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N.B.:In de nieuwsbrief wordt gesproken over vaders. 
Wij veralgemeniseren dit bewust vanwege de leesbaarheid. 

Uiteraard worden hier ook de moeders, opa’s en oma’s, ooms, 
tantes en alle betrokkenen bij het kinderleed bedoeld. 
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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 
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Colofon 
 
De Nieuwsbrief Stichting Dwaze Vaders is het officiële orgaan van 
de Stichting Dwaze Vaders. 
De redactie verricht haar werkzaamheden in overeenstemming 
met de 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: 024 - 3970094    
E-mail: sdwv@worldonline.nl
Internet: www.dwazevaders.nl  
 
Bestuur: 
Voorzitter: Arthur (A.J.B.A.) Ross 
Bestuurslid Leo (L.C.J.) Bevaart  
Bestuurslid Frank (F.M.) v. Haaren 
Bestuurslid Perry (P.) Stuart 
 
Redactie: 
Hoofdredactie    Frank van Haaren 
Eindredactie en vormgeving Annemarie Willemsen 
 

Steunpunten 
Door het gehele land zijn vertegenwoordigers van de Stichting actief 
om u als donateur bij te staan. De medewerkers van de 
telefoondiensten kunnen u doorverwijzen naar de dichtstbijzijnde 
medewerker.
 

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  024-3970093 
Dinsdag 078-6915280 
Woensdag 0186-693167 
Donderdag 024-3970093 
 
 

De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 

 

Van de redactie 
 
In deze nieuwsbrief komt u, zoals u reeds van ons 
bent gewend, een aantal terugkerende onder-
werpen tegen. 
Dit doet de stichting niet voor niets. 
Enerzijds om u op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen die er zijn, en anderzijds omdat 
herhaling de beste leermeester blijkt te zijn. 
 
Herhaling voor onszelf opdat wij alert blijven, en zo 
adequaat kunnen en moeten reageren. 
Herhaling voor rechters, raden en politici omdat zij dit 
kennelijk nodig hebben om de problematiek onder de 
aandacht te houden om deze vervolgens daadwer-
kelijk positief te gaan veranderen. 
Inmiddels is het wel een feit dat stilstand achteruitgang 
betekent, en daar moeten wij als stichting zeker iets 
mee doen.  
Dat doen we dan ook door actief te blijven. 
 
Feit blijft ook dat door actie een reactie zal ontstaan. 
En juist die reactie is broodnodig om de omgangs-
problematiek niet meer als een probleem te hoeven 
ervaren, maar als een vaststaand recht:  

omgangsrecht voor- en met kinderen. 
 
De stichting heeft haar spraakmakende acties uit haar 
beginperiode gelukkig niet meer nodig.  
Nee, die tijd is voorbij, de stichting heeft immers haar 
bestaansrecht verworven, de vroegere acties waren 
goed om de eerste trede van de ladder te bestijgen. 
 
Inmiddels zijn we al een aantal treden verder, maar de 
top van de ladder is nog niet in zicht. 
Aan die top weten wij maar al te goed wat daar te 
vinden is: de doelstelling van onze stichting. 
Om verder te kunnen klimmen hebben wij de ‘actie en 
reactietroef’ nog steeds in handen. 
En met wij bedoel ik u. 
U als donateur wordt daarom in deze nieuwsbrief weer 
opgeroepen om te blijven schrijven naar de politiek. 
Maak het uw persoonlijke actie, zorg dat er een reactie 
komt. 
Als er nu maar vaak genoeg om een reactie wordt 
gevraagd (de herhaling), volgt hopelijk uiteindelijk ook 
bij de politiek de juiste reactie. 
Schrijven dus om weer een trede hoger op de ladder te 
komen. 
 
Verder wordt in uw nieuwsbrief aandacht besteed aan 
de landelijke dag in Bodegraven. 
Weer een bijzondere dag waar we met trots op terug 
kunnen kijken, immers daar hebben u en ik voor de 
nodige actie kunnen zorgen. 
 
Enfin, er is weer te veel om op te noemen, dus leest u 
snel verder……. 
 

Annemarie Willemsen. 
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Van de bestuurstafel 
 
Het jaar 2000 is voorbij gegaan zonder dat de door talloze 
sterrenwichelaars en onheilsgoeroes voorspelde 
ondergang der wereld heeft plaatsgevonden. Wie echter 
denkt dat dergelijke brood etende, zelfbenoemde profeten 
een toontje lager gaan zingen komt bedrogen uit.  
 
De pretenties van profeten worden groter, naarmate de hard-
heid en de controleerbaarheid van hun stellingen afnemen: 
gebrek aan feiten en metingen wordt overschreeuwd met 
wishful thinking en geloofsovertuigingen.  
Dat geldt heel precies ook voor de professionele organisaties 
op het gebied van het familierecht, en het is helaas ook vaak 
de manier waarop politiek wordt bedreven – en soms moet 
worden bedreven: minderheden moeten zich schikken naar 
meerderheden, de kracht van de democratie is tevens ook 
haar zwakte.  
Onze laatste landelijke dag in Bodegraven bood tegelijkertijd 
zicht op deze waarheden, en de mogelijkheid om aan de 
ontwikkeling van een zakelijker, en dus menselijker, gedach-
tengoed een steentje bij te dragen.  
 
De Stichting Dwaze Vaders heeft een doelstelling die 
verdedigbaar is gebleken in elke denkbare omgeving. Dat 
maakt het uitdragen van die doelstelling tot zo’n, in zekere zin, 
gemakkelijke taak:  menig politieman zal zich schouder of voet 
hebben bezeerd bij het intrappen van dichte deuren; van ons 
intrappen van open deuren kan men hoogstens (nou ja, 
hóógstens..) enige psychische schade oplopen.  
Het bestuur heeft gepoogd om door middel van de discussie-
rondes op de landelijke dag, de gelegenheid tot het ontwikke-
len van opvattingen en ideeën te geven.  
Uit de ontvangen reacties is gebleken dat die gelegenheid heel 
erg werd gewaardeerd door bezoekers en sprekers, van wie 
kamerlid Vos van de VVD zich helaas door de perikelen van 
het actuele euthanasiedebat gedwongen zag de vergadering 
voortijdig te verlaten. 
Een zure waarnemer zou hieruit kunnen concluderen dat men 
in onze Tweede Kamer liever over de dood spreekt dan over 
het leven, liever over mensen die het leven moe zijn, dan over 
gretig levenden, wat kinderen meestal zijn.  
Maar mr. Vos was voor de vierde keer in successie op onze 
dag aanwezig, en hij is zeker niet een politicus die men desin-
teresse voor onze zaak kan verwijten.  
Met een voorkeursstem straks laat U dat ook merken (hoort, 
zegt het voort, zegt het voort, zegt het voort!). 
 
Van de discussies en hun weerslag is een verslag in dit 
nummer van onze Nieuwsbrief opgenomen.  
Die weerslag is ook aan de politiek en het ANP ter kennis 
gebracht. Misschien hebt U daarvan hier of daar al van 
vernomen, misschien ook is het juist ijselijk stil gebleven.  
Dat laatste is geen reden tot wanhoop, want al te gemakkelijk 
gewonnen slagen blijken in de praktijk vaak Pyrrusoverwinnin-
gen.  
Dan liever opnieuw en opnieuw en opnieuw geprobeerd. “Da 
weiss man was man hat”, als de overwinning eindelijk daar is. 
 
Het troostende en cynische aan de discussie rond kinderen en 
echtscheiding is, dat de uitslag ervan bij voorbaat vast staat. 
Tegenover de ene uitzondering van het kind dat blij is (en blijft) 
dat het van de omgangsouder is verlost, staan de duizenden 
kinderen die de staat, de rechterlijke macht, de advocatuur, de 
praatjesmakers die zich deskundigen noemen, en zelfs de  

 
zorgouder eeuwig vervloeken en haten omdat zij hen van hun 
omgangsouders hebben doen vervreemden.  
Er is geen andere uitkomst denkbaar, kinderen laten zich geen 
ouders afpakken, geen zorgouders en geen omgangsouders. 
Het kind dat dat wel zou doen, zou zichzelf verloochenen, en 
zelfverloochening is wel de laatste eigenschap die men het 
leven en de evolutie kan toedichten.  
 
