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Colofon 
 
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. 
 
Oplage:  
3000 – De nieuwsbrief wordt toegezonden 
aan donateurs van de Stichting. 
 
Donatie:  
Men wordt donateur door automatische 
overschrijving van f 5,- per maand, op 
postrekeningnummer: 374090 ten name van 
Stichting Dwaze Vaders, Bodegraven. 
Ook is mogelijk om halfjaarlijks f 30, - over te 
maken. 
 
Adres: 
Stichting Dwaze Vaders 
Postbus 1086, 2410 CB Bodegraven 
Tel: 0172611384           
Fax: 01726113848888 
E-mail: sdwv@worldonline.nl
Internet: home-2.worldonline.nl/~sdwv  
 
Bestuur: 
Leo Bevaart (voorzitter) 
Ria Meester (secretariaat) 
Annemiek Bevaart (Perscontacten) 
Vacant (bestuurslid) 
 
Redactie: 
Frank van Haaren     Fred de Munck 
Rob Willemsen      Annemarie Willemsen 
Perry Stuart 
 
Hoofdredactie: 
Frank van Haaren 
 
Eindredactie en vormgeving: 
Annemarie Willemsen 
 
Vaste medewerkers: 
Ruud Bottinga          Frank van Haaren 
Rob v.d. Meer               Tineke Sterenborg 
Jaap Padmos               Maria Andela 
Arthur Ross          Willemien Ross 
Fred de Munck 
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel, Den Haag 
onder nummer 41155916                             

                                   

Van de redactie 

 
Hallo donateurs en sympathisanten,  
 
Hij is er weer, een complete nieuwsbrief voor en door u. 
Het laatste bericht wat u van de Stichting Dwaze Vaders heeft vernomen betrof 
een nieuwsbrief in een notendop, maar dat had een reden. 
De Stichting Dwaze Vaders bestaat dit jaar 10 jaar. 
Normaal gesproken zou je zeggen; reden voor een feestje, maar als je  kijkt naar 
de reden van ontstaan van de Stichting  kunnen wij ons afvragen waarom we nog 
steeds moeten bestaan. 
Juist ja, omdat er veel nog niet klopt met de omgangsregeling met je kinderen, en 
het zijn juist die kinderen die de moeite waard blijven om voor te knokken. 
 
Dus toch redenen genoeg om stil te staan bij dit decennium. 
In deze nieuwsbrief kunt u dan ook het een en ander vinden over 10 jaar Stichting 
Dwaze Vaders, mensen die zich voor en met ons inzetten, hun ervaringen, hun 
resultaten etc. 
Geen nieuwsbrief in een notendop dus, de notendop gaf ons de gelegenheid om 
meer te kunnen bieden in deze nieuwsbrief. 
 
Over meer bieden gesproken, op het moment dat dit geschreven wordt is de 
nieuwsbrief nog maar aan het begin, met nog veel werk te gaan.  
Vooraf vergaderen over wat er allemaal in komt, wie krijgen de nieuwsbrief, wat is 
wel en wat is niet haalbaar. 
Tijdens zo’n vergadering moet je je weer realiseren dat ook de financiële 
mogelijkheden niet onbegrensd zijn. 
We zijn immers een Stichting, wat evenveel wil zeggen als: de financiële draag-
kracht wordt bepaald door de donateurs. 
Dus: geen subsidies, geen premies en ga zo nog maar even door. 
Wat dan wel? Wat kan er toe bijdragen om de grenzen verder te verleggen? 
Juist ja, de donaties. 
 
Men zegt wel eens: “Geld is macht”, en in de huidige maatschappij lijkt deze uit-
spraak verdacht veel te kloppen. 
Macht is ook onze nieuwsbrief; mensen laten lezen wat er niet klopt, en wat we er 
aan kunnen doen om het te veranderen. 
Macht is ook de Stichting op zich, inmiddels een gevestigde naam waar een ieder 
wel in meer of mindere mate van heeft gehoord. 
U weet wat we willen, en met z’n allen kunnen wij er voor zorgen dat de vele 
druppels op de gloeiende plaat liters water kunnen veroorzaken. 
Die liters water zijn nodig om de machtsmisbruikers weer opnieuw te leren zwem-
men en hen het diploma reddingszwemmen te laten halen. 
 
Toch gaat het geven van zwemles de Stichting niet slecht af, we houden het 
hoofd boven water.  
Maar om ook anderen die les te kunnen geven moeten we van tijd tot tijd op 
herhaling. 
De cursus die voor ons donateurs op dit moment goed werkt is het goed nalezen 
van de Colofon en dan de daad bij het woord voegen. 
Wat kost een zwemles vandaag de dag? 
Niet zo veel als het realiseren van 3000 nieuwsbrieven die er voor de donateurs 
uitgaan.  
En zeker, hoe meer lessen gevolgd, hoe beter de kennis verder is uit te dragen. 
Het eindresultaat van een goed gevolgde cursus is het behalen van een diploma. 
Een diploma waarmee we weer sámen met onze kinderen verder kunnen 
zwemmen. 
 
U snapt het?  
Oké,  veel informatieve minuten toegewenst met het lezen van uw nieuwsbrief. 
 
 
      De redactie.  
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Van de Bestuurstafel 
 
 
21 september 1989                   -  10 jaar Stichting Dwaze Vaders  -                  21 september 1999 
 
Het is zo ver.  
10 jaar bestaan van de Stichting Dwaze Vaders.  
Is dat een reden om deze mijlpaal met een feestje te 
vieren? Wij vinden van niet! 
Toen we 10 jaar geleden begonnen hadden we nooit 
kunnen voorzien dat de omgangsregeling ons 10 jaar zou 
bezig houden.  
 
Tijdens de oprichting van de Stichting in Ugchelen zouden we 
het wel even voor elkaar krijgen dat kinderen na de scheiding 
van hun ouders binnen 48 uur weer contact en omgang met de 
niet-verzorgende-ouder zouden hebben.  
Immers, de zaal zat stampvol en met al die mensen kwam dat 
wel voor elkaar! 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we geschreven wat we 
hebben bereikt (informatieplicht en beide ouders blijven ouder) 
maar we hebben ons niet gerealiseerd welke moeilijke wegen 
we zouden moeten gaan bewandelen.  
Toch is het gelukt om de doelstellingen van toen bij Wet 
vastgelegd te krijgen.  
Maar om te zeggen dat het écht is gelukt en dat er écht veel is 
veranderd, dat niet, zelfs bij lange na niet. 
 
We hebben nog een lange weg te gaan.  
De weg die we nog moeten gaan moet je dan ook met elkaar 
doen, met medewerkers die zich voor 100% inzetten voor u en 
uw kinderen.  
De afgelopen 10 jaar is gebleken dat het meedenken, 
meehelpen en mee verzorgen een ontzettend zware taak is 
geweest.  
Vele donateurs die zich als medewerker hadden aangemeld en 
enthousiast met hun taak begonnen, moesten het helaas af 
laten weten omdat meestal het probleem te zwaar was.  
Van onze kant was daar alle begrip voor.  
Gelukkig voor de Stichting en voor uw kinderen is er een vaste 
kern medewerkers overeind gebleven.  
Met elkaar houden we de Stichting draaiende terwijl wij weten 
hoe zwaar die taak wel is. Maandelijkse vergaderingen, 
wekelijkse telefoontjes, e-mails, zorgen om onze lotgenoten, 
enz. enz. 
 
Natuurlijk is het niet allemaal kommer en kwel.  
Door de humor van diverse medewerkers zijn de vergaderingen 
zelfs soms gezellig want; na pittige discussies moet een mens 
ook eens lachen en dat doen we dan ook.  
Reden tot een feestje is nog steeds ............Nee! 
 
Zovelen van ons zien hun kinderen niet of nauwelijks. Dat 
betekent dat we tegen onze medewerkers nog lang niet kunnen 
zeggen: “Jongens de klus is geklaard”. Het tegendeel is waar. 
Juist de taken van de medewerkers worden steeds meer 
uitgebreid in plaats van minder en wat blijkt: ze doen het! 
Het is een goed gevoel om als bestuur te weten dat deze 
mensen naast, achter en voor je staan.  
Een Stichting als de onze kan niet functioneren zonder “hart”. 
 
Toch misschien een feestje? Een klein beetje om met u en alle 
medewerkers op 28 november bij elkaar te komen zodat zij van 

een volle zaal applaus krijgen voor het vele werk dat zij voor de 
Stichting doen.  
 
Op 28 november zullen naast de mededelingen van het bestuur 
gastsprekers aanwezig zijn. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen discussie- 
groepen worden gevormd waarin u 15 minuten de gelegenheid 
krijgt een stelling te behandelen. 
 
Een stelling kan b.v. zijn: 
 
-  het zal preventief werken indien het blokkeren van een      
   omgangsregeling als een strafbaar feit wordt gekenmerkt. 
 
-  de nieuwe anti-stalkingswet zal weer een wapen zijn tegen de  
   omgangsregeling. 
 
Behalve een vast programma zijn de medewerkers en het 
bestuur van mening dat deze dag er is voor u.  
Met elkaar die vuist maken richting de Politiek, Raden, de 
Professionele Hulpverlening en noem ze maar op, met het doel 
kinderen na echtscheiding zonder strijd naar beide ouders te 
laten gaan. 
Het bestuur rekent er op dat u er 28 november bij bent, niet 
voor ons maar voor uw  kinderen. 
 
Achterin de nieuwsbrief is een kaart geplaatst waarmee u uw 
deelname kenbaar kunt maken. 
 
