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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: 024 - 3970093 

 
Fax: 020 - 8774896 

 
U kunt ook een E-mail sturen naar: 

sdwv@worldonline.nl 
 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

3  

Van de redactie 

 
Hallo donateurs en sympathisanten,  
Voor u nummer 43 van uw nieuwsbrief in alweer de 12e 
jaargang. 
Deze keer natuurlijk aandacht voor de Landelijke dag van 
onze stichting op 26 november a.s.. 
 
Het bestuur nodigt u uit om de opkomst van vorig jaar te 
evenaren, of zelfs te overtreffen. 
Deze dag is er voor en door u, u heeft de gelegenheid waar te 
nemen dat u beslist niet alleen staat met uw probleem.  
Gedeelde smart is halve smart, zo pleegt men het te noemen. 
Ik wil daar tegenover stellen dat gedeelde kennis grotere 
kennis met zich mee brengt. 
En juist die grotere kennis moet gebruikt worden om de altijd 
“beter wetende” te kunnen overtuigen van zijn ongelijk.  
U bent dus van harte welkom in Bodegraven. 
 
De doelstelling van de stichting houdt u van ons tegoed. 
Vorige keer is gemeld dat, als het nodig is, deze ruimte 
gebruikt wordt voor andere (net zo) belangrijke zaken. 
In het onderwerp ‘driehoeksrelatie vader-moeder-kind is echter 
ook veel terug te vinden van datgene wat de stichting 
nastreeft. 
 
Het bestuur heeft een aantal mededelingen waarvan er een 
wel heel positief kan worden genoemd. 
Uw nieuwsgierigheid gewekt? Leest u dan snel verder. 
 
Vaak wordt door allerlei instanties de door de stichting gehate 
term ‘het belang van het kind’ genoemd. 
Op de manier zoals men aan deze term uitleg geeft is het niet 
verwonderlijk dat de stichting deze term uit de wereld wil 
bannen. 
Of is het mogelijk een eigen invulling te geven aan ‘het belang 
van het kind’? 
Nee. De stichting kan en wil dit niet. Waarom niet? 
Aan een term/stelling moet een motivatie worden toegevoegd, 
in dit geval altijd door een ander bepaald. 
Bij een motivatie creëer je de gelegenheid tot het geven van 
een argument om de stelling onderuit te halen. 
De stichting is druk bezig om stellingen van anderen onderuit 
te halen door met argumenten te komen (denk aan politiek, 
justitie, RvK’s etc.). 
Zelf kunnen wij geen argumenten verwachten, er is immers 
geen sprake van een stelling, er is alleen een feit: 
 

Omgangsrecht voor- en met kinderen. 
 
Aan u de taak om er voor te zorgen dat we natuurlijk wel bij de 
feiten blijven. 
 

Annemarie Willemsen 
 

 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

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 die als (trouwe) betaler zijn geregistreerd. 
 
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 
Telefoon: 024 – 3970093  Fax: 020 - 8774896    
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 
Regio Groningen   Klaas en Jannie Ebels 
Regio Limburg   André en Trees Cox 

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  078-6915280 
Dinsdag 0515-573310 
Woensdag 0186-693167 
Donderdag 024-3970093 
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 
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Van de bestuurstafel 
 
De hoofddoelstelling van de Stichting Dwaze Vaders, 
strafbaarstelling van inbreuken op het omgangsrecht, is in 
alle opzichten nobel en ethisch hoogstaand. 
Het belangrijkste werk van onze stichting is echter 
praktischer van aard; dat is er namelijk op gericht om het 
bijbehorende gedachtengoed ingang te doen vinden; dat 
is er op gericht om te bewerken dat de burger in de straat 
het als een vanzelfsprekendheid ziet dat er niet gesold 
wordt met omgangsregelingen, omgangsouders en 
omgangskinderen. 
En dat inmenging door professionals van buitenaf door 
die burger wordt gezien als wat het is: een hoogst 
ongewenste intimiteit. 
 