De motor van de evolutie is de “struggle for life”, de strijd om 
het voortbestaan.  
In Nederland is de strijd om het naakte bestaan sinds lang 
gewonnen – eten en drinken zijn hier immers geen issue meer 
en de genetische evolutie is in belangrijkheid voorbij gestreefd 
door een abstracte, culturele evolutie.  
Het zijn niet alleen meer de genen, die zich een weg banen 
naar de toekomst, maar ook de memen, zoals de culturele 
genen in de literatuur worden genoemd.  
Waar de genen zich voortplanten in dragers als plant, dier en 
mens, daar planten memen zich voort in de cultuur.  
Bach, Beatles, Nachtwacht en Sinterklaas zijn memen die als 
universele cultuuruitingen worden bewaard en doorgegeven.  
Geen enkele cultuur kan buiten een dragend skelet van regels 
en wetgeving. Het oudste voorbeeld van zo’n skelet zijn 
misschien de Tien Geboden.  
Ook wie heden ten dage slechts deze Tien Geboden naleeft, 
zal niet snel met de wet in conflict komen.  
En dat komt natuurlijk omdat er niet veel nieuws is onder de 
zon en door de universele waarheid van die Tien Geboden. 
Tegenwoordig zijn zij vervangen door de regels van de 
Grondwet, en van de Mensenrechten, en van de Internationale 
Verklaring van de Rechten voor het Kind.  
Wat bleef is de functie van al deze regels en wetten, en die is 
het veilig stellen van de cultuur zelf.  
 
Om dat rare ding, dat cultuur heet en dat zich uit in memen, te 
laten overleven is het niet voldoende om van alle CD’s en 
boeken een exemplaar te bewaren, want daarmee worden 
weliswaar de uitingen, maar niet de cultuur zelf bewaard.  
Dat geldt evenzo voor de Tien Geboden en de Grondwet: zij 
zijn pogingen om de regels van een culturele samenleving vast 
te leggen, zij zijn benaderingen van de werkelijkheid, maar zij 
zijn zelf niet die werkelijkheid. 
Zodra een regel eenmaal is opgeschreven wordt hij maar al te 
vaak gezien als de werkelijkheid zelf, en daarmee komt 
meteen ook allerlei onbedoelde narigheid om de hoek kijken. 
Verkeersregels zijn bittere noodzaak, en och wat zijn wij elke 
dag weer blij dat ook onze medemensen de  regels 
respecteren.  
Maar hoe ergeren wij ons weer, als midden in de nacht, geen 
kip op de weg, iets futiels als de kleur van een dom licht ons 
tegenhoudt en dwingt tot een milieuzonde als afremmen en 
optrekken zonder enige noodzaak.  
Die ergernis is terecht, de regel deugt niet, op zo’n moment,  
 
Ook het familierecht is in eerste instantie een poging om onze 
familiecultuur zoveel mogelijk te bewaren en veilig te stellen. 
Daarmee wordt echter ook de autonomie aangetast, die 
families zo eigen is als de onderlinge gelijkenissen van de 
familieleden.  
Zodra de eerste letter op papier staat wordt dit papier, als ware 
het de werkelijkheid zelf, het onderwerp van debat en strijd. 
En zo komt het dat bijvoorbeeld de vrouwenbeweging zich 
gaat bemoeien met het familierecht, en ook allerlei politiek-
ideologische en religieuze bewegingen, en dat dan de 
aandacht verschuift van de echte vraag – hoe hoort de 
familiecultuur te worden bewaakt en ingepast in het grote  
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skelet van regels en wetten – naar de vraag waar de punt, of 
de komma moet worden geplaatst, en of er nu een termijn van 
6, 7 of 8 dagen moet gelden en wie er aanspraak mag maken 
op een uitzonderingsbehandeling of op vergoeding van de 
reiskosten. 
 
En daarmee zijn we precies terug bij het onderwerp van onze 
landelijke dag, waarvan het doel was om geheide bouwstenen 
van wat ons gedachtengoed is en hoort te zijn, aan te dragen. 
Daarin zijn wij slechts zeer ten dele geslaagd. 
 
Maar wie denkt dat er simpele oplossingen bestaan voor de 
problemen in onze levens, die gelooft in sprookjes.  
Wie denkt dat er geen oplossingen bestaan voor die proble-
men, die kan zich net zo goed meteen een kogel door het 
hoofd jagen.  
Wie denkt dat het wel heel moeilijk zal worden om iets 
beklijvends te bedenken, die ziet zich voor een mooie taak 
gesteld. Het is aan ons allen om aan die taak te werken.  
 
Waar wordt gewerkt, daar worden fouten gemaakt.  
Het is een afschuwelijk cliché, maar wel waar. Die fouten 
maakt ook onze steeds meer gedecentraliseerde organisatie. 
De elektronische postduiven bijvoorbeeld vliegen af en aan, de 
telefoons rinkelen erg vaak en dan is er ook nog de gewone 
post, waartussen periodiek weer enkele geretourneerde 
Nieuwsbrieven – steeds een signaal dat onze administratie 
niet helemaal bij meer is.  
 
Zoetjesaan komen de gereedschappen en de routine waarmee 
zo’n gedecentraliseerd geheel in de greep kan worden 
gehouden in meerdere mater ter beschikking, en zo zal het 
zakelijke deel steeds beter gaan lopen.  
Het is enerzijds erg jammer dat onze inspanningen nog nodig 
zijn, maar anderzijds: als we dan toch bezig moeten blijven, 
dan ook maar op een zo gezellig mogelijke manier.  
Dit jaar zal vooral gewijd zijn aan de uitbreiding en versterking 
van onze aanwezigheid in de regio’s.  
 
Onze mensen daar verzamelen de kennis die nodig is om met 
succes donateurs bij te staan in hun klachtenprocedures 
richting Raden voor de Kinderbescherming, PAR, ABJ en roept 
U verder maar.  
Een eis van vriendschap en fatsoen die het bestuur en de 
medewerkers in de regio daarbij voorop stellen, is dat deze 
hulp gratis is.  
Uiteraard worden onkosten op de hulpzoekende donateur 
verhaald: reiskosten in overleg en tegen een kwartje per 
kilometer, porti en andere uitgaven altijd in onderling overleg.  
 
Een tweede eis is, dat elke hulpactie moet worden vastgelegd. 
Alleen zo kan het bestuur de vinger aan de pols houden, en 
alleen zo kunnen donateurs klagen over de hulp die zij hebben 
ontvangen. 
Als onverhoopt een donateur zou klagen over de aan hem 
verstrekte hulp is zo’n vastlegging ook een vereiste.  
 
En ook (en vooral) in de Nieuwsbrief tenslotte, dient een vorm 
van verantwoording te worden afgelegd.  
Niet opdat elke lezer ons in de kaart zou kunnen kijken, maar 
opdat een regio zich zelf presenteert. Dat is weer goed voor de 
regio zelf, voor de Nieuwsbrief en voor de Stichting. En dus 
voor U. 
 
De eerste meeting van regiovertegenwoordigers heeft in 
Wijchen plaatsgevonden in september 2000. Die was 
leerzaam en gezellig en vooral erg nuttig. 

 
Als U dit leest heeft de tweede meeting, op 20 januari 2001 
ook al plaatsgehad.   
 
Wie hulp zoekt meldt zich aan bij de telefoondienst en vanuit 
het bestuur worden de taken verdeeld.  
Uiteraard werken wij aan uitbreiding van het aantal medewer-
kers in de regio’s, en aanmeldingen hiervoor zijn zeer welkom, 
maar het is denkbaar dat de vraag veel groter is dan wat de 
Stichting aan bijstand kan verlenen.  
In dat geval zal er wellicht een aparte landelijke dag moeten 
worden gewijd aan de problematiek van het indienen van 
klachten.  
Wij zullen zien hoe de zaken zich ontwikkelen, de volgende 
keer meer hierover.  
 
Voor dit (niet meer zo) nieuwe jaar wenst het bestuur U, en 
zichzelf, veel goede zin en collegialiteit toe; laten we hopen dat 
we eind november van dit jaar weer een stapje verder zijn en 
dat de landelijke dag dan nog beter en gezelliger wordt dan de 
laatste. 
 
Een tegenslag die zich vorig jaar al aankondigde moeten we U 
echter ook melden.  
Die is dat Tineke Sterenborg om gezondheidsredenen zich uit 
het bestuur heeft moeten terugtrekken. Het is jammer dat het 
plezier om de terugkomst van Leo Bevaart wordt getemperd 
door het gedwongen afscheid van Tineke.  
Wij hopen dat Tineke haar draai weer terugkrijgt en wensen 
haar van harte beterschap toe. 
 

Het bestuur. 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ 

 

Afscheidswoord  
 
Zeer tegen mijn zin en met bloedend hart heb ik een beslissing 
moeten nemen die ik liever niet had genomen.  
Maar ik moet toegeven aan de signalen die mijn geest en 
lichaam afgeven.  
Ik "trek" het niet meer, zoals ze zo mooi kunnen zeggen, de 
beruchte burn out heeft bij mij toegeslagen. Ik heb het gevoel, 
dat alles als een loden last om mijn schouders hangt,  ik wil 
wel, maar kan niet meer.  
Daarom heb ik aangegeven in ieder geval een jaar rust nodig 
te hebben. 
Na dat jaar rust hoop ik weer voor u (en mijn collega's) klaar te 
staan. 
 