 
Namens het bestuur, Leo Bevaart. 
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Hoe het begon 
 
10 jaar geleden begon het met een simpele advertentie in de 
krant. 
 

                   
 
 
Reacties genoeg om tot de oprichting van de Stichting Dwaze 
Vaders te komen. 
Destijds met als voorzitter Tjerk Bakker, en als penningmeester 
Leo Bevaart. 
 
Er bleek veel mis met de omgangsregelingen in Nederland, 
toen nog bekend als de bezoekregeling. 
 
Onze doelstelling en onze profilering van die tijd zegt genoeg, 
dat blijkt uit de eerste folder……. 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
Onze doelstelling was duidelijk, en is het in feite nog. 
En toch moet er nog veel veranderen. 
De wegen die we inslaan om tot die veranderingen te komen 
zijn ook voor de Stichting in de loop der jaren aangepast. 
 
Een impressie van 10 jaar Stichting Dwaze Vaders….. 
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D
De aanzet was er, hierna volgden nog vele vergaderingen in diverse regio’s. 
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De ‘zaak’ van L.B. had tot gevolg dat Mr. P. Prinsen belangeloos de Stichting Dwaze Vaders van informatie ging voorzien. Heden ten 
dagen is dit nog steeds het geval, bij calamiteiten is Mr. P. Prinsen dag en nacht bereikbaar voor de Stichting. 
Bovendien biedt Mr. Prinsen de donateurs 1x per twee maanden de gelegenheid gebruik te maken van een gratis spreekuur. 
 
Vele demonstraties en acties hebben er o.a. toe bijgedragen dat de Stichting naamsbekendheid kreeg. Naamsbekendheid die er in de 
loop der jaren voor heeft gezorgd dat onze Stichting er een is waar je niet zomaar aan voorbij kunt. 
Een kleine selectie van de vele krantenkoppen…… 
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Het gevolg voor bovenstaande actievoerders was een uurtje of 4 in de cel. Iedereen kreeg een proces verbaal, één de actievoersters 
mocht haar eigen proces verbaal in de computer invoeren daar de politie nog niet met die moderne apparatuur overweg kon. Een jaar 
na het voorval, (toen werkte het justitiële apparaat ook al niet zo snel), volgde de uitspraak: 2 jaar voorwaardelijk. 
Dat doet je niet zo veel, het is meer waard dat je achter je principes blijft staan, zeker als je weet dat het de juiste principes zijn. 
 
 

 
 

                                      
 
 
Dat niet iedereen even blij met ons was blijkt wel uit onderstaande krantenkop. 
Meer dan eens kon de aansluiting bij de Dwaze Vaders wel eens negatief uitpakken voor de donateur in kwestie, willekeur of niet? 
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Waar hebben we toe bijgedragen?  
 

                      
  



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

                                                                                                                                                       11                                                                   
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Veel is er al veranderd in de laatste jaren. Een groot aantal 
dingen die de Stichting beoogd heeft staan op papier, ze zijn 
gerealiseerd. 
Een lijstje van veranderingen: 
 

Beide ouders blijven ouder na een scheiding, de termen 
voogd en toeziend voogd na scheiding zijn van de 
baan. Ook al blijf je voor het gevoel altijd vader, het 
was vervelend om op papier te moeten zien dat je 
gedegradeerd werd tot ‘toeziend voogd’. 

        De term co-ouderschap is hiermee overbodig 
geworden. 

 
De wet heeft het recht op omgang tussen kinderen en de 

niet-verzorgende ouder erkend. Eenhoofdig ouderlijk 
gezag wordt slechts toegekend bij gewichtige redenen. 

 
Onderzoeksmethoden zijn aan de kaak gesteld,  er volgt         

erkenning van in het verleden gemaakte fouten van 
instanties. 

 
Er zijn informatieverplichtingen naar de niet verzorgende 

ouder toe van scholen, de andere ouder etc., kortom 
het recht te weten hoe het met je kind(eren) gaat is er. 

 
Zo staat het dus op papier, maar dan nu de praktijk: 
 
Nog altijd geen omgang met je kinderen, ondanks de nieuwe 
wetten. 
De wetgever laat het nog steeds toe dat de z.g. verzorgende 
ouder tussen de mazen doorgaat. 
Hoe kan dat dan? 
Simpel: de uitvoerenden van de wetjes en de regeltjes voeren 
alleen maar uit, vaak vanwege eigen interpretatie van die 
wetten en regels. 
Nadat de uitspraak van “het gezag”  is volbracht begint de 
ellende pas goed.  
De ‘ex’ en zijn/haar gevolg houden zich niet aan de wet; gevolg 
is dat er niets terecht komt van een (goed lopende) omgangs-
regeling. 
De gedupeerden? Het kind, met in zijn kielzog de vader. 
 
Daar zijn we het uiteraard niet mee eens, en dan begint de 
touwtrekkerij. 
We vechten het aan, met alle mogelijke middelen, waarbij men 
ons ook oplegt dat we ons moeten laten bemiddelen. Een hot 
item binnen de rechtsgang, een waar de Stichting zich niet 
achter kan scharen. 
Bemiddelen heeft geen zin als de wetten van de ‘ex’ al zijn 
bepaald, in alle redelijkheid kun je bemiddelen, maar die 
redelijkheid is al lang verdwenen. 
 
 
 

 
Uiteindelijk komen we dan toch bij ‘de wet’ terug, de oorsprong 
van het geheel. Immers, die wet heeft zijn uitspraak gedaan, en 
zal toch gehandhaafd moeten worden.  
 
En daar is de grote betonnen muur: de uitvoerenden denken 
hun werk gedaan te hebben en niets meer te kunnen doen. 
Of willen ze niet? 
De gemakkelijkste weg voor de instanties is om het status quo 
te handhaven en zich te verschuilen achter de kreet: “ons werk 
zit erop, we hebben gedaan wat we moesten doen, verder 
kunnen we niets.” 
Inderdaad de weg van de minste weerstand, de wet heeft 
immers de mogelijkheid te straffen indien men zich aan de wet 
onttrekt. 
 
Dan komen we op hetgeen wat de Stichting nog wil: 
 
Dat die strafmaatregel uitgevoerd wordt door de opname van 
de omgangsregeling in het strafrecht,  net als de huidige 
alimentatiewet. 
Zorgen dat de uitvoerenden wel de middelen gebruiken om 
meer te kunnen doen. 
Dat kan maar op een manier: Meer door de rechtbank 
uitgesproken sancties, en niet alleen uitspreken, maar ook 
ten uitvoer brengen!
 
Zolang dat niet gebeurt blijven de problemen voortduren en zijn 
en blijven Uw en onze kinderen de dupe. 
Oplossingen zijn vaak simpel, de vraag is alleen wanneer dit 
doordringt tot een aantal zo moeilijk denkende politici en 
uitvoerende instanties. 
 
Het veranderen van de mentaliteit van de mensen die zich 
verschuilen achter bovenstaande opmerkingen (of de 
ondefinieerbare dooddoeners ; “ het belang van het kind” en  
“wij hebben er voor gestudeerd”) is bittere noodzaak. Als het 
aan ons ligt zijn deze kreten vanaf heden voltooid verleden tijd.  
 
De profilering is veranderd. 
Geen dichte deur meer, nu Hercules die met vrouwe Justitia 
samen wil vechten tegen een wereld van onrecht. 
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Spreekuur 

 
Mr. P. Prinsen geeft donateurs van de Stichting gelegen-
heid gebruik te maken van een gratis spreekuur. 
 

Het eerstvolgende spreekuur is gepland op: 
 

Donderdag 9 december 1999 
 

Eens per twee maanden is er gelegenheid tot gebruikmaking 
van dit spreekuur. 
Volgende spreekuren worden gepland voor de eerste helft van 
februari en april, beiden op donderdag. 
Wilt u hiervan gebruik maken dient u zich aan te melden bij 
Annemiek Bevaart, te bereiken op het telefoonnummer van de 
Stichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioavond Almere 

 
Dinsdag 28 september, buurthuis Kardoes in Almere. 
 
Om 20.00 uur zijn 12 personen aanwezig, later druppelen er 
nog een aantal donateurs binnen. 
Het is de eerste avond voor de regio Almere, op 
uitnodiging van de regiovertegenwoordiger aldaar, Fred de 
Munck.  
 
Anderen, die hadden toegezegd te komen blijken er niet te zijn. 
Voetbal zal wellicht de reden geweest zijn.  
Omdat het een kennismakingsavond betrof was het in feite één 
grote rondvraag waar vanzelf een discussie uit ontstond. 
 
Diverse problemen zijn er aan bod gekomen waarvan er 
hieronder enkele uitgelicht 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@wxs.nl 

URL: http://www.home.wxs.nl/~prinsenlaw
 

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, 

letselschade, smartengeld, aansprakelijkheid 
wegbeheerder, foutieve medische handeling, 

overheidsaansprakelijkheid, etc. 
 

Arbeidsrecht: 
Ontslag, loonvordering, CAO-geschillen, 

uitkeringsaanspraak, etc. 
 

Strafrecht: 
Algemeen strafrecht, verkeersdelicten,  

Economisch strafrecht, etc. 

Het moeilijkste probleem wellicht is dat van de vader wiens kind 
in Amerika zit. 
De vader lijkt totaal geen uitzicht te hebben op enig contact.  
Verder nog een vaders wiens kinderen in Zwitserland zitten.  
Omdat het hier geen EG landen betreft, men dus als toerist 
gezien wordt, is het van rechtswege uit moeilijker om een 
omgangsregeling op te starten.  
 
