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Doelstelling 
 
OMGANGSRECHT  
 
Wanneer ouders uit elkaar gaan door echtscheiding, 
worden kinderen in een situatie geplaatst waar ze niet 
voor gekozen hebben.  
Als niet verzorgende ouder ga je ervan uit dat je, ook na 
de scheiding, omgang met je kinderen blijft hebben.  
 
Veelvuldig komt het echter voor dat één van de ouders geen 
contact meer mag hebben met zijn of haar kinderen, omdat 
men, als er een omgangsregeling vastgesteld moet worden, 
alle mogelijke tegenwerking ondervindt van de kwaadwillige 
ouder zelf, maar ook van de kinderrechters, de Raad van 
Kinderbescherming, gezinsvoogdij-instellingen, enzovoorts.  
Het gevolg van het niet vaststellen en nakomen van een 
omgangsregeling is, dat je je kinderen zeer lange tijd, zoniet 
voorgoed, kwijt kunt raken. 
De daarbij optredende psychische gevolgen voor het kind zijn 
niet te over zien. 
leder kind heeft recht op omgang, bescherming en verzorging 
van beide ouders. Dat is het natuurrecht van kind en ouder. 
Tussen ouder en kind bestaat een onvervangbare band, die 
niet verandert na een echtscheiding.  
 
De Stichting "Dwaze Vaders" is opgericht op 21 september 
1989 met als algemeen doel om het omgangsonrecht in 
Nederland aan de kaak te stellen en er een eind aan te maken.  
De Stichting richt zich daarom met concrete eisen tot de 
wetgever, de Kinderrechters, de Raden voor de Kinderbe-
scherming, voogdij-instellingen en advocaten.  
De regionale afdelingen van de Stichting in het land bieden 
praktische hulp. 
Deze hulp kan o.a. bestaan uit het meegaan met iemand naar 
de Raad voor de Kinderbescherming, naar een rechtszaak of 
advies over advocaten en kinderpsychologen.  
De bijeenkomsten die georganiseerd worden, hebben tot doel 
om mensen, die in dezelfde situatie verkeren, te ontmoeten.  
Via de Nieuwsbrief van de Stichting wordt men op de hoogte 
gehouden van de wetgeving op het gebied van het 
Omgangsrecht en activiteiten die georganiseerd worden.  
 
DOELSTELLING  
 
* Kinderen moeten omgang hebben met beide ouders. 
   
Per 1 januari 1998 behouden ouders na scheiding het gezag   
over de kinderen. Vaak zal het echter zo zijn dat de   
verzorgende ouder het één-ouder gezag zal aanvragen.  
Hiervoor moeten wel gegronde redenen aanwezig zijn.   
Echter, ook al behouden beide ouders het gezag, dat wil nog  
niet zeggen dat beide ouders omgang met hun kind(eren)  
hebben,  
Nog steeds is het zo dat de niet-verzorgende ouder,  
meestal de vader, geen omgang heeft.  
 
* 48-uur regeling  
 
Binnen 48 uur na het verlaten moeten kinderen en de ouder   
die van de kinderen gescheiden is elkaar weer kunnen   
ontmoeten. Deze regeling voorkomt dat kinderen ernstig  
vervreemd raken van de niet meer aanwezige ouder.  
 
 

* Omgangsrecht in Strafrecht  
 
Wanneer een ouder halsstarrig de omgang blijft blokkeren,  
moet die ouder aangepakt kunnen worden. De huidige  
Wetgeving voorziet hierin door via een kort geding een  
dwangsom of gijzeling op te leggen.  
De Stichting Dwaze Vaders pleit er voor om het  
Omgangsrecht in het Wetboek van Strafrecht op te nemen.  
Hierdoor wordt Omgang en Gezag gelijk gesteld.  
Het onderbrengen van het Omgangsrecht in het Strafrecht zal 
een preventieve werking hebben op de omgangsregelingen. 
Als men weet dat het niet nakomen en/of blokkeren van een 
omgangsregeling strafbaar is dan zal de verzorgende ouder 
zich wel 2 keer bedenken.  
 
 
Wat doet de Stichting voor U?  
 
* Wetgever, Raden, rechters en advocaten benaderen; niet   
  m.b.t. uw persoonlijke zaak, maar in 't algemeen, want daar   
  heeft u en hebben anderen wat aan.  
* Advies geven  
* Contactavonden met lotgenoten middels   vergaderingen /   
  workshops in de Regio.  
* Publiciteit  
* U in contact brengen met een advocaat die uw zaak NIET  
  laat liggen  
* Andere vormen van hulp (sterk afhankelijk van actieve      
  mensen in de regio).  
* En uiteraard u moed geven dat u volstrekt niet alleen staat in   
  deze omstandigheden.  
 
 

Informatie over de Stichting Dwaze Vaders kunt u 
aanvragen bij: 

 
Stichting "Dwaze Vaders"  

Postbus 94  
6600 AB Wijchen 

  
Telefoon: zie lijst telefoondiensten in de COLOFON  

 
Fax: 024-3970094 

 
U kunt ook een E-mail sturen naar: 

sdwv@worldonline.nl 
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Van de redactie 

 
Hallo donateurs en sympathisanten,  
 
Hij is er weer, een complete nieuwsbrief voor en door u. 
Het jaar 2000 is van start gegaan en ik kan spreken van 
een mooi einde van 1999.  
 
U als donateur heeft in grote getale deel genomen aan de 
Landelijke Dag in november in Bodegraven. 
We hebben niet altijd van zo’n grote opkomst kunnen spreken, 
en de verbazing was dan ook groot toen het telefoontjes 
regende bij het bestuur met de vraag op welke locatie deze 
dag gehouden werd. 
Wat bleek? De locatie stond niet in de nieuwsbrief vermeld! 
 
Nieuwsbrief 39 is vervolgens door bestuur en redactie volledig 
nagekeken en inderdaad, nergens was de locatie te vinden. 
Gelukkig kon het probleem worden opgelost met het nazenden 
van herinneringskaarten waar u als donateur gelukkig gebruik 
van heeft gemaakt. 
Verder konden bestuur en redactie alleen maar concluderen 
dat u in ieder geval de volledige nieuwsbrief had gelezen. 
Dank voor uw deelname aan deze dag. 
Een dergelijke opkomst betekent voor een ieder de erkenning 
niet alleen te staan met zijn/haar problemen en wellicht was er 
de mogelijkheid met elkaar een lichtpuntje te creëren. 
 
Dan wil ik u nog wijzen op een aantal wijzigingen in de 
Nieuwsbrief: 
Er heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden, daar over 
verderop in de Nieuwsbrief meer. 
U zult begrijpen dat ook daarmee een aantal veranderingen 
plaats zullen vinden.  
Niet de doelstelling van de Stichting, die blijft bestaan.  
De verandering schuilt in nieuwe mensen die er wellicht een 
andere manier van handelen op na houden. 
Om u een overzicht te bieden zullen voortaan alle belangrijke 
telefoonnummers en adressen in de COLOFON worden 
opgenomen. 
Op deze wijze hoopt het bestuur u nog meer van dienst te zijn. 
Let op: Er zijn dus wijzigingen in adressen en telefoon-
nummers!  
 
De redactie wil nog een beroep op u doen: 
Heeft u een bijdrage van kopij voor uw nieuwsbrief?  
Ziet u krantenknipsels die voor ons allen interessant zijn? 
Stuur het ons en wij zullen, conform de doelstelling van de 
Stichting en de belangen van haar donateurs, proberen dit in 
de Nieuwsbrief op te nemen. 
Vermeld bij knipsels de naam en datum van de krant of het 
tijdschrift. 
 
Het Kopijadres is:  Redactie Nieuwsbrief 

Stichting Dwaze Vaders 
   Postbus 6600 AB Wijchen 
 
   Of e-mail: sdwv@worldonline.nl 
 

 
Tot slot wensen wij u een voorspoedig en hoopvol 2000 met: 

Omgangsrecht voor- en met kinderen! 
 

De redactie. 

Colofon 
 
De Nieuwsbrief Stichting Dwaze Vaders is het officiële 
orgaan van de Stichting Dwaze Vaders. 
De redactie verricht haar werkzaamheden in 
overeenstemming met de doelstelling 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 het mogelijk om halfjaarlijks f 30, - over te maken. 
 
Adres: 
Stichting Dwaze Vaders 
Postbus 94,  6600 AB Wijchen 
Fax: 024-3970094    
E-mail: sdwv@worldonline.nl
Internet: home-2.worldonline.nl/~sdwv  
 
Bestuur: 
Voorzitter: Arthur (A.J.B.A.) Ross 
Bestuurslid Tineke (J.) Sterenborg  
Bestuurslid Frank (F.M.) v. Haaren 
Bestuurslid Perry (P.) Stuart 
 
Redactie: 
Hoofdredactie    Frank van Haaren 
Eindredactie en vormgeving Annemarie Willemsen 
 
Vaste medewerkers: 
Adviseur en Politiek  Leo Bevaart 
Naamswijziging en Politiek Ruud Bottinga                  
Regio Noord   Tineke Sterenborg 
Regio Rotterdam    Frank van Haaren 
Regio Flevoland   Fred de Munck 
Regio Haarlem   Rob v.d. Meer 
 

Telefoondiensten: 
Alle telefoonnummers zijn op de dagen die vermeld staan 
te bereiken tussen 19.00 en 22.00 uur. 
 
Dag(en) van de week Telefoonnummer 
Maandag en donderdag 024-3970093 
Dinsdag 0515-573310 
Woensdag 0186-693167 
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 
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Van de “oude” 
Bestuurstafel 

 
Beste mensen, 
 
Wij, Ria, Annemiek en ondergetekende, vonden het een 
goed moment om op de 10de landelijke dag van de 
Stichting  op 28 november 1999 als bestuurslid af te 
treden. 
 
Ria, 5 jaar bestuurslid, Annemiek (10 jaar bestuurslid) en 
ondergetekende (10 jaar bestuurslid, waarvan 4 jaar als 
voorzitter), zijn er trots op dat de op 21 september 1989 
opgerichte Stichting in die 10 jaar is uitgegroeid van een actie-
groep naar een Stichting die waardering en respect afdwingt. 
Een Stichting die al die jaren zijn eigen koers heeft gevaren, 
zijn eigen identiteit heeft weten te behouden en de destijds 
gestelde doelstellingen heeft verwezenlijkt. 
 
Dat dit alleen realiseerbaar was en is met de hulp van een 
groep vaste medewerkers mag duidelijk zijn en wij bedanken 
dan ook die mensen, namen hoef ik niet te noemen, voor hun 
steun en vertrouwen dat ze in ons hadden.  
Wij zijn er van overtuigd dat ook het nieuwe bestuur op hun 
steun kan rekenen. 
 