Want, wat er ook gebeurt, ik blijf mij inzetten voor een 
gelijkwaardige en eerlijke waardering van het ouderschap.  

 
Tineke Sterenborg. 
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Landelijke dag Stichting 
Dwaze Vaders  

26 november 2000 – de 
inleiding der sprekers. 

 
Aantal aanwezigen: ± 95 personen 
Sprekers: mr. O. Vos Tweede Kamerlid  VVD, mw. drs. M. 
Luyben, Leo Bevaart, mr. P. Prinsen, mw. mr. I. Wagenaar. 
 
Arthur Ross opende de landelijke dag door iedereen van harte 
welkom te heten.  
Daarna kregen de uitgenodigde sprekers het woord, als eerste 
kamerlid de heer Vos. 
De heer Vos was helaas genoodzaakt om ons uiterlijk 12.00 
uur te verlaten, gezien de voorbereidingen vanwege het 
euthanasievraagstuk.  
Hij heeft ons even bijgepraat over verschillende zaken die bij 
de regeringspartijen leven. 
Dhr. Vos vindt het jammer dat het rapport van mevrouw Chin a 
Fat, waarin zij een pleidooi houdt voor het opnemen van het 
omgangsrecht in het strafrecht, alleen gesteund wordt door de 
VVD.  
De PvdA neemt het standpunt in, dat de civiele sancties  
uitgebreid dienen te worden. 
Dhr. Vos staat ook achter een proef met omgangshuizen, 
welke nu is opgestart.  
Die worden veel toegepast in het buitenland, waarbij de 
organisatie hiervan op diverse manieren uitgevoerd wordt. Dit 
mag echter nooit een definitieve maatregel worden.  
Het besef, dat omgang moet, dient overheersend aanwezig te 
zijn. Dit speelt vooral in Engeland een voorname rol, in elke 
grote plaats is een omgangshuis.  
Hierdoor wordt meegewerkt aan het bewustzijn van omgang 
moet, het werkt dus motiverend naar de dwarsliggende partner 
toe. 
Ook wordt er gesproken over adoptie door mensen van het 
gelijke geslacht.  
In het geval van adoptie door dergelijke  paren, van kinderen 
geboren uit een eerder conventioneel huwelijk van één der 
partners, dient het criterium te zijn, dat er van de andere ouder 
niets meer is te verwachten.  
In de eerste helft van 2001 zal de verplichte omgangsbemid-
deling worden geëvalueerd. 
De Raad van Kinderbescherming is bezig met een inhaalslag 
om de kwaliteit van geleverde diensten te verbeteren. Op het 
moment zijn er nog veel te veel klachten, en de klachtenproce-
dure werkt slecht. 
 
De volgende spreker is mevrouw Wagenaar.  
Zij is advocaat in Groningen en spreekt op persoonlijke titel. 
Met betrekking tot de omgang zijn er twee perioden te 
onderscheiden. 
- Van het feitelijk uit elkaar gaan tot de 

omgangsbeschikking er is: hier doemt ook al de 
weigerachtige ouder op. 

- Als de omgang is opgelegd, maar niet wordt nageleefd. 
Als er geen onderlinge regeling is afgesproken, wordt er een 
omgangsregeling gevraagd.  
Dit staat en valt met de medewerking van de moeder. 
Omgangsrecht is er van rechtswege, dit is een afgifteregeling. 
Voor de voorlopige voorziening is uitgesproken, kan al een kort  

 
geding aangespannen worden, dus de politie kan ingeschakeld 
worden.  
Om de andere ouder mee te laten werken aan de omgang, zijn 
er middelen als: afgifte, dwangsom, politiehulp. 
Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen, pleit mw. Wagenaar 
voor verkorting van de procedures en het schrappen van 
onnodige procedures. 
Een advocaat heeft gedragsregels waar hij zich aan dient te 
houden.  
Derhalve zou deze ook een zaak moeten weigeren, in het 
bijzonder als de moeder niet meewerkt. Mw. Wagenaar 
concludeert dat een advocaat een poortfunctie heeft; het begin 
van de procedure is vaak van doorslaggevend belang. 
 
Na mevrouw Wagenaar komt de heer Leo Bevaart aan het 
woord over de strafbaarstelling van schending van het recht op 
omgang. 
Als schending van het recht op omgang in het strafrecht wordt 
opgenomen, zijn oeverloze procedures over de afgesproken 
omgang niet meer nodig.  
Omgang is er, punt!  
Onttrekt de ene ouder het kind aan de omgang, dan is daar de 
sanctie: straf.  
Scholen, artsen en andere instellingen laten het dan dus wel 
uit hun hoofd om niet mee te werken, omdat ze zich daarmee 
schuldig maken aan een strafbaar feit.  
Van deze maatregel gaat een preventieve werking uit en 
omgang wordt normaal. 
Ook gaat hij in op de voor- en nadelen van de omgangshuizen. 
Dhr. Vos geeft deze huizen het voordeel van de twijfel. 
Volgens Leo is dit goed enkel in het geval van gemakkelijke 
scheidingen. 
De dwarsliggende ouder zal een tijdje meewerken, alles lijkt 
goed te gaan. Dan stopt de verplichte omgang en begint het 
verhaal weer van voren af aan.  
Verplichte omgang in een omgangshuis werkt alleen als beide 
ouders meewerken en dat is per definitie in onze gevallen niet 
zo. Ook wordt het als zeer vernederend ervaren op deze wijze 
je kind te mogen zien. 
 
Mevrouw Luyben is pedagoog en wijst de ouders op hun 
verantwoordelijkheid naar de kinderen toe. 
Bij strijdende ouders worden kinderen in een loyaliteitsconflict 
gemanoeuvreerd. Dit is emotionele chantage.  
Als gevolg hiervan gaat het kind geparentificeerd gedrag 
vertonen. Het gaat dus allerlei taken van de ouder overnemen 
(het kind troost moeder, i.p.v. andersom).  
Doordat het kind dit gedrag gaat vertonen, kunnen zich allerlei 
problemen openbaren, o.a. een stagnatie in de ontwikkeling, 
ze nemen te jong de verantwoordelijkheid op zich, depressies, 
angsten, achterstanden in leerprestaties, opvoedkundige 
problemen.  
Het zou goed zijn als beide ouders de gevoelens van woede 
over de scheiding apart houden en hiermee het kind niet 
belasten. 
Mevrouw Luyben vindt dan ook, dat het de verantwoording van 
de ene ouder is, om het kind naar de andere ouder toe te 
sturen en geen gebruik te maken van emotionele chantage. 
 
Over hoe het gezag, de zorg en de omgang in Nederland 
geregeld zouden moeten zijn kwam mr. P. Prinsen aan het 
woord. 
Recht is dát wat gehandhaafd wordt. Echter, in Nederland is 
omgangsrecht een gunst, géén recht.  
Met alle respect, maar alle experimenten die nu lopen, is in 
feite als het dansen om de hete brij heen. Omgangsrecht moet 
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gehandhaafd worden met het strafrecht. Als het ouderlijk 
gezag ook onder het strafrecht valt, is onttrekking hieraan 
strafbaar!  
Er gaat een preventieve werking van uit en er zullen maar 
weinigen zich niet houden aan de omgang vanwege de 
consequentie die dat heeft.  
Wil een kind (zogenaamd) zelf niet meewerken, dan is de 
juiste weg dat in de eerste plaats de omgang gehandhaafd 
blijft en dat men in de tweede plaats naar de rechter gaat.  
Er zijn dan twee middelen voor succesvolle handhaving van 
het omgangsrecht: 
- wetboek van strafrecht 
- politie: burgerlijke rechtsvordering (OAT) 
 
Hierdoor wordt rechterlijke tussenkomst voorkomen, dus 
kortere procedures, waardoor vertragingstechnieken ook 
moeilijker worden. 
Voor sancties valt te denken aan alternatieve straffen. 
Mr. Prinsen is het niet eens met de visie van Dhr. Vos over 
omgangshuizen en bemiddeling e.d.. Deze houden volgens 
mr. Prinsen de gehanteerde vertragingstechnieken in stand. 
De prognose van slagen, c.q. falen m.b.t. bemiddelingshuizen 
word gesteld op 80%/20%. 
Echter, die 80% behelst alleen de "luxe" scheidingen, de 
gevallen dus waarbij men zonder al te veel problemen uit 
elkaar gaat. Dit geeft een vertekenend beeld m.b.t. die 
bemiddelingshuizen, want die overblijvende 20% bevatten de 
probleemgevallen, waar wij allemaal mee te maken hebben.  
De Raad voor de Kinderbescherming moet zich niet bemoeien 
met problemen, waar hij niets mee te maken heeft: met 
kinderbescherming hebben echtscheidingen niets van doen.  
 

Tineke Sterenborg 
 

*********************************************************************** 

 
 

*********************************************************************** 

26 november 2000 
geëvalueerd. 