Om ons werk goed te kunnen doen, om een groter maatschap-
pelijk bereik te krijgen, om ook eens iets terug te kunnen doen 
voor onze betalende donateurs,  èn omdat de politiek ons nog 
in de steek laat, zal onze aanwezigheid in de regio’s moeten 
worden versterkt en verbeterd. 
De groei zit er goed in, gelukkig, in mensen en in werkzaam-
heden.  
Het bestuur heeft daarom een aanpassing ondergaan: Frank 
van Haaren en Tineke Sterenborg, die geografisch gesproken 
met hun tweeën het hele land toch al op de korrel hadden, 
zullen de werkzaamheden met betrekking tot de regio’s tot hun 
gezamenlijke verantwoordelijkheid maken. 
“Hoe moet dat dan met het computerwerk en de administraties 
en de penningen die Tineke in haar pakket had zitten?”, zult U 
vragen.  
Welnu. Voor dat probleem is er een oplossing.  
Een hele goede zelfs. 
 
Het bestuur, en de redactie, en alle vaste en losse medewer-
kers hebben het onbeschrijflijke genoegen en voorrecht om U 
onze nieuwste bestuursaanwinst te presenteren.  
Hij is ervaren, zeer solide, niet voor een kleintje vervaard, 
tegen een stootje bestand, op de hoogte met het werk, hij weet 
van Uw problemen, hij kent de stichting van binnen en van 
buiten, hij is een sierraad in elke vriendenkring, hij kent de weg 
in Den Haag en Bodegraven, heeft een uitstekende weglig-
ging, een levenslange garantie tegen doorroesten van binnen 
uit en oh wat zijn wij heden blij: Leo Bevaart komt er weer bij. 
Er verandert niets, de telefoondienst blijft zoals hij was,  het 
adres van de stichting verandert niet, de redactie blijft,  en toch 
wordt alles anders, met ingang van 1 december 2000. 
 
Dat mocht U wel even weten, vonden wij, voordat U weer naar 
onze jaarlijkse landelijke dag in Bodegraven komt afgereisd.  
Dit jaar wordt U op die dag aan het werk gezet.  
Dat wordt in een apart verhaal uit de doeken gedaan, en het is 
zeker nuttig om dat goed te lezen ter voorbereiding.  
De bedoeling is namelijk dat een dag denk-tanken zijn weer-
slag vindt in uitspraken, moties en stellingen, die blinden doen 
zien en doven doen horen, die advocaten tot bezinning 
brengen en rechters tot heroverweging (het moet netjes blij-
ven), en die door een enkele politicus vol vreugde zullen wor-
den herkend, een andere politicus tot inkeer zullen brengen, 
en de rest van het politieke gezelschap het schaamrood naar 
de kaken zullen jagen.  
Zoiets. 
En denkt U nou niet dat het niet zal lukken om een dergelijke 
toverformule te vinden: men is immers gewend om 
drogredeneringen voor zoete koek te slikken en zal zich dus  
 

voor enigszins welluidende argumenten al gauw ontvankelijk 
tonen.  
Laten we die dan ook verzinnen. Een fikse kern van waarheid 
erin, en de paradox des levens kan geattaqueerd.  
Alle hens aan dek dus, op 26 november as., om politiek en 
pers tot hersengymnastiek te dwingen.  
 
En schrijft U ondertussen de politieke fracties aan: dat is de 
beste manier om de wanhopig makende argumenten te 
verzamelen die we op onze dag van passende weerwoorden 
moeten voorzien.  
Wie kennis neemt van de uitvluchten van onze 
volksvertegenwoordigers stelt het zelf vast: zij kunnen niet 
zonder ons, zij hebben ons nodig als wegwijzers en 
wegbereiders. 
 

Namens het bestuur, Arthur Ross 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Over klachtenprocedures 
bij RvK, ABJ, PAR - 

vervolg. 
 
In de vorige aflevering werden de richtlijnen waaraan 
externe bureaus die worden ingeschakeld door de RvK 
zich te houden hebben, even aangestipt. Het lijkt voor de 
hand te liggen dat ook de RvK zelf zich aan regels te 
houden heeft. 
 
Voorzover op dit moment bekend (18 augustus 2000) zijn die 
regels er inderdaad.  
In een bundel die Normenrapport II heet, zijn zij vastgelegd.  
Zij beslaan een waslijst van beleidsaanwijzingen ten aanzien 
van het omgaan met dossiers (aanleggen, bewaren, ter inzage 
geven, vernietigen, gebruiken, en noem maar op), ten aanzien 
van adoptie, van raadsonderzoeken in strafzaken en ten 
aanzien van pleegouders en pleeggezinnen.  
 