Wij bedanken ook advocatenkantoor Prinsen . Dag en nacht 
konden wij, indien nodig, een beroep doen op de heer Prinsen. 
Ook de kantoorgenoten bedanken wij voor hun medewerking 
aan de gratis consult avonden voor onze  donateurs.  
Wij zijn verheugd in de toezegging van kantoor Prinsen dat 
ook het nieuwe bestuur van hun diensten gebruik kan maken. 
 
En dan, 28 november 1999. 
10 jaar Stichting Dwaze Vaders. 
Wij hebben van die dag genoten. Een zeer goede opkomst en 
een zeer goede invulling van deze perfect georganiseerde 
landelijke dag.  
We hadden geen beter moment kunnen uitkiezen om ons 
besluit mede te delen.  
Het was een emotioneel “afscheid”, de warmte, de lofuitingen 
enz. enz met als hoogtepunt alle medewerkers om ons heen 
voor die volle zaal. 
Het heeft ons goed gedaan. Woorden schieten te kort. 
  
Wij hebben het volste vertrouwen in het nieuwe bestuur en wij 
hopen dat ook zij op uw (financiële) steun kunnen rekenen. 
Rest ons u het allerbeste toe te wensen, vooral een goede 
gezondheid.  
 
Laat u door niets of niemand ontmoedigen want ook al ziet 
u uw kind(eren) nu (nog) niet, eens zal dat gebeuren.  
 
Probeer op welke manier dan ook contact  te houden.  
Wij weten inmiddels hoe belangrijk dat voor “onze” kinderen is. 
 

Nogmaals bedankt en tot ziens. 
 

Ria, Annnemiek en Leo. 
 

----------------------------------------------- 
 

 

 
In 1989 was ik bij de oprichtingsbijeenkomst in Ughelen. 
Daar leerde ik Annemiek kennen en later Leo en Tjerk. 
Ik zat zelf diep in de sores vanwege mijn echtscheiding en 
de constatering dat ik mijn dochter niet meer zag. 
 
Na die bijeenkomst was ik regelmatig aanwezig. 
Ik was in Den Haag om de politiek bewust te maken wat een 
onzin er gebeurt bij mensen die “slechts” in een echtschei-
dingsperiode zitten. 
Ik was in Haarlem om Stichting jeugd en Gezin te bezetten, 
waar ik tot op de dag van vandaag het huilen van een baby in 
een kinderwagen hoor, waar niemand van die zogenaamde 
“hulpverleners” ging kijken naar wat er met dat moppie aan de 
hand was. Die baby heb ik meer dan tweeëneenhalf uur horen 
huilen. 
 
Dan was ik natuurlijk op de landelijke dagen van de Stichting, 
waar ik door het spreken met mijn lotgenoten, woorden heb 
gevonden die ik als handvaten ben gaan gebruiken om mijn 
eigen verdriet te kunnen uiten. 
 
Op de oprichtingsavonden in het land heb ik me druk gemaakt 
opdat er maar veel lotgenoten kwamen, want met elkaar 
moesten we toch die vreselijke RvK’s aan kunnen. Ook bij de 
RvK’s ben ik geweest en heb ik moeten constateren dat het 
“systeem” zo vreselijk vastgeroest zit. 
Ik heb daar echt mensen onze zienswijze zien accepteren, 
maar… een vergadering later, waren ze “vertrokken naar een 
andere baan.” 
 
Dan was ik aanwezig bij radio- en tv-uitzendingen, waarvan 
mijn laatste tv-uitzending bij Rondom 10 van de NCRV. 
Deze uitzending heeft uiteindelijk de draai aan mijn leven terug  
gegeven door het weer ontmoeten van mijn dochter, ook al 
duurde dit nog bijna 2 jaar. 
 
Sinds 1996 was ik dan bestuurslid van de Stichting. Buiten het 
feit dat ik veel gedaan heb voor de Stichting, heb ik nog meer 
mensen meegemaakt. 
Niet alleen goede, maar vooral “dwaze” mensen. Van deze 
mensen heb ik veel geleerd opdat mijn eigen ideeën en 
inzichten steeds meer vorm gingen krijgen. 
Van de goede mensen heb ik de steun gekregen om de ideeën 
en inzichten te ventileren naar mensen  die niets van onze 
situatie begrijpen. 
Ik doe dat graag, mensen vertellen wat de Stichting doet; ik 
ben er zelfs een beetje gedreven in! 
 
Nu heb ik dan met Leo en Annemiek afscheid genomen van de 
Stichting als bestuurslid. 
Na 4 jaar echt in het bestuur gezeten te hebben wordt het tijd 
dat er weer “vers” bloed komt. 
De maatschappij verandert zo snel en hard, en nieuwe 
mensen kunnen weer die push aan het geheel geven opdat 
mensen en kinderen van onze Stichting weten waar we voor 
staan. 
Ik bedank Leo en Annemiek voor al de goede inzichten, 
ideeën, optimisme, strijd, inwendige vulling, vertrouwen, 
vriendschap en veiligheid die ik deze jaren bij ze heb 
gevonden. 
De medewerkers bedank ik omdat ze zich ingezet hebben voor 
de doelstelling van de Stichting, en de donateurs voor het 
vertrouwen dat ze hebben gegeven om voor hun aan “onze 
zaak” te werken. 
Dank voor de prachtige bloemen, het schitterende certificaat 
en dat ik nog een paar keer lekker mag sauna’en. 
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Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij belangrijke momenten 
voor de Stichting en vooral weer op de landelijke dag op 26 
november 2000 in Bodegraven. 
 
En dan de toekomst: 
 
Onze Stichting heeft bereikt dat een van onze doelstellingen 
nu bij wet bepaald is, nl. Beide ouders blijven ouder. 
De doelstelling die nu nog bereikt moet worden, is dat er 
sancties komen op het niet naleven van het omgangsrecht. 
. 
De doelstelling die nu nog bereikt moet worden, is dat er 
sancties komen op het niet naleven van het omgangsrecht. 
Evenals bij het niet betalen van de alimentatie, moet ook bij 
het omgangsrecht worden bewerkstelligd dat de niet-
verzorgende ouder zijn/haar kind kan zien. 
Dit is vooral goed voor het kind, want hersenspoelen heeft dan 
geen zin. 
Sanctie is een uitstekend preventiemiddel om de verzorgende 
ouder niet de gelegenheid te geven het kind, met al die 
smoezen die we kennen, weg te houden bij de niet-
verzorgende ouder. 
Daarom moet de Stichting ook neutraal zijn, zijn eigen 
onkosten kunnen betalen, en niet meegaan in de subsidies die 
het Ministerie van Justitie als lokaas voorhoud. 
 
Ik hoop dat het nieuwe bestuur zo sterk zal zijn en deze 
doelstelling doorvoert. 
Daarvoor wens ik ze alle sterkte , en de hele Stichting Dwaze 
Vaders wens ik alle goeds toe. 
 

Ria Meester. 
 
 

 
 

 

Woord van dank 
 
Alle vaste medewerkers werden er destijds even stil van. 
Het besluit van het bestuur te zullen stoppen met hun 
functie als bestuurslid voor de Stichting Dwaze Vaders. 
 
Hun beweegredenen waren duidelijk, en we konden dan ook 
niet anders dan hen meer dan gelijk geven met hun besluit. 
Het was mooi geweest. 
 
Maar met hun besluit kwamen ook de vragen: 

- hoe moet het nu verder met de Stichting? 
- Waar vind je een dergelijk bestuur wat geëvenaard 

kan worden? 
 
Uiteindelijk zijn de antwoorden hierop als vanzelf gekomen. 
De Stichting gaat door, we zijn immers nog niet klaar met 
‘onze taak’. 
 
Evenaren van het vorige bestuur is niet mogelijk, dan zou er 
 

 
een exacte kopie van deze bijzondere mensen moeten 
bestaan, en die is er niet.  
Daarom een nieuw bestuur wat zeker zijn best zal doen de 
doelstelling van de Stichting te behalen. 
In het onderstaande item volgt het voorstellen van het nieuwe 
bestuur. 
 
Maar eerst een woord van dank aan drie fantastische mensen. 
Zij wisten als geen ander de doelstelling van de Stichting uit te 
dragen. 
 
Gedrieën zijn zij een enorme steun geweest voor hun lotge- 
noten en hun kinderen.  
Hun doorzettingsvermogen heeft vele donateurs nieuwe kracht 
gegeven door te gaan met hun strijd om omgangsrecht, en 
daar waar dat nodig was zijn zij corrigerend geweest voor 
anderen. 
Veel kunnen we over deze mensen zeggen, maar er is 
eigenlijk maar één regel die alles omvat: 
 
Dank voor jullie onbaatzuchtig en werelds werk! 
 

 
 

Alle lotgenoten en kinderen der Stichting Dwaze Vaders. 
 
 

Van de “nieuwe” 
bestuurstafel 

 
Een introductie van de nieuwe bestuursleden: 

 
Arthur Ross, voorzitter. 

Tineke Sterenborg, bestuurslid. 
Frank van Haaren, bestuurslid. 

Perry Stuart, bestuurslid. 
 
De redactie van De Nieuwsbrief verzocht de leden van het 
nieuwe  bestuur van de stichting om een korte persoon-
lijke motivatie voor hun “dadendrang”. 
 
Dat verzoek is niet vreemd: de onuitgesproken gedachte 
erachter is, dat een mens toch wel door iets bezield moet zijn 
vóór hij zo gek zou zijn om in het bestuur van de Stichting 
Dwaze Vaders zitting te nemen – inderdaad: 
zo gek, want de stichting komt op voor mensen die in hun 
grootste kwetsbaarheid zijn geraakt, in het contact met hun 
kinderen. 
 
Van dergelijke ouders is niet te verwachten dat zij zich op hun 
gezelligst tonen, zeker niet in de omgang met lotgenoten. 
Maar tegelijkertijd is duidelijk dat alleen zulke ervaringsdeskun- 
digen het onrecht en het leed dat de wet aan betrokkenen en  
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hun kinderen bereidt, op juiste waarde weten te schatten.  
En dat juist deze ouders de motor van hun wens om de dingen 
te veranderen, draaiende kunnen houden met hun persoonlijke 
motivatie.  
 
Ik ga U niet vervelen met mijn motivatie – mijn verhaal is het-
zelfde als het Uwe. En waarschijnlijk net als U ben ik jaren 
geleden donateur geworden van de stichting, omdat duidelijk is 
dat velen meer kunnen dan één.  
 
Dat betekent niet dat ik altijd onverdeeld gelukkig ben geweest 
met onze stichting; ik vond dat een enkeling zichzelf te 
prominent in het zonnetje zette, en zich te veel koesterde aan 
de loyaliteit van donateurs die zelf in de kou bleven. 
Met de komst van het vorige bestuur veranderde dat volledig. 
Dat etaleerde zichzelf niet, en begon met de boel sociaal, 
zakelijk en administratief fatsoenlijk op de rails te zetten.  
Dit verstandige altruïsme was goed voor de donateurs en hun 
kinderen, maar het vrat ook energie. 
 