Verder blijkt dat klachtregelingen bij instanties weinig bekend of 
niet duidelijk zijn.  
Hoe deze procedures werken is per instantie verschillend, daar 
komt bij dat wat in de ene regio van toepassing is nog niet voor 
de andere zo hoeft te zijn. 
Raadzaam is wel om, als er sprake is van een klacht, duidelijk 
te informeren hoe de gang van zaken gaat met betrekking tot 
de afhandeling.  
Zorg dat je niet voor verrassingen komt te staan en let wel: 
zwart op wit is de beste remedie.  
 
Ondanks de matige opkomst kunnen we spreken van een 
avond die voor herhaling  vatbaar is. 
 
In deze nieuwsbrief vind u ook andere berichten betreffende 
regiovertegenwoordiging. 
 
 

Fred de Munck en Frank van Haaren. 
 
 
 
 Wat moet ik 

doen?
We gaan  er  sa-
men aan werken…. 

 

 
 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

14       

Werkgroep politiek   

 
Op de landelijke dag in 1998 werd een nieuwe aanzet gegeven 
voor de instelling van een werkgroep die zich namens de 
Stichting Dwaze Vaders zou gaan bezighouden met "de politiek". 
Nu is er bijna geen menselijke bezigheid denkbaar die het kan 
stellen zonder regels, toezicht en zelfs gekonkel, kortom: zonder 
politiek. 
Wie zich dus vervolgens daarmee wil gaan bezighouden komt al 
gauw in zeer brede vaarwateren terecht, ziet zich geconfronteerd 
met tal van mogelijke opgaven en klusjes, die vooral gemeen 
hebben dat ze nergens toe lijken te leiden. 
Het mag dus niet verbazen dat de politiek tot dusverre bij de 
Dwaze Vaders wél over de tong ging, maar dat er van een 
duidelijke marsroute geen sprake was. 
 
De werkgroep die, sinds haar eerste meeting op 7 december 
1998 ten kantore van Prinsen Advocaten in Den Haag ook in 
1999 alweer vier bijeenkomsten heeft gehad, zag zich het eerst 
geconfronteerd met de behoefte aan duidelijke doelstellingen, en 
vervolgens met de onmogelijkheid om die duidelijk op papier te 
krijgen.  
Omdat immers ook de politiek zelf zich met alle facetten van het 
leven bemoeit, en zich evenmin in één of enkele doelstellingen 
kan laten vangen. 
 
De grootste uiting van politieke bemoeienis is het opstellen van 
wetten. 
Wie zich daarin wil roeren dient enigszins beslagen ten ijs te 
komen en daar doet zich de gelukkige omstandigheid voor, dat 
de werkgroep zich mag verheugen in de diepzinnige steun en 
toeverlaat en ook gastvrijheid die Peter Prinsen zo royaal biedt. 
Hij wees ons bijvoorbeeld op de omfloerste en verhullende taal, 
waarvan hulpverlener, rechter en ook wetgever zich plegen te 
bedienen zodra het moeilijk wordt.  
Eén van de vreselijkste voorbeelden van verhuld onvermogen is, 
dat iets "in het belang van het kind" zou zijn. Want dat belang 
kénnen wij niet.  
Wij niet, de hulpverleners niet, de rechters niet, en zeker de 
politici niet.  
Alleen wie in de toekomst kan kijken kan beoordelen of iets in 
iemands belang is, maar zelfs dan is het nog moeilijk. 
In de scherpe bewoordingen van Peter heet het dat het belang 
van het kind nóóit een beslissingscriterium mag zijn.  
Een kinderbeschermer die bij de rechter adviseert iets te doen of 
na te laten in het belang van het kind, zou van die rechter dus 
een draai om zijn oren moeten krijgen. 
Het belang van het kind dient echter wél altijd een toetsings-
criterium te zijn voor argumenten.  
Als de kinderbeschermer zijn advies zou baseren op het argu-
ment dat moeder een rode auto heeft, hoort de rechter wederom 
een draai om de oren te geven, want die rode auto heeft niets te 
maken met het belang van het kind. 
Dit mag niet zo vreselijk schokkend lijken, het ís het wel. 
Kamerleden die in het verleden de petities van de Dwaze Vaders 
in ontvangst namen, waren er als de kippen bij om te beloven 
alles in het belang van het kind te zullen doen.  
Ze deelden daarmee dooie mussen uit, maar dat wísten ze niet 
eens.  
Nu weten ze dat wél, en niemand die dit heeft gelezen kan nog 
ooit durven beweren dat iets in het belang van het kind is.  
En daarmee ontvalt misschien wel in meer dan vijftig procent van 
de gevallen de juridische grond aan de narigheid die aan de 
leden van Dwaze Vaders, maar niet alleen aan hen, is 
aangedaan. En dat mag toch schokkend heten. 

 
Ook heeft de werkgroep aandacht besteed aan drogredenerin-
gen die in het familierecht opgeld doen.  
Hulpverleners schermen ermee, advocaten doen dat, en rechters 
verschuilen zich erachter.  
Het is dus van belang om elk argument met arendsogen te 
onderzoeken. 
 
Om de blik te oefenen hier enkele voorbeelden: 
 
1. Het zekere voor het onzekere nemend wordt geadviseerd     
    om…… 
- Deze zin wordt heel veel gebruikt door kinderbeschermers 

in adviezen en rapporten voor de rechtbank. De 
gemeenheid zit in de onopvallende suggestie dat men al 
van tevoren weet wat "zeker" is, en wat niet. 

 
2. Er is niet één waarheid, er zijn er altijd minstens twee (of    
    meer). 
- Er kunnen wel twee lezingen van iets bestaan, maar er is   
  altijd maar één waarheid. Door te doen alsof er meer    
   waarheden zouden zijn, ontslaat men zich van de plicht om    
    aan waarheidsvinding te doen. Zo'n argument onthult dus  
   luiheid en desinteresse. 

    Een andere gedaante die dit argument kan aannemen luidt:   
       "Er bestaat geen 'gelijk' in dergelijke zaken". 
 
3. Moeilijk of lastig gedrag van de kinderen, bedplassen. 
-  De reden dat dit nooit een argument kan zijn is, dat niet is 

vast te stellen waardóór de moeilijkheden ontstaan. Wie 
een wind laat kan een ander wel boos aankijken, maar 
daarmee is die ander nog niet de boosdoener. 

 
4. De kinderen horen bij de moeder. 

  -  Dit valt ernstig te bezien. Dat kinderen een vader nodig 
hebben wordt inmiddels niet meer betwist, en dat het aantal 
echtscheidingen explosief is gestegen sinds de moeders 
het voor het zeggen hebben gekregen is ook onbetwistbaar. 
Het dogma dat kinderen bij de moeder horen, is dus vooral 
voor de kinderen zelf heel destructief gebleken. 

 
5. De omgangsregeling (OR) moet worden gestaakt omdat er      
    rust moet komen, gedurende het onderzoek. 
- Alweer een schijnargument. Rust moet er komen dóór een 

OR, niet zónder OR want er is geen kind dat een ouder kwijt 
wil.  Bij de voorlopige voorzieningen is men niet zo 
kleinzielig: zonder enig onderzoek wordt de verzorging der 
kinderen geregeld. Dat voor een OR wél een onderzoek 
nodig zou zijn is een pervers standpunt. 

 
De lijst kan bijna oneindig worden verlengd, maar ook dan blijven 
er nog genoeg niet-genoemde drogredenen over. De conclusie is 
dat het enige verweer tegen drogredenen ligt in de eigen 
oplettendheid. 
 
Daarnaast heeft de werkgroep zich onledig gehouden met het 
door staats secretaris Cohen geformuleerde voornemen, om 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden in het buitenland, om 
naleving van een opgelegde OR af te dwingen. 
Een kleine delegatie heeft haar licht opgestoken bij onze geest-
verwanten in Frankrijk en België. 
Een groot probleem is, dat er in het buitenland vooral wordt 
gebakkeleid over de onderhoudsverplichting en de hoogte van 
de alimentatie - de omgangsregeling staat er (pas) nauwelijks ter 
discussie.  
Het feit dat Cohen in het buitenland naar een oplossing zoekt, 
betekent weliswaar dat wordt erkend dat het probleem in 
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Nederland bestaat, en dat een oplossing moet worden gezocht, 
maar het is nog maar zeer de vraag of een oplossing in het 
buitenlandse kan worden gevonden. 
Daarop deed Peter de suggestie aan de hand om een duik te 
nemen in de in Nederland voorhanden publicaties op dit gebied. 
De Stichting Jeugdinformatie Nederland te Utrecht beheert zo'n 
40.000 boeken en tijdschriftartikelen en heeft dáár, en ook op 
internet (WWW.SJN.NL/MHB), een catalogus die kan worden 
geraadpleegd. 
Het zoeken is echter nogal bewerkelijk, en tegelijkertijd ontnuch-
terend: in de titels en voorhanden samenvattingen van alle 
publicaties komt het woord "echtscheiding" nog geen 180 keer 
voor - het lijkt wel of wij ons met ons allen met een non-probleem 
bezighouden dus. 
Toch kan nader onderzoek heel wat leerzaams opleveren; 
daarom heeft de werkgroep deze pijp nog niet aan Maarten 
gegeven. 
 
