
Stichting 
Dwaze Vaders 

Omgangsrecht voor- en met kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                 Jaargang 12, nummer 

     46 
In dit nummer o.a.: 
Klachtenprocedure vervolg
Stalking 
Club van 100  
Nieuws uit de regio 
Gevoelige Zakelijkheid      Augustus 2001 



 
Inhoud 

 
Inhoud       2 

 
Colofon        3 

 
Van de Redactie      3 

 
Van de bestuurstafel                           4 

 
Geldzaken      4 

 
Klachtenprocedures - vervolg    5 

 
Een persoonlijke ervaring met….    6 

 
Tips       8 

 
Zakelijk gevoelig of gevoelig zakelijk?   8 

 
Advocatenspreekuur     8 

 
Nieuws uit de regio     9 

 
Proefproces    10 

 
Club van 100    10 

 
Verminkte ouders    10 

 
Stalking     11 

 
 
 

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, 
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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 
 
12e Jaargang nummer 46. Periode: Augustus 2001. 
Alleen die gegevens lijken niet zo veel te zeggen, 
maar hebben toch een veel diepere achtergrond… 
 
Het wil zoveel méér zeggen dan 12 jaar een Nieuws-
briefuitgave. Het betekent binnen de Stichting 12 jaar 
ervaring van donateurs, die vechten voor de rechten 
van hun kinderen: hun recht op omgang met beide 
ouders. 
 
Het betekent het delen van lief en leed met elkaar: lief 
als het gaat om het uitwisselen van ervaringen die lot-
genoten tot steun zijn. 
Leed als we weer de tegenwerking van alle instanties 
moeten ondergaan in ons gevecht voor de rechten van 
onze kinderen. 
 
Het betekent overwinningen die geboekt zijn: het 
succes als kinderen, al is het er maar 1, het contact 
met hun omgangsouder weer hersteld zien.  
Succes als we in staat zijn geweest om door te dringen 
tot instanties, politici en hulpverleners om ervoor te 
zorgen dat hun ‘kromme gedachtegang’ eens de 
andere kant opging.  
 
Het betekent aanhoudende strijdlust: vooral om er 
uiteindelijk voor te zorgen dat de kromme gedachte-
gang volledig rechtgetrokken zal zijn.  
Dat is het moment dat je kinderen zich mogen beseffen 
dat jij bestaat en er voor hen bent.  
 
De aanhouder wint…….. en laten wij nu de grootste 
aanhouders zijn in onze Stichting als het gaat om 
alweer een 12e jaargang met 46 nummers………. met 
alles wat achter die woorden schuilgaat. 
Ik hoop dat deze Nieuwsbrief een stukje bijdraagt in 
het geven van vertrouwen, overwinningen en strijdlust.  
 

Veel leesplezier, Annemarie Willemsen. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Ben je een avondje down dan ga je achter de computer 
zitten en tikt in: http://echtscheidings.pagina.nl/ 
Via deze link belandde ik op de internetsite van het 
L.B.I.O., een van de meer gehate organisaties in dit 
land.  
De internetpagina opent met de uitnodigende tekst "Uw 
alimentatie… onze zorg." Ik heb daar even over moe-
ten nadenken, waar kende ik dat ook alweer van…….. 
Ineens viel me de weerzinwekkende gelijkenis op met 
de voorganger van het L.B.I.O.: de kin-der-be-scher-
ming, in vroeger jaren ook wel de kinderdief genoemd. 
Medewerkers van deze laatste organisatie hebben 
sinds jaar en dag nagenoeg dezelfde slogan: 
“Omgangsrecht zal ons een zorg zijn.”  
Ondanks dat: veel leesplezier en een prettige vakantie 
voor diegenen die nog mogen. 
 

Frank van Haaren 
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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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Van de bestuurstafel 
 
Vakantietijd is traditioneel komkommertijd, een soort van 
zomerslaap. Dat is ook binnen SDV onvermijdelijk het 
geval. Scholen gaan wekenlang dicht, en de “traditionele” 
omgangsregeling (waarbij de omgangsouder de helft van 
de vakanties met zijn kinderen doorbrengt) eist tijd en 
aandacht op.  
 
Wie geen omgang heeft, of een slechte omgang (en dat is ruim 
meer dan de helft van de betrokken omgangsouders – zie 
Nieuwsbrief 45) smaakt de vakantie als as in de mond; hij ziet 
uit naar het moment dat het leven weer wat gewoner wordt. 
 
In die zin is het maar goed dat november weer nadert, en dus 
onze landelijke dag die de laatste jaren zo plezierig en vrucht-
baar verloopt.  
Ook dit jaar zullen wij er alles aan doen om van die dag een 
succes te maken. 
Daarover meer in de volgende Nieuwsbrief, waarin ook 
overigens wel wat goed nieuws te melden zal zijn. Uit het 
persbericht dat SDV heeft doen uitgaan, blijkt wel waar dat 
goede nieuws over gaat.  
In Perspectief, het informatie- en opinieblad voor de 
jeugdbescherming, is aandacht besteed aan de zaak waarover 
het in dat persbericht gaat.  
De grote landelijke pers en media hebben nog niet gerea-
geerd: zij genieten al (of nog) van hun vakantie.  
 
Dat gaat het bestuur ook doen.  
Op het moment dat U dit leest, bent U en zijn wij alweer met 
verse weerzin geladen, voor het onophoudelijk en steeds weer 
opnieuw aan de kaak stellen van de in feite zo alledaagse en 
makkelijk te begrijpen slechte handhaving van het recht op 
omgang.  
Opdat wij uiteindelijk het voorspelbare, want enig mogelijke, 
resultaat boeken dat omgang en zorg als gelijkwaardig worden 
beschouwd en behandeld.  
Voor het invoeren van deze symmetrie is 2002, als mooi 
symmetrisch jaartal, natuurlijk het best denkbare jaar. 
 
Nog even volhouden dus maar, en houdt intussen Uw politici 
bij de les.   
 

Het bestuur. 

 
 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 

Het slijk der aarde 
en ander ongemak 

 
De Stichting Dwaze Vaders heeft roerige en moeilijke 
tijden gekend, en ook gewone armoe.  
Dankzij de inspanningen die met name Leo Bevaart zich 
op dit gebied heeft getroost, en door zijn taai volgehouden 
zuinigheid, kan de Stichting bestaan, en blijven bestaan.  
 

Wij zullen wel nooit rijk worden - maar wie wil dat nog, 
tegenwoordig, en dus is het goed zo.  Of, zoals Koot en Bie 
ooit al zeiden: “Wij gaan ons om U”. 
 