Toen het bestuur zich gedwongen zag gas terug te nemen en 
op zoek ging naar vervanging, en toen onder de aangezochte 
kandidaten bovendien bescheidenheid bleek ten aanzien van 
hun eigen narigheid en een plichtsgevoel ten aanzien van het 
algemeen belang, toen vond ik dat ik mijn steentje naar 
vermogen moest bijdragen. 
En zo is het gekomen.  
De verstandhouding tussen de bestuursleden, oud en nieuw, is 
uitstekend, en daar zijn we blij om.  
Het biedt de beste garantie dat het werk van de stichting or-
dentelijk wordt voortgezet.  
    
Arthur Ross. 

-------------------------------------------------------------- 
 
Hallo een ieder. Ik wil mij even voorstellen. 
Mijn naam is Perry Stuart en ik ben sinds kort een van de 
nieuwe bestuursleden. 
 
Indertijd ben ik in contact gekomen met de Stichting Dwaze 
Vaders (SDV), daar ik werkelijk verbijsterd was, wat er alle-
maal rondom omgang en gezag plaats kon vinden.  
Een soort extra klap in het gezicht, zeg maar.  
Daar de Stichting Dwaze Vaders zeer veel ervaring heeft met 
mensen met problemen met omgang met hun kinderen, 
konden zij mij een zekere steun en handvaten geven waarmee 
ik destijds verder kon. 
 
Uit mijn contacten met de SDV bleek dat veel mensen tegen 
dezelfde problemen aanliepen: advocaten die niets doen, een 
kinderbescherming waarvan de objectiviteit, netjes gezegd, 
toch wel enigszins ter discussie staat, (evenals bij andere 
‘hulp’verleninginstanties), gebrekkige of ontbrekende infor-
matieverstrekking van de diverse instanties, en ga zo maar 
door.  
Kortom: op papier lijken een heleboel dingen zo mooi 
geregeld, maar in de praktijk  werken dingen helaas vaak 
anders. Met vergaande gevolgen nadien. 
 
Dit alles moet veranderen. Daarom heb ik ook de bestuurs-
functie aanvaard.  
Ik wil mij volledig inzetten voor het feit dat een kind het contact 
moet kunnen behouden met beide ouders. Er is al genoeg 
verdriet veroorzaakt bij kinderen en niet verzorgende ouders. 
Om dit te bereiken zullen er nog een aantal hobbels moeten 
worden genomen.  
 

Dit kan alleen door alle problemen onder de aandacht te 
blijven brengen bij diverse instanties.  
 
Het oude bestuur heeft hier hard aan gewerkt. En ook als 
nieuw bestuur zullen wij hier hard aan werken. 
 
Maar een bestuur kan dit niet alleen, hoe hard wij ook zullen 
werken.  
Daarom hoop ik dat er veel mensen zullen zijn die de SDV een 
warm hart zullen (blijven) toedragen. Want hoe meer leden, 
hoe meer SDV kan doen, zowel voor de leden als naar de 
diverse instanties toe.  
 
Het idee dat dit kan betekenen dat contact tussen een kind en 
niet verzorgende ouder hersteld kan worden of gehandhaafd 
kan blijven, moet toch een enorme motivatie zijn om lid te 
worden/blijven van de Stichting Dwaze Vaders.  
Voor mij in ieder geval wel. 
 
Perry Stuart. 

-------------------------------------------------------- 
 
Waarom ik? 
 
Dat was de vraag die ik Leo stelde toen ik gevraagd werd een 
nieuw bestuur te vormen.  
Ik zie mezelf namelijk niet als voorzitter van een stichting als 
“Dwaze Vaders”, ik kan nooit een man met het kaliber Leo 
vervangen. Wat dan wel? 
Regiovertegenwoordiger was ik reeds, iets waar ik me wel in 
kon vinden.  
Alleen werd vanuit het gehele land steeds vaker een beroep 
op me gedaan en wat ligt dan meer voor de hand als daar toch 
een stukje verantwoordelijkheid voor te nemen.  
Het regelen en organiseren gaat me over het algemeen goed 
af, dus ga ik samen met Tineke, Arthur en Perry verder. 
Waarom ik? Gewoon, omdat ik het nodig vind. 
Niet om te proberen het beter te doen als het oude bestuur, 
dat lukt niet. 
Anders wel, met uiteindelijk Leo toch als adviseur op de 
achtergrond. Dergelijke ervaring kunnen we uiteindelijk niet 
missen. 
 
Wie ik ben? Gewoon, Frank, meneer van Haaren voor intimi. 

-------------------------------------------------------- 
 

Na zich 10 jaar met hart en ziel voor de Stichting te heb-
ben ingezet, vond het bestuur het tijd om op te stappen. 
Nieuwe bestuursleden werden gezocht, en daarvoor heeft 
men mij dus ook gevraagd. 
 
Dat heeft me aan het denken gezet, temeer omdat ik een 
persoon ben die zich liever achter de schermen bezig houdt. 
Dan komt de volgende gedachte: Zoals bij vele stichtingen, 
verenigingen en andere clubjes is het moeilijk om mensen te 
vinden die een bestuursfunctie willen vervullen. 
Ik ben al langer werkzaam voor de Stichting, met name voor 
regio Noord. 
 
De Stichting Dwaze Vaders bestaat 10 jaar, en zolang weet ik 
al van het bestaan af; ik las een stukje in de krant over de 
oprichting en toen was ik al onder de indruk. 
Destijds nog getrouwd, en met deze problematiek hield ik mij 
niet bezig, ik stond er zelfs niet bij stil dat mensen dit elkaar 
aan konden doen; het kind de andere ouder te onthouden. 
Goh, dat mensen dát deden… 
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Helemaal erg vond ik het dat het blijkbaar zo veel voor kwam, 
dat er een Stichting voor opgericht moest worden om dat leed 
te bestrijden. 
 
Een paar jaar zijn verstreken zonder iets met dit bericht te 
doen. Vervolgens ging mijn huwelijk stuk en we zijn als 
vrienden uit elkaar gegaan. Beiden zijn we in hetzelfde dorp 
blijven wonen opdat de kinderen zonder problemen naar beide 
ouders konden gaan. 
In dezelfde periode las ik ook een advertentie, bij de familie-
advertenties, van een vader die zijn dochter feliciteerde. 
Deze advertentie, net als de oprichtingsadvertentie van de 
Stichting, is in mijn geheugen gebrand vanwege het leed wat 
erachter schuil ging. 
 
Misschien een jaar later leerde ik mijn huidige vriend kennen. 
Via hem ben ik actief in contact gekomen met de Stichting.  
Hij was zo’n vader die geen contact had met zijn kinderen, en 
zeker niet omdat hij dat niet wilde! 
Zo ben ik er een beetje ingerold, mede door mijn betrokken-
heid als ‘partner van’. 
 
Nu dus als bestuurslid, en ik moet nog wennen aan het idee. 
Zeker als je gewend bent om ‘achter de schermen’ bezig te 
zijn.  
Eng vond ik het ook om in die nieuwe functie al die mensen te 
zien op de Landelijke Dag. Voor mijn gevoel werd ik door hen 
nieuwsgierig aangestaard. 
Nu kan ik die blikken vertalen: allemaal mensen met hetzelfde 
probleem, geen omgang met hun kind(eren), wat opgelost 
moet worden! 
Reden genoeg om ‘achter de schermen’ vandaan te kruipen.  
Ik hoop dat ik op mijn eigen wijze een steentje kan bijdragen 
aan de strijd tegen het omgangsonrecht. 
 
Tineke Sterenborg, 
Regio Noord. 
 

 
 

 

Nieuws van de 
werkgroep politiek 

 
Na de drukke tijd rond landelijke dag, Sinterklaas, Kerst en 
daarbij ook nog de wisseling van het bestuur, dit alles in 
de dreigende schaduw van een millenniumbug die het 
volk naar de winkels joeg waar het proviand voor vele 
dagen, en kaarsen voor noodverlichting en noodrantsoen 
insloeg, is er niet veel nieuws te melden. 
 
In december vond het laatste congres plaats in een serie van 
drie, die begon  op 24 juni en werd georganiseerd door de 
Open Universiteit Brabant in opdracht van het Ministerie van 
Justitie, naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het 
Platform van Samenwerkende Cliëntenorganisaties in de 
Jeugdzorg. (SCJP). 
 

 
Hoewel de Stichting Dwaze Vaders geen cliëntenorganisatie is 
of wil zijn, was de uitnodiging voor deze congressenserie 
natuurlijk gepast: zij is de grootste verzetsbeweging in ons 
land tegen omgangsonrecht en geklungel in het familierecht. 
 
De titel waaronder de serie werd georganiseerd brengt een 
enigszins ervaren Dwaze Vader echter onmiddellijk in een 
toestand van alarm.  
 
Hij luidde: “Het belang van het Kind – van een toverformule 
naar een hanteerbare definitie”. 
 
Alarm dus, want uit deze ontboezeming van (of namens) het 
ministerie blijkt dat men zich er daar terdege van bewust was, 
dat het belang van het kind als een toverformule werd gebruikt. 
Men wist het. 
Bovendien blijkt uit de titel dat men naar een … nieuwe tover-
formule zoekt, want dat is de enige conclusie die kan worden 
verbonden aan het begrip “hanteerbare definitie”. 
De Stichting Dwaze Vaders bevond zich in een dilemma: 
meedoen en medeplichtig worden, of niet meedoen en later 
het verwijt krijgen: “Eigen schuld”.  
De Stichting besloot mee te doen. 
 
Het eerste congres in juni bracht ons professor Gardner, en 
daarmee is het meeste goede nieuws over dat congres wel 
verteld. 
 
Het tweede congres lag grotendeels buiten onze “scope” en 
daaraan namen wij dus niet deel, maar de afsluiting op 16 
december werd weer wel bezocht.  
Dat werd een bittere teleurstelling, maar leverde inderdaad het 
onweerlegbare bewijs dat cliëntenorganisaties worden inge-
pakt en medeplichtig gemaakt, door het Ministerie van Justitie. 
 
Ten eerste bleek de uitgereikte evaluatie van het eerste 
congres, van 24 juni 1999,  wel heel vaag en flodderig. 
Vooral met betrekking tot dat  wat het prachtige sluitstuk had 
moeten zijn, de discussieronde aan het einde van de dag, ge-
durende welke nou juist de door de wet tekort gedane partijen 
hun inbreng zouden hebben. 
Een opmerking daarover, die luidt dat  “er emotionele 
discussies waren” is in feite buiten de orde.  
Aan de inbreng zelf worden geen woorden vuil gemaakt en 
daarmee schiet de evaluatie dus inderdaad tekort. 
Na de opening werd er in verschillende panels gediscussieerd. 
Elk panel bestreek een eigen gebied, en de discussie werd 
steeds op gang gebracht met een aantal stellingen. 
Als in het panel een discussieronde was afgemaakt, werd de 
grote zaal aan het woord gelaten: ruim honderd honden die om 
één woord moesten vechten. 
De meesten gaven de moed voortijdig (en terecht) op. 
 