Andere gelegenheden om "politiek" te bedrijven deden zich voor 
op 24 juni en op 25 augustus 1999. 
Op 24 juni vond in Breda het eerste van drie congressen plaats, 
tijdens welke een aantal spreekbeurten door vogels van uiteen-
lopende pluimage en over uiteenlopende onderwerpen werd 
verzorgd, waarna deze onderwerpen in kleinere groepen nader 
werden bediscussieerd.  
Een en ander was georganiseerd door de Open Universiteit 
Brabant, in opdracht van het Ministerie van Justitie, met het doel 
om wijsheid te winnen voor wetgevend werk. 
Onder de sprekers was er één die met kop en schouders boven 
de anderen uitstak: de kinderpsychiater professor Richard A. 
Gardner van Columbia University.  
 
Hij ontdekte het "Parental Alienation Syndrom" (PAS), dat zich 
vooral manifesteert bij kinderen over wie een hard juridisch ge- 
vecht wordt gevoerd ten aanzien van gezag of omgang.  
PAS kinderen worden zijns inziens aan ernstig emotioneel mis-
bruik onderworpen, en dat was een mededeling die bij het talrijk 
aanwezige hulpverlenerspubliek niet met gejuich werd 
ontvangen. Naders over PAS op de landelijke dag. 
Gardner was de eerste spreker die direct met hulpverlening aan 
kinderen te maken had, en alle sprekers na hem die ook dat 
bijltje hanteren, legden het af tegen zijn puntige formuleringen en 
zeker tegen de bikkelharde remedies die hij verdedigde om PAS 
te voorkomen en genezen. 
 
Het tweede congres in deze serie heeft inmiddels in Ede plaats 
gevonden. 
Hier was de doelgroep een andere dan die waarmee de stichting 
zich bezig houdt, en dus was daar ook geen vertegenwoordiging. 
De afsluitende bijeenkomst, op 16 december as., zal echter wel 
weer worden bijgewoond. 
 
De paarse coalitiepartners hebben in het regeerakkoord de 
renovatie van de jeugdzorg opgenomen.  
Die renovatie zal in fasen verlopen, en in de nu gestarte eerste 
fase vond men het van belang om cliëntenorganisaties hun   
kritiek op de oude situatie, en bouwstenen voor de nieuwe orde, 
aan te laten dragen. 
In Utrecht was op 25 augustus een "invitational conference", 
belegd door de Adviescommissie Wet op de Jeugdzorg, en 
bijgewoond door twaalf vertegenwoordigers van de cliëntenorga-
nisaties (waaronder één Dwaze Vader) en drie genodigden die 
hun brood verdienen in de jeugdzorg. 
Hoewel er maar twee uren waren uitgetrokken, kan het de com- 
missie niet zijn ontgaan dat de huidige praktijk van jeugdzorg en 
rechtspraak weinig lof oogst.  
Discussies over heikele thema's zijn zelden hoogstaande demon- 

straties van objectiviteit en nuance, en ontaarden maar al te 
gemakkelijk in onderling gekissebis, zeker als ook de “tegen-
partij", de jeugdzorgers dus, is uitgenodigd. 
In Breda was dat al gebleken in de afsluitende gespreksronden in 
kleine groepen, in Utrecht was het niet veel beter.  
Vandaar dat namens Dwaze Vaders een schriftelijke toelichting 
aan de secretaris van de commissie werd verstuurd. 
 
De planning voor de toekomst houdt in een voortzetting van de 
lopende zaken en het aanknopen van contacten met leden van 
de Tweede kamer. 
Om ervoor te zorgen dat men omgangsouders als gelijkwaardig 
ziet aan gezagsouders, en hen ook met dezelfde rechten be-
kleedt, onder het motto: Omgang is Gezag. 
 
De werkgroep blijft, zoals u leest, de politiek met arendsogen 
volgen en zal politici, daar waar zij zwak zijn, tot prooi maken. 
De vlucht van de arend duurt voort tot zijn honger is gestild. 
 

                                       
               Arthur Ross. 

 
 

Bedenkelijk 

 
Onderstaand stukje werd door een medewerker aangetroffen 
in het blad Single Magazine van juli jl. 
Een bedenkelijke toon ten aanzien van de vader? 
 
Alleen is niet alleen 
 
Sinds november 1997 ben ik alleenstaande moeder van mijn 
zoontje van nu 2. 
In tegenstelling tot alle trieste berichten is het geweldig leuk. 
Het is niet iets waar ik vooraf voor gekozen heb, was gelukkig 
getrouwd dacht ik. 
Bovendien heeft mijn zoon geen contact met zijn vader meer. 
Maar er zijn toch veel voordelen te bedenken en dan hoef ik niet 
eens zo lang na te denken. 
Ik heb het voorrecht om alle fijne dingen, kusjes en lieve 
schattige kadootjes niet te hoeven delen met een vader. 
Uitspelen tegen elkaar zal niet gebeuren. Geen problemen over 
verschil in visie over opvoeden. 
Vrijheid om te doen en laten wat we willen. Vooral heel veel 
geluk, geen ruzies meer, veel vrijheid. 
Het was een groot verschil om mijn kindje achteraf op foto’s 
terug te zien in de “oude” situatie, met zijn vader er nog bij, en 
de nieuwe situatie, later. 
Hij straalt nu veel meer rust en geluk uit! 
Wij redden het wel samen, anders was dat nog maar de vraag 
geweest! De stabiliteitsfactor is heel belangrijk. En die is nu 
ingebouwd. 
 

Groetjes van een gelukkige moeder, N 
 
Vraag aan de moeder: rijd u soms in een rode auto? 
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Oproep donateur 
 
Hallo, 
 
Sinds een jaar is er, (min of meer op mijn verzoek), een OTS 
voor mijn drie kinderen, dit OTS is in handen gegeven van de 
Stichting Jeugd en Gezin Flevoland.  
 
Omdat ik problemen had met de wijze waarop de gezinsvoogd 
Anita Vreeken met mijn ex omging: samen naar de stad, de 
kinderen hadden alles gedaan, moeder was een soort halfgod, 
heb ik daarover geklaagd.  
Helaas niet volgens de daarvoor aangewezen procedure.  
Gevolg was een tweetal gesprekken met een leidinggevende 
dhr. Hielkema, die mij in het gelijk stelde, en een lange periode 
waarin ik mijn kinderen niet zag. 
Inmiddels is er sinds een half jaar, (na een zitting), een 2e 
gezinsvoogd, dhr. Aukema. 
Ook heb ik een aantal gesprekken gehad met de directeur dhr. 
Hilhorst.  
Helaas komt men geregeld afspraken niet na. Zo zou er een 
uitbreiding van de bezoekregeling, (7 uur in 14 dagen), komen 
die nooit gerealiseerd is.  
 
Aankomende week zou er een extra bezoek komen waarbij 
video-opnamen gemaakt zouden worden, en helaas is Aukema 
met gescheurde enkelbanden thuis sinds afgelopen dinsdag. 
Dezelfde dag heb ik een gesprek gehad met Hilhorst waarin hij 
toezegde dat de bezoekjes normaal door zouden gaan, dan 
maar geen opnames.  
Vandaag werd deze afspraak weer ingetrokken. 
  
Belangrijk is nog te weten dat ik in de afgelopen 5 jaar alle 
rechtszaken gewonnen heb, er is zelfs een dwangsom 
geweest. Ook de Kinderbescherming stond in alle gevallen 
achter mij, hoewel ik het hen af en toe best moeilijk heb 
gemaakt.  
Aukema is in 6 maanden tijd eenmaal aanwezig geweest 
tijdens een bezoek van de kinderen (totaal amper 1 uur). 
Vreeken is ook slechts eenmaal komen kijken in de periode 
daarvoor.  
Bij beide bezoeken waren er geen problemen. 
 
Binnenkort dient er een zaak voor verlenging van de OTS, ik 
weet nu niet wat ik doen moet. Kunnen jullie mij helpen? 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Edo van Tienen 
 
Uw  tips die kunnen bijdragen om deze zaak tot een goed einde 
te brengen zijn welkom op: 
 
E-mail: dwvrdam@dolfijn.nl onder vermelding van OTS. 
 

Geschillencommissie 
Advocatuur ingesteld 
 
Leeuwarder Courant, 27 september 1999.  
 
Consumenten en ondernemers kunnen voortaan klachten 
over hun advocaat voorleggen aan de onafhankelijke 
Geschillencommissie Advocatuur die gisteren in 
Leeuwarden is ingesteld.  
 
De commissie is eerst voor drie jaar ingesteld en werkt in onder 
meer de arrondissementen Leeuwarden, Groningen en Assen. 
Verder doen de arrondissementen Zwolle, Den Bosch en 
Maastricht mee. 
 
Het aantal deelnemende advocatenkantoren bedraagt circa 
zeventig.  
In Friesland hebben zich zes advocatenkantoren aangesloten. 
Bij deze kantoren zijn 47 advocaten werkzaam. Dat is bijna een 
derde van het aantal Friese advocaten. 
 
Het Ministerie van Justitie betaalt de helft van de kosten.  
Ook advocatenkantoren uit andere arrondissementen kunnen 
zich nu al bij de Geschillencommissie Advocatuur aanmelden. 
Het is de bedoeling dat de nieuwe klachten- en geschillenrege-
ling landelijk zal worden ingevoerd.  
 
De commissie is bedoeld om op snelle, eenvoudige en 
goedkope wijze conflicten tussen advocaten en hun cliënten- 
consumenten of bedrijven- te beslechten.  
Aan de commissie kunnen b.v. geschillen worden voorgelegd 
over de kwaliteit van de diensten die de advocaat heeft 
geleverd.  
De commissie kan zich ook buigen over de hoogte van een 
declaratie. Wanneer een nota onbetaald blijft, kan de advocaat 
zelf naar de commissie stappen.  
 