Iets anders is, of wij blij moeten zijn met onnodig werk.  
Het ongetwijfeld verrassende antwoord op deze vraag luidt: 
“Neen, daar zijn wij niet blij mee”.  
Wij doen alles pro deo, niemand binnen de stichting ontvangt 
ook maar één cent voor zijn werk, maar toch zijn wij niet blij 
met onnodig werk.  
 
Zoals bekend wordt onze Nieuwsbrief niet meer verzonden 
aan niet-betalenden.  
Wie een poosje te laat is met zijn betaling hoeft niet meteen in 
paniek te geraken, maar wie al een jaar niets meer van zich 
heeft laten horen, geld gesproken, die ontvangt de Nieuwsbrief 
niet meer. 
 
En daar gaat dit stukje nou over. Over geld en onnodig werk. 
En hoe daar mee om te gaan. 
Want door de beslissingen van girotel, internet, het nationale 
bankwezen, de postbestelling en de verschillende ministeries 
die deze partijen in het oog moeten houden, is de situatie 
ontstaan dat het voor Uw stichting het goedkoopst, het 
gemakkelijkst en het minste werk is, wanneer U bij machtiging 
elke maand vijf gulden betaalt. 
“Vijf gulden”, zei Leo Bevaart daarover al weer jaren geleden, 
“dat is amper een patatje oorlog”.  
Elke maand vijf gulden dus, bij machtiging.  
Dat is goed voor de stichting, zeker, maar ook goed voor U: 
want U hoeft niet bang te zijn dat U het overmaken vergeet, en 
als U goed telt is het nog goed voor Uw lijn en gezondheid 
ook. En het geeft minder oorlog. 
 
Het is al met al een boel werk om uit te leggen, en wie het 
snapt mag de vinger opsteken, maar zo is het.  
Liefst elke maand automatisch vijf gulden.  
Nee, er komt geen 3,714 % bij, en aan indexering doen wij ook 
niet. 
En wie deze betalingsvorm al toepast had dit stukje helemáál 
niet hoeven te lezen. 
Nou. Kijk. Dus.  Wie de schoen past, die trekke hem aan, 
spoede zich naar de dichtstbijzijnde brievenbus van KPN 
(voorheen PTT Post) en sture een machtiging naar onze 
voorkeurspostbus voor dit werk, die in Bodegraven:  
 

Postbus 1086, 
2410 CB  Bodegraven. 

 
Onze dank is groot. 

 

 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 
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Klachtenprocedures 
bij RvK, Fora, etc. - 

vervolg. 
 
Voor de lezer die langzamerhand hoofdpijn krijgt van het 
eeuwige gezeur over  klachtenprocedures, deze keer een 
probaat en langdurig werkend aspirientje in de vorm van 
een opwekkend bericht. 
 
Uit Utrecht, van het hoofdkantoor van de RvK, kwam het 
nieuws over het aantal ingediende klachten bij de RvK.  
Dat nieuws maakt alle andere argumentatie voor het indienen 
van een klacht overbodig, zo overduidelijk is het.  
 
In 1999 werden er bij alle vestigingen van de RvK in totaal 75 
klachten ter beoordeling aan de directeur voorgelegd. Er 
waren meer klachten ingediend, maar een deel werd, kennelijk 
tot tevredenheid van de klager, afgehandeld door de 
raadsmedewerker of door de praktijkleider, dus voordat de 
directeur er aan te pas kwam.  
Er werden  75 klachten in behandeling genomen door de 
directeur, van 26 klachten werd in beroep gegaan bij de 
Klachtencommissie (KC). 
Dat betekent dus dat de KC’s in heel Nederland en in heel 
1999 slechts 26 keer bijeengeroepen werden om een beslis-
sing te nemen. 
Dat is zesentwintig keer, inderdaad.  
Waarlijk een ontstellend klein aantal. Zo klein dat, als U het in 
dit land voor het zeggen had, U ook zou concluderen dat er 
niets mis is, op omgangsgebied, en zo zit dat. 
 
Het aantal door de directeur behandelde klachten zou in 2000 
zijn opgelopen tot 100, een forse stijging, waarvan in 35 
gevallen beroep is aangetekend. Dat is nog steeds niks.  
 
Zouden wij er in slagen om het aantal klachten dit jaar (weer?) 
met 10 te verhogen, dan hebben wij voor een toename 
gezorgd die in Den Haag de sirenes doet afgaan. 
Hoebedoelu, “ik kan niks”?  U kunt verdorie alles!  
Niet alleen voor Uzelf, maar ook nog voor het algemeen 
belang. 
Onze telefoondienst zorgt er wel voor dat, als tenminste Uw 
klacht op een enigszins recente raadsbemoeienis betrekking 
heeft, U met iemand in de regio in contact wordt gebracht die 
U kan helpen om een geschrift op de rails te zetten. 
 
Op 5 april jl. werd door de RvK toegezegd dat de rapportage 
betreffende de klachten over 1 of 2 maanden klaar zou zijn, en 
dat die ook aan SDV zou worden verzonden. Komt daarover 
bericht binnen, dan ziet wordt dat meteen hier gemeld. 
 
Op 14 april jl. arriveerde per post het Jaarbericht 2000 van de 
RvK, het gewone jaarverslag, zeg maar.  
Enkele getallen hieruit: in het jaar 2000 waren 6048 
minderjarigen betrokken bij scheidings- en omgangszaken van 
de RvK, en bij 3616 minderjarigen ging het daarbij om de 
omgang. 
Wie nu denkt dat het aantal gevallen waarin negatief werd 
geadviseerd ook wel zal zijn vermeld, die komt bedrogen uit. 
Het Jaarbericht barst van de goede voornemens en tettert over 
“Zorg voor Kwaliteit” maar in die zorg wordt het succes niet  

 
meetbaar gemaakt. 
Dat berust niet op vergeetachtigheid, maar op weloverwogen 
doelbewustheid (dat is te hopen) of op kritiekloos kennisnemen 
van deze feiten en domweg niet verder kijken (dat is te 
vrezen). 
Wie nu denkt dat het met die kritiekloosheid wel mee zal 
vallen, moet zijn optimisme toch maar bij de vuilnis zetten na 
lezing van de openingszinnen van Jaarbericht 2000, want die 
luiden:  
“De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 2000 een visie 
ontwikkeld op zijn hoofdtaak en zijn positie. De Raad heeft 
vastgesteld dat het kind zijn enige klant is”. 
 