 
Het eerste dat moet worden vastgesteld is dat onze jaarlijkse 
landelijke dag opnieuw een hoogtepunt is geworden. 
De traditionele laatkomers onder de 95 aanwezigen veroor-
zaakten dit jaar een vertraging van ruim een kwartier.  
De zaal was gezellig ingericht, maar bleek later helaas te 
donker voor ondersteunende video projectie. Dat kan dus 
beter. 
Gelukkig kon in de opening al wat tijd worden ingehaald.  
De sprekers van de dag hielden hun inleidingen kort en vanaf  

 
dat punt liep het programma volgens het boekje, met nog 
slechts een kleine vertraging. Het Evertshuis bleek opnieuw 
een uitstekende accommodatie, ook  voor het huisvesten van 
de vijf groepen waarin de deelnemers werden ondergebracht. 
 
Ter herinnering het programma en de gespreksonderwerpen. 
 
   11.00  uur   :  zaal open 
   11.30  uur   :  welkom door de voorzitter 
   11.35  uur   :  korte inleiding en toelichting door de vijf              
                             sprekers 
   12.00  uur   :  twee discussierondes 
   13.00  uur   :  lunch 
   13.50  uur   :  drie discussierondes 
   15.20  uur   :  evaluatie door sprekers en secretarissen,        
                              pauze 
   16.00  uur   :  forumdiscussie door de sprekers en de  
                              voorzitter 
   17.00  uur   :  sluiting 
 
De sprekers van de dag waren:  
 
1. Mr. O. Vos. Onderwerp: “Recente ontwikkelingen in het 

omgangsrecht, in het bijzonder met betrekking tot 
omgangshuizen en het homohuwelijk”.  

2. Mevr. Mr. I. Wagenaar. Onderwerp: “Het recht op omgang 
is een recht dat niet mag worden bestreden”. Daarbij 
aandacht voor de rol van de advocaat en de 
beschermende werking van de beroepscode tegen het 
ontstaan en doorslaan van conflicten. 

3. Dhr. L. Bevaart. Onderwerp: “Met strafbaarstelling van 
schending van het recht op omgang verdwijnt de angel uit 
allerlei (echt)scheidingsconflicten. De strijd wordt niet 
langer uitgelokt 
en derden als scholen en huisartsen worden niet langer 
medeplichtig gemaakt”. 

4. Mevr. Drs. M. Luyben. Onderwerp: “De 
opvoedingsverantwoordelijkheid van de zorgouder  
houdt in dat de andere ouder als ouder moet worden 
gerespecteerd, en dat hij zijn rol als ouder moet kunnen 
blijven vervullen”. Speciale aandacht voor waar het nu 
vaak misgaat.  

5. Mr. P. Prinsen. Onderwerp:  “Gezag, zorg en omgang: hoe 
het geregeld zou moeten zijn”.   

 
De eerste spreker had op het laatste nippertje moeten 
afzeggen voor de hele dag. Hij bezwoer dat hij uiterlijk om 
12.00 uur zou moeten opstappen; hij zat echter de opgelopen 
vertraging volledig uit en kon de rest van zijn dagtaak gelukkig 
op waardige manier overdragen aan Dwaze Vader en goede-
wijn-behoeft-geen-krans van het eerste uur: Ria Meester.  
 
Het was de bedoeling om in de gespreksgroepen tot een 
ontwikkeling en formulering te komen van nieuw en beter 
gedachtengoed op het gebied van het omgangsrecht. Aan 
verbetering van de wet hoort immers herbezinning vooraf te 
gaan, zeker op het gebied van het familierecht dat traditioneel 
vergeven is van snelle oplossingen die bij nader inzien niet 
blijken te werken en die bij wijze van ijzeren wet alleen maar 
tot vermeerdering van de ellende leiden. 
 
Zo groot als de behoefte en het verlangen is naar betere wet-
geving, zo ingehouden was de verwachting dat er oplossingen 
zouden worden gevonden. Tegen deze achtergrond valt het 
resultaat van de dag mee.  
Voor veel bezoekers echter was deze dag een eerste en  
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gemakkelijke kennismaking met de kneepjes van subtiel 
denken op het gebied van staatsinrichting in het algemeen en 
het familierecht in het bijzonder.  
Dit deel van de doelstelling werd ruimschoots gehaald en de 
reacties op programma en uitvoering waren zonder 
uitzondering positief en waarderend. 
 
Het vergt enige behendigheid om de vondsten en bevindingen 
van de gespreksrondes kort en bondig – hapklaar, als het ware 
– samen te vatten en te presenteren: bij elke samenvatting 
gaat immers iets verloren.  
De bezoeker die in het onderstaande iets mist, of iets op 
andere manier ziet samengevat dan hij het zelf waarnam, 
wordt daarom bij dezen van harte uitgenodigd om zijn duit in 
het redactionele zakje te doen.  
De resultaten zijn onder te verdelen in twee categorieën. De 
eerste categorie is die van de probleemanalyse, de tweede die 
van de probleembestrijding. 
 
De resultaten per onderwerp. 
 
1. Analyse 

- omgangsproblemen zijn een symptoom van 
disfunctioneren van de zorgouder 

- het recht op omgang mag principieel niet ter 
discussie worden gesteld 

- in de poortfunctie die advocaten zouden moeten 
vervullen ontbreekt tot nu toe een 
gedecideerd blokkeren van pogingen om de 
omgang te frustreren 

- woekeren van omgangsproblemen is een gevolg 
van de wettelijke (onwettige) discriminatie van de 
omgangsouder ten opzichte van de zorgouder 

- omgangsproblemen worden ten onrechte benaderd 
als een vorm van kinderbeschermingsproblemen 
die een taak voor de Raad voor de Kinderbescher-
ming zouden opleveren 

- de toenemende professionalisering van zielzorg en 
hulpverlening schept een aanbod dat vraag 
stimuleert 

- het opleidingsniveau van medewerkers bij Raden 
voor de Kinderbescherming is niet voldoende voor 
het beoordelen van omgangsproblemen 

  -    de term “Het belang van het kind” is een valkuil  
- de beroepscode in de advocatuur wordt onvoldoen-

de aangesproken om strijd aanwakkerende 
advocaten te corrigeren 

 
2. Bestrijding  

- handhaving impliceert het stellen van grenzen, 
daarvoor is het civiele recht nu juist niet bedoeld 

- civiel rechtelijke handhaving van omgangsregelin-
gen leidt tot rechtsongelijkheid: de “hardheid” van 
de civiele partij bepaalt het succes van de regeling 

- civiel rechtelijke handhaving lokt de strijd uit in 
plaats van deze te dempen  

- het middel van het omgangshuis onderstreept dat 
omgang een gunst zou zijn, in plaats van een af-
dwingbaar (mensen)recht, en is alleen al daarom 
slecht 

- begeleiding en bemiddeling bieden geen oplossing, 
doch slechts meer ruimte aan discussie en dus 
voortwoekeren van de omgangsproblematiek 

- strafrechtelijke handhaving van het omgangsrecht 
garandeert rechtsgelijkheid en neutraliteit, biedt 
een subtiel sanctie instrumentarium en voorkomt 
woekering van de strijd en de problemen door een  

 
prompte handhaving als gevolg van de OAT -
bevoegdheid van de omgangsouder  

 
Deze punten zijn ook aan de politiek en de media (Algemeen 
Nederlands Persbureau) ter kennis gebracht als het voorlopige 
resultaat van onze landelijke dag. Leven wij in een bezeten 
wereld? 
Zij weten het nu. 

Arthur Ross. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Proefproces  
en Club van 100 

 
We zijn begonnen met het proefproces. Er is met enkele 
kandidaten gesproken en met de advocaat wordt gekeken hoe 
we de procedure het beste kunnen starten. 
In de volgende Nieuwsbrief hoop ik hier zeer zeker meer over 
te kunnen vertellen. 
 
Voor de Club van 100 hebben zich 32 mensen aangemeld. 
Ook hierover in de volgende Nieuwsbrief meer. 
U kunt zich hiervoor overigens nog steeds aanmelden.  
Uw naam en adres zijn voorlopig voldoende, want Uw bijdrage 
zal pas worden gevraagd als er daadwerkelijk een procedure 
wordt gestart en er dus kosten worden gemaakt. 
 

Perry Stuart 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Oproep 
 
Zoals U in het stukje van het bestuur al heeft kunnen lezen 
blijft de Stichting op zoek naar donateurs die een deel van hun 
vrije tijd willen opofferen om als steunpunt in hun regio te 
fungeren.  
Bent U bereid af en toe mensen in Uw omgeving bij te staan 
neem dan contact op met het bestuur van de Stichting.  
 

Frank van Haaren. 
 