Het meest interessant, en geladen, was de paneldiscussie 
over het recht op omgang dat tussen ouders en kinderen 
bestaat. In dat  panel behalve mr. Prinsen ook een directeur 
van een Raad voor de Kinderbescherming.  
En zie: hun meningen waren verdeeld. 
 
Tijdens de borrel na afloop bleek iets soortgelijks. Een 
topambtenaar van het Ministerie opperde in een gesprek met 
mr. Prinsen en in antwoord op vragen die deze stelde vaak: “Ik 
denk dat het hierin zit dat …”.  
U leest het goed: “Ik denk dat …”. 
Wat een ander denkt is precies even belangrijk, in een  
democratie, maar met denken en geloven schiet niemand  
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natuurlijk een steek op. 
  
Toen deze topambtenaar even later ook nog opmerkte dat  
“De wet ook niet alles kan regelen…”, ging bij onze vertegen-
woordiging het licht uit. 
De wet is bedoeld om alles juist wél te regelen, mogen we 
hopen, en hier poneert een topambtenaar losjes dat er 
machten zijn die boven de wet gaan, en accepteert dat 
blijkbaar. 
Het gemak waarmee deze opmerking werd gemaakt is 
werkelijk adembenemend. 
De aanleiding voor deze opmerking was het pleidooi van  
mr. Prinsen om omgang gelijk te stellen aan gezag en om 
naleving van een omgangsregeling op dezelfde manier af te 
dwingen als naleving van het gezag, met de sterke arm dus. 
De frontale onwil om de redelijkheid, en de verstandigheid, van 
dit pleidooi in te willen zien is werkelijk adembenemend 
onthutsend. 
 
 We zijn er nog lang niet. 
 

De werkgroep politiek. 
 

 
 

 

PAS 

 
The Parental Alienation Syndrome - het Ouder 

Vervreemdings Syndroom - PAS 
 
PAS is een psychiatrische ziekte die voorkomt bij echt-
scheidingskinderen. Het is ontdekt door prof. Richard A. 
Gardner van Columbia University, New York, die ongeveer 
40 boeken en 250 artikelen op zijn naam heeft staan, en 
het bestaat sinds ongeveer 15 jaar. 
 
Bij PAS zijn altijd drie partijen betrokken: 
 
1. De PAS veroorzakende ouder: de PAS dader. 
2. De andere ouder: het PAS slachtoffer. 
3. De kinderen van die ouders: de PAS kinderen. 
 
 
PAS ontstaat als een ouder zijn kind (of kinderen) gaat hersen-
spoelen (of programmeren) om zo bij een Raad voor de 
Kinderbescherming, bij een bureau als ABJ, PAR etc., of bij 
de rechtbank de eigen positie te versterken. 
Met de hersenspoeling wordt een wig gedreven tussen de 
andere ouder en het kind, waar door verwijdering en 
vervreemding tussen die ouder en het kind wordt bewerkt. 
 
PAS wordt een echt syndroom als er TWEE partijen een 
bijdrage aan gaan leveren: de dader en kind zelf. 
Hersenspoelen alléén is geen PAS. 
De dader programmeert het kind en voert tegelijkertijd een 
lastercampagne tegen het slachtoffer, zonder terughoudend-
heid of schaamtegevoelens. 
Wanneer het kind een bijdrage gaat leveren wordt de laster 
vernederend en krenkend voor het slachtoffer. 
 
 

In de medische wetenschap wordt van een syndroom 
gesproken als verschillende ziekteverschijnselen tegelijkertijd 
optreden, als gevolg van één enkele oorzaak. 
Bijvoorbeeld het Down syndroom: mongoloïde trekken, korte 
pink, geestelijke achterstand en andere gevolgen treden op als 
gevolg van één oorzaak, een genetische afwijking. 
 AIDS is ook een voorbeeld: patiënten krijgen vlekken op hun 
huid,  zij vermageren sterk en worden vatbaar voor allerlei 
infectieziekten als longontsteking en dergelijke. 
Daarvoor bestaat weer maar één oorzaak: de HIV-infectie. 
 
PAS is dus een syndroom dat ontstaat als een gehersenspoeld 
kind een eigen bijdrage gaat leveren aan het verbreken van de 
band met de andere ouder, het PAS slachtoffer.  
Het wordt gekenmerkt door acht duidelijke symptomen, te 
weten: 
 
1. Er is een campagne van laster en vernedering jegens het       

  PAS slachtoffer. 
2. Ook de meest absurde en belachelijke argumenten   

worden gebruikt. 
  3.    Er is geen spoor van twijfel of aarzeling bij de kinderen. 
  4.    Kinderen doen alsof ze alles zelf hebben bedacht. 
5. PAS dader en PAS kind steunen en bevestigen elkaar   
       over en weer. 

  6.    Er is geen enkel schuldgevoel (bij PAS dader of kind). 
  7.    In termen en redeneringen wordt de PAS dader door het 
         kind nagepraat. 
8. De vijandigheid wordt uitgebreid tot de familie en   
       kennissen van het PAS slachtoffer. 

 
PAS kan in meer of minder ernstige zin voorkomen. 
 
Als slechts enkele van de acht hoofdsymptomen aanwezig 
zijn,  is er sprake van lichte PAS, de eerste categorie. 
Als alle of bijna alle hoofdsymptomen aanwezig zijn is de PAS 
matig (tweede categorie) of ernstig (derde categorie). 
 
Bij lichte PAS hebben de kinderen, hoewel soms tegen-
stribbelend, wel contact met de andere ouder. Zolang dat 
contact blijft gehandhaafd wordt in de meeste gevallen 
voorkomen dat de PAS zich verder ontwikkelt. 
 
Bij matige PAS kan het contact alleen met veel kunst en 
vliegwerk, en overwinnen van tegenwerking, plaatsvinden. 
 
Bij ernstige PAS zijn de kinderen psychisch gestoord en 
fanatiek. Ze lopen weg tijdens de omgang en hun stemming 
gedurende de omgang met de slachtoffer ouder blijft vijandig. 
De kinderen spreken van “wij” (dat is: zijzelf en de PAS dader) 
in plaats van “ik”. Het contact gaat uiteindelijk verloren. 
 
Elke echtscheiding heeft iets PAS-serigs in zich. Als PAS zich 
ontwikkelt, van bijna afwezig, naar licht en verder, zijn de 
kinderen psychisch ziek aan het worden. 
 
PAS daders zijn vaak min of meer hysterisch en/of paranoïde 
(moeders), of psychopathisch (geldt meestal voor vaders). 
Net als hysterie en paranoia heeft PAS besmettelijke eigen-
schappen. Kinderen steken elkaar vaak aan, en dat is de 
reden waarom PAS daders vaak hun oudste kind als bond-
genoot in de PAS-strijd gebruiken. 
Maar ook therapeuten, hulpverleners en advocaten worden 
vaak besmet. Ook, omdat ze daarop worden geselecteerd, 
door de PAS dader: doet een advocaat of hulpverlener niet  
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mee, dan wordt hij simpelweg ingeruild voor een williger 
collega. 
Net als hysterie en achtervolgingswaanzin, is PAS ongevoelig 
voor therapie. 
 
PAS is een ernstige vorm van emotioneel misbruik;  PAS-
daders zijn niet te behandelen, in therapie, omdat ze hun eigen 
positie niet kritisch willen- en kunnen bezien, en die ook zeker 
niet willen veranderen. 
De enige remedie tegen PAS is het instellen van sancties, 
door de rechter, tegen "PAS gedrag".  
Sancties als het overdragen van de kinderen aan de andere 
ouder, en zelfs gevangenisstraf. 
PAS kinderen lijken op kinderen die zijn opgegroeid in een 
sekte: ze moeten op dezelfde wijze worden gedeprogram-
meerd. 
 
In Amerika zijn al staten waarin PAS gedrag wordt bestraft. 
Maar de gerechtelijke procedures duren lang, en tijd is de 
grootste bondgenoot van de PAS dader. 
Als de PAS ernstig is, en lang genoeg aanhoudt, wordt de 
binding van het PAS kind met het PAS slachtoffer definitief 
vernield. 
Aan seksueel misbruik komt een eind, aan PAS niet. 
Overigens gaat PAS vaak gepaard met de dreiging van, en de 
angst voor, beschuldigingen van seksueel misbruik. 
 
Zolang wetgeving en rechtspraktijk zich niet verweren tegen 
deze echtscheidingsziekte nummer één, is er slechts de hoop 
dat de kinderen zelf de schade kunnen beperken: intelligente 
kinderen lijken hierin soms te slagen. 
 
Te hooi en te gras enkele uitspraken over PAS: 
  
1. Een andere naam die in de literatuur voor PAS is 

gebruikt, luidt: Malicious Mother Syndrome        
(Boosaardige Moeder Syndroom). 

2. PAS daders zijn vaak (erg) emotioneel. 
3. PAS daders zijn niet terughoudend over het misbruik 

en de verwaarlozing waaraan hun kinderen zouden 
hebben geleden. 

4. PAS slachtoffers worden vaak op sadistische manier 
uitgescholden, belasterd, gekleineerd en vernederd, 
óók en vooral door hun kinderen. 

5. Sinds vaders meer en meer als zorgouder worden 
aangewezen, veranderen de percentages van 
moeders en vaders als PAS dader. Aanvankelijk was 
90 % van de daders de moeder en 10 % de vader. 
Recentelijk gaat deze verhouding naar 50 % voor de 
moeders en de vaders (in de USA).   

6. Hysterische mensen kunnen door de realiteit tot 
inzicht worden gebracht, PAS daders niet. 

7. Paranoïde PAS daders zoeken vaak wraak en plegen 
chantage. 

8. PAS wordt gekenmerkt door het uitvergroten en over-
drijven van kleine gebreken en (veronderstelde) te-
kortkomingen. 

9. Tijd is de grootste bondgenoot voor PAS daders. 
10. PAS ontstaat zonder echte reden. Als er wél een 

reden is, in de vorm van seksueel misbruik, geweld 
etc., dan is er geen sprake van PAS. 

11. PAS daders draaien met alle winden mee en zijn 
ondankbaar. 

12. PAS kinderen schromen niet hun vader zwart te 
maken voor de rechter. 

13. PAS kinderen zijn de wapens van de PAS dader. 
14. PAS is een woekering: PAS maakt (kinderen)  

 
machtig, macht bevordert PAS. 