Hallo! Bent U daar nog? Ziet U wat hier staat? Hier staat dat 
de Raad vóór 2000 nog niet had vastgesteld dat het kind zijn 
enige klant is, en nog geen visie had ontwikkeld op zijn 
hoofdtaak en positie.  
Maar wie waren tóen dan de enige klanten, en wat was toen 
dan de leidraad voor het  werken en optreden van de Raad?  .  
Hoe moet het die duizenden en duizenden omgangsouders die 
vóór het jaar 2000 in de kou werden gezet te moede zijn, 
wanneer zij dit lezen?   
Zij riepen al jaren dat de Raad niet deugt, en nu worden zij 
daarin bijgevallen door nota bene de Raad zelf.  
 
Wat betekent dit? Erkent de Raad nu dat hij het vroeger 
verkeerd heeft gedaan? Wordt het effect van dat verkeerde 
handelen nu gecompenseerd?  Of moet er worden geconclu-
deerd dat de brave mensen bij de Raad het spoor alleen maar 
nog bijsterder zijn?   
 
Niets van dat al. Bij de Raad is het business as usual.  
Van tijd tot tijd wordt er iets parmantigs in het rond georakeld, 
er wordt op een ongehoord harkerige manier een schijngebaar 
gemaakt naar de critici, en men gaat over tot de orde van de 
dag: kindertjes door de gehaktmolen draaien.   
Des te meer reden dus, om uit te kijken naar het nieuws over 
de klachten. 
 
Van een donateur kwam een ietwat wrevelige reactie met 
betrekking tot zijn klacht bij het NIP, het Nederlands Instituut 
voor Psychologen.  
Hij had inderdaad een klacht ingediend en was van zijn gelijk 
zeer overtuigd.  
Maar hij was ook ontevreden omdat zijn klacht niet gegrond 
was verklaard en omdat hij niets had bereikt. 
Die onvrede is onterecht, het is al eens betoogd, op deze plek. 
Ten eerste moet een klager er zich van bewust zijn dat een 
klacht geen enkel direct effect heeft – een klacht vervangt niet 
de rechtspraak.  
Ten tweede moet een klager zich realiseren zijn dat aan een 
klachtschrift vrij zware eisen worden gesteld, logisch, taal-
kundig en eigenlijk ook juridisch, waardoor nog al eens een 
kans verloren gaat.  
En ten derde hebben ook niet gegrond verklaarde klachten 
een (groot) effect. Wie een klacht indient om zijn zaak te 
redden is naïef; wie het indienen van een klacht nalaat omdat 
dat toch niets helpt, is een cynicus die zich voor hetzelfde geld 
een kogel door het hoofd kan jagen: want doodgaan moet hij 
toch een keer. 
 
Maar! Kan iemand zich voorstellen dat een beroepsuitoefenaar 
– wie dan ook: een bakker, een smid,  een psycholoog of een 
makelaar – trots met de duimen achter zijn bretels voor een 

volle zaal van vakgenoten zou vertellen: “Tegen mij, dames en 
heren, zijn in het vorige jaar 384 klachten ingediend…”  – de  
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zaal houdt zichtbaar gespannen de adem in –  “…maar die zijn 
allemaal ongegrond verklaard, jawel dames en heren!”  en dat 
dan een donderend applaus losbreekt en de mensen de 
stoelen en banken beklimmen “Arie, Arie Arie..” scanderend?  
 
Kan iemand zich dat voorstellen? Nee, want zo zit dat met die 
ongegrond verklaarde klachten, daar kan geen aangeklaagde 
trots op zijn.  
Het is in feite hetzelfde als met valse beschuldigingen van 
incest: die zijn nou juist zo verschrikkelijk omdat er, hoe 
onwaar zo’n beschuldiging ook mag zijn, er toch altijd een heel 
onaangenaam gevoel van overblijft.  
Dus: hoe meer klachten er komen, des te kleiner het 
vertrouwen in de beroepsgroep wordt. Zo klaar als een klontje, 
hoewel misschien inderdaad soms teleurstellend voor degene 
die door een ongegrond verklaring wordt getroffen.   
 
Het bewijs dat de waarde van de klacht heel goed wordt 
ingezien door vertegenwoordigers van de beroepsgroep, werd 
geleverd door de NVO, de Nederlandse Vereniging van 
Pedagogen en Onderwijskundigen. De informatie die men daar 
gaf bevestigt het al geschetste beeld van terughoudendheid 
van de cliënten met klachten.  
Zo zijn er de laatste twee of drie jaren zo’n 5 tot 12 klachten 
per jaar ingediend bij het College van Toezicht.  
Daarvan werd 1 of 2 keer per jaar in beroep gegaan bij het 
College van Beroep, “dat echt niet te beroerd is om het 
College van Toezicht op de vingers te tikken”. 
“Van de klachten wordt een minderheid gegrond verklaard, 
maar de waarde van de klacht is onomstreden; ook als een 
klacht gegrond wordt verklaard zeg ik altijd tegen de 
betrokkene dat die zijn voordeel moet doen met het oordeel – 
en dat voordeel is er zeker”, aldus deze zegsman die veel met 
het College van Toezicht van doen heeft. 
 
Ook bij toeval kan een mens nog wat aan de weet komen.  
In Arts en Auto van december 1999 (van de lectuurtafel bij, 
inderdaad, de tandarts) wordt een boekje open gedaan over 
het klagen in de geneeskundige wereld.  
In 1998 werden er in totaal 940 klachten ingediend bij de 
regionale medisch tuchtcolleges.  
Hoe vaak daarvan in beroep is gegaan werd niet vermeld. 
Ongeveer de helft van de klachten had betrekking op het 
medisch handelen, de andere klachten op de organisatorische 
aspecten en op de relaties met de patiënten. 
Een constante bij de tuchtcolleges is het aandeel van 
ongeveer 20% gehonoreerde klachten.  
Voor de categorie van niet medische klachten leverde dat dus 
een 100-tal sancties op. 
Er werd nogal werk gemaakt van de vermelding dat een klacht, 
ook als die later niet wordt gegrond verklaard, de arts wel twee 
jaar lang (zo lang kan de behandeling duren) onder ferme druk 
kan houden. Blijkbaar geeft de medische wereld aan patiënten 
en andere klagers dus een middel in handen om wraak te 
nemen: dien een klacht in, de dokter is hoe dan ook de pisang.  
 