Beleidsaanwijzingen zijn bindend.  
Er kunnen ook beleidsaanbevelingen kunnen worden gedaan; 
die zijn niet bindend maar desgevraagd dient de raad het 
afwijken van een beleidsaanbeveling nadrukkelijk te kunnen 
motiveren.  
 
Aan de gezags- en omgangsregeling na scheiding worden, 
ruim geteld, 3½ (drieëneenhalf) bladzijden A4 besteed, terwijl 
het hele rapport zo’n 45 pagina’s telt.  
Maar in dat korte bestek worden desalniettemin dilemma’s 
gecreëerd die er niet om liegen. Daarover in een volgende 
aflevering meer. 
 
In de Algemene Beleidsaanwijzingen staat genoteerd dat 
ouders en kinderen van het begin af aan dienen te weten wat 
het doel is van het raadsonderzoek, en wat zij van de raad 
kunnen verwachten.  
En dat zij op de hoogte moeten worden gebracht van de voor 
de raden bestaande klachtenprocedures.  
 
Een andere, belangrijke beleidsaanwijzing is, dat elk rapport  
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dient te beginnen met de aanleiding tot het rapport (meestal 
een verzoek van de rechter) en met de op basis daarvan door 
de raad geformuleerde samenstelling. 
Ook heel belangrijk is, dat van conclusies in het raadsrapport 
moet worden aangegeven op basis van welke gegevens en 
overwegingen deze tot stand zijn gekomen.  
Dat betekent in feite dat geloofsovertuigingen van 
raadsmedewerkers, uitgesproken in zinnen als “Wij hebben de 
indruk dat …” en “Wij hebben de overtuiging dat …”, uit den 
boze zijn. 
 
Omdat de landelijke dag voor de deur staat, en omdat daaraan 
ook de nodige aandacht moet worden besteed, eindigt hier dit 
keer het vervolgverhaal over de Klachtenprocedures bij RvK 
etc.. 
In de vorige afleveringen werd al enige munitie verzameld, en 
in bovenstaande tekst zijn ook wel handvatten te vinden waar-
mee raadsmedewerkers bij de lurven kunnen worden gevat.  
 
Nu het er vooralsnog naar uitziet dat de stichting nog wel even 
zal moeten blijven bestaan, zullen onze medewerkers, meer 
dan in het verleden, verhaal zoekende vaders bijstaan.  
Er zijn voorwaarden verbonden aan de hulp: noodzakelijke 
onkosten moeten worden vergoed, maar het werk zelf 
geschiedt op basis van vrijwilligheid, en kosteloos.  
Nadere informatie en regels zullen door de regio runners in het 
bestuur bekend worden gemaakt: die olifant met zijn lange 
snuit kan zich nog even inhouden. 
 
Er kwam een last minute melding van een donateur binnen 
In de aflevering van 17 september 1999 van “Medisch Contact” 
is een uitspraak opgenomen van het medisch tuchtcollege, 
inhoudende dat huisartsen zich dienen te onthouden van het 
afgeven van geneeskundige verklaringen in probleemsituaties 
rondom omgangsregelingen.  
 
Altijd goed om te weten.  
Heeft Uw wederpartij ook een (huis)arts die dit soort diensten 
verleent: het medisch tuchtcollege staat te trappelen om de 
betreffende arts in Uw naam een draai om zijn oren te geven. 
Een kans die U niet mag laten lopen.   
 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Laat Uw stem horen in 
Den Haag - vervolg 

 
In de vorige twee nummers van Nieuwsbrief hebben wij U  
opgeroepen om de kamerfracties in Den Haag goed te la- 
ten horen hoezeer zij de plank mis slaan met hun onzalige,  
 

vernederende omgangshuizen.  
 
En wij hebben U verzocht om ook onze stichting over Uw 
geschrijf in te lichten. Niet dat wij willen weten wat U onze 
politici aan fraais en onfraais inpepert, maar omdat anders 
niemand de politiek ter verantwoording kan roepen, zelfs onze 
stichting niet. 
Wij zijn met kop en schouders de grootste organisatie op het 
gebied van het omgangsrecht, en ook (één van) de oudste. 
Nog nooit heeft de stichting ook maar een cent subsidie ont-
vangen, en dat ondervindt steeds meer waardering.  
 