 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

 9  

Uitslagen Enquête Landelijke Dag 

 
I. Rechtsprocedures 
 
I.1  Jaar van (echt)scheiding    aantal     Gemiddeld: 5-8-‘94 
 
    1984...........…….............   1    
    1986......................……..   1 
    1987.......................…….   1 
    1988.......................…….   1 
    1991.......................…….   1 
    1994........................……   1 
    1995........................……   1 
    1990........................……   2 
    1993........................……   2 
    1992........................……   3 
    1996........................……   3 
    1999........................……   3 
    2000........................……   3 
    1989........................……   5 
    1997........................……   6 
    1998........................……   6 
    0000 niet opgegeven: .........   7     totaal: 47 antwoorden 
 
  I.2  Rechtszittingen m.b.t. OR      -- totaal --           gem: 5,2  
    
    07 zittingen: ................   1   -->     7 zittingen 
    13 zittingen: ................   1   -->    20 
    15............................   1   -->    35 
    30............................   1   -->    65 
    50............................   1   -->   115 
    01............................   2   -->   117 
    04............................   4   -->   133 
    00 niet opgegeven: ......   5   -->   133 
    05............................   5   -->   158 
    06............................   6   -->   194 
    02............................   9   -->   212 
    03............................  11   -->   245 
 
I.3  Aantal keren vastgestelde OR  -- totaal --      gem: 2,2 
 
    08 keer OR vastgesteld:  1   -->     8 x OR 
    04............................   3   -->    20 
    05............................   3   -->    35 
    01............................   7   -->    42 
    00 niet opgegeven: ......   9   -->    42 
    03............................  11   -->    75 
    02............................  13   -->   101 
 
1.4  Ingewonnen adviezen (deskundigen)  -totaal-  gem: 1,6 
 
    08 keer advies gevraagd:1   -->    8 x advies 
    05............................   2   -->    18 
    04............................   3   -->    30 
    02............................   5   -->    40 
    03............................   7   -->    61 
    01............................  14   -->    75 
    00 niet opgegeven:.......  15   -->    75 

 

 

 
II. Omgangsregeling en kinderen 
 
II.1  Aantal kinderen MET een OR     -- totaal --        gem: 1,2 
 
    03 kinderen: .................   2   -->     6 x wel OR 
    00 niet opgegeven: ......  12   -->     6 
    01............................  16   -->    22 
    02............................  17   -->    56 
 
II.2  Aantal kinderen ZONDER een OR   -- totaal --  gem: 0,4 
 
    02 kinderen zonder OR:  1   -->         2 x geen OR 
    04............................   1   -->     6 
    01............................   3   -->     9 
    03............................   3   -->    18 
    00 niet opgegeven: ......  39   -->    18 
 
II.3  Gevoerde kort gedingen over OR   -- totaal --   gem: 0,8 
 
    03 kort gedingen: .......   1   -->            3 x kort gd 
    04............................   2   -->    11 
    02............................   6   -->    23 
    01............................  15   -->    38 
    00 niet opgegeven: ......  23   -->    38 
 
II.4  Aantal minderjarige kinderen     -- totaal --        gem: 1,5 
 
    05 minderjarige kinderen:1   -->      5 kinderen 
    03............................   4   -->    17 
    00 niet opgegeven: ......   6   -->    17 
    01............................  17   -->    34 
    02............................  19   -->    72 
 
II.5  Aantal meerderjarige kinderen   -- totaal --       gem: 0,2 
 
    03 meerderjarige kinderen: ...  1   -->      3 kinderen 
    02............................    2   -->      7 
    01............................   4   -->     11 
    00 niet opgegeven: ........... 40   -->     11 
 
III.  Naamswijziging 
 
III.1  Aantal gevallen met naamswijziging                gem: 0,2            
 
    X niet opgegeven: ........   3 
    J ja: ........................  11 
    N nee: .......................  33 
 
IV.  Problemen met informatieverstrekking 
 
IV.1  Heeft infoproblemen met school                      gem: 0,6 
 
    X niet opgegeven: ........   5 
    N nee: .......................  16 
    J ja: ........................  26 
 
IV.2  Idem, met huisarts                                             gem: 0,4 
 
    X niet opgegeven: ........  10 
    N nee:.........................  18 
    J ja: ........................  19 
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IV.3  Idem, met zorgouder                                        gem: 0,9 
 
    N.............................   2 
    X niet opgegeven: ........   5 
    J ja: ........................  40 
 
IV.4  Idem, met andere derden                                  gem: 0,5 
 
    N.............................  12 
    X niet opgegeven: ........  13 
    J ja: ........................  22 
 
V. Valse beschuldigingen en insinuaties 
 
V.1  Aantal beschuldigingen van incest                   gem: 0,3 
 
    X niet opgegeven: .......   3 
    J ja: ........................  14 
    N.............................  30 
 
V.2  Idem, van geweld                                                gem: 0,6 
 
    X niet opgegeven: ........   3 
    N.............................  17 
    J ja: ........................  27 
 
V.3  Idem, van stalking                                               gem: 0,3 
 
    X niet opgegeven: ........   5 
    J ja: ........................  13 
    N.............................  29 
 
V.4  Idem, overige (zoals drankmisbruik, e.d.)        gem: 0,5 
 
    X niet opgegeven: ........   6 
    N.............................  17 
    J ja: ........................  24 
 
VI.  Problemen met de OR 
 
VI.1  Aantal gevallen waarin OR vanaf                     gem: 0,6 
        het begin problemen gaf     
  
    N.............................   9 
    X niet opgegeven: ........  10 
    J ja: ........................  28 
 
 

VI.2  Idem, later                                                           gem: 0,6 
 
    N.............................   8 
    X niet opgegeven: .......  10 
    J ja: ........................  29 
 
VI.3  Idem, maar afwisselend                                     gem: 0,4 
 
    N.............................  13 
    X niet opgegeven: ........  14 
    J ja: ........................  20 
 
VI.4  Idem, maar altijd                                                 gem: 0,5 
 
    X niet opgegeven: ........   7 
    N.............................  15 
    J ja: ........................  25 
 
VI.5  Kinderen met wie de OR niet (goed) loopt      gem: 1,3 
 
    06 kinderen hebben geen OR: ..  1   -->     6 
    03............................    2   -->    12 
    00 niet opgegeven: ........... 10   -->    12 
    01............................  17   -->    29 
    02............................   17   -->    63 
 
VI.6  Kinderen met wie de OR goed loopt    gem: 0,3 
 
    03 kinderen met goede OR: .... 2   -->     6 
    02............................    3   -->    12 
    00 niet opgegeven: ........... 42   -->    12 
 
VII  Het verzet buiten de rechter om 
 
VII.1  Klachten her en der ingediend    -- totaal --    gem: 2,4 
 
    03 klachten ingediend: .   1   -->     3 
    04............................   1   -->     7 
    08............................   1   -->    15 
    10............................   1   -->    25 
    11............................   1   -->    36 
    13............................   1   -->    49 
    31............................   1   -->    80 
    01............................   3   -->    83 
    05............................   4   -->   103 
    02............................   6   -->   115 
    00 niet opgegeven: ......  27   -->   115         

####################################################################################################################### 

Wat betreft e- en 
andere m@il 

 
Zoals U weet is de stichting ook per e-mail te bereiken. 
Van tijd tot tijd komen daar berichten binnen waarin 
vragen worden gesteld die niet eenvoudig te beantwoor-
den zijn. 
 
Omdat het redigeren van een antwoord toch heel wat voeten in 
aarde heeft en omdat vervolgens onzeker is of er niet een heel 
heen en weer van berichten zou kunnen ontstaan, wordt door 
het bestuur een e-mail bericht in principe niet beantwoord.  
Dat geldt ook (en weer in principe dus) voor de gewone brief,  
 

 
zoals die al bij de Romeinen in gebruik was: veel werk en 
(nog) duurder. 
 
Voor vragen kunnen donateurs de telefoonservice gebruiken. 
Dat werkt veel gemakkelijker en laat dus ook andere donateurs 
aan hun trekken komen. 
 
Maar als U een bericht stuurt: houdt U het dan kort s.v.p., 
zonder plaatjes en muziekjes en bewegende beelden en wat 
er al niet op de markt is of komt.  
De tekst moet het hem doen; wie spiegeltjes en kraaltjes kwijt 
wil moet maar ergens anders aanbellen. 
 
Uiteraard is het mogelijk dat na telefonische afspraak ook via 
e-mail wordt gecommuniceerd. Maar alleen dan, en met mate. 
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Het spreekwoord zegt dat een gek meer kan vragen dan tien 
wijzen kunnen beantwoorden. Wel, geef die gek e-mail en hij 
houdt met gemak honderd wijzen aan het werk.  
Als de verzender van de berichten dan ook nog een 
weldenkend mens is, en niet gek, dan kan een heel leger van 
wijzen aan het werk.  
Kortom: het is ons te veel.  
Bellen is in orde (tijdens de telefoonavonden), maar brieven en 
e-mail leveren meer werk dan onze vrijwilligersorganisatie aan 
kan.  