Een Siciliaans gezegde luidt: “Wraak is een gerecht dat koud 
wordt opgediend”.  
Met andere woorden: wraak smaakt niet, en SDV wil daarom 
aan die tafel ook niet aanschuiven. 
Maar aan klachten bij het Medisch Tuchtcollege wegens medi-
sche bemoeienis met de omgang tussen ouders en kinderen, 
wordt vanuit SDV alle steun gegeven: niet uit wraak dus, maar 
als deel van onze doelstelling om omgang ook in de praktijk 
van alledag de status van volwassen mensenrecht te laten 
krijgen. 
 

 
Die status moet worden gereflecteerd in de samenleving: 
scholen, artsen, sportverenigingen en noem maar op, moeten 
in hun doen en laten het mensenrecht van omgang weer-
spiegelen, en dat op geen enkele manier ter discussie stellen.  

Zo simpel is dat. 
 

 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 

Een persoonlijke 
ervaring met… 

 
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief zou er uit een van 
de regio’s een verslag komen betreffende een klachten-
procedure.  
 
Oktober ’99 is ondergetekende naar de rechter gestapt. Dit 
omdat de omgangsregeling zoals die was vastgesteld al 
enkele jaren niet meer zo liep als het moest zijn.  
Deze regeling was vastgesteld bij mijn scheiding in 1993.   
Ik had mijn zoon op dat moment al een half jaar niet meer 
mogen zien van zijn moeder.  
De rechter bepaalde dat er, jaja, bemiddeld moest worden. Op 
voorwaarde dat dat de bezoekregeling zo snel mogelijk 
opgestart moest worden en dat er dan tussen beide ouders 
bemiddeld zou gaan worden. 
Dit zou geschieden door een bemiddelingsadvocaat.  
 
Twee dagen voor de eerste afspraak, halverwege november, 
kreeg ik de melding dat moeder de afspraak niet na kon 
komen vanwege medische redenen.   
Het kon wel tot maart volgend jaar duren eer zij weer zo ver 
was om aan de bemiddeling te kunnen deelnemen.  
Dit vond de rechter ook te lang duren en deze heeft toen 
besloten om de Raad voor de Kinderbescherming (?) in te 
schakelen voor een onderzoek.  
Dit besluit is ook in november datzelfde jaar genomen.  
De Raad heeft zich vervolgens ijverig op deze zaak gestort. 
 
In februari van het volgend jaar kwam er, na twee eerdere 
afspraken afgezegd te hebben, dan eindelijk een Raadsmede-
werkster bij ons over de vloer.  
Zij is wel geteld anderhalf uur geweest.  
Ook met de moeder heeft zij een gesprek gehad van zo’n 
kleine twee uur.  
Het rapport lag enkele weken later al in de bus. Mevrouw de 
Raadsmedewerkster wist kennelijk toen al wat er zich in zeven 
jaar had afgespeeld. 
Klinkt het u bekend in de oren? 
Moeder kon haar leugens kwijt aan de Raad en moeder werd 
geloofd. Wat vader en zijn huidige vrouw te vertellen hadden 
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was nauwelijks ter zake doende. 
Maar enfin, de conclusie was uiteindelijk toch dat vader niet 
zo’n beroerde vent was als moeder had doen willen geloven, 
en dat de bezoekregeling toch maar weer zo snel mogelijk 
moest worden opgestart.  
Maar….. wel met dien verstande dat er daarna, ja ja, bemid-
deld moest worden bij het CGG (vroeger RIAGG).  
“De Raad heeft daar zeer goede ervaringen mee”, aldus de 
Raadsmedewerkster.  
Dus de Raad voor de Kinderbescherming (?) stuurde hun 
bevindingen door naar het CGG, en gaf de opdracht om de 
omgang op te starten en te gaan praten met beide ouders.  
 
Maar helaas, het CGG had het erg druk, weinig tijd en te 
weinig personeel etc. etc.. 
De Raad kon wel zeggen dat er snel weer een omgangs-
regeling opgestart diende te worden, maar dat bepaalde het 
CGG zelf wel.  
De tijd verstreek en na enkele maanden lag dan eindelijk de 
eerste uitnodiging voor een gesprek op de mat. 
We (mijn vrouw en ik) gingen er vol verwachting heen, want de 
omgangsregeling zou immers direct opgestart worden? 
Bemiddelen zou daarna beginnen, dat kwam wel goed.  
Dat had moeder immers ook mevrouw de Raadsmedewerkster 
laten weten.  
Moeder wilde echt wel meewerken, stond er in het raadsrap-
port. Bij het eerste gesprek werd ons gelijk duidelijk gemaakt 
dat moeder als eerste was uitgenodigd om haar verhaal daar 
kwijt te kunnen.  
Ze had de hulpverleenster van het CCG al wijsgemaakt dat er 
eerst maar gepraat moest worden en dat er dan maar eens 
aan omgang gedacht kon worden. 
Vreemd……. De opdracht was toch andersom gesteld?  
Maar ja, moeders wil is wet. 
De tijd verstreek ondertussen weer, de vakanties waren 
begonnen en het CGG had het nog steeds erg druk, weinig tijd 
en weinig personeel.  
Op den duur kwam het toch tot een gesprek tussen de moeder 
en mij. Dit gesprek escaleerde vrijwel direct, en moeder liep 
boos weg.  
De daarop volgende week diende zij een klacht in tegen de 
hulpverleenster. En ja hoor….. er werd iemand anders aange-
wezen om te mogen gaan bemiddelen. 
Zo zie je maar weer, klagen helpt.  
Enfin, het verhaal begon weer van voren af aan. 
Het kwam er alleen deze keer op neer dat moeder niet meer 
met mij wilde praten. Gelukkig hadden we een zeer ijverige 
hulpverlener getroffen. Hij gaf niet zomaar op, nee hij had zich 
als een pitbull in de zaak vastgebeten. 
 
Hij had voor ons de oplossing: ik mocht mijn zoon weer zien,  
maar dan wel onder begeleiding van meneer de hulpverlener 
zelf. Tegensputteren van mijn kant hielp niet. Ook niet door 
hem te vertellen dat het voor mij een zeer vernederende 
ervaring zou zijn.  
Stel je voor, je eigen vlees en bloed onder begeleiding mogen 
zien!!!!  
Maar zoals gezegd, de pitbull had zich vastgebeten en wist mij 
toch zover te krijgen dat ik mijn zoon weer zou zien, al was het 
onder zijn begeleiding. 
We hadden hem hem inmiddels al 1½ jaar niet meer gezien. 
Moeder stemde ook in met deze situatie. 
Ik zal jullie vertellen, ik heb mijn zoon gezien, heb geprobeerd 
om met hem te praten, en…... dat was het. 
De tijd had zijn werk gedaan en moeder blijkbaar ook: wat we 
samen vroeger hadden was kapot gemaakt.  
En los daarvan, ik heb me in mijn hele leven nog nooit zo ver- 

nederd gevoeld.  
Ik heb dan ook aan het eind van deze sessie laten weten er op 
deze manier geen zin meer in te hebben.  
Ik heb, in samenspraak met mijn gezin en familie, laten weten 
achter deze farce een punt te willen zetten. Op deze manier 
hadden we er geen zin in.  
 