Het zou handig zijn als binnen de stichting er enig zicht op is 
hoe het staat met de protestbrieven die U naar de politiek 
schrijft, met Uw klachten over de slechte handhaving van het 
recht op omgang, met Uw levensverhaal, met Uw afschuw van 
rechterlijke praktijken en Uw weerzin tegen Raden voor de 
Kinderbescherming. 
Want dat is hard nodig. 
 
Als bijvoorbeeld een onomstreden “brave” man als kamerlid 
Schutte in een antwoord schrijft dat zijn fractie “geen voorstan-
der is van het gebruik van strafrechtelijke middelen om 
onwelwillende ouders tot medewerking te dwingen”, en wel 
omdat  “het opleggen van een straf een verharding van het 
conflict tot gevolg zal hebben waardoor een oplossing nog 
verder weg komt te liggen”, dan toont dat wel hoe vreselijk 
scheel ook onverdachte politici kunnen zijn, en ook hoe naïef 
zij  kunnen zijn. 
Bewijs? Wat denkt U van het argument van Schutte dat “er 
veel meer te verwachten valt van overleg in situaties waarin 
een omgangsregeling niet functioneert”?  
 
Voelt U weer de blaren op Uw tong, na al Uw pogen om de 
andere ouder tot inschikkelijkheid te bewegen, om rechters te 
overtuigen van Uw honorabele bedoelingen, om 
kinderbeschermers iets aan hun verstand te brengen ?  
Bekruipt U niet weer het gevoel van machteloze woede als U 
zo’n argument als dat van Schutte, van de SGP-fractie, leest ? 
En hoe zouden wij die argumentatie hier aan de kaak hebben 
kunnen stellen als er niet iemand was geweest die de heer 
Schutte zijn geval had voorgelegd, en ons daarvan had 
bericht? 
 
En nog iets. Er is één kamerlid (en dus één fractie) die U niet 
met vragen hoeft lastig te vallen, maar die U misschien wel 
een aanmoedigend compliment moet geven.  
En dat is mr. O.P.G. Vos van de VVD-fractie.  
Wanneer U hem ontziet heeft hij meer tijd om zich voor onze 
zaak in te zetten, terwijl zijn politieke tegenstanders druk 
doende zijn om elke brievenschrijver van een passend geachte 
repliek te dienen. Dat heeft dus als het ware zelfs een dubbele 
werking. 
Help hem, help ons, help Uzelf. En denk aan hem, straks, voor 
Uw voorkeurstem. 
Om U te plezieren nogmaals het adres: 
 

xxxxxxxx-Tweede Kamerfractie 
Postbus 20018 
2500 EA  Den Haag 

 
Voor de xxxx-jes vult U in:  PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, 
SGP en ChristenUnie.  Of VVD dus, als U ook eens een 
complimentje kwijt wilt. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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De driehoeksrelatie 
vader-moeder-kind. 

 
Elk kind onderhoudt met zijn ouders een driehoeksrelatie: 
het heeft een zekere band met zijn moeder en met zijn 
vader, en vader en moeder onderhouden met elkaar ook 
een relatie. 
De relatie tussen de ouders kan wettelijk worden vastgelegd in 
een huwelijk of in een andere vorm van een samenlevingsver-
band. Het kenmerk van deze relatie is, dat zij tevens een soort 
van contract met de overheid inhoudt: de overheid ontleent er 
de bevoegdheid aan om het gezag over kinderen die uit de 
relatie worden geboren vast te leggen, en, na (echt)scheiding, 
om regelingen te treffen ter zake van zorg voor en omgang 
met de kinderen, en van bijdragen in de kosten van 
levensonderhoud van ex-partner en de kinderen.   
In de wet en de rechtspraak wordt de relatie van de ouders 
met de kinderen in vier categorieën onderscheiden. In een 
gewoon huwelijk zijn beide ouders in alle vier hoedanigheden 
ouder van hun kind, zij zijn namelijk biologisch ouder, 
gezagsouder, zorgouder en omgangsouder. Tussen ouder en 
kind is er dus sprake van een biologische relatie, van een 
gezagsrelatie, een zorgrelatie en een omgangsrelatie. 
Zie tekening 1: 

 
 