Het bestuur. 
 
 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

Bericht over 
kinderalimentatie 

 
Alweer geruime tijd geleden berichtte ons een donateur, 
dat er bij het vaststellen van de kinderbijslag gebruik kan 
worden gemaakt van het fenomeen “telkinderen”.  
 
Een omgangsouder ontvangt voor zijn kinderen uit de vorige 
relatie geen kinderbijslag want die wordt door de zorgouder 
geïnd. 
Wanneer zo’n omgangsouder echter in een nieuwe relatie ook 
een kind (of kinderen) heeft, dan worden de kinderen van de 
andere moeder wel meegeteld om de hoogte van de kinderbij-
slag voor de nieuwe kinderen vast te stellen.  
Wie dus twee omgangskinderen heeft en één zorgkind uit de 
nieuwe relatie die ontvangt - via de moeder - voor het zorgkind 
de bijslag die voor een derde kind geldt.   
Een volgend kind wordt als vierde kind geteld, enz.  
 
De teltruc werkt voor kinderen, voor wie de omgangsouder 
alimentatie betaalt. 
Wie geen beroep heeft gedaan op dit recht zou dat alsnog 
kunnen doen, met terugwerkende kracht nog wel.  
 
Hebt U tips of weetjes die voor anderen ook van belang 
kunnen zijn: graag een berichtje naar de redactie.  
Die zal er alles aan doen om te zorgen dat het nieuws wordt 
verspreid. 
 
En trouwens: hartelijk dank voor bovenstaande tip.  
 

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 
 

Van de werkgroep 
politiek 

 
De werkgroep politiek bevindt zich momenteel in stil 
water. 
In de Kamer zijn de stellingen betrokken en zoals te doen 
gebruikelijk worden eerst de uitkomsten van allerlei expe-
rimenten (met omgangshuizen, bemiddeling en omgangs-
begeleiding) afgewacht alvorens men nadere stappen 
durft te zetten.  
 
Kamerlid mr. Otto Vos van de VVD deed er op de landelijke 
dag geen boekje over open, behalve dat hij vindt dat omgang 
vanzelfsprekend hoort te zijn, maar de tamelijk veel opzien 
barende uitzending van Rondom Tien in februari van het jaar 
2000 was het hoogtepunt van de aandacht voor het onderwerp 
van omgangsregelingen in de media.  
 
In juni deed Buitenhof-commentator prof. Anton Zijderveld het 
nog eens dunnetjes over, maar toch wordt de markt momen-
teel beheerst door het afwachten van wat de omgangsexperi-
menten zullen opleveren.  
Dat levert U de gelegenheid om (mede) de toekomst te 
bepalen door ons deelgenoot te maken van Uw ervaringen met 
omgangshuizen.  
Want roepen dat het niets wordt, kan iedereen, en roepen dat 
dit de oplossing is voor alle problemen, dat kan ook iedereen. 
Waar het om gaat is om de politiek voorbeelden aan te reiken 
van gevallen waarin geen begeleiding, geen bemiddeling, 
geen goede bedoeling en geen smeekbede tot een uitweg uit 
de problemen leidde. 
 
Voorbeelden moeten we hebben, liefst van arme kindertjes die 
op blote voetjes in de vrieskoude Kerstnacht zwavelstokjes 
moeten verkopen aan de dak- en thuisloze junkies achter het 
Centraal Station in Amsterdam.  
Of nog gruwelijker. 
Waarbij de gruwelijkste gevallen juist die gevallen zijn waarin 
er niets aan de hand lijkt te zijn: de verbeten smerige strijd 
waartoe nette mensen die Uw buren hadden kunnen zijn – of 
die van de koningin – worden gedwongen wanneer zij in de 
gehaktmolen van het familierecht zijn terechtgekomen.  
 
Deze immorele kant van de wet, waardoor ongelukken worden 
geprovoceerd met kapotte levens als gevolg, die moet aan de 
kaak gesteld.  
Met voorbeelden.  
Want het is al gebleken dat gewone bespiegeling, gezond na-
denken dus, die op zichzelf ook tot conclusies van immoraliteit 
en onfatsoen leidt aangaande het familierecht, in het Haagse 
niet wordt gepraktiseerd.  
Voorbeelden dus, aan onze Postbus 94, 6600 AB  Wijchen. 
Laat maar komen, hoe meer hoe liever.  
 
Veranderingen worden in de politiek meestal tot stand 
gebracht door eenlingen: iemand werpt zich op een bepaald 
onderwerp, doet er vervolgens zijn best voor om dat 
onderwerp (hoog) op de agenda te krijgen en probeert daarna 
zichzelf in moties of wetsontwerpen te vereeuwigen. 
Vaak indachtig het woord van Henry Ford, de automobielfabri-
kant, die zei: “Het kan me niet schelen hoe men over mij praat, 
àls men maar over mij praat”. 
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Een bekend voorbeeld uit deze school is Boris Dittrich van 
D66. Of zijn wetsontwerp inzake belaging (of stalking) nu wel 
of niet een zinnig en zinvol doel diende is geen vraag van 
belang geweest in het media stormpje dat rond dit item 
woedde.  
Boris wilde zijn wet en kreeg haar. Daarmee was het laatste 
woord echter nog niet gezegd. 
 
In de grote aula van de Katholieke Universiteit Nijmegen 
organiseerde een vereniging van rechtenstudenten op 25 
september 2000 een forumdebat.  
 
Onder leiding van professor Y. Buruma discussieerden Boris 
Dittrich, zijn adviseur mr. B. Friedberg, mr. dr. K. Lunneman 
van de vakgroep Vrouw en Recht van de Nijmeegse 
universiteit, mevrouw M. Houwen, inspecteur van politie in de 
regio Amsterdam-Amstelland en projectleider relationeel 
geweld, en professor A. Machielse advocaat-generaal bij de 
Hoge Raad en hoogleraar strafrecht aan de Nijmeegse 
universiteit, over zin en onzin van de nieuwe stalkingwet. 
 
De discussie was vooroordeelbevestigend: de dames vonden 
dat aangiften van stalking, vooral indien ingediend door 
(gescheiden) vrouwen, serieus moesten worden genomen, 
terwijl zonder gêne werd toegegeven dat tegenaangiften 
(wegens valse aangifte) meestal direct naar de prullenbak 
verhuizen. 
 
Mr. Dittrich en zijn adviseur onthulden dat schrijver Harry 
Mulisch last had gehad van een man, die beweerde de 
schrijver te zijn van zijn (toen) laatst uitgebrachte boek.  
Die man had zijn manuscript naar Mulisch opgestuurd, maar 
het niet terugontvangen. 
En tot zijn verbazing had hij enige tijd later “zijn” boek in de 
winkels zien liggen, als zijnde geschreven door Mulisch. 
Daarop probeerde hij bij Mulisch zijn gram te halen, daarbij 
gehinderd door het feit dat hij geen andere kopie had van zijn 
manuscript (“toevallig”, merkte Dittrich snedig op). 
Mulisch op zijn beurt achtte zich belaagd en wendde zich voor 
rechtskundige hulp tot Dittrich, en dat werd de wet tegen 
belaging (zou Jaap Fischer hebben gezegd).   
 
Het enige tegengas kwam van professor Machielse. Hij stelde 
ronduit dat wetgeving als de onderhavige een pervertering van 
het strafrecht inhoudt. 
De suggestie dat stalking een potentieel nieuw wapen in de 
hand van zorgouders tegen de omgangsouders is, bracht 
professor Machielse tot de vraag of vaders die hun kinderen 
niet te zien krijgen niet ook een beroep op deze wet zouden 
kunnen doen.  
Zij worden immers door de boycot van hun omgangsregeling in 
hùn persoonlijke levenssfeer bedreigd en belaagd. Iets om te 
onthouden!   
 
Van Dittrich wordt gefluisterd dat hij zich niet meer verkiesbaar 
zal stellen voor een volgende termijn, en dus zal terugkeren in 
zijn oude, levenslang gegarandeerde stiel: die van rechter.  
In die hoedanigheid zal hij er dan wel achter komen dat het 
niet alles stalking is wat er blinkt, en dat valse beschuldigingen 
veel en veel frequenter zijn dan gevallen van belaging. Tja. 
 
Wie zijn hoop op mensen als Dittrich vestigt is al bij voorbaat 
verloren, wie op domheid bouwt komt gegarandeerd bedrogen 
uit.  
Het kalf zal verdrinken en men zal de put dempen.  
Misschien graaft men weer een nieuwe put, misschien ook 
bedenkt men echt iets goeds. Aan ons, als mensenrechten  

 
organisatie, de taak om er bovenop te blijven zitten en de 
bestuurders op de schouder te tikken als ze weer eens met 
vaste hand op de wal aankoersen. 
 