Het tuchtrecht in de advocatuur blijft bestaan. Net als tot dusver 
kunnen klachten bij de Deken van de Orde van Advocaten en 
de Raad van Discipline aanhangig worden gemaakt.  
Hier wordt beoordeelt of de handelwijze van de advocaat in 
overeenstemming is met de regels van de beroepsgroep. In de 
Tuchtrechtspraak is het niet mogelijk om een schadevergoeding 
toe te kennen.  
 
De Geschillencommissie Advocatuur kan dat wel. 
Het maximum van de schadeclaim is in overleg  met het 
Verbond van Verzekeraars op Fl. 20.000 gesteld.  
Als de claim hoger is moet de Civiele Rechter er aan te pas 
komen. 
 

Tineke Sterenborg. 
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Oproep 
regiovertegenwoordigers 
 
We hebben op dit moment een 3-tal regio’s draaiende; 
Friesland, Flevoland, Rijnmond/Zuidwest Nederland.  
Een vierde, Midden- en Zuid Limburg, komt er waarschijnlijk 
binnenkort. De inschatting is begin volgend jaar.  
Maar daarmee zijn we er nog lang niet.  
 
Derhalve zijn we op zoek naar mensen die voor ons een 
vooruitgeschoven post zijn, onze ogen en oren in de regio. 
Mensen die hun eigen zaak “achter zich” hebben liggen en 
bereid zijn een deel van hun vrije tijd te besteden aan het werken 
van een  “omgangsonrechtvrij” Nederland. 
We willen natuurlijk niet dat u uw “eigen” zaak echt vergeet, maar 
dat u daarnaast mensen kunt begeleiden in de wirwar die het 
omgangsonrecht veroorzaakt. 
Mensen die hiertoe bereid zijn kunnen contact opnemen met: 
 
Frank van Haaren via postbus 1086, 2410 CB Bodegraven, of via 
e-mail dwvrdam@dolfijn.nl.  
Uiteraard kan hiervoor ook het e-mail adres van de Stichting, in 
de colofon van dit blad vermeld, worden gebruikt  
In verband met het opstarten van regio Midden en Zuid Limburg, 
begin 2000, ben ik van plan de nieuwe vertegenwoordiging 
aldaar te begeleiden om ook daar een avond te organiseren voor  
donateurs. 
Op deze avond kunnen mensen hun ervaringen delen, hulp en 
ondersteuning krijgen.  
Donateurs kunnen hun wensen/meningen reeds kenbaar maken 
via bovenstaand adres. Zodra er een avond is gepland ontvangt 
u een uitnodiging.  
 
Via internet kunt U vorderingen omtrent andere nieuw te vormen 
regio’s zien.  
Uiteraard zijn vragen uit het hele land welkom.  
 
Als huidige steunpunten in het land zijn te bereiken:  
Friesland, Tineke Sterenborg, 051-5576705 
Flevoland: Fred de Munck, 036-5356613 
Rijnmond/Zuidwest Nederland: Frank van Haaren, 0186-693167 
 
Vergeet echter niet dat deze regiomensen lotgenoten zijn en 
door werk e.d. niet altijd bereikbaar.  
Daarom alleen al hebben we meer mensen nodig! 
Ook zult u mogelijkerwijs niet altijd direct een antwoord kunnen 
krijgen. Wel zal de contactpersoon bij de rest van de kader- of 
bestuursleden proberen een antwoord te bemachtigen.   
 
Indien u geen persoonlijk contact krijgt met een steunpunt, maar 
dit wel wenst: Laat altijd een bericht achter op voicemail of 
antwoordapparaat met uw telefoonnummer.  
Schriftelijk kunt u te allen tijde reageren via de postbus te 
Bodegraven. 
 
Met vriendelijke groet, Frank van Haaren. 

Een dag van een 
regiovertegenwoordiger 
 
Op 3 september werd ik vanuit Limburg door een echtgenote* 
gebeld die vertelde namens haar man* te spreken. 
Ze vertelde me dat twee dochters*(een tweeling), uit het vorige 
huwelijk van haar man, voor de derde keer waren weggelopen.  
De kinderen zaten op dat moment veilig bij de dochter van de 
echtgenote (=de stiefzus van beide kinderen.) 
De dochters hadden te kennen gegeven persé niet meer terug te 
willen naar hun moeder. 
Er zijn het echtpaar een aantal tips aangereikt. 
  
Datzelfde weekend besluit ik, samen met mijn zoon Jeroen,  een 
bezoek te brengen aan de vier gezinsleden.  
Na een gesprekje als volwassenen onder elkaar waarin de tips 
nog eens besproken werden kwamen de twee meiden binnen en 
vertelden vrijuit niet meer terug te willen naar de moeder. 
Ze waren nu al voor de derde keer weggelopen en als ze terug 
moesten, liepen ze dezelfde dag weer weg.  
Een vierde keer weglopen zou dan zonder meer een feit zijn. 
Jeroen heeft in een vrijwel identieke situatie gezeten.  
Uit de opmerkingen van de beide meisjes trok hij zijn eigen 
conclusies en ondersteunde de meisjes in hun beslissing. 
In de daaropvolgende week leerde een aantal telefoontjes dat 
het na ons vertrek “goed” was gegaan: de meisjes zijn uiteindelijk 
bij vader gebleven. 
 
Bij het opmaken van deze tekst zijn ze inmiddels ook door de 
rechter gehoord en hebben ze hun eigen verhaal kunnen doen. 
De uitslag daarvan is echter nog niet bekend maar ik maak me 
daar eerlijk gezegd niet druk over, het komt wel goed. 
 
Frank van Haaren. 
 
*Vanwege privacy zijn de namen weggelaten. 
 

Mijn toekomst 

Onderstaand opstel is verschenen in een schoolkrant van 
een van onze medewerkers waar zijn zoon les kreeg. Het 
huilen staat je nader dan het lachen, waar blijft de onbezon-
nen jeugd? Aan ons de taak daarvoor te blijven vechten! 
 
Mijn toekomst 
Als ik 16 jaar ben of jonger dan neem ik een baantje bij de 
ijssalon. En als ik van school af ben ga ik werk zoeken voor 
kapster. 
En als ik daar dan een tijdje heb gewerkt heb ik genoeg geld en 
daarvan koop ik een mooi huis met een open haard er moet 
natuurlijk ook een tuin zijn en 4 kamers in huis. 
En dan ga ik best wel vaak naar mijn moeder en vader. En ik ga 
gewoon als iedereen op vakantie.  
En ik krijg 2 kinderen en die gaan naar school als ze 3 of 4 jaar 
oud zijn. En mijn man gaat op zeereis, en dan ben ik van hem af, 
want hij blijft 4 jaar weg. 
Dus als ie weer terug komt zijn de kinderen 4 en 6 jaar oud. 
En dan vind ik hem niet meer leuk en dan ga ik met hem 
scheiden en dan krijg ik de kinderen en hij gaat gelukkig 
voorgoed weg.     

Groetjes K.H. 
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Naamgebruik op school, 
sportclub, organisatie of  
instantie.  
 
Juli 1999.  
 
Gescheiden man komt er met succes tegen op dat de 
moeder hun 5-jarige zoon, waarover moeder het gezag uit-
oefent, onder de naam van de moeder aan het maatschap-
pelijk verkeer laat deelnemen. 
 
Na de echtscheiding in oktober 1996 is een omgangsregeling 
vastgelegd inhoudende dat de zoon eenmaal per 14 dagen van 
donderdag 18.00 uur tot zondag 19.00 uur bij vader zal verblij-
ven alsmede de helft van de vakanties.  
Deze omgangsregeling wordt uitgevoerd. 
 
Moeder heeft de zoon op school en bij sportclubs laten inschrij-
ven onder haar naam. Ook in het dagelijks leven gebruikt de 
moeder haar naam als geslachtsnaam voor de zoon. 
In het geding vordert de vader dat de moeder wordt veroor-deeld 
voor het volgende: 
 

a.  opgave te doen van de instanties  en organisaties waar 
moeder de zoon heeft laten registreren onder haar 
naam. 

 
b.  deze instanties en organisaties schriftelijk te berichten 

dat de naam dient te worden gewijzigd in de naam van 
de vader onder toezending van afschriften van die 
brieven aan vader of zijn raadsvrouw. 

 
c.  na te laten om de zoon in enig verband aan te duiden 

onder de naam van de moeder en te gebieden om de 
zoon de achternaam van de vader te laten voeren tot 
een leeftijd van 12 jaar, althans tot een leeftijd waarop 
de zoon zelfstandig zal kunnen oordelen over een 
naamswijziging. 

 
        Een en ander op straffe van dwangsommen. 
 
Beoordeling van het geschil: 
 
Vader heeft als wettige vader een eigen recht dat zijn kind zijn 
geslachtsnaam draagt, die het ingevolge het bij de geboorte 
geldende art. 1: 1 BW (oud) heeft gekregen.  
Deze bepaling beoogt immers (ook) de vader het recht toe te 
kennen dat het uit het huwelijk met de moeder geboren kind zijn 
geslachtsnaam draagt. 
 
Tot uitgangspunt dient dat het kind als geslachtsnaam de naam 
van de vader heeft. In beginsel dient het kind derhalve daad-
werkelijk onder die wettelijke geslachtsnaam aan het maat-
schappelijk leven deel te nemen. 
 