Vóór de wetswijziging van januari 1998 werd bij echtscheiding 
de ene ouder tot voogd benoemd, en de andere ouder tot 
toeziend voogd.  
De voogd was belast met de zorg, gezag en omgang, terwijl de 
toeziend voogd biologisch ouder mocht blijven, maar verder 
geen enkel recht had of kreeg: alleen zijn biologische relatie 
bleef in stand.  
Weliswaar werd internationaal aanvaard dat ook wie alleen 
maar biologisch ouder is, een recht op omgang heeft, maar het 
omgangsrecht zelf werd met zo weinig garanties en middelen 
van handhaving bekleed, dat het maar al te vaak een lege dop 
bleek. 
Zie tekening 2: 

 

 
In Nederland geldt sinds januari 1998, dat beide ouders na 
echtscheiding in principe het gezag behouden. Het venijn zit 
hem in dat “in principe”, want met die toevoeging wordt de 
mogelijkheid van protest hiertegen geopend.  
Met zo’n protest wordt een geschil ingeleid, en dat wordt dan 
weer door een rechter beslecht die toch al de gewoonte heeft 
om met elke klacht of verdachtmaking van een zorgouder 
quasi vroom en bezorgd rekening te houden.  
 
In de praktijk is de wetswijziging van 1998 dus vaak een 
wassen neus, maar de principiële wens van de wetgever is en 
blijft, dat na echtscheiding alleen de hoedanigheden van 
zorgouder en omgangsouder worden verdeeld over de beide 
ouders: zodra de ene ouder is belast met de zorg, wordt de 
andere ouder automatisch de omgangsouder, en alléén dáárin 
verschillen zij. 
Als alles dus verloopt op de door onze wetgever gewenste 
wijze, dan merkt een kind de scheiding van zijn ouders alleen, 
doordat de ene ouder exclusief de zorg heeft, terwijl de andere 
ouder alleen een omgangsregeling heeft; verder blijft alles, op 
papier, bij het oude.  
 
Hoe anders is de praktijk. Waar voor een kind het onderscheid 
tussen een omgangsouder en een zorgouder een 
onbegrijpelijke theoretische kwestie is die aan de emotionele 
band met zijn ouders niets verandert, zijn overheid en 
rechterlijke macht niet in staat om deze banden op een niet 
discriminerende wijze te beschermen.  
Strijd tussen de ouders wordt uitgelokt en vervolgens wordt die 
uitgelokte strijd gebruikt als argument om omgangsregelingen 
op te schorten: het is ronduit schunnig. 
Hoe vaak heeft de Raad voor de Kinderbescherming niet 
verzucht dat “er strijd is tussen de ouders”, en dat die strijd niet 
in het belang is van het kind, waarna wordt geadviseerd om de 
omgangsouder dan maar buiten spel te zetten (waarmee de 
zorgouder dus wordt uitgenodigd om voor strijd te zorgen). 
Zie tekening 3: 
 

 
 
Natuurlijk is “het belang van het kind” hier als argument een 
drogreden, maar als wetgever en rechterlijke macht van 
mening zijn dat strijd tussen de ouders het belang van het kind 
schaadt, laden zij ook de verplichting op zich om met het 
fenomeen van strijdende ouders de strijd aan te binden. Met 
andere woorden: wetgever en rechterlijke macht kunnen 
ouders alleen maar regels opleggen die zij zelf ook 
respecteren. Het opleggen en “voorleven” van regels is nota 
bene hun taak, plicht  en roeping. 
 
Even natuurlijk is het, dat een kind beide ouders precies 
even hard nodig heeft en even lief vindt. Een kind kan, wil 
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en zal niet kiezen, tussen zijn ouders, en het is immoreel 
om het zo’n keuze op te dringen. 
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Deze overweging leidt tot de conclusie, dat wetgever en 
rechterlijke macht de plicht hebben om strijd tussen de ouders 
te voorkomen. Strijd wordt voorkomen door venijnige 
sluiproutes die met zinsneden als het bovenaangehaalde “in 
principe” worden gecreëerd, uit te bannen.  
En door discriminatie te vermijden. Wie discrimineert, creëert 
verleidingen voor de bevoordeelde partij, zoals wij allen maar 
al te goed weten.  
 