En och, héél langzaam, verandert er wel iets. Als dat te laat is 
voor U en Uw kinderen: jammer, maar geen reden om het 
hoofd te laten hangen: als de samenleving van morgen en 
overmorgen dankzij ons wat beter wordt, dan is dat ook in het 
voordeel van onze kinderen en kindskinderen. 
En daar doen we het voor.  
 

De werkgroep politiek. 
 

 
 

Laat Uw stem horen in 
Den Haag - vervolg 

 
Opnieuw een aflevering van onze eigen soap: “Uw stem in 
Den Haag”.  
Het eerste wat (alweer) moet worden vastgesteld is, dat U 
blijkbaar slecht bij stem bent, afgaande op wat U aan de 
Stichting aan meldingen deed, de afgelopen tijd. Maar hoe 
weinig dat ook mag zijn, de oogst was puur goud. 
 
Een donateur schreef brieven aan verschillende instanties en 
politieke fracties.  
Het antwoord dat namens een regeringsfractie werd gegeven 
beneemt de oplettende lezer de adem, is onthutsend in het 
kwadraat en onthult een manier van denken en taakopvatting 
waar de honden geen brood van lusten.  
Ter verduidelijking eerst de antwoordbrief, en vervolgens een 
commentaar.  
 
De brief 
 
“ … Met veel aandacht heb ik uw brief gelezen waarin u de 
schrijnende situatie schetst waarin men na een echtscheiding 
terecht kan komen.  
Onze fractie heeft veel aandacht voor dit onderwerp.  
In mei heeft de Kamer nog uitvoerig overleg hierover gehad 
met de Staatssecretaris. Daar was (op de tribune) ook een 
afvaardiging van de Dwaze Vaders aanwezig.  
Tijdens dat overleg hebben wij naar voren gebracht dat de 
huidige situatie rond het omgangsrecht onhoudbaar is. 
Wij zijn voorstander van (al dan niet verplichte) omgangsbe-
middeling en het oprichten van omgangshuizen.  
Het strafbaar stellen van niet naleving van de omgangsrege-
ling zien wij niet als een oplossing.  
In plaats daarvan pleiten wij wel voor het stringenter toepassen 
van zogenaamde civiele dwangmiddelen wanneer de om-
gangsregeling niet wordt nagekomen. 
Gelukkig zijn er nog vrouwen (en mannen) die wel meewerken 
aan de omgangsregeling. 
 
Met vriendelijke groet…” 
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Het commentaar 
 
Eerst een opdracht: wrijf Uw ogen uit, doe tien diepe 
kniebuigingen, haal een paar keer diep adem en lees 
bovenstaande brief opnieuw.  
 
Na de opening eerst de stelling: “Onze fractie heeft veel 
aandacht voor dit onderwerp”. Nou, dat zullen we dan nog wel 
eens zien, we zijn zeer benieuwd.  
Het gaat verder met: “In mei heeft de Kamer nog uitvoerig 
overleg gehad met de Staatssecretaris”. 
Het woordje “nog” suggereert hier enerzijds een soort van 
bewijs van “de aandacht van onze fractie”, maar het heeft ook 
een stil verwijtende klank naar de geadresseerde toe; als die 
nou maar beter kennis had genomen van de gebeurtenissen in 
de Tweede kamer had hij zijn brief niet hoeven schrijven, dan 
had hij wel geweten hoe intens de aandacht van “onze fractie” 
voor dit onderwerp is. Dat is nog eens wat! 
 
Dan: “Daar was (op de tribune) ook een afvaardiging van de 
Dwaze Vaders aanwezig”.  
Dat is een schandelijke zin, om drie redenen.  
Ten eerste is de aanwezigheid, op de politieke tribune,  van 
wie dan ook, bij welk overleg dan ook, volstrekt irrelevant.  
De politiek wikt, en de politiek beschikt. Dat laat geen politicus 
zich  afnemen. 
Ten tweede. De schrijver herkende op de tribune kennelijk 
enkele gesprekspartners met wie hij in februari en mei van het 
jaar 2000 van gedachten wisselde, maar in plaats van te 
spreken van de Stichting Dwaze Vaders, spreekt hij van 
Dwaze Vaders – maak van de hoofdletters kleine letters, en 
men ziet de Freudiaanse verschrijving doorschijnen.  
En dat is niet erg aardig, parlementair gesproken. 
Ten derde blijkt uit deze zin, dat onze politicus blijkbaar van 
mening is dat de aangesprokene  bij “de Dwaze Vaders” zijn 
gram moet halen.  
Door de afvaardiging van de Dwaze Vaders te noemen, wordt 
deze afvaardiging immers als het ware medeverantwoordelijk 
gemaakt voor de opinies en stellingnames die in het overleg 
werden geventileerd. 
Dat is een manoeuvre die in geen enkel parlement ter wereld 
genade zal vinden – je moet er ook maar opkomen.  
 
De volgende zin in de brief luidt: “Tijdens dat overleg hebben 
wij naar voren gebracht dat de huidige situatie rond het 
omgangsrecht onhoudbaar is”.   
Aha!, misschien wordt het dan toch nog wat, met dat om-
gangsrecht van onze parlementariër.  
 
En hij vervolgt: “Wij zijn voorstander van (al dan niet verplichte) 
omgangsbemiddeling en het oprichten van omgangshuizen. 
Het strafbaar stellen van niet naleving van de omgangsre-
geling zien wij niet als een oplossing.  
In plaats daarvan pleiten wij wel voor stringenter toepassen 
van zogenaamde civiele dwangmiddelen wanneer de 
omgangsregeling niet wordt nagekomen”.   
Dit is verhullend taalgebruik, dit is bewuste misleiding, dit is 
bedrog.  
De schrijver is voorstander van iets dat hij helemaal niet kent; 
hij wéét niet of, en hoe een al dan niet verplichte omgangs-
bemiddeling werkt, hij weet niet of, en hoe een omgangshuis 
werkt, zeker niet in de Nederlandse situatie.  
Maar toch “zijn wij daar voorstander van”.  
Vervolgens is niet de vraag of strafbaar stellen een oplossing 
is of niet, want “het strafbaar stellen ZIEN wij niet als een 
oplossing”.  
Wat blijft er dan nog over van die “onhoudbare situatie” van  

 
twee regels eerder?  
Dat wordt duidelijk uit de volgende stelling: “In plaats daarvan 
PLEITEN wij WEL voor het stringenter toepassen van …”.  
Ja heus, wij pleiten, in plaats van wetten te stellen.  
En als onze stem niet wordt gehoord ligt dat niet aan ons, wij 
pleitten ons namelijk het spuug op de schoenen, maar ja, de 
rechterlijke macht is in dit land nog steeds onafhankelijk, 
helaas. 
 
Dan de uitsmijter: “Gelukkig zijn er nog vrouwen (en mannen) 
die wel meewerken aan de omgangsregeling”.  
Dit is een catastrofe, dit is een ramp.  
Leest u deze zin nog eens: “Gelukkig zijn er nog mannen (en 
vrouwen) die wel meewerken aan de omgangsregeling”. 
Zolang die er zijn zullen onze politici hun handen dus niet vuil 
maken aan deze onhoudbare situatie.  
Iets anders kan de schrijver niet bedoelen. Dit staat er echt, dit 
schrijft de door U gekozen volksvertegenwoordiger, dit schrijft 
U zelf dus, als het ware.  
 
Geen zin, geen woord, geen komma en geen punt in 
bovenstaande citaten is veranderd, op een andere plaats 
neergezet of verdonkeremaand.  
Dit staat er echt.  
De goede bedoelingen torenen omhoog naar de hemel, waar 
God zich wanhopige wenend afwendt, wetend welke weg er 
mee wordt geplaveid.  
 
De ouders van de vier vermoorde kinderen stonden de pers 
opgewekt te woord. “Gelukkig zijn er ook nog mensen die 
kinderen niet misbruiken en verkrachten en martelen alvorens 
hen te vermoorden”, verwoordde één van hen hun positieve 
gevoelens. 
Zoiets schrijft de politicus in feite. 
 
Dit is wat een enigszins kritische analyse van een politieke 
brief oplevert, van een antwoord aan een oprechte donateur, 
een brave burger die ’s nacht gerust gaat slapen, aannemende 
dat onze regering wel over ons zal waken.  
Het is adembenemend. Ja, welterusten. 
 