Twee maanden later lag het rapport van het CGG op de mat 
(weliswaar na verschillende telefoontjes naar het CGG).  
Er zat een begeleidend briefje bij dat er een kopie van het 
rapport was gestuurd naar de Raad.  
Foutje en bedankt……...  
Ik heb toen meteen een klacht ingediend bij het CGG dat ze 
mij eerst het rapport hadden moeten laten lezen, voordat er 
een kopie naar de Raad werd gestuurd. 
Omdat ik toch al aan het schrijven was, heb ik er meteen maar 
een lijst van zo’n 25 klachten van gemaakt. Dit omdat er nog 
veel meer fouten en onwaarheden in het rapport waren 
vermeld.  
Ook in de procedures had men verschillende steken laten 
vallen. Bovendien heb ik meteen een brief gestuurd naar de 
Raad dat het rapport niet gebruikt mocht worden om advies 
aan de rechter te geven, dit omdat ik bij het CGG een klacht 
had ingediend. 
De Raad heeft mij vervolgens laten weten dat ze contact met 
het CGG zouden opnemen over het hoe en wat.  
 
Ondertussen werd ik door het hoofd van het CGG uitgenodigd 
voor een gesprek. Dat kon.  
Ze liet me weten dat ik zelf een aanvulling op het rapport kon 
schrijven en dat bij het rapport kon laten voegen.  
Dank je de koekoek, zo makkelijk komen ze er niet van af.  
Ik heb het CGG laten weten dat ik mijn klachten officieel 
behandeld wil zien.  
De Raad stuurde mij weer een brief met de vraag of het waar 
was dat ik een eind wilde maken aan de bezoekregeling.  
“Ik kijk wel uit, nu heb ik tenminste nog wat op papier staan.” 
Ik heb de Raad daarop laten weten dat ze maar beter het 
rapport konden vernietigen omdat het toch geen waarde had.  
 
Het is ondertussen juni 2001.  
Van het CGG krijg ik bericht dat ik een toevoeging aan het 
rapport kan schrijven. Maar, omdat ik heb aangegeven dat ik 
het rapport vernietig wil zien, legt het CGG het probleem weer 
bij de Raad, en die moet maar beslissen wat ze er mee willen 
doen. 
Sindsdien ben ik in afwachting van wat er gebeuren gaat. Het 
is te hopen dat dit soort ‘hulpinstanties’ eens leert van haar 
fouten.  
Het is niet zo dat je alles hoeft te pikken van wat ze op papier 
kalken, helaas, anders kan ik het niet noemen. 
Het belangrijkste is dat je op de hoogte bent van de regelge-
ving op dit gebied, dan bereik je het meest.  
Ik heb het gevoel dat ik beide instanties nu zover heb dat zij 
ook niet meer weten waar ze aan toe zijn, en wat ze met me 
aan moeten.  
En dat is precies de bedoeling. 
Ik ben ‘alleen maar’ een vader die zijn zoon wil zien, en dankzij 
de hulpverlening is die hoop alleen maar verder de grond in 
geboord.  
 
Wordt vervolgd. 
 

Klaas Ebels, 
Regiovertegenwoordiger Stichting Dwaze Vaders 

Noord Oost Nederland. 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ 
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Tips 
 
Heeft u tips voor uw lotgenoten die waardevol, het 
algemeen belang dienend en belangrijk zijn? 
Laat het ons weten en we zorgen ervoor dat zij (na even-
tuele beoordeling) geplaatst worden in de Nieuwsbrief. 
 
Tip 1: 
Normenrapport 2000 
Het rapport Normen 2000 is vastgesteld door de Minister van 
Justitie en geeft de kaders aan waarbinnen de Raad voor de 
Kinderbescherming moet werken.  
Normen 2000 is een leidraad voor de raadsmedewerkers bij de 
behandeling van zaken. Normen 2000 vervangt vanaf 1 april 
2001 het Normen II rapport.  
 
Wie geïnteresseerd is in het normenrapport 2000 van de Raad 
voor de Kinderbescherming, kan dit downloaden van het 
internet onder: www.kinderbescherming.nl.  
Het in het vorige nummer genoemde internetadres blijkt niet 
toegankelijk voor onbevoegden. 
 
*Knipoog: hoezo onbevoegd? Sinds wanneer is een ouder die 

zijn kind tracht te beschermen onbevoegd? 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tip 2: 
Maak gebruik van ‘moderne’ technieken 
Gezien de huidige technologische mogelijkheden is het niet 
moeilijk je kinderen te laten zien hoe je leeft, wat jouw 
gevoelens zijn etc.  
Diegenen die in het bezit zijn van een videocamera kunnen 
een videodagboek bijhouden, wellicht later over te zetten op 
DVD.  
Foto's e.d. op een gewone cd-rom branden behoort ook tot de 
mogelijkheden. Zorg er in ieder geval voor dat je voorbereid 
bent op het moment dat je kinderen later voor je neus staan.  
Zij kunnen dan de gevoelens proeven die jij ervaren hebt in de 
periode dat zij jou niet hebben gezien. 

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

Zakelijk gevoelig of 
gevoelig zakelijk? 

 
Graag wil ik e.e.a. toevoegen aan de bovenstaande tip 
over het vastleggen van je leven als soort naslagwerk 
voor je kinderen. 
Tijdens de advocatenspreekuren die de Stichting haar 
donateurs mag aanbieden, worden niet alleen ‘zakelijke 
gevoeligheden’ besproken. 
 
Tijdens een kopje koffie terwijl u wacht, of vaak na het spreek-
uur, praten wij met lotgenoten onder andere over wat hen 
overkomen is. 
Niet specifiek over de juridische kant, maar wel over de vaak 
zeer gevoelige en emotionele gebeurtenissen die u overkomen 
zijn in uw gevecht om uw kinderen het recht op omgang met u 
te geven. 
Ik constateer dan vaak, logisch en begrijpelijk, uw opgekropte 
emoties van woede, verdriet en onmacht. 
 

 
Dan komt onherroepelijk de vraag: wat kun je voor iemand  
betekenen om deze gevoelige zaken iets dragelijker te maken. 
 