Deze kleine beschouwing over de relaties tussen ouders en 
kind leidt dus ook tot de conclusie dat wetgever en rechterlijke 
macht hun taak verzaken als zij geen preventieve maatregelen 
bedenken om strijd tussen de ouders te voorkomen.  
Zogezien is het dus plichtsverzuim van onze 
volksvertegenwoordigers, als zij nu niet als de wiedeweerga de 
schending van het recht op omgang strafbaar stellen, precies 
zoals schending van de zorgrelatie (in de volksmond 
ontvoering geheten) in elke cultuur en samenleving als een 
ernstig strafbaar feit wordt beoordeeld. 
 

 
 
De fraaiste en meest barmhartige en meeste effectieve manier 
om een recht te waarborgen is inderdaad het strafbaar stellen 
van inbreuken op dat recht.  
In het strafrecht is een keur aan straffen en alternatieve 
sancties voorhanden, waaruit de rechter juist die straf kiest die 
het meest past bij het vergrijp en de dader: baldadige jongeren 
worden op een survival tocht naar Finland gestuurd, recalci-
rante zorgouders aan het werk gezet in een weeshuis, en 
psychopathische moordenaars veilig opgeborgen.  
Daarbij wordt het strafrecht weliswaar vaak in gang gezet door 
de benadeelde partij, maar de procedure wordt door een 
neutrale derde (de politie en de officier van justitie) gevoerd. 
Dat alleen al werkt zeer preventief, naar beide partijen.   
 
In het civiele recht gelden, zoals bekend, de catch as catch 
can regels van straatvechters: alle middelen om de 
tegenstander te vloeren zijn geoorloofd en worden ook 
gebruikt.  
Speciaal in het familierecht worden daarbij de kinderen als 
schild en als wapen gebruikt.  
Bijgevolg verbijten de benadeelde omgangsouders hun woede 
en houden zij zich zo koest als zij maar kunnen, wat voor 
deskundigen bij PAR, ABJ en RvK dan weer de reden is om te 
concluderen dat die omgangsouders heus wel iets op hun  
kerfstok zullen hebben, nu zij zich zo voorzichtig en behoed- 

zaam opstellen. 
 
Waar het strafrecht de burger beschermt en de potentiële 
dader ontmoedigt en straft, zet het familierecht de brave ouder 
in de kou en beloont het de ouder die over de schreef gaat.  
 

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

 
 
Aldus is het familierecht paradoxalerwijze de grootste 
hedendaagse bedreiging voor de familierelaties tussen vader, 
moeder en kind. En dat kan natuurlijk niet, zo waren we niet 
getrouwd. 
Misschien waren wij wel getrouwd op basis van verliefdheid en 
vriendschap.  
Die basis vormde de relatie tussen de ouders, die bij de 
(echt)scheiding kwam te vervallen.  
Wat overblijft is een driehoek die het kind uit alle macht in 
stand probeert te houden, terwijl de ouders zelf, maar vooral 
ook de samenleving, de driehoeksrelatie verbreken door elke 
relatie tussen de ouders stuk te maken.  
 
Als de ouders zouden worden verplicht tot communicatie, 
zonder bemoeienis van een bemiddelaar en onder vier ogen, 
dan zou die communicatie de oude relatie kunnen vervangen.  
De driehoek vader-moeder-kind zou er een stuk sterker van 
worden en dat zou vooral het kind een hele boel werk en 
inspanning besparen. In wiens belang zou dat nou zijn? 
   
 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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De eerste 140 inzenders doen mee aan de discussierondes op 
de landelijke dag (als zij komen opdagen, tenminste). Latere 
inzenders doen hetzelfde programma als de overigen, maar 
meer op improviserende wijze in de grote zaal. 
 
Politiek en pers zullen worden geïnformeerd over de 
enquêteresultaten en over de bevindingen na een dag lang 
brainstorming. Het is een van de laatste gelegenheden om 
te voorkomen dat de onzalige gedachte van het 
omgangshuis een nieuw omgangskruis wordt op onze 
toch al zo volle Calvarieberg. Daarom graag zorgvuldig de 
vragen beantwoorden.  
 