Vindt U niet dat U nou ook maar eens moet schrijven en politici 
tot uitspraken dwingen?  
Stuur een afschrift van de antwoorden die U ontvangt naar de 
stichting. Van de grappigste, vileinste, domste, meest 
achterbakse, hartelijkste en vriendelijkste reacties maken we U 
graag deelgenoot.  
Uw naam wordt niet geopenbaard, de namen van de 
antwoordende politici ook niet. Nog niet tenminste, want 
misschien hebben wij hen nog nodig. 
Wie daar hulp bij nodig heeft die kan bellen, maar het is en 
blijft Uw verhaal, dat U opstuurt naar: 

 
xxxxxxxx-Tweede Kamerfractie (PvdA, CDA, D66, 

GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP) 
Postbus 20018 

2500 EA  Den Haag 
 
U weet, bij de VVD maakt men de goede keuzes, die mag U 
prijzen. En in Uw voorkeursstem bedenken.  
VVD, kamerlid mr. O.P.G. Vos, hoop in bange dagen. Goed 
onthouden.  
En de rest van het politieke gezelschap: aanpakken. U bent de 
baas. 
 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 
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Over klachten-
procedures bij RvK, 
ABJ, PAR - vervolg. 

 
Geen schokkende dingen dit keer.  
Voor de Raden voor de Kinderbescherming is er een 
nieuw  handvest (bij wijze van spreken) waarin wordt 
voorgeschreven aan welke regels men zich te houden 
heeft vanaf januari 2001.  
 
Een afschrift van dit Normenrapport 2000 is op het ogenblik 
van schrijven nog niet in ons bezit.  
Het zou begin februari ter beschikking komen, dus naders over 
dit onderwerp houdt U tegoed. 
 
Het loopt nog niet storm met de afschriften van de klachten en 
beschikkingen waarvan kopieën naar de Stichting worden 
gestuurd – dank U voor Uw terughoudendheid, maar U hoeft 
niet te overdrijven: wij kunnen met ons allen heel wat meer aan 
dan wij tot nu toe ontvingen. 
En het is toch zo vilein, zo vruchtbaar en zo vervullend van 
voldoening om her en der de instanties een klets om de oren 
te geven. 
Zo is er een donateur die al heel wat heeft bereikt op dit 
gebied en die op het scheiden van de kopijmarkt een afschrift 
stuurde van een beschikking van  de Amsterdamse Huisartsen 
Vereniging.  
Deze werd afgegeven op zijn klacht tegen een huisarts, die 
met subjectieve uitspraken de gerechtelijke gang van zaken in 
de zaak van deze donateur probeerde te beïnvloeden (op voor 
de donateur negatieve wijze, wel te verstaan).  
De beschikking is een bevestiging van een stellingname van 
het Medisch Tuchtcollege, dat (huis)artsen zich niet dienen te 
mengen in het debat na (echt)scheiding.  
De klacht werd daarom met vlag en wimpel gegrond verklaard. 
 
Daarmee heeft onze donateur het contact met zijn kinderen 
nog niet terug, maar voor wie na hem komt heeft hij een boel 
problemen opgelost of voorkomen.  
En dat is de zin en het nut van klagen: wie het voor zichzelf 
doet moet wel heel erg veel geduld hebben, wie het doet in het 
algemeen belang ziet zijn inspanningen heel snel beloond.  
Het spreekwoord zegt: “Wie goed doet, goed ontmoet” – 
zogezien is het bestrijden van partijen die op onbehouwen 
wijze partij kiezen in echtscheidingsprocedures een daad die 
haar eigen beloning en waardering voortbrengt: ook U kùnt 
eigenlijk niet zonder! 
 
Laatste Nieuws. 
 
Van een donateur kwam de melding dat op website 
www.psynip.nl de beroepscode voor psychologen is opgeno-
men.  
Deze beroepscode geeft regels waaraan psychologen zich 
hebben te houden,  
OOK wanneer zij als “onderaannemer” van de RvK of 
rechtbank een onderzoek over een omgangsregeling of de 
daarbij betrokkenen zouden doen. 
Wie het overkomt (of al is overkomen lette scherp op: op deze 
website zijn de handvatten te vinden waarmee zaken kunnen 
worden aangepakt. 

 
Tenslotte: wie ervaring heeft opgedaan met begeleide 
omgang, omgangshuizen en bemiddeling en daar wat zinnigs 
over te melden heeft, neme contact op met de stichting (via de 
telefoondienst).  
Op deze manier is het mogelijk om een overzicht te krijgen van 
het opereren van deze instituten en het succes dat zij (al dan 
niet) boeken.  
Een discussie over zin en onzin van de experimenten op dit 
gebied moet wel zijn gebaseerd op feiten, en niet op 
geloofsovertuigingen.  
Al te vaak beginnen sprekers hun prevelementje met de 
uitspraak: “Ik denk dat het zo is dat…”, of iets soortgelijks. Het 
is natuurlijk aardig dat mensen beweren dat zij denken, maar 
het is beter om met feiten en bewijzen te komen. En die willen 
wij graag gaan verzamelen, voor ons en voor U. 

 

 
***************************************** 

 

Advocatenspreekuur 
 
Zoals u al waarschijnlijk weet biedt de stichting al geruime 
tijd aan donateurs de gelegenheid gebruik te maken van 
het advocatenspreekuur. 
Om dit weer eens onder de aandacht te brengen volgt nog 
een keer de procedure om hier aan deel te kunnen nemen. 
 
Voor donateurs van de Stichting Dwaze Vaders zet 
Advocatenkantoor Prinsen te Den Haag één avond per twee 
maanden zijn deuren open voor advieszoekers.  
 
Elke donateur heeft de mogelijkheid om éénmalig van dit 
gratis spreekuur gebruik te maken. Per gesprek wordt in 
principe 30 minuten gereserveerd; de avond start om 19.00 
uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.  
Medewerkers van de Stichting verwerken de aanmeldingen en 
verzorgen de planning van de gesprekken. Zij zijn tevens op 
de spreekuuravonden aanwezig met raad, daad en koffie. 
Onderstaand treft u de procedure aan voor een juiste gang van 
zaken: 
 
1. U stuurt  een lege, open envelop, voorzien van postzegel en  

uw eigen adres, in een gesloten envelop met in de linker-
bovenhoek de tekst “Spreekuur”  naar: Stichting Dwaze 
Vaders, Postbus 94, 6600 AB Wijchen. 

 
2. Van de Stichting ontvangt  u (in de gefrankeerde/aan uzelf  
 geadresseerde envelop) dit formulier terug. 

 
3. U vult het formulier aan beide zijden volledig in en stuurt het 

zo spoedig mogelijk retour naar het eerder vermelde adres. 
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4. Als uw aanmelding tijdig binnen is, en het spreekuur op dat 
moment nog niet is volgeboekt, wordt u zo goed mogelijk 
ingedeeld. 

 
5. Het hangt van het verloop van de avond zelf af met welke 

advocaat u uiteindelijk in gesprek komt. 

 
6. Ėén dag voor het spreekuur wordt u gebeld op het telefoon-

nummer dat u hebt opgegeven. U hoort dan hoe laat u wordt 
verwacht.  

 Er wordt niet ingesproken op voice-mail e.d., zorgt u dat 
u die avond bereikbaar bent op het door u opgegeven 
telefoonnummer. 

 N.B.: Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u zelf het    
kantoor belt. Eventuele veranderingen of problemen dient u 
tijdens de telefoonavonden van de Stichting aan de orde te 
brengen. 

 
7. Indien u verhinderd bent vertrouwen wij erop dat u dat tijdig 

en met redenen aan de Stichting kenbaar maakt. Zo kan een 
lotgenoot gebruik maken van dit spreekuur. 

 
8.Bereidt u voor op uw gesprek; weet wat uw doelstelling is,   

zet uw vragen op papier en vergeet niet deze, samen met 
uw laatste gerechtelijke beschikking, mee te nemen. 
 

Het originele aanmeldingsformulier bevat gegevens welke 
nodig zijn voor de advocaten om uw belangen te behartigen. 
Verder treft u daar in de routebeschrijving etc. 
Met het vooraf invullen van deze gegevens spaart u tijd op het 
spreekuur.  
Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
 
Met deze aanmeldingsprocedure hoopt de Stichting Dwaze 
Vaders u nog beter van dienst te kunnen zijn. 
Advocatenkantoor Prinsen biedt donateurs van de Stichting 
belangeloos de gelegenheid van dit spreekuur gebruik te 
maken. 
 
De medewerkers van de telefoondiensten worden automatisch 
op de hoogte gebracht van de geplande data. 
Voor eventueel resterende vragen of een aanvraag voor deze 
procedure/aanmelding kunt u tevens bij hen terecht. 

 
 

Het eerstvolgende spreekuur is gepland op: 
 

Donderdag 5 april 2001 
 

De volgende spreekuren worden gepland in de eerste helft van 
juni en augustus (onder voorbehoud). 
 
  Bestuur en medewerkers. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

Tip: 
 
Bezoek ook eens de website van bovengenoemd advocaten- 
kantoor. 
Hier vindt u diverse onderwerpen die te maken hebben met 
omgangsrecht. 
Voor een ‘andere kijk’ op de wereld is het interessant om zeker 
ook de link ‘opinies’ aan te klikken. 
 

De redactie. 

*********************************************************************** 

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://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. 
~~~ 
~~ 