15. PAS berust voornamelijk op waandenkbeelden, 
leugens en overdrijving. 

16. PAS corrumpeert kinderen en is daarom een misdaad 
zonder weerga. 

17. Rechtbanken corrumperen ouders door uitstel en 
weigering van actie. 

18. Schoolleiders zijn in de regel meegaand t.a.v. PAS 
daders. 

19. PAS daders boycotten elke mogelijke ontmoeting met 
het slachtoffer. 

20. PAS begint vaak als het slachtoffer een nieuwe relatie 
begint. 

21. PAS daders vinden een gewillig oor bij therapeuten. 
22. Tegen ernstige PAS bestaat maar één remedie: 

wijziging van het gezag. 
 
 
Tenslotte: 
 
In het boek “Pragmatische aspecten van de menselijke 
communicatie” stellen de auteurs (Paul Watzlawick e.a.) dat 
psychiatrische ziekten vaak de uiting zijn van ontspoorde 
communicatie binnen een systeem.  
Een systeem in deze zin is bijvoorbeeld het gezin, de 
werkkring, etc.. 
Gesteld wordt, dat therapie voor de patiënt niet mogelijk is, 
zolang het ziekmakende systeem ongewijzigd in stand wordt 
gehouden.  
De door Gardner verdedigde remedie tegen PAS is een 
bevestiging van deze stelling. 
Het boek van Watzlawick is in vertaling verkrijgbaar: ISBN 90-
6001-218-6 
Een ander belangrijk punt is, dat het kind de aanwezigheid van 
beide ouders in een PAS systeem bewijst, doordat het zowel 
de rol van de dader, als die van het slachtoffer op zich neemt. 
Het kind is dader en slachtoffer tegelijk, en juist dat maakt PAS 
tot zo’n ernstige vorm van mishandeling. 
 
PAS wordt volledig beschreven in: “The Parental Alienation 
Syndrome”, ISBN 0-933812-42-b, door Richard A. Gardner.  
Zie ook Internet: http://www.rgardner.com/refs 
 
Sinds jaar en dag wordt wereldwijd in de psychiatrie gebruik 
gemaakt van een soort bijbel, die regelmatig wordt vernieuwd 
en waarvan de actuele uitgave bekend staat onder de naam 
DSM IV. 
In deze bijbel is PAS nog niet beschreven, maar alles wijst er 
op, dat in het nieuwe DSM V wél een plaats zal zijn ingeruimd 
voor PAS, dat dan misschien zal zijn omgedoopt in PAD: 
Parental Alienation Disorder. 
 
We zullen het hopelijk spoedig weten. 
      
                                                   

“Ik pas 
voor PAS” 

 
 
 
 
 
 
 
   



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

11  

Voor u gelezen 

 
In weekblad Panorama nr. 47, uitgave 17 november –24 
november 1999. 
Panorama heeft toestemming verleend delen van dit 
artikel te gebruiken voor plaatsing in onze nieuwsbrief. 
E.e.a is voorzien van commentaar van onze Stichting. 
 

Raad vóór of Raad tégen de 
Kinderbescherming? 

 
Elk jaar weer dreigen honderden kinderen de vernieling in 
te gaan. Door ouders die verslaafd zijn, hun handen niet 
thuis kunnen houden of hun scheiding over de hoofden 
van hun kroost heen uitvechten. De Raad voor de 
Kinderbescherming is dan vaak de laatste reddingsboei. 
Maar juist die instantie zou rapporten vervalsen, macht 
misbruiken en een bastion van ambtelijke arrogantie 
vormen – met soms dramatische gevolgen.  
Loze beschuldigingen of kritiek die hout snijdt? 
 

Dossier 1: 
vader/huisarts vecht 8 jaar lang voor zijn kinderen 

 
Op 8 juli 1991 klopt Peter aan bij de Kinderbescherming omdat 
hij vindt dat zijn drie kinderen  dan 12, 10 en 2jaar oud - slecht 
worden verzorgd door hun moeder Peter: "Nadat mijn vrouw 
en ik uit elkaar zijn gegaan, krijgt mijn ex geregeld andere 
mannen over de vloer, worden de kinderen geslagen en drinkt 
moeder te veel." 
 
De inmiddels 50 jarige huisarts uit Noord-Holland hoopt dat de 
Raad hem zal helpen, maar die kiest partij voor zijn ex. Peter 
pikt dat niet en voert tot op de dag van vandaag processen 
tegen raadsmedewerkers. En met succes!  
Zo dient hij in 1993 een klacht in bij het Nederlands Instituut 
van Psychologen (NIP) tegen het onafhankelijke onderzoeks- 
bureau MWKJ uit Amsterdam, dat in opdracht van de Raad 
een rapport over zijn situatie heeft gemaakt. 
Hij ontdekt dat het ‘onafhankelijke’ MWKJ na afronding van het 
onderzoek aan de Kinderbescherming vraagt of bepaalde 
punten in het rapport eventueel nog wat moeten worden 
aangescherpt.  
Het NIP vindt dat deze handelswijze de geloofwaardigheid van 
de rapportage aantast en in strijd is met de rol van 
onafhankelijk onderzoeker; het berispt het onderzoeksbureau 
dat voor de Raad werkt.  
Een andere klacht van Peter - dat hij geen inzage en mogelijk- 
heid tot correctie krijgt in het rapport - wordt eveneens gegrond 
verklaard. 
Vervolgens dient Peter een klacht in bij de officier van justitie 
wegens valsheid in geschrifte, gepleegd door de Raad. 
De aanklacht wordt geseponeerd.  
"Niet verwonderlijk;' aldus Peter, "want de Raad voor de 
Kinderbescherming valt onder justitie en die  twee houden 
elkaar de hand wel boven het hoofd." 
 
Hij ergert zich er ook mateloos aan dat de Raad niet probeert 
de waarheid boven tafel te krijgen: "Ik heb 34 getuigenver-
klaringen - in bijzijn van twee getuigen - overhandigd aan de 
directeur van de Raad, maar een nieuwe onderzoekster deelt 
mij vier maanden later doodleuk mee dat zij deze verklaringen 
niet kent.  
 

Ook wil ze mij een bandopname teruggeven van een twee uur  
durend gesprek van mijn oudste zoon met een doctor in de 
psychologie en pedagogiek over de nare ervaringen met z’n 
moeder. De onderzoekster weet niet wat ze met die band 
moet. De afgelopen tien jaar ben ik van de ene verbijstering in 
de andere gevallen. En ik ben nog niet klaar met de Raad, 
hoewel twee van mijn drie kinderen inmiddels uit eigen 
beweging bij mij zijn komen wonen. 
Het is een principezaak geworden. Wel ben ik blij dat door mijn 
optreden de Raad inmiddels anders is gaan opereren. Het is 
dus niet helemaal voor niets geweest." 
 

COMMENTAAR KINDERBESCHERMING 
 
Dit is een echtscheidingsdrama. Peter en zijn echtgenote 
staan lijnrecht tegenover elkaar. Ons is echter nooit gebleken 
dat zijn beschuldigingen aan het adres van de moeder 
kloppen. Hij beleeft dat kennelijk anders. 
Overigens is het wél zo dat door toedoen van zijn klachten de 
procedures zijn aangepast. We hebben niets aan het rapport 
van het MWKJ laten toevoegen, maar we kunnen ons 
voorstellen dat die indruk is gewekt. Dat proberen we in de 
toekomst te voorkomen.” 
 
Stichting Dwaze Vaders vraagt aan de Raad: Voorkomen 
is beter dan genezen? Wil dit zeggen dat u inderdaad 
besmet bent? 

 
Dossier 3: 

Vader Johan heeft 118 klachten verzameld 
 
Johan heeft zijn buik vol van de Raad. De fysiotherapeut uit 
Breda deponeerde een lijst met niet minder dan 118 
klachten tegen de instelling. Johan is van mening dat zijn 
vrouw wordt bevoordeeld, met ernstige gevolgen voor zijn 
beide kinderen, 6 en 8 jaar oud. 
 
Johan: "De kinderen worden lichamelijk en geestelijk  mishan-
deld door mijn vrouw en haar nieuwe vriend. Ook hebben ze 
sex in het bijzijn van de kinderen." 
Johan is 23 jaar getrouwd wanneer zijn vrouw voor de 
charmes van een masseur valt. De bom barst wanneer de 
kinderen het verliefde duo in de ouderlijke woning betrappen 
op het moment dat zij staan te vrijen. De kinderen zijn over 
hun toeren. Na vier dagen ruzie verlaat Johan de woning, 
vanaf dat moment mag hij zijn kinderen niet meer zien. 
 
Johan benadert de Kinderbescherming om een omgangsrege-
ling af te dwingen. 
Johan: "Ik hoorde aanvankelijk niets van ze. 
Na een half jaar kreeg ik bericht dat de Raad actie ging onder- 
nemen. Weer anderhalve maand later had ik mijn eerste 
gesprek met een raadsmedewerker.  
Ze kozen partij voor mijn vrouw. Ze weigerden te geloven dat 
er seksuele escapades hadden plaatsgevonden. 
De kinderen, die uitsluitsel hadden kunnen geven, mochten 
niet worden gehoord. Die moesten worden ontzien.  
Het ouderlijk gezag zou naar moeder gaan en ik mocht de 
kinderen nooit meer zien. 
 
Hoewel de rechtbank eerder had bepaald dat ik ze wél mocht 
zien, had mijn vrouw daar lak aan.  
Daarin werd ze nu dus gesteund door de Raad. Een raadsme-
dewerkster heeft zwart op wit mijn vrouw geadviseerd de 
kinderen niet meer af te staan.  
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Die medewerkster is van de zaak afgehaald, maar 
officieel om andere redenen.  
Mijn zaak werd overgeheveld naar een ander rayon van de 
Raad. Maar dat maakte geen verschil, want beide rayons 
zitten in hetzelfde pand, in kamers naast elkaar. 
Mijn verzoek om een onafhankelijk onderzoeksbureau in te 
schakelen,  wees de Raad af. 
 
Ik beschuldig de Raad van het maken van rapporten die 
volstaan met leugens en verdraaiingen, van het geen         
moeite doen om de waarheid te achterhalen, van bedreigingen 
en nalatigheid. 
Het Nederlands Comité van de Rechten van de Mens heeft 
mijn klachten onderzocht en geconstateerd dat de Raad zich 
hieraan inderdaad schuldig  heeft gemaakt.  
Ondertussen heeft de  rechtbank bepaald dat de Raad zich 
niet meer met de zaak mag bemoeien. Uit een door de 
rechtbank bevolen onderzoek is naar voren gekomen dat de 
kinderen omgang met mij moeten hebben, omdat er tegen mij 
geen enkel bezwaar bestaat, ondanks beschuldigingen aan 
mijn adres door de Raad.  
Maar mijn vrouw blijf dwarsliggen, ondanks alle rechterlijke 
uitspraken. Met dank aan de Kinderbescherming. 
 