Zoals in art. 1:7 leden 1 en 5 BW is bepaald, bestaat de 
mogelijkheid dat de Koning de geslachtsnaam van een persoon 
wijzigt. Volgens het Besluit houdende regels voor Geslachts-
naamwijziging van 6 oktober 1997 kan gelet op het bepaalde in 
art. 3 lid 2 van dat Besluit, op verzoek van de wettelijke 
vertegenwoordiger de geslachtsnaam van een minderjarige die 
de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, worden gewijzigd  
 

indien de termijn van opvoeding en verzorging door die wettelijke 
vertegenwoordiger tenminste 5 jaar bedraagt. Ingevolge art. 3 lid 
4 aanhef en sub b van dit Besluit wordt het verzoek onder meer 
afgewezen, indien de belangen van het kind zich verzetten tegen 
de inwilliging daarvan.  
Dit is volgens de vader het geval, zodat niet vaststaat dat de 
geslachtsnaamwijziging te zijner tijd zal worden toegestaan. 
 
Gelet op het bestaan van voornoemde regels en de daarin 
opgenomen termijn van 5 jaar dient de moeder thans niet vooruit 
te lopen op de geslachtsnaamwijziging en dient de moeder - 
gelet ook op de belangen van de vader die met het kind een 
band heeft die als “family-life” is te karakteriseren - het kind 
onder zijn wettelijke geslachtsnaam aan het maatschappelijk 
leven te laten deelnemen. 
Dat de belangen van het kind zich ertegen verzetten dat hij thans 
onder de naam van de vader aan het maatschappelijk verkeer 
deelneemt - zo dit al een rol zou kunnen spelen - is niet 
voldoende aannemelijk geworden.  
In de huidige samenleving is het niet ongebruikelijk en zeker ook 
niet stigmatiserend dat kinderen een andere geslachtsnaam 
hebben dan die wordt gevoerd door het gezin waarvan zij deel uit 
maken.  
Evenmin is het bezwaarlijk als het kind geen Nederlandse 
geslachtsnaam draagt. 
 
Het feit dat het verwarrend voor het kind is dat het zowel de 
naam van de vader als de moeder zou hebben is door de 
moeder zelf veroorzaakt en het ligt op haar weg de oorzaak van 
die verwarring bij het kind weg te nemen.  
In zoverre heeft de vader, gelet op de leeftijd van zijn zoon, een 
spoedeisend belang bij zijn vordering. Dat het belang van het 
kind zich er tegen verzet dat hij de geslachtsnaam van zijn vader 
draagt is te minder aannemelijk, nu hij naar onbetwist is 
aangevoerd een regelmatig contact met zijn vader heeft. 
 
Beslissing 
 
De Rechtbank veroordeelt de moeder om binnen een week na 
betekening van het vonnis aan de instanties en organisaties, 
waar zij de zoon onder haar naam heeft laten registreren, 
schriftelijk te berichten dat de achternaam van de zoon die van 
de vader dient te zijn, dat hij onder die naam dient te worden 
geregistreerd en met die naam dient te worden aangeduid. 
Tevens wordt de moeder veroordeelt kopieën van die brieven 
aan de raadsvrouw van de vader te verstrekken. 
De Rechtbank verbiedt de moeder om de zoon in enig 
maatschappelijk- of familieverband aan te duiden onder haar 
naam totdat op een eventueel verzoek tot geslachtsnaam-
wijziging van de zoon is beslist. 
  
 
Er is Hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak, maar het lijkt 
mij sterk dat bovengenoemde uitspraak veranderd zal worden. 
Wij houden u op de hoogte. 
 
 

Leo Bevaart. 
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Bron: Utrechts Nieuwsblad d.d. 17-9-1999 

Tegen het licht……… Stalking nieuw middel? 

 
Zo op het eerste gezicht een triest verhaal, maar tegen het 
licht gehouden zou het er allemaal heel anders uit kunnen 
zien. 
Het eerste waar ik al lezende aan moet denken is het al-
oude voorbeeld van een ouder met een kind in een winkel. 
Het kind krijgt een ‘opvoedkundige tik’ en barst in snikken 
uit. Even zo snel stopt het weer met huilen en accepteert 
deze correctie van zijn ouder. 
Maar dan…. De omstanders vinden het schandalig dat de 
tik is uitgedeeld en men kan de ouder wel wat aandoen. 
 
Maar waar men niet bij stilstaat is wat er aan vooraf ging. 
Hoe vaak is het kind al gewaarschuwd? 
Wat heeft het kind allemaal al niet uitgespookt voordat die tik 
werd uitgedeeld? 
Juist ja, een verhaal heeft altijd twee kanten. 
 
In dít kader zou ik dan ook willen stellen: 
Wat is er aan vooraf gegaan voordat ‘de ex’ tot zijn stalkings-
methodes overging? 
En wanneer ben je een ‘stalker’? 
Als je dus opzettelijk en stelselmatig iemand lastig valt die daar 
niet van is gediend. 
Natuurlijk vind de ‘ex’ het al snel vervelend dat de niet verzor-
gende ouder zijn kind graag wil zien, de ‘ex” zal die pogingen 
tot contact dus al snel als stelselmatig lastigvallen beschouwen. 
 
De ‘ex’ zal het niet nalaten alle middelen te gebruiken om de 
omgangsregeling te blokkeren, zelfs al is er geen reden voor. 
Maar dat spelletje is ons al niet vreemd meer. 
Hot item de laatste tijd waren, en zijn, de valse incestbeschuldi-
gingen, met alle gevolgen van dien.  
Verder de niet nagekomen omgangsregelingen waar men niets 
mee kan doen, simpel omdat er geen sancties op staan. 
De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel dus goedgekeurd, nu  

de Eerste Kamer nog. 
 
Wat gaat dat naar ons idee betekenen voor veelal de vaders? 
De gelegenheid om vaders die hun kinderen willen zien een 
nieuw predikaat op te plakken, nl. dat van stalker. 
 
Stalking is dus zeker een nieuw machtsmiddel om de 
‘lastige vader of moeder’ van zich af te schudden die maar één 
ding wil; contact met zijn kinderen. 
Een middel waar in dit geval veel misbruik van gemaakt kan 
gaan worden. 
En dat zal blijven gebeuren zolang er geen sancties op misbruik 
van dit middel komen te staan. 
  
Maar wie zijn nu eigenlijk de grootste stalkers? 
Naar mijn idee de Nederlandse Wetgeving, en de ‘ex’ die 
dankbaar misbruik maakt van hun diensten. 
Stelselmatig weten zij de ouder die contact wil met zijn kind 
lastig te vallen. 
Juist de omgang-willende ouder wordt dagelijks achtervolgd 
door de gevolgen hiervan: de onmacht, de angst en de haat. 
 
Een tip aan de Eerste en Tweede Kamer: 
Voor u akkoord gaat met het wetsvoorstel, kijk even naar de 
andere kant van het verhaal: 
 
“Waarom heeft het kind de tik verdiend?”    
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10 vragen en nog 
een aantal op een.. 

 
maandagmiddag in Bodegraven. Ik zit aan tafel met 
Annemiek Bevaart, bestuurslid van de Stichting Dwaze 
Vaders. 
Op zich is het rustig, mits je de vele telefoontjes die er 
binnenkomen achterwege laat. 
Tijdens ons gesprek luistert Annemiek met een half oor 
mee naar wat er wordt ingesproken op het 
antwoordapparaat van de Stichting. 
Bij calamiteiten springt ze dan ook direct op en reageert op 
de wijze die voor dat moment noodzakelijk is. 
Dan volgt de eerste vraag: “Wie is Annemiek Bevaart?”    
Zij is 52 jaar, heeft een dochter, is getrouwd met Leo 
Bevaart en samen hebben zij twee kleinkinderen. 
 
Hoe ben je met de Stichting in aanraking gekomen? 
“Leo reageerde op een kleine advertentie in de Haagsche 
Courant en zo hoorde ik hoe de Stichting was begonnen. Leo 
heeft zich toen op de oprichtingsvergadering aangemeld en 
daarop volgde een bestuursfunctie voor Leo. 
Door deze functie kwamen steeds meer telefoontjes binnen op 
ons huisadres die veelal werden beantwoord door mij, immers, 
Leo heeft een volledige baan.  
Mijn interesse voor de telefoontjes werd alleen maar groter. 
Uiteindelijk werd ik door de oprichter van de Stichting, Tjerk 
Bakker, in samenspraak met Leo, gevraagd om een bestuurs-
functie te gaan bekleden. 
Een van de taken betrof het samen met Tjerk beantwoorden 
van telefoontjes uit den lande.” 
 
Is dat je grootste taak binnen het bestuur? 
“In het begin was dat zo, en nu nog steeds. De telefoontjes die 
in het begin kwamen waren het meest gericht op onze naam 
Stichting Dwaze Vaders, vooral als er veel publiciteit op TV, 
Radio of krant was geweest.” 
 
Hoeveel tijd breng je door aan de telefoon? 
“Van maandagavond tot en met donderdagavond, 3 uur per 
avond, en daarbij de bijzondere telefoontjes tussendoor.” 
 
Is dat altijd zo geweest? 
“Nee, zeker niet, in het begin waren er geen vaste uren. En 
omdat er geen vaste uren waren was je dan ook dag en nacht 
met de Stichting bezig.” 
 
Wat betekende dat voor je relatie? 
“Er was hier in huis heel veel verdriet want je partner ziet zijn 
kinderen niet terwijl ze zo dichtbij wonen. 
En omdat we nu de hele dag geconfronteerd werden met de 
telefoontjes beseften we dat wij niet de enigen waren met dit 
probleem.” 
 