Een luisterend oor is vaak al een oplossing, iemand waar u 
tegen kunt praten zonder dat u uit hoeft te leggen wat er in u 
omgaat: we zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje. 
In uw verhaal hoor ik vaak een verontschuldigende ondertoon 
voor uw gevoelens en emoties.  
Een voorbeeld: “Het klinkt misschien raar, maar iedere avond 
ga ik even zitten bij de foto van mijn zoon, steek een kaarsje 
aan en denk dan dat ik heel dicht bij hem ben. Het is voor mij 
een manier van verwerken…….” 
 
Herkenbaar? 
Goed, dan volgt mijn eerste raad: stop met verontschuldigen!  
We verontschuldigen/verdedigen onszelf maar al te vaak 
omdat we nog steeds menen afhankelijk te moeten zijn van het 
oordeel van een ander: ‘misschien vinden ze het wel raar, 
misschien klinkt het stom etc. etc.’ 
Een ding staat voorop, het is UW gevoel, u ervaart het zo, en 
een ieder die het niet aan den lijve ondervindt zal nooit de 
exacte beleving van dat gevoel kunnen evenaren. 
Voorstellen misschien wel, maar dat is even wat anders. 
 
Een naslagwerk voor uw kinderen is daarom niet alleen 
belangrijk voor hen, maar ook voor uzelf.  
Schrijven kan een oplossing zijn.  
Zie pen en papier als uw beste vriend: er is niemand die over 
uw schouder meekijkt en ‘oordeelt of veroordeelt’.  De pen 
bent u, en het papier is het luisterend oor. 
Verander datgene wat u schrijft niet omdat u vindt dat 
bepaalde zinnen misschien niet kunnen, het is immers uw 
gevoel, en u hoeft zich voor niemand te verontschuldigen. 
Schrijf het, al is het voor een deel, van je af. 
 
U vindt het moeilijk om te schrijven? 
Opnemen op een memorecorder of op een videoband, het kan 
inderdaad met de huidige technieken. Allemaal manieren om 
een stukje van het geheel te kunnen verwerken. 
En juist dat verwerken is zo belangrijk om zakelijk te kunnen 
blijven om uw doel te bereiken: het omgangsrecht van uw 
kinderen behartigen. 
Uiteindelijk blijft het wel gevoelige zakelijkheid, maar dat kán 
en mág niemand u kwalijk nemen. 
 

Annemarie Willemsen. 
 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 

Advocatenspreekuur 
 
Wellicht dacht u na het  lezen van het vorige artikel: 
“Advocatenspreekuur?” Dat klopt. 
Eenmaal per twee maanden opent Advocatenkantoor 
Prinsen belangeloos haar deuren voor donateurs van onze 
Stichting. 
Voor deelname aan dit spreekuur kunt u zich op twee 
manieren aanmelden: 
 

- Bij de medewerkers van onze telefoondienst. 
- Schriftelijk door een lege, open envelop, voorzien van 

postzegel en uw eigen adres, in een gesloten envelop 
met in de linker-bovenhoek de tekst “Spreekuur”  te 
sturen naar het postbusnummer van de Stichting. 
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- Bij schriftelijke aanmelding ontvangt u z.s.m. het 
aanmeldingsformulier thuis. 

- Bij schriftelijke aanmelding ontvangt u z.s.m. het 
aanmeldingsformulier thuis. 

  