COMMENTAAR KINDERBESCHERMING 
 
“Het duurde te lang voor het onderzoek werd gestart en dat 
heeft de verhouding tussen Johan en de Raad vertroebeld. 
Johan had op grond van eerdere ervaringen al weinig 
vertrouwen in de Raad. Om de vertrouwensbasis intact te 
houden hebben we getracht overeenstemming te bereiken 
over de onderzoeksopzet, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. 
Daarom hebben wij de rechtbank geadviseerd om in het 
belang van de kinderen een andere deskundige in te 
schakelen.” 
  
Stichting Dwaze Vaders vraagt aan de Raad: Probeert u 
altijd een vertroebelde vertrouwensbasis intact te 
houden? Vind u het vreemd dat u geen medewerking krijgt 
als men u niet vertrouwt of u het vertrouwen beschaamd? 
 

Stichting de Ombudsman 
                `De Raad is niet meer van deze tijd’ 
 
"De Raad voor de Kinderbescherming is niet meer van deze 
tijd.”  
Ria Hennis, coordinator van de landelijke vrijwilligers bij 
Stichting de Ombudsman in Hilversum, vindt de typering `mid-
deleeuws' net even te ver gaan, maar is wel van mening dat er 
snel iets moet veranderen. "Want de Raad hanteert nog steeds 
wetgeving uit 1911 en dat kan echt niet meer." 
Zij heeft wekelijks met de Kinderbescherming te maken. 
Overigens benadrukt zij  dat  haar ervaringen wel gekleurd 
zijn, omdat de Stichting de Ombudsman een dossier pas in 
behandeling neemt als de betrokkenen overal elders zijn 
vastgelopen.  
Toch is zij niet mild in haar kritiek: 
* "De Raad voor de Kinderbescherming is een log apparaat, 
waar vrijwel iedereen zijn  verantwoordelijkheid afschuift op 
anderen. Je krijgt vrijwel nooit degene te pakken die over jouw 
zaak gaat.  
Daarbij verschuilen ze zich achter de privacy van de cliënt, 
eraan voorbijgaand dat wij als gemachtigde van de tegenpartij 
optreden. In hun stukken beschuldigen ze vaak onze cliënt, 
maar toch krijgen wij geen inzage  daarin. 
Nog steeds niet, hoewel de Raad beweert tegenwoordig 
  

meer openheid te betrachten. Wij merken daar in de praktijk 
echter bitter weinig van." 
 
* "Hun rapportage is vaak gekleurd. Een voorbeeld: wanneer 
een werkende vader regelt dat zijn kind op school kan over-
blijven, komt in het rapport te staan dat vader nooit thuis is. 
Feitelijk niet onjuist, maar uiterst suggestief en bedoeld om de 
beslissing over de voogdij te manipuleren. 
Als een moeder beweert dat vader incest pleegt, komt in het 
rapport te staan dat er een vermoeden van incest bestaat. Bij 
wie dat vermoeden bestaat, wordt fijntjes in het midden 
gelaten.  
Daar scoor je altijd mee, want bij incest gaat terecht iedereen 
op zijn achterste benen staan." 
 
* "De Raad doet absoluut niet aan waarheidsvinding. 
Vermoedens over incest of mishandeling worden nooit gecon-
troleerd, maar klakkeloos aan een rapport toegevoegd." 
 
* "De Raad negeert ook vaak informatie van scholen, huis-
artsen, psychiaters en andere deskundigen. Sterker nog, zelfs 
naar de betrokken kinderen wordt niet geluisterd. Blijkbaar 
hebben zij zich vooraf een beeld gevormd waar het heen moet 
en alles wat daarmee in tegenspraak is, negeren ze. Ook de 
ingeschakelde ‘onafhankelijke' adviesbureaus schrijven in 
overleg met de Raad hun rapporten, zodat ze het al gevormde 
beeld bevestigen." 
 
Volgens Ria Hennis ontstaat het beeld van een justitieel 
orgaan dat zijn eigen gang gaat. "Uitgangspunt is de kinde- 
ren bij de moeder te plaatsen. In principe ben ik het daar mee 
eens, maar het is niet altijd zo dat moeder de kinderen het 
beste kan verzorgen.  
Omdat de Raad beslist kijken de meeste betrokkenen echter 
wel drie keer uit om een klacht in te dienen. De Raad heeft alle 
macht en die is oncontroleerbaar. 
Er zou een onafhankelijk toetsingsbureau moeten komen om 
de Raad kritisch te volgen." 
 
Stichting Dwaze Vaders: Hier hebben wij niet veel aan toe 
te voegen…… 
 
 

7 vragen aan de Kinderbescherming 
 
De kritiek op de Raad liegt er niet om. Terecht of niet? 
Voorlichters Josephine Vogel en Philip Paar beantwoor-
den de kritische vragen. 
                                          
1. Wat doet de Kinderbescherming precies?                                     
"De Raad komt op voor kinderen die slachtoffer zijn van  bij-
voorbeeld mishandeling, verwaarlozing, echtscheiding of in 
aanraking zijn gekomen met de politie. 
Jaarlijks verricht de Raad zo'n 32.000 onderzoeken. Ook 
adviseert zij de (kinder)rechter; soms vraagt zij de rechter 
maatregelen te nemen, zoals uithuisplaatsing.” 
 
2.Arrogant, kinderdieven... Hoe komt de Kinderbescherming 
toch aan dat negatieve imago? 
"Dat heeft met de aard van ons werk te maken. We bemoeien 
ons soms ongevraagd - en ongewenst - met familieaangele-
genheden. Jaarlijks scheiden er 16.000 stellen met kinderen. 
Daarvan komt 10 procent bij ons terecht. De partij die de 
kinderen krijgt is tevreden, de andere partij niet. Die verliezers 
stappen soms naar de pers.  
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Maar het beeld dat we achter gesloten deuren dingen doen, is 
absoluut onjuist. In het verleden gebeurde dat wel, maar de 
laatste jaren is er ten aanzien van de openheid een enorme 
omslag geweest. 
Maar ondanks dat maken wij soms nog wel eens een fout. 
Tegenwoordig geven we dat ook openlijk toe!"  
 
3. Kan de Kinderbescherming tegen kritiek en  is de angst voor 
de macht van de Raad terecht? 
"We moeten wel eens slikken, maar nemen de kritiek wel 
uiterst serieus. De laatste jaren hebben we daar beter mee 
leren omgaan. Maar het kan nóg beter!  
En over die macht: toen we nog geen inzage in de stukken 
mochten geven was dat anders, maar nu kan iedereen zijn 
recht halen. 
Die angst heeft met het oude beeld van de Raad te maken 
en is nu dus misplaatst." 
 
4. Het ouderlijk gezag zou vrijwel altijd automatisch naar de 
moeder gaan. Waarom? 
"Dat valt mee. Vorig jaar kreeg in 63 procent van de gevallen 
de moeder de kinderen toegewezen." 
 
5. Gebleken is dat in het verleden rapporten van onafhanke-
lijke bureaus op verzoek van de Raad zijn aangescherpt  en 
daardoor een vooraf ingenomen standpunt onderbouwen. 
"Wij hanteren strenge regels en die gelden ook voor de door 
ons ingeschakelde bureaus. Het is ook niet zo dat één persoon 
beslist. Dat neemt niet weg dat betrokkenen de rapportage 
soms als partijdig ervaren.  
Dat rapporten soms achteraf werden aangescherpt wekt 
inderdaad een verkeerde suggestie. Met aanscherpen 
bedoelden wij echter `duidelijker schrijven', niet inhoudelijk 
aanpassen. Maar procedureel is dat onjuist en het gebeurt nu 
ook niet meer." 
 
6. De Kinderbescherming zou niet voldoende proberen de 
waarheid te achterhalen, beschuldigingen klakkeloos over-
nemen en onwelgevallige informatie negeren. 
"Dat is niet waar. We zijn geen politieagenten, maar we 
proberen wel te beoordelen in hoeverre beschuldigingen 
kloppen. Overigens ligt er een rechterlijke uitspraak dat de 
Raad niet verplicht is van derden verkregen informatie te 
controleren en pas in een rapport zou mogen opnemen indien 
de juistheid vaststaat." 
 
7. In hoeverre Is het beleid de laatste jaren veranderd? 
 "Enorm! De openheid is fors toegenomen, net als de 
aanspreekbaarheid. Met kritiek proberen we iets positiefs te 
doen en we zijn dus zeker niet langer ouderwets. Nieuw is ook 
dat we tijdens de gerechtelijke procedure proberen te bemid-
delen. In 50 procent van de gevallen komen de ouders dan 
met behulp van de Raad alsnog tot een vergelijk." 
 
Commentaar Stichting Dwaze Vaders: 
Proberen, proberen, proberen. Wanneer doet de Raad zijn 
naam eindelijk eer aan? 
 

                       

Brief van een donateur 
De onderstaande brief is ingezonden door een donateur 
van de Stichting en voorgelezen op de Landelijke Dag 
door Annemiek Bevaart. De donateur heeft toestemming 
gegeven voor plaatsing in de nieuwsbrief. 
 
Tijdens een gesprek tussen mijn ex-vrouw en mij, bij de 
kinderbescherming in Leeuwarden, gaf mijn ex te kennen dat 
zij op 1 augustus met vakantie zou gaan met de kinderen, 
direct na het weekeinde waarin de kinderen bij mij zouden zijn. 
Prima.  
De vrijdag ervoor werd ik gebeld door de kinderbescherming 
met de mededeling dat de kinderen niet zouden komen, omdat 
moeder had besloten twee dagen eerder met vakantie te gaan.  
Na enig overleg (lees: touwtrekken) werd ingestemd met de 
vakantie en zou ik de kinderen de eerstvolgende twee keren 
een dag langer hebben, dus op maandag weer weg in plaats 
van zondag. 
Het gesprek werd schriftelijk bevestigd, maar daar stond 
slechts 1x maandag in. Ik kon niet meer reageren omdat de  
raadsmedewerker met vakantie was toen ik de bevestiging 
kreeg.  
De eerste keer ging het goed. De kinderen gingen maandag 
weer terug naar moeder. 
 
De tweede keer, en nu komt het, lagen we zondagavond te 
slapen, toen er plotseling 6 mannen in de slaapkamer stonden. 
Ik werd plat op bed geduwd, er werd een zaklamp op mijn 
gezicht gericht en de kinderen werden door 2 mannen uit de 
slaapkamer gehaald.  
Toen ze mij loslieten rende ik er achteraan, maar werd daarbij 
getackeld.  
Ik viel een groot gat in mijn heup, kon niet opstaan, en weg 
waren ze. Ik wist niet waar naar toe.  
Later bleek dat de kinderen enkele uren in het politiebureau 
hebben gezeten, in hun pyjama. 
Moeder had de opdracht gegeven. 
De politie had met een koevoet de deur opengebroken.  
Ze hebben mij niets gevraagd over de bezoekregeling. 
Ze hebben niet naar kleren van de kinderen gevraagd. 
Ze hebben mij niet meegenomen. (Dan zou er in ieder geval 
een vertrouwd iemand bij de kinderen zijn geweest.) 
Ik heb onmiddellijk een aanklacht bij de burgemeester 
ingediend. 
 