Is het niet moeilijk om alle problemen waar je mee 
geconfronteerd wordt van je af zetten? 
“In het begin kon ik daar geen afstand van nemen. 
Gelukkige bijkomstigheid van Tjerk was zijn achtergrond als 
maatschappelijk werker. Telefoontjes die het moeilijk maakten 
om afstand van te nemen werden veel besproken. 
In de loop der jaren leer je wel met deze telefoontjes om te 
gaan.” 
 

Je gaat meer relativeren? 
“Nee, dat niet, dat kun je ook haast niet.  
Wat je wel gaat doen is meer informatie vergaren over hoe het 
allemaal in elkaar zit en wat je er aan kunt doen. 
Gelukkig kom je dan met andere mensen in aanraking die je 
van  steeds meer informatie voorzien. 
Vanaf het begin was het ons grote geluk dat  Mr. P. Prinsen ons 
ter zijde stond.  
Overal konden we voor bellen omdat hij precies begreep wat wij 
doormaakten omdat hij een lotgenoot was.  
Zonder mensen zoals hij, die de Stichting een warm hart toe-
dragen, hadden we dat nooit kunnen redden. 
Als ik ook iemand aan de telefoon heb benadruk ik ten zeerste 
dat we lotgenoten zijn en geen hulpverleners.” 
 
Waarom lotgenoot en geen hulpverlener? 
“Kijk, in het begin vertelde je de mensen dat ook wij met 
dezelfde problemen te maken hadden. 
Voor hen is dat een verademing om te horen. Voor ze bij ons 
komen hebben ze al een enorm traject binnen de hulpverlening 
doorlopen, hebben ervaren dat hun probleem wordt ontkent en 
uiteindelijk komt men bij ons terecht.  
Eigenlijk wisten wij ook niet waar wij die mensen naar toe 
konden sturen, je kon alleen praten vanuit je eigen ervaringen 
en kijken of mensen daar mee verder konden. Dat maakt het 
verschil tussen een lotgenoot of hulpverlener. Je draagt 
hetzelfde lot, en een hulpverlener werkt ‘volgens het boekje’. 
Door eerder genoemde informatievergaring en gesprekken met 
andere lotgenoten krijg je meer inzicht in de situatie.” 
 
Je hebt immers mensen aan de lijn die ten einde raad zijn….. 
“Precies, en nu weet je dat je op moet passen om te zeggen 
“we komen er wel uit, of we lossen het op” want dat kun je niet. 
Het verschil met toen en nu is heel duidelijk maken dat we 
lotgenoten zijn en vanuit dat oogpunt iets voor mensen kunnen 
betekenen, maar niet vanuit de positie van hulpverlener.” 
 
Dus geen hulpverlener in de professionele zin van het woord, 
maar vaak wel praktische  hulp om mensen direct bij te staan? 
“Natuurlijk, het is vele malen gebeurd dat ik Leo van zijn werk 
belde met de mededeling dat we weg moesten voor een 
noodgeval. 
In feite is iedere zaak waar je mee wordt geconfronteerd te 
belangrijk om er niet op te reageren en daarom zeg ik steeds 
weer: waar een kind een ouder niet mag zien is zo schrijnend, 
erger is er niet, en dat terwijl de ouder nog in leven is!” 
Daarom doe je dit werk, ga je op pad als dat nodig is.” 
 
Op het moment dat mensen je bellen met hun probleem 
adviseer je wat ze wel en niet moeten/kunnen doen. 
Voor sommigen zal dat voldoende zijn, anderen hebben de 
verwachting dat de Stichting hun kinderen wel zal brengen. 
Wat vind je daarvan? 
“Kijk, die verwachtingen hebben we in het begin natuurlijk ook 
gehad. Tegen elkaar zeiden we: “we moeten ons sterk 
profileren want dan komt er verandering in de wet. Dat moet 
ons lukken ......” 
 
Dat was de doelstelling die werd nagestreefd.  
We geloofden daar heilig in. Samen een sterke vuist maken 
door middel van demonstraties, het praten met directies van 
Raden, met Kinderrechters, donateursavonden in het land 
houden enz. enz. 
Gelukkig zijn er ook dingen veranderd, alleen nu zijn we nóg 
wijzer geworden; de politiek werkt niet op die manier. 
Uiteindelijk moet je alle instanties passeren en bij de politiek 
beginnen, en dat is een zware taak. 
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Het betekent uitermate alert zijn wat er in de Politiek op ons 
gebied gebeurt. 
Wij moeten als lotgenoten de donateurs duidelijk maken dat 
niet de Stichting de kinderen terug kan brengen, maar dat 
zijzelf, mede door donateur te worden (voor slechts vijf gulden 
per maand), zich sterk maken als één grote groep die duidelijk 
maakt dat er nog steeds een heleboel fout zit in Nederland.” 
 
En dan zijn er natuurlijk altijd nog mensen die vinden dat de 
Stichting niet genoeg doet? 
Ja, en die mensen wil ik in huize Bevaart uitnodigen om te laten 
zien waar we mee bezig zijn. 
Al is die gedachte niet onbegrijpelijk, want het is natuurlijk niet 
zichtbaar wat je doet. 
Zichtbaar wordt het pas als je in de media verschijnt. 
In de beginperiode van de Stichting kwam dit regelmatig voor, 
maar ook daar ga je in de loop der jaren kritischer mee om. 
Vroeger kwamen donateurs bijvoorbeeld in ‘De 5 uur show’, en 
kregen 3 minuten om hun probleem te vertellen. 
Dat kán gewoon niet, daar trekken we geen blik Dwaze Vaders 
meer voor open. 
Dergelijke problemen kun je niet in drie minuten vertellen, moet 
dat wel, dan verdwijnt de geloofwaardigheid. 
We zijn nu een geloofwaardige Stichting en daar leen ik onze 
donateurs niet meer voor. 
Het ‘zien’ van de Stichting lijkt dan minder, maar het te 
verrichten werk is twee keer zoveel geworden.” 
 
Er is dus nog veel te doen? 
“Ja, het is enorm veel werk, het kost enorm veel energie.  
Wij hebben het geluk dat Leo en ik samen voor de Stichting 
werken en niet te vergeten Ria en al onze vaste medewerkers.” 
 
De mensen die je aan de telefoon krijgt bellen de Stichting op 
het moment dat het probleem al heel groot is…In hoeverre kun 
je mensen in zo’n situatie verder op weg helpen? 
“Een ‘niet-donateur’ die om informatie vraagt stelt altijd als 
eerste de vraag; ‘wat kunt u voor mij doen?’ 
Ik geef uitleg wat de doelstelling en werkwijze van de Stichting 
is en vertel erbij dat we lotgenoten zijn. 
Betreft het een juridisch probleem dan kunnen wij 
doorverwijzen naar het advocatenkantoor van Mr. P. Prinsen, 
ongeacht of men nu wel of geen donateur is. 
De mensen die meer willen weten over de Stiching krijgen 
vervolgens informatie toegestuurd en komen daar vaak op 
terug. 
De overige telefoontjes zijn vaak ‘paniektelefoontjes’,  van 
donateurs. Deze mensen weten dat zij de Stichting kunnen 
bellen als de nood, om wat voor reden dan ook, hoog is. 
Het belangrijkste wat je doet is luisteren.” 
 
Buiten de telefonische contacten ben je ook vaak in het land 
voor diverse activiteiten. Stuit je daarbij op weerstand van 
mensen die de Stichting als ‘lastpost’ zien? 
“Kijk, in de hele maatschappij is het nu eenmaal zo dat er 
onderscheid is tussen man en vrouw. 
Dat onderscheid kom je ook tegen op het moment dat je met 
werkzaamheden voor de Stichting bezig bent. 
Sommige gebeurtenissen  worden beter ontvangen als ze door 
een man worden gepresenteerd en in andere gevallen bereik je 
meer resultaat als dat door een vrouw wordt gedaan. 
De ervaring heeft geleerd dat dat zo is en daar maken we 
gebruik van. 
Als ik bijvoorbeeld mee ga naar het politiebureau om daar een 
donateur een hart onder de riem te steken, is er in eerste  
instantie verbazing omdat je daar als vrouw binnen komt. 
 

Vervolgens presenteer je je op een gepaste manier, die er voor 
zorgt dat je bij die donateur in de cel komt en hem of haar kan 
spreken. 
Er zijn wel momenten dat ik weerstand bemerk, maar daar doe 
ik niets mee.  
Het gaat op dat moment om het kind waar ik me helemaal voor 
inzet. Dat is het belangrijkste. Dat raakt me, en uiteindelijk is er 
niets fijners een kind te zien dat weer naar de “andere” ouder 
kan gaan. 
De keren dat ik dat mee heb mogen maken hebben mij steeds 
díe kracht en energie gegeven om door te gaan.” 
 