Enquête t.b.v. Landelijke Dag / aanmeldingskaart 
Ook dit jaar weer een mini-enquête. De antwoorden svp invullen op de aanmeldingskaart die onderaan op deze pagina is 
afgedrukt. De resultaten liggen in de zaal ter inzage en worden in de volgende Nieuwsbrief, bij de evaluatie van de landelijke 
dag, ook nog eens gepresenteerd.  
 
1. A: In welk jaar bent U gescheiden?   B: In welk jaar is de echtscheiding uitgesproken? 
2. Hoeveel keren hebt U voor de familierechter gestaan (dus niet RvK etc.)? 
3. In hoeveel procedures is er een deskundigen onderzoek gelast (door RvK, ABJ, PAR,)? 
4. A: Hoe vaak is er (door de rechter) een omgangsregeling (OR) vastgelegd? 

B: Met hoeveel kinderen wel? C: Hoeveel kinderen niet?  
D: Hoeveel kinderen zijn minderjarig? E: Hoeveel kinderen zijn meerderjarig? 

5. Hoe veel kort gedingen hebt U gevoerd om de OR af te dwingen?  
6. Is voor Uw kind(eren) naamswijziging aangevraagd? 
7. Hebt U problemen met informatie verkrijgen van:                                                                                                    

A:  school B:  huisarts   C: andere ouder  D:  overige 
8. Bent U beschuldigd van:                                                    

A: incest B: geweld  C: stalking   D: overige 
9. Problemen met de OR:             
 A: in het begin B: later  C: afwisselend  D: altijd   

Met hoeveel kinderen:             
E: is de OR wèl een probleem   F: is de OR géén probleem 

10. Hoe vaak hebt U een klacht ingediend tegen RvK, school, arts, etc. ?  
11. Op de adressticker van Uw Nieuwsbrief staat een relatienummer afgedrukt.  

A: Uw relatienummer is: B: U bezoekt de landelijke dag met hoeveel personen? C: Inzendingdatum 
     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Toelichting. 
 
Bij vraag 2: het aantal zittingen invullen, inclusief de voorlopige voorzieningen, de definitieve voorzieningen, evt. kort gedingen, 
  herzieningen omgangsregeling, etc.. 
Bij vraag 4: A: geeft U aan hoe vaak (door welke partij dan ook) aan de rechter is gevraagd om de OR (opnieuw) vast te leggen. 
  B: geeft U aan met hoeveel kinderen U wel omgang hebt.      
  C: geeft U aan met hoeveel kinderen U geen omgang hebt.       
  D: + E: geeft u aan hoeveel minderjarige en hoeveel meerderjarige kinderen U hebt. 
Bij vraag 7: de vakjes A: t/m D: aankruisen (of zwart maken) als U van school, huisarts etc. geen informatie krijgt, TERWIJL U 
  DAAR WEL OM HEBT GEVRAAGD, natuurlijk. 
Bij vraag 8: kruist U alle zonden aan die men U toedichtte. 
Bij vraag 9: A: t/m D: geeft U met kruisjes aan hoe zwaar Uw omgangskruis is. 
  E: + F: geeft U het aantal kinderen aan waarvan de OR wel of geen probleem is 
Bij vraag 11: Alleen als deze vraag ook is ingevuld wordt Uw aanmelding serieus genomen. Als U door een of andere   
                     oorzaak het gevraagde nummer kwijt bent kunt U het opvragen via onze telefoondienst. 
 

                 

ENQUÊTE LANDELIJKE DAG / AANMELDINGSKAART 
 
1:   A: jaar   B: jaar 
2:    Aantal 
3:    Aantal 
4:    A: aantal B: aantal C: aantal D: aantal E: aantal  
5: Aantal 
6: O  Ja O  Nee **  ( **aankruisen wat van toepassing is) 
7: A: O  Ja O  Nee** B: O  Ja O  Nee ** 
 C: O  Ja O  Nee** D: O  Ja O  Nee ** 
8: A: O  Ja O  Nee** B: O  Ja O  Nee ** 
 C: O  Ja O  Nee** D: O  Ja O  Nee ** 
9: A: O  Ja O  Nee** B: O  Ja O  Nee ** 
 C: O  Ja O  Nee** D: O  Ja O  Nee ** 
 E: aantal   F: aantal 
10: Aantal 
11: A: Nummer   B: Aantal C: Datum        --     -- 2000 
 

Tot ziens op zondag 26 november 2000 in Bodegraven. 
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