Het is nu 3 maanden geleden gebeurd, en ik ben in die 3 
maanden 1x op gesprek geweest bij de politie, waarbij ik er 
achter kwam dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een 
eigen collega.  
Terloops vermeld ik dat ik in de afgelopen 13 weken door dit 
voorval slechts 5 uur mijn kinderen heb gezien. 
De kinderbescherming rekent mij dit allemaal zeer zwaar aan 
en vragen zich af of het nog wel zo verstandig is dat de 
kinderen en ik elkaar nog zien. 
 
Verder wil ik nog kwijt dat de politie Heerenveen alle assisten-
tie weigert als ik daarom vraag. Ze willen de kinderen geen 
trauma bezorgen. 
Dat wil ik natuurlijk ook niet, maar de moeder  weigert in alle 
opzichten mee te werken aan de bezoekregeling. 
De rechter heeft om die reden laten vastleggen dat ik assisten-
tie kan vragen aan de politie. Echter die weigeren ook. 
 
Hoe krijg je iemand kapot?        Zo dus. 
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Uitslag enquête 
 
Resultaten van de tijdens de landelijke dag gehouden 
enquête.  
 
De bezoekers werden in vijf discussiegroepen ondergebracht. 
De te beantwoorden vragen  kwamen slechts aan de orde 
wanneer  een groep ook aan bespreking van de betreffende 
stelling toekwam. Onderstaand de ins en outs van  het  
besprokene. 
 

De ins 
 

Onttrekking aan het ouderlijk gezag is een strafbaar feit. 
Onttrekking aan de omgangsregeling moet dat ook 

worden. 
 
Toelichting:  
Onttrekking aan het ouderlijk gezag is een naar verhouding 
zeldzaam verschijnsel.: ontvoeringen komen bijna niet voor. 
De strafrechtelijke handhaving van het gezag werkt preven- 
tief en effectief. Wie een kind ontvoert weet wat hem te 
wachten staat. 
 
Schending  van het omgangsrecht  staat niet in het Wetboek 
van Strafrecht. Zou dit wel het geval  zijn dan zou onttrekking 
aan de omgang even weinig voorkomen als onttrekking aan           
het gezag.  
 
Een omgangsouder die zijn kind(eren) niet te zien krijgt zou 
dan een beroep op de politie kunnen doen. De dreiging van 
een proces verbaal tegen de zorgouder werkt. 
 
Dit zal een sterk preventieve werking hebben, zodat de kinde-
ren worden beschermd tegen ruzies tussen de ouders die nu 
nog escaleren in verbroken contacten – ruzies die met de  
huidige wet- en rechtspraktijk juist krachtig worden uitgelokt.. 
 
Conclusie: 
Als het omgangsrecht wordt gehandhaafd hoeven vaders hun 
kind helemaal niet meer te ontvoeren. 
 
Enquête: 
Hoeveel deelnemers zien hoeveel kinderen niet, en hoeveel 
deelnemers denken dat hun contactprobleem zou zijn voor-
komen als het omgangsrecht al in het strafrecht geregeld was  
geweest. 

--------------------------------------------------- 
 
De  recente strafwetgeving ten aanzien van stalking zet de 

deur naar nieuwe valse beschuldigingen wijd open. 
 
Toelichting: 
Stalking zal, net als incest, een wapen worden om  omgangs-
regelingen onderuit te halen.   
 
Enquête: 
Hoeveel groepsleden zijn al van stalking beschuldigd, en hoe 
vaak en met welk resultaat is die  beschuldiging gebruikt in ge- 
rechtelijke procedures, bij de Raad voor de 
Kinderbescherming, etc. 

 
--------------------------------------------------- 

 
Een omgangsouder heeft te allen tijde recht op  

 
informatie over zijn kind(eren) – van de  andere ouder, van 
scholen, van de huisarts, … Dit recht op informatie  blijft  

bestaan,  totdat de  rechter  er op verzoek  van de 
informatie-gevenden beperkingen aan oplegt. 

 
Toelichting: 
Derden kunnen zich niet langer beroepen op iets als “het 
belang van het kind”.             
Het is nu vaak zo, dat een omgangsouder die om informatie 
vraagt als een misdadiger (want als een gevaar voor het kind) 
wordt bejegend die maar naar de rechter moet stappen om te 
vragen om een informatieregeling. Dat is de omgekeerde 
wereld. Het recht op informatie moet op dezelfde wijze worden 
behandeld als het recht op omgang (zie stelling 1). 
 
Enquête:  
Hoeveel deelnemers hebben nul op het informatierekest 
gekregen, en wie of wat heeft de slechtste reputatie op dat 
gebied. 

--------------------------------------------------- 
 

Weg met de term  “In het belang van het kind”. 
 
Toelichting:   
Het belang van het kind mag nimmer als beslissingsargument 
gebruikt worden. 
Iedereen kan er onder verstaan wat hij wil en dus is het wille-
keur. Dat geldt ook voor de geleerdste deskundige. 
Het belang van het kind is inhoudelijk onbepaalbaar, en 
daarom is het een onzinnig begrip. 
Discussies over het belang van het  kind leiden alleen maar tot 
ellende voor het  kind.  
        
Enquête:  
Hoeveel deelnemers hebben in hun procedures te maken 
gehad met “het belang van het kind” als belangrijk(st)e 
motivering. 

--------------------------------------------------- 
 

Instellingen zoals de Raad voor de Kinderbescherming 
dienen zich niet te bemoeien met omgangsregelingen. 

 
Toelichting:  
De  raad geeft door zijn bemoeienis ruimte aan, en lokt uit tot 
dat wat bestreden  hoort te worden : schending van het 
omgangsrecht. 
 
Enquête: 
Hoeveel deelnemers menen dat juist  door bemoeienis van 
instanties zoals de Raad voor de  Kinderbescherming geen 
omgangsregeling tot stand is gekomen. 

--------------------------------------------------- 
 
De Stichting Dwaze Vaders moet meer of andere diensten 

verlenen, en meer of andere initiatieven ontplooien in 
maatschappelijk en politiek opzicht. 

 
Toelichting: 
De Stichting Dwaze Vaders is ’s lands grootste stichting die 
zich bezig houdt met omgangsregelingen voor kinderen na 
scheiding. De stichting is de enige organisatie op dit gebied die 
het zonder subsidie stelt, en die dat ook zo wil houden omwille 
van de zuiverheid en vrijheid van meningsvorming en –uiting. 
 
Enquête:  
Graag suggesties en opvattingen. En wie zal dat betalen? 
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De  outs 
 

Er werden 5 discussiegroepen gevormd. Uitslagen en bijzonderheden worden hieronder weergegeven. 
 

 
Bijzonderheden: 
 
Tijdens de discussie werd de praktische haalbaarheid 
van de strafbaarstelling van niet meewerken aan een 
omgangsregeling betwijfeld. Sommigen hadden weinig 
fiducie in de handhaving van het strafrecht, anderen 
vonden dat de politie in ieder geval niet in uniform en 
met gillende zwaailichten zou moeten komen opdraven, 
in voorkomende gevallen. 
Er werd gepleit voor duidelijke sancties die van tevoren 

bekend zouden moeten zijn, voor een lik op stuk aanpak, voor bewerking van het gebied "tussen de oren". 
Er werd gewezen op het feit dat militairen met de marechaussee te maken zouden krijgen en dat het recht op omgang een 
onvervreemdbaar grondrecht moet zijn dat echter ook een plicht tot ontvangst door de bezochte ouder zou moeten inhouden. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
Bijzonderheden:  
 
Zoals blijkt heeft één discussiegroep deze 
stelling niet besproken. Het fenomeen 
stalking is betrekkelijk nieuw, en lijkt inder-
daad een rol te spelen als nieuw middel om 
een omgangsouder te diskwalificeren. In de 
publieke belangstelling lijkt de interesse 
echter al af te nemen. 
Uit één groep kwam de suggestie om 
protesten tegen valse beschuldigingen van 
stalking door te sturen naar D66 kamerlid, en 

voorvechter van wettelijke strafbaarstelling van stalking, Boris Dittrich. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
Bijzonderheden : 
 
Vooral overheidsinstellingen lijken het met de verplichting tot informatie-
voorziening niet erg nauw te nemen. 
De slechtste reputatie hebben hier de zorgouders, terwijl men zich bij 
scholen al bij voorbaat gestigmatiseerd voelt als men om informatie 
vraagt. 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------- 

 
Zoals te verwachten was, is ”het belang van het kind” een 
veelgezochte stok om mee te slaan.  
     
Bijzonderheden: 
 
De discussies verliepen nogal rommelig, op dit punt. De indruk 
is, dat de voetangels en boobytraps die de term "Het belang van 
het kind" in zich draagt, slecht zijn begrepen of onderkend. 

Discussiegroepen 1 2 3 4 5 TOTAAL
 
Aantal deelnemers per groep  

 
19 

 
20 

 
19 

 
22

 
26

 
   105 

 
Aantal deelnemers dat kinderen niet ziet  

 
 7 

 
14 

 
11 

 
18

 
18

 
    68 

 
Aantal vertegenwoordigde kinderen  

 
27 

 
34 

 
24 

 
36

 
32

 
   153 

 
Gevallen waarin wet node werd gemist  

 
15 

 
19 

 
12 

 
18

 
17

 
    81 

Discussiegroepen 1 2 3 4 5 TOTAAL
 

Deelnemers beschuldigd van stalking bij: 
 
RvK e.d. 

 
 3

 
 --

 
 4

 
 2

 
 0

 
      9 

 
Rechtbank 

 
0 

 
-- 

 
 2

 
 3

 
 0

 
      5  

 
Politie 

 
1 

 
-- 

 
4 

 
1 

 
1 

     
      7 

 
Deelnemers waarbij beschuldiging negatief effect had  

 
1 

 
-- 

 
3 

 
6 

 
1 

 
     11 

Discussiegroepen 1 2 3 4 5 TOTAAL
 

De informatievoorziening verloopt moeilijk: 
 
Bij scholen    

 
 9 

 
10 

 
 6 

 
 8 

 
 8 

 
    41 

 
Bij huisarts 

 
 2 

 
 5 

 
 9 

 
 8 

 
 4 

 
    28 

 
Bij zorgouder  

 
 8 

 
18 

 
10 

 
22 

 
11 

 
    69 

 
Elders 

 
 3 

 
 -- 

 
 7 

 
 1 

 
 5 

 
    16 

Discussiegroepen 1 2 3 4 5 TOTAAL 
 
”Het belang van het kind” was het belangrijkste motief:
 
Bij adviezen    

 
13 

 
15 

 
19 

 
22 

 
24 

 
     93 

 
Bij de rechtbank 

 
  6 

 
13 

 
16 

 
22 

 
11 

 
     68 

Voorts werden de gesprekken hierover, juist omdat de term zo vaak door de rechter en kinderbeschermers wordt gebruikt, al gauw 
emotioneel. 
Wel was men in meerderheid van mening dat "het belang van het kind" niet voldoende motief is om een omgangsregeling te schrap-
pen. Het belang van het kind zou vervangen moeten worden door iets als de "rechten van het kind", meenden sommigen. 
Anderen konden voor de fixatie op het belang van het kind geen begrip opbrengen.  
 