De Stichting wordt vaak als hulpverlenende instantie gezien, 
weliswaar zijn we geen professionele instantie, maar we helpen 
elkaar wel met een gezamenlijk probleem. Kun je uitleggen 
waarom toch geen hulpverleners? 
“De Hulpverlening probeert ons die titel toe te bedelen en dat is 
gevaarlijk. 
Een voorbeeld: Iemand ziet zijn/haar kinderen niet. 
Dat kan reden zijn om geestelijk in de knoop te raken en daar 
hulp bij nodig te hebben. 
De huisarts verwijst door naar bijvoorbeeld  een RIAGG of 
maatschappelijk werk. 
Zij gaan aan de slag met hun doel: de man/vrouw leren omgaan 
met hun probleem. 
Bij de hulpverlening wil men er naar toe dat je je probleem 
vergeet of wacht tot de kinderen vanzelf komen.’ 
Op dit punt aangekomen geeft de hulpverlener aan dat er ook 
nog een Stichting Dwaze Vaders bestaat. 
Bij de man/vrouw wordt dan de gedachte gecreëerd dat wij een 
verlengstuk zijn van de hulpverlening. 
Teleurstelling voor hem/haar is het gevolg omdat wij hen niet 
direct kunnen begeleiden bij hun geestelijke nood. 
Wat we wel doen is luisteren naar hun verhaal en ook 
bevestigen wat ze meemaken omdat we weten dát ze het 
meemaken. 
Bij een hulpverlener vind je geen bevestiging van je probleem. 
Ik durf dan ook te stellen dat veel hulpverleners absoluut niet 
weten hoe ze met dergelijk problemen om moeten gaan. 
Sinds kort valt het ons op dat juist de professionele 
hulpverleners contact met de Stichting zoeken.   
Zij informeren naar hetgeen wat de Stichting doet. Ik probeer 
dan samen met hen te bekijken wat de mogelijkheden zijn.” 
 
Zijn er gebeurtenissen waar je je iedere keer weer druk over 
kan maken of aan ergert? 
“Eigenlijk heb je dat weer bij ieder telefoontje. Je hoort, zelfs na 
10 jaar nog, dat een ouder zijn kind niet mag zien, dat men 
wordt gesust met de gedachte dat ze later wel komen, dat men 
er maar mee moet leren leven….. 
Dat zijn uitspraken die je absoluut niet kunt doen richting een 
ouder waarvan de ex-partner of een instantie niet wil dat er 
contact is met zijn kind. 
Dergelijke uitspraken maken me zeker boos. 
Je leert echter dat je met die boosheid niets kunt. Je moet 
oplossingen bedenken. 
Maar ik heb ook ergernissen. Met name richting ex-donateurs 
die, door misbruik te maken van de naam Dwaze Vaders, hun 
eigen ‘toko’ begonnen zijn om geld te verdienen aan de ellende 
van iemand anders. Dat kan ik niet begrijpen.  
Waar ik me ook nogal druk over maak zijn die zogenaamde 
donateurs die geen donatie doen of die donateurs die hun 
kinderen zien en dan niet weten hoe snel ze hun donateur-
schap moeten opzeggen. Daar word ik echt ziek van.” 
 
Je sprak net over oplossingen, de Stichting draagt oplossingen 
aan. 
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De wetgeving neemt deze niet over. Geeft je dat niet het idee 
dat je bezig bent met een onmogelijke ‘zaak’? 
“Nee, absoluut niet, ik heb nog geloof in de politiek, ondanks 
dat dit geloof wel eens teniet wordt gedaan. Is dat geloof weg, 
dan kun je niet meer met dit soort dingen bezig zijn. 
De ergernis richting politiek wordt veroorzaakt door het feit dat 
je keer op keer moet vertellen wat er mis is vóór er een politieke 
partij geïnteresseerd is in jouw zaak. 
Gelukkig hebben we nu wel een politicus, Otto Vos, in de 
Tweede Kamer die zich realiseert dat er iets goed fout is binnen 
de wetgeving. 
Met diegenen die zich daarvoor sterk willen maken, zoals Mr. P. 
Prinsen en sommige andere Stichtingen, wordt het mogelijk om 
ons standpunt aan de Politiek duidelijk te maken, namelijk dat 
onze kinderen na echtscheiding in de kou staan.  
Soms de kleinste veranderingen in de Wet maken je blij. 
Voorbeelden daarvan zijn de informatiewet en dat je ouder blijft 
na een scheiding. 
Weliswaar is dat het tipje van de sluier, maar het is wel door de 
Stichting aan de kaak gesteld. 
10 jaar geleden werden we uitgelachen als Stichting, we waren 
immers maar een actiegroepje.  
Ook dat is veranderd! We worden nu gezien als een 
volwaardige Stichting en gevraagd om mee te denken.”  
 
Hoe ziet je toekomstverwachting eruit ten aanzien van de 
Stichting? 
Ik vindt dat de vorm en invulling van de Stichting anders moet. 
Met de huidige werkwijze doorgaan kan op  den duur niet meer. 
Wat wel realiseerbaar zou moeten zijn is bijvoorbeeld een eigen 
pand waarin je op vastgestelde dagen voor je donateurs ter 
beschikking staat. 
Professioneel werken, zonder subsidie maar wel met betaalde 
deeltijd krachten. 
In principe zou dat haalbaar zijn, mits je van al de donateurs de 
donaties ontvangt. 
Het percentage van niet-betalende donateurs is helaas te hoog. 
Daarbij is er natuurlijk onderscheid in mensen die het echt niet 
kunnen opbrengen, daar is ook alle begrip voor. 
Het bestaan van de Stichting zou overbodig moeten zijn, maar 
dat is eenmaal niet zo.  
Dus moet je verder, en wel op een professionele manier. Dat is 
mijn toekomstbeeld van de Stichting, dat is het streven van het 
bestuur en zijn medewerkers.” 
 
Je geeft aan dat de bundeling van krachten belangrijk is. 
Niet iedere donateur heeft de kracht, de tijd, de moed of de zin 
om zich buiten zijn eigen problemen met deze bundeling bezig 
te houden. Wat vind je van die stelling? 
“Triest genoeg is het een ware stelling, een die vele nadelige 
gevolgen heeft. 
Als voorbeeld kies ik de demonstraties van de Stichting in Den 
Haag. Dát bood de gelegenheid om die vuist te kunnen maken. 
Als er éénmaal per jaar aan 2700 donateurs wordt gevraagd 
om te demonstreren, en er zich slechts 11 aanmelden, dan 
vraag je je af waar je het allemaal voor doet. 
Het kost de mensen van de organisatie heel veel tijd en energie 
aan voorbereiding.  
Een dergelijke opkomst heeft geen invloed op de Politiek of de 
instellingen die moeten veranderen. 
Je kunt niet alleen maar voor je eigen kind vechten, de Stichting 
met al zijn medewerkers zijn ook niet alleen voor zichzelf bezig. 
Als je het niet met elkaar wilt of kunt doen, moet je geen 
donateur worden vind ik.” 
 
Harde uitspraak……?? 
 

 
“Op het moment dat je aangesloten bent bij een Stichting als 
deze, vind ik het een plicht aanwezig te zijn bij een 
demonstratie of een Landelijke Dag. 
 
In november is er weer een Landelijk Dag waarbij we stil willen 
staan bij het 10-jarig bestaan, geen feestje, maar we willen dan 
als lotgenoten bij elkaar zijn. 
Daar vind je de erkenning dat je er niet alleen voor staat, je 
bent er voor- en met elkaar. 
Het is belangrijk om te ervaren dat het drama waarin je bent 
beland niet je eigen schuld is, want dát is wat men je wilt laten 
geloven. 
Het is belangrijk om die dingen te kunnen delen, al was het 
alleen maar om voor je kinderen dóór te kunnen gaan. 
 
Bij navraag waarom men op zo’n dag dan niet is geweest hoor 
je veel redenen. 
Sommigen terecht, en dat neem ik die mensen ook niet kwalijk, 
maar de meeste redenen kan ik niet accepteren. 
Wellicht een harde uitspraak van mij, maar er is geen enkel 
excuus te bedenken om niet aanwezig te zijn op die momenten 
dat je kunt vechten voor je doelstelling: 
Kinderen moeten in alle vrijheid naar beide ouders kunnen 
gaan. Dat is een oerrecht van het kind. 
Het grootste compliment dat je mij kunt geven is een 
uitpuilende zaal op 28 november op de Landelijke Dag in 
Bodegraven, voor Leo, Ria en alle trouwe medewerkers.” 
 
 
Tot slot; zijn er hoogtepunten geweest in die 10 jaar? 
“Uiteraard zijn er hele blije momenten geweest. Ik weet dat er 
kinderen weer gelukkig zijn geworden nadat het contact met 
hun nietverzorgende ouder weer was hersteld. 
Voorbeeld: vorig jaar heeft Ria na 14 jaar haar dochter Cathy 
weer gesproken. 
We zijn inmiddels een jaar verder en wat Cathy al snel wilde: 
moeder en dochter zijn 4 handen op 1 buik. 
In de afgelopen 10 jaar was ik moeder en ben ik oma geworden 
en weet als geen ander wat het is om je kinderen gelukkig om 
je heen te hebben.” 
 
De sleutel gaat in het slot, en Leo komt thuis van zijn werk. 
Inmiddels zijn Rob en Ria gearriveerd en eten we een hapje. 
Dan is het alweer tijd om te vertrekken naar een volgende 
vergadering van de Stichting; plannen maken voor de 
Landelijke Dag. 
Veel indrukken heb ik te verwerken gekregen in het gesprek 
met Annemiek. 
Ik kan eigenlijk maar een ding concluderen: ik heb respect voor 
deze mensen die zó met deze Stichting bezig zijn. 
Al doen we het met z’n allen, een bloemetje voor hen is wel op 
zijn plaats. 
 
    Annemarie Willemsen. 
 

                                        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik kom op zondag 28 november 1999 

naar de Landelijke dag van de 
Stichting Dwaze Vaders 

 
Ik kom met …..personen. 

 
Naam:  