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. 

~~~ 
~~ 

De spreekuren bij advocatenkantoor Prinsen voor 2001  De spreekuren bij advocatenkantoor Prinsen voor 2001  
zijn (onder voorbehoud) gepland op: zijn (onder voorbehoud) gepland op: 

  
2 augustus, 4 oktober en 13 december 2 augustus, 4 oktober en 13 december 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 

Nieuws uit de regio  
 
Noord Brabant en Zeeland: 
 
De eerste maanden als regiovertegenwoordigster zitten er 
op en die tijd is snel voorbij gegaan. Voordat ik er erg in 
had, werd ik gebeld om mij eraan te herinneren dat de 
volgende Nieuwsbrief alweer op stapel staat. Dus het is 
weer tijd om e.e.a. op papier te zetten. 
 
Wat mij opvalt is dat het niet krijgen van informatie over de 
kinderen voor een heleboel donateurs het grote struikelblok is. 
We weten inmiddels allemaal dat het verkrijgen van informatie 
van bijvoorbeeld scholen, huisarts e.d. in de wet is geregeld en 
dat beide ouders daar recht op hebben, mits ze daarom 
vragen. Dat maakt het ook zo frusterend.  
Wat heb je nu aan zo’n wet als derden zich daar niet aan 
houden? Zou dat nu komen omdat ‘de derden’ niet op de 
hoogte zijn van de rechten en plichten jegens de kinderen of  
wordt de informatie expres niet gegeven op aandringen van de 
wederpartij? 
En hoe kan het toch zijn dat de wederpartij daar zo veel 
invloed op kan uitoefenen? 
 
Dit zijn vragen waar je nauwelijks een antwoord op kunt geven. 
Jij wordt ervan beschuldigd geen goede ouder te zijn. 
Daar staat wel tegenover dat het je heel moeilijk wordt ge-
maakt als je niet weet wat er gaande is op bijvoorbeeld de 
school van de kinderen.  
Daar komt nog bij dat in negen van de tien zaken de advocaat 
van de wederpartij zich geroepen voelt zich te mengen in de 
zaak tussen de donateur en de school. 
Op die manier treedt die advocaat dan niet alleen op voor de 
wederpartij maar vertegenwoordigt dan ook ongevraagd de 
belangen van de school, en dat werkt afschrikwekkend. 
 
Het blijven schrijven, en aan derden duidelijk maken dat men 
als ouder recht heeft op die informatie, is heel belangrijk. 
Een school heeft een bestuur, we hebben de leerplichtambte-
naar, de onderwijsinspectie en natuurlijk het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen. 
Naar al deze instanties kunt u schrijven, en dat maakt de kans 
op het ontvangen van informatie steeds groter. Toch blijft het 
een hele dobber als de school in eerste instantie afwijzend 
tegenover het verzoek van informatie heeft gestaan. 
 
Advies in deze is wel dát men schrijft. 
Ik geef toe, het pakken van de telefoon is erg verleidelijk: het 
direct kunnen reageren kan een goed gevoel geven. Maar…… 
je hebt later niets meer om op terug te vallen! 
Het risico is groot dat je dan al heel snel in een welles/nietes 
spelletje terechtkomt, en we weten allemaal wel wie er dan 
aan het kortste eind trekt. 
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Tot zover e.e.a. over de informatieplicht. (Terug te vinden in 
Artikel 377 van het Burgerlijk Wetboek). 
 
De schoolvakanties zijn begonnen en ik hoop van harte dat al 
onze donateurs deze tijd kunnen gebruiken om tijd met hun 
kinderen te spenderen, want daar gaat het tenslotte om! 
 

Een fijne zomervakantie, 
Marjanne. 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 
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Proefproces en....  
In de vorige nieuwsbrief heeft opnieuw een oproep 
gestaan aan donateurs, die problemen hebben met de 
informatieverstrekking van de scholen aangaande hun 
kinderen. 
 
Gezien de reactie niet nutteloos. In de nieuwsbrief stond ook 
een noot aan het eind dat iemand zich had aangemeld.  
In overleg zijn we een briefwisseling opgestart als voorberei-
ding voor het proefproces. 
Er is een brief naar de school gestuurd waarop geen reactie 
kwam. Vervolgens is er een tweede brief gestuurd naar de 
school met tevens een kopie naar de inspecteur van onderwijs. 
Daarop kwam wel reactie: “dat we maar naar de rechter 
moeten gaan om te horen welke informatie de school  wettelijk 
verplicht is om te verstrekken.” 
Inmiddels is er een brief naar de inspecteur van onderwijs 
gestuurd en wachten we zijn reactie af. 
Deze paar regels met gebeurtenissen kost in de praktijk zoveel 
tijd, dat ik u de volgende keer pas meer kan vertellen. Net als 
anderen zou ik ook graag zien dat het proefproces nu eens op 
gang komt, maar de ontwikkelingen van gebeurtenis-sen en de 
duur van briefwisselingen laten zich moeilijk inschatten. 
 

Club van 100 
Er hebben zich ongeveer 40 mensen aangemeld voor de 
club van 100. Ik begrijp dat er mensen zijn die eerst de kat 
uit de boom willen kijken, voordat ze iets toezeggen. 
 
De club van 100 is immers bedoeld voor proefprocessen in de 
toekomst. Als er 100 mensen zijn die garant staan voor 50 
gulden per jaar, kun je aardig wat doen. 
Alleen er moet ook een moment komen dat er beslist moet 
worden of het wel zin heeft om met de oproep door te gaan. 
Met de 40 mensen die nu garant willen staan voor deze 50 
gulden per jaar redden we het helaas niet. 
Het zou natuurlijk zonde zijn als we een geslaagd proefproces 
achter de rug hebben waar geen vervolg op kan komen. 
Daarom wil ik hierbij nogmaals een oproep doen: 
 

- Heeft u interesse, laat het ons weten. 
- U betaalt nu nog niets, maar pas als er 100 mensen 

zijn en er een proces gevoerd wordt. 
- U hoeft alleen uw naam, adres en telefoonnummer 

door te geven. 
 

Bij voorbaat dank, Perry Stuart. 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verminkte ouders. 
In een toevallig gesprek stelde een vrouwelijke 
psycholoog mij de vraag waarom toch zo weinig niet-
verzorgende vaders in opstand komen tegen beslissingen 
van de RvK en Fora en aanverwante instanties. 
 
Er is al eens eerder in deze kolommen verteld van de glazen 
wand die omgangsouders scheidt van de buitenwereld: geen 
geluid dringt er doorheen, elk gekerm verstomt erdoor en nooit 
zullen de werelden aan weerszijden elkaar begrijpen. 
De vraag van de psycholoog nu, is eigenlijk de vraag naar de 
aard van die glazen wand. 
 
Zoekend naar het antwoord, zei ik dat vaders hun intieme 
hebben en houden op tafel hebben moeten leggen, bij de RvK 
bijvoorbeeld, en dat hun ex-echtelieden daar nog ruimschoots 
de uitvergrotingen en vervormingen van al dan niet veronder-
stelde gebreken naast hebben gelegd.   
Ongeacht het waarheidsgehalte ervan, is de pijnlijkheid van 
wat op tafel ligt enorm. Daar wenst geen hond nog woorden 
aan vuil te maken.  
 
Daarop vertelde de psycholoog dat van de vrouwen die in 
oorlogssituaties zijn verkracht, slechts een klein deel aangifte 
doet na de oorlog. Veruit de meeste vrouwen zwijgen liever 
over hun ervaringen dan dat zij de pijn ervan opnieuw moeten 
beleven en belijden.  
Precies in deze verdringing, zo constateerde zij, ligt de parallel 
tussen de verkrachte vrouwen en de voor schut gezette 
vaders. 
Inderdaad kunnen alle pogingen om sekse-neutrale uitspraken 
te doen over omgangouders en zorgouders, niet verhelen dat 
het meestal de vaders zijn die in het diepst van hun intieme 
zelf worden gegriefd bij de in feite brute onderzoeksmethoden 
die RvK e.a. hanteren.  
Voor vaders in die situatie kennen instanties en samenleving 
geen medelijden.  
 