-----------------------------------------------------------------------  
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De vraag of het (bijna) ontbreken van contact  schadelijk is 
voor kinderen leverde wederom nogal emotionele discussies 
op, wat wordt weerspiegeld in de scores: 
 

 
Bijzonderheden: 
 
In één der groepen bleek uit een extra rondvraag, dat van de 
twintig deelnemers slechts één deelnemer vond, dat de Raad 
voor de Kinderbescherming zich met omgangsregelingen moet  
bemoeien. 
Dat verbreking van het contact tussen kind en één der ouders 
niet alleen slecht, maar zelfs schadelijk is, vond een duidelijke 
meerderheid der deelnemers. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
    
Het takenpakket van de Stichting Dwaze Vaders kan nog wel 
worden uitgebreid, volgens de donateurs. 
 
Men vindt dat de Stichting zich politiek militanter zou moeten 
opstellen, en ook dat dat nou juist niet zou moeten.  
Dat er voor betere public relations zou moeten worden 
gezorgd, dat de beeldvorming in de media zou moeten worden 
verbeterd, dat de stichting zich zou moeten presenteren in  
medezeggenschapsraden (MR’s) van scholen, onder het 
motto: "Zoek de vijand op", dat de stichting aan kinderpeda-
gogische en opvoedingsondersteuning zou moeten doen, dat 
er een helpdesk moet worden geopend, (ook) via e-mail, dat er 
een draaiboek annex handleiding voor scheidende ouders zou 
moeten zijn. 
 
Verder zou de bereikbaarheid van de stichting, voor donateurs 
zowel als voor onbekenden, moeten worden vergroot, er meer 
informatie aan bijvoorbeeld scholen moeten worden verstrekt, 
bij scholen moeten worden bemiddeld voor van informatie 
verstoken ouders.  
Er zou aan maatschappelijke begeleiding van niet-verzorgende 
ouders kunnen worden gedaan, en er werd voorgesteld een 
buddy begeleiding te starten. 
 
Daarvoor zouden de donateurs meer inzet moeten tonen en 
meer demonstraties moeten worden georganiseerd, de 
publieke opinie zonder ophouden bewerkt, de onderlinge steun 
vergroot en contacten  moeten worden aangeknoopt met 
gelijksoortige verenigingen en overkoepelende organisaties. 
Bij eerste contacten moet er een pakket informatie kunnen 
worden overhandigd. 
Het totale familierecht zou tot aandachtspunt moeten worden 
gemaakt. 
Over de financiering van dat al (voorzover dit onderdeel al aan 
de orde kwam) werd gezegd dat die door subsidies moet 
worden bestreden. 
                                                        

 
Hoe verder ? 

 
Naaststaande samenvatting zal in het bestuur worden bespro-
ken om tot een plan de campagne te komen. Discussiegroepen 1 2 3 4 5 TOTAAL

 
Slecht contact verarmt het kind: 

 
Ook al is er 
omgangsregeling    
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Uitvoering van de plannen zal in werkgroepen moeten 
geschieden waarin tenminste één bestuurslid zitting neemt.  
De bemanning van deze werkgroepen zal wel de meeste 
kopzorg geven, maar daarover meer in de volgende 
Nieuwsbrief.  
 
Daarnaast blijkt uit de feiten dat ook onze donateurs zich soms 
nog verkijken op de onmacht en ook de vaak slechte effecten 
van goede bedoelingen.  
Het lijkt heel humaan om een moeder te willen ontzien door 
politieoptreden te camoufleren, maar tegenover het enkele 
geval waarin zo’n humane aanpak zou werken, staan honderd 
gevallen waarin van de geboden gelegenheid misbruik wordt 
gemaakt.  
Gardner vond met PAS dat mannen dat evenzeer doen als 
vrouwen. 
 
Het is evident dat voetbalelftallen van veteranen alleen maar 
plezierig in de wei willen rennen, maar het is ook onontkoom-
baar dat zij bij wedstrijden een scheidsrechter aanwijzen die 
beslist wat een overtreding is, en wat niet.  
Zodra het om iets gaat, hoe onschuldig ook, werken goede  
voornemens alléén niet meer en is een vorm van hogere 
“rechtspraak” onontbeerlijk. 
 
Misschien is het zinvol om in volgende afleveringen van de 
Nieuwsbrief de stellingen van de landelijke dag verder toe te 
lichten en te motiveren, opdat onze donateurs beter voorbereid 
en gewapend met zuivere argumenten het familierecht 
tegemoet kunnen treden. 
 
Zoals het ook zinvol is dat tegengestelde meningen, mits 
zakelijk en niet berustend op geloof of overtuiging, over het 
voetlicht worden gebracht in de Nieuwsbrief.  
 
Over smaak valt niet te twisten, en geloof verzet bergen 
(Belgen zeggen dat Nederland dáárom zo vlak is), maar alleen 
een nuchtere, objectieve en zakelijke aanpak van netelige 
problemen kan ooit een oplossing brengen. 
Een systeem van buddy begeleiding wordt precies om het 
gevaar van nuchtere onbeheersbaarheid door het bestuur van 
de hand gewezen. 
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De laatste enquête. 
 
Beste donateurs, 
 
Om tegemoet te komen aan vragen van donateurs (omtrent goede en slechte advocaten), alsmede om in onze 
gesprekken met de overheid de wetgeving te staven met cijfers, nodigen wij U uit bijgaand enquêteformulier in te 
vullen, ook indien U dit in het verleden reeds heeft gedaan.  
In het bijzonder in de vraag omtrent advocaten zijn wij geïnteresseerd.  
Doel hiervan is de groeiende vraag naar goede advocaten in de diverse regio’s, alsmede te proberen meerdere 
spreekuren in de regio’s te creëren.  
 
Nog geen donateur? Dit wordt u door automatische overschrijving van f. 5,- per maand, op postrekeningnummer 374090 
ten name van Stichting Dwaze Vaders, Bodegraven. Ook is het mogelijk per halfjaar f. 30,- over te maken. 
 
 
Datum van inschrijving als donateur: 
 
Mevr  /  Dhr  /  Oma  / Opa                                                  Inschrijf  /  Enquête formulier 
 
Naam                                                                               Voorl                         Geb.datum ___  --  ___--  ___ 
 
Adres                                                                               Tel.prive ___________________                                                               
 
Postcode                                    Woonplaats__________________                                                                                                 
 
Beroep  /  Uitkering                                                         Tel.zaak_________________                                                                     
 
 
Naam/adres/postcode/woonplaats eigen advocaat: 
 
Naam     __________________   Adres   ____________________   Postcode   _________   Woonplaats   ___________ 
 
 
Kinderen   J / M      Geboortedatum                   Voorletter(s)    Alimentatie                  Woonachtig bij 
                                                                                                        bedrag                   vader /  moeder / elders 
 
1                                        --       --                                                 f.                                  V / M / Elders:                                
 
2                                        --       --                                                 f.                                  V / M / Elders:                          
 
3                                        --       --                                                 f.                                  V / M / Elders:                              
 
4                                        --       --                                                 f.                                  V / M / Elders:                             
 
5                                        --       --                                                 f.                                  V / M / Elders:                           
 
                                                         Alimentatie ex echtgenoot    f.                                                                           
 
Bent u voor de scheiding uit elkaar gegaan?     J / N                                zo ja, wanneer:           --     -- 
 
Heeft ex een nieuwe relatie?                             J / N 
 
Wie is / was de aanvrager v.d. (echt)scheiding ?    Man / Vrouw              scheidingsdatum:       --     -- 
 
Heeft u Co-ouderschap?  J / N                       Heeft u beide het ouderlijk gezag?  J / N     
 
Heeft tijdens de scheidingsperiode bemiddeling plaats gevonden?  J / N        Zo ja, door wie? __________________                 
 
Is er een omgangsregeling?    J / N                                              Wanneer uitgesproken? ____--____--____                                 
 
Indien Nee, in Hoger Beroep gegaan?   J / N      Omgang  J / N      Wanneer uitgesproken?      --    --                       
 
Wordt omgang nageleefd?       J / N                                            
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Kort geding gevoerd?               J / N                     Omgang J / N        Wanneer uitgesproken?      --    --                       
 
Hoe luidt de omgangsregeling?                                                                                                                              
 
 
Heeft u problemen met: 
Alimentatie ex.              J / N    Alimentatie kind           J / N       Omgangsregeling                       J / N 
 
Naamswijziging kind     J / N    Kinderbescherming     J / N        Andere instanties b.v. RIAGG         J / N 
 
Boedelscheiding            J / N     Verhaal van bijstand   J / N       Eigen advocaat                             J / N 
 
Advocaat wederpartij    J / N     Info School         J / N   Info Arts       J / N      
 
LBIO       J / N 
 
 
Naam/adres/postcode/woonplaats advocaat tegenpartij: 
 
                                                                                                                                                                          
Hoe bent u aan het adres gekomen van onze Stichting_______________________________________________ 
 
Heeft u bezwaar tegen publicatie van uw probleem? J / N   Wilt u deel nemen aan activiteiten ?  J / N 
 
Wilt u meewerken aan organisatie en/of commissie van “Dwaze Vaders”?     J / N 
 
Bent u bereid kopieën toe te sturen van uw jurisprudentie J / N   
 
Voor opmerkingen, positieve punten of suggesties kunt u onderstaande ruimte gebruiken, c.q. een aparte bijlage. 
 
Bedankt voor u medewerking. 
           

 
Alle gegevens worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld!! 

 
------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------- 
-------------------------------- 

------------------ 
 
Ruimte voor toevoegingen, eventueel bijlage meezenden. 
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Spreekuur 

 
Mr. P. Prinsen geeft donateurs van de Stichting Dwaze Vaders gelegenheid gebruik te maken van een gratis spreekuur. 

 
 

Eens per twee maanden is er gelegenheid tot gebruikmaking van dit spreekuur. 
 

De eerstvolgende spreekuren worden gepland voor de eerste helft van 
April en Juni, beiden op donderdag. 

 
Wilt u hiervan gebruik maken dient u zich aan te melden bij een der medewerkers die telefoondienst heeft. 

Betreffende telefoonnummers vind u in de Colofon van de Nieuwsbrief. 
 
 
 

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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


