wet expliciet opgenomen in verband met 
omgang.  
 
2. Wie kunnen op deze middelen een beroep doen of sancties 
vragen en onder welke voorwaarden?  
 
3. Wie zijn bij de toepassing betrokken, met welke 
bevoegdheden?  

4. Hoe vaak worden de beschikbare middelen werkelijk gebruikt 
en wat is er bekend over hun effectiviteit?  
 
Ten behoeve van het onderzoek zal een begeleidingscommis-
sie worden ingesteld.  
Deze zal bestaan uit deskundigen afkomstig uit de wetenschap, 
de rechterlijke macht, de advocatuur, de jeugdbescherming en 
het maatschappelijk werk.  
Verder zal het concept van het rapport besproken worden met 
het platform van cliëntenorganisaties in het familierecht.  
 
Ik verwacht Uw Kamer het rapport medio 1999 te kunnen doen 
toekomen.  
 
De staatssecrataris van Justitie, M.J. Cohen  
 
 
 
De Stichting Dwaze Vaders heeft gemeend zelf onderzoek te 
moeten doen naar het omgangsrecht in onze  omringende 
landen zoals België, Frankrijk, Engeland en Duitsland en welke 
wettelijke sancties ter beschikking staan tot naleving van een 
omgangsregeling. 
 

 
Zodra onze bevindingen in kaart zijn gebracht zal de Stichting 
Dwaze Vaders de Staatssecretaris en de door hem ingestelde 
commissie informeren. 
 
 
Leo Bevaart. 
 
 

Flevoland 
 
Okay, we geven het toe, het heeft misschien wat langer 
geduurd dan de bedoeling was maar nu is het dan  zover.  
Flevoland heeft ook een steunpunt.  
Als vertegenwoordiger voor dit gebied hebben we Fred de 
Munck bereid gevonden. 
Hij zal, hopelijk samen met een aantal andere donateurs, de 
stichting gaan promoten. 
Wij wensen Fred sterkte en succes. 
 
Zijn adres luidt: 
 
Fred de Munck 
Strogeelstraat 53 
1339 EJ Almere-Buiten.  
Telefoon 036-5356613. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat ook in deze regio behoefte is 
aan een bijeenkomst voor en door donateurs.  
Neem hiervoor contact op met Fred, schriftelijk, telefonisch, of 
via een e-mail.  
 
Zijn e-mail adres luidt: f.t.demunck@wxs.nl .   
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Bijeenkomst Kind en 
Omgangsrecht 
 
Tijdens de bijeenkomst van de stichting Kind en Omgangsrecht, 
gehouden op 30 november jl schetste de heer Vos,  lid van de 
2e kamer voor de VVD, een beeld van de maatschappij zoals 
die is ontstaan sinds het begin van deze eeuw.   
De zelfstandiger positie van de vrouw is ongetwijfeld het meest 
kenmerkende verschil, nu 60 tot 70% van de vrouwen 
buitenshuis werkt, ook na het eerste kind.  
Wat hier ten dele ook mee te maken heeft, is het percentage 
alleenstaanden, sinds 1960 gestegen van 12 tot 31%.  
Vroeger was het gewoonte het huis pas te verlaten als je in het 
huwelijk trad, nu maakt de financiële onafhankelijkheid van 
eenieder het mogelijk om het ouderlijk huis te verlaten wanneer 
men wil. 
Het fors gestegen aantal scheidingen sinds begin 70er jaren is 
waarschijnlijk mede mogelijk geweest dankzij deze financiële 
onafhankelijkheid.  
Desondanks blijkt de inkomensverandering, vaak tot het sociale 
minimum, alsmede de daarmee vaak gepaard gaande 
verslechtering van de woonomgeving, een negatieve weerslag 
op zo'n 30.000 kinderen, die jaarlijks bij een scheiding 
betrokken zijn, te hebben. 
 
Een onderzoek onder Zuid-Hollandse jongeren leert dat matige 
tot sterke psychotische problemen van algemene aard bij 26% 
van de kinderen uit eenoudergezinnen voor blijkt te komen  
 
Onderzoeken leren ook dat een verhoogde kans op crimineel 
gedrag met name terug te voeren is op serieuze problemen 
voor de scheiding.  
Gezin en omgeving, factoren van corrigerende vermogen, is 
daarna bepalend voor herhalingsgedrag.  
Allochtone gezinnen hebben daarbij een extra handicap. Vaak 
is het zo dat deze ouders de Nederlandse taal slecht 
beheersen, er heerst ook een hogere werkloosheid onder hen.  
Crimineel gedrag kan mede bepaald worden door de 
gettovorming die plaatsvindt door de financiële positie van de 
ouders.  
Kinderen tussen 8 en 11 zijn gevoelig voor kledingmerk 
"voorschriften', ze kunnen zich gemakkelijk laten overreden tot 
kleine overtredingen.  
Als beide ouders zich inzetten voor de kinderen is er een 
sterkere sociale controle, met bijbehorend corrigerend gedrag. 
Met andere woorden: door gedeeld gezag zal de ouderlijke 
verantwoordelijkheid in de toekomst sterker worden. 
 
Voor wat betreft de rechterlijke macht meldt de heer Vos dat er 
veranderingen in de lucht hangen. 
In het regeerakkoord is 130 miljoen gulden gereserveerd om  
vooral de lange procedures en de afhankelijkheid van adviezen 
te veranderen.  
Rechters stellen echter dat er 300 miljoen noodzakelijk is, met 
andere woorden: het kost 300 miljoen om de rechters er van te 
overtuigen dat ook zij zich aan de wet dienen te houden.  
 
Vos stelt dat hij zich vooral ergert aan ongemotiveerde 
tegenstand, een beproefd middel waarbij de rechter geen 
knopen door durft te hakken, zodat de mogelijkheid open staat 
om omgang te frustreren.  
Gedwongen omgangsregeling moet leiden tot een slagvaardi-
ger optreden van de rechters, iets wat in de "nieuwe samen-
leving" past.   

Als voorbeelden noemde hij de situaties in de Verenigde 
Staten, waar ouders moeten zweren dat het scheidingscontract 
gestand gedaan wordt, alsmede Frankrijk, een land waar  
strafrechtelijke maatregelen boven je hoofd hangen als iemand 
het contact tussen je kind en de andere ouder saboteert.  
 
Staatsecretaris Cohen voelt er namens het kabinet overigens 
niets voor om strafrechtelijke maatregelen in te voeren.  
 
De heer Vos gelooft desondanks nog steeds dat er een 
cultuuromslag plaats zal vinden, de zorg over de kinderen moet 
verdeeld worden over beide ouders.  
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