Moeders die de omgangsvernedering moeten ondergaan zien 
zich geplaatst in de bizarre situatie, dat wanneer hun dezelfde 
krenking zou zijn toegebracht in een seksuele context, de 
dader door strafrecht en samenleving onzachtzinnig tot de 
orde zou zijn geroepen.  
Terwijl zij met betrekking tot  identieke krenking en leed in hun 
hoedanigheid als omgangsouder, niet als slachtoffers, maar 
als paria’s worden behandeld. 
 
De sinds jaar en dag gepraktiseerde echtscheidingsmethodiek 
verminkt de betrokken ouders en kinderen op dezelfde wijze, 
als waarop mensen in tijden van oorlog door misdaden  tegen 
de medemenselijkheid worden verminkt, met levenslange 
gevolgen.  
 
Krenking van het recht op omgang is krenking van de 
autonomie, wat ook het diepste wezen is van verkrachting.  
 

Daar wordt een mens toch even stil van. 

ADVOCATENKANTOOR  WAGENAAR
Echtscheidingsrecht 

Echtscheidingsbemiddeling 
Omgangsrecht  

Eerste gesprek gratis 
 
 
Noorderhaven 70                    
9712 VM Groningen Fax: 050 – 3119931 
Tel: 050 3119930 E mail: i wagenaar@balienet nl

 
Arthur Ross. 

 
 ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 
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Stalking 
 
Geen echt Nederlandse uitdrukking, maar helaas wel één 
waar steeds meer mensen mee te maken krijgen.  
Stalking kan ontstaan om verschillende redenen, en een 
daarvan kan zijn in geval van een scheiding. 
 
Mensen die er nog nooit mee te maken hebben gehad denken 
heel vaak dat het aanstellerij is, dat niet reageren de oplossing 
is en dat het daardoor wel snel afgelopen zal zijn.  
Zij die er wel mee te maken hebben gehad, of nog steeds 
hebben, weten wel beter. 
Je moet wel ontzettend stevig in je schoenen staan wil het niet 
je leven gaan beheersen. Zelfs dan nog zijn er voorbeelden te 
noemen waarin het toch een deel van je belevingswereld wordt 
of je dat nu wel of niet wilt of toelaat. 
 
De Verenigde Staten is, volgens mij, het eerste land waar men 
in het begin van de jaren negentig een wet heeft aangenomen 
waarin stalking strafbaar wordt gesteld. In Nederland is sinds 1 
juli dit jaar ook een wet aangenomen die de stalker strafrech-
telijk kan aanpakken. Voorheen moest de dader eerst een 
strafbaar feit plegen voordat er daadwerkelijk iets aan gedaan 
kon worden. Wie kent niet de uitdrukking: “er moet eerst iets 
gebeuren voordat we iets kunnen doen!” 
 
Deze nieuwe wet is uiteraard een mijlpijl. 
Maar: omdat de wet nog zo nieuw is, is nog niet iedereen 
ervan op de hoogte.  
Het heeft dus wel wat overredingskracht nodig om de politie, 
de eerst aangewezen instantie om zich naar te wenden, ervan 
te overtuigen dat er aangifte moet worden opgenomen. 
 
Vóór de nieuwe wet waren er twee mogelijkheden om de 
stalker aan te pakken: enerzijds een strafrechtelijke-, 
anderzijds een civielrechtelijke procedure. 
In beide gevallen was het erg moeilijk om de strafbare feiten 
aan te tonen. Gelukkig is daar nu verandering ingekomen: 
 
In de Nederlandse Wet spreekt men van belagen en het artikel 
luidt als volgt (301a Sr.): 
 
1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig inbreuk maakt op een 

anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die 
ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden 
dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan 
belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren of met een geldboete van de vierde 
categorie. 

 
2. Vervolging vindt niet plaats dan op de klacht van hem 

tegen wie het misdrijf is begaan. 
 
Stalking is geen nieuw fenomeen, het bestaat al zo lang er 
mensen op de aarde rond lopen. Datzelfde geldt uiteraard ook 
voor scheidingen.  
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen die gescheiden is 
met stalking te maken krijgt, maar het komt toch vaker voor 
dan je denkt. 
Vaak ook hebben de slachtoffers van stalking in het begin niet 
eens door dat ze ermee te maken hebben. 
Ze denken, en/of hopen, dat het wel vanzelf over zal gaan als 
ze zich rustig houden of als ze af en toe toegeven aan de 
eisen van de stalker. 
Heel begrijpelijk, maar dit geeft wel direct ál de ingrediënten  

 
aan de stalker die hij/zij juíst nodig heeft om door te gaan. 
De stalker houdt zelden uit zichzelf op, tenzij de politie ingrijpt. 
 
De stalker probeert het slachtoffer bang te maken en dat lukt 
vaak nog ook. 
Je kan gevolgd worden, telefonisch worden lastig gevallen op 
alle tijden van de dag, hetzelfde geldt voor e-mails en/of 
brieven. Er kunnen persoonlijke spullen kapot worden gemaakt 
(denk aan de buiten geparkeerde auto) etc. etc. 
 
Het sleutelwoord is stelselmatig.  
Gebeurt het een paar keer, dan is het lastig, en je leven gaat 
verder. Worden deze praktijken echter maandenlang toege-
past dan is er sprake van stalking. 
Wat het slachtoffer ook doet jegens de stalker, het maakt niet 
uit. De stalker blijft doorgaan, tenzij er een halt toe wordt ge-
roepen door middel van aangifte bij de politie. 
Deze aangifte gaat niet zo gemakkelijk, maar je moet je niet 
onder laten sneeuwen en weg laten sturen met opmerkingen 
als “het houdt wel op”, “hij/zij krijgt er op een gegeven moment 
wel genoeg van”, “laat de telefoon maar rinkelen, je hoeft hem 
toch niet op te nemen.”  
Zo kunnen we natuurlijk nog wel even doorgaan…… 
 
Een goed advies: koop een agenda en hou het bij. Datum en 
tijd van elk telefoontje en eventueel wat er gezegd is. 
Bewaar de brieven en de e-mails, noteer de namen van getui-
gen die iets hebben gezien of gehoord wat met de stalking te 
maken heeft. 
En het belangrijkste, laat er niet te veel tijd overheen gaan 
voordat je aangifte doet. Voor je er erg in hebt is de stalker 
binnen de kortste keren een deel van je belevingswereld. Dat 
geeft je een bijzonder naar gevoel, en laat je dingen doen en 
vooral laten waar je voordien nooit bij stil zo hebben gestaan. 
Maak er geen geheim van de je gestalked wordt.  
Het wordt jou aangedaan en hoe meer mensen ervan weten 
des te beter, en des te sterker sta je bij de aangifte. 
 
Denk ook nooit:  “dat doet hij/zij toch nooit”, want iemand die 
stalked is een andere persoon geworden. Een persoon die je 
nog nooit zo hebt meegemaakt en die je verbaasd doet staan 
van zijn/haar acties. 
 
Helaas moet ik hier uit eigen ervaring spreken. Ook ik ben er in 
het begin vanuit gegaan: “als ik nu maar niets doe om die 
persoon te irriteren dan houdt het wel op.” 
Door dat gedrag lokte ik reacties uit, en voor je het weet hou je 
met alles rekening: 
Je neemt een geheim telefoonnummer (tot hij daar ook weer 
achter is) en dan neem je er weer een. 
Je gaat op een andere tijd boodschappen doen en in een 
andere winkel. Je betrapt jezelf erop dat je goed uitkijkt wie er 
in die andere auto zit, want, stel je voor dat hij je omver wil 
rijden. Je blijft vaker thuis omdat je het risico van een 
plotselinge confrontatie uit de weg wilt gaan. 
Voor je het weet is je hele leven erop ingericht dat je je aan de 
grillen van de stalker onderwerpt. 
Laat het niet zover komen!! Je hebt ontzettend veel tijd en 
energie nodig om weer in je ‘normale’ leven te komen. 
 

DOE AANGIFTE!!! En laat je niet met een kluitje in het riet 
sturen. 

 
Marjanne, regio Noord Brabant en Zeeland. 

 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.  


