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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 1086  
2410 CB Bodegraven 

  
Algemeen informatienummer: 0172 - 611384 

 
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 
Bodegraven, Postbus 1086, 2410 CB. 
Algemeen informatienummer: 0172-611384    
E-mail: sdwv@worldonline.nl
Internet: www.dwazevaders.nl  
 
Bestuur: 
Voorzitter: Frank (F.M.) v. Haaren (Interim) 
Bestuurslid Leo (L.C.J.) Bevaart  
Bestuurslid Perry (P.) Stuart 
Bestuurslid: vacant 
 
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   
Dinsdag 078-6915280 
Woensdag 0186-693167 
Donderdag  

 
 

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

 

Van de redactie 
 
U heeft er even op moeten wachten, maar voor u 
ligt al weer Nieuwsbrief nummer 47. 
Klein detail hierbij is dat de Stichting inmiddels 
haar 13e levensjaar ingegaan is. 
 
Een klein detail in cijfers weliswaar, groot is de 
Stichting nog steeds in het streven naar omgangsrecht 
voor kinderen. 
Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders.  
Daar waar wij naar streven staat nog een keer be-
schreven in onze doelstelling die in deze nieuwsbrief 
weer eens is gepubliceerd. 
 
Onlangs was ik in discussie met een lotgenoot en een 
niet-ervaringsdeskundige over de zin of onzin van de 
voornaamste doelstelling van de Stichting. 
(Omgangsrecht afdwingbaar) 
Een vraag van een van hen (u mag raden wie) was of 
wij ons in deze democratie niet gewoon neer moesten 
leggen bij de wetten die hier gelden. 
Kortom: de wet is toch zo geregeld en vervolgens 
dienen we deze dan toch op te volgen? 
 
Mijn antwoord hierop was stellig: “Je hebt gelijk,………. 
behalve als de wet zo geregeld is dat hij nog veel te 
wensen overlaat. 
Zolang er nog eigen interpretaties aan gegeven 
kunnen worden, of de sancties die op overtredingen 
staan geen effect hebben op naleving van de wet, zul 
je moeten zorgen dat die wet veranderd en geen 
onduidelijkheden meer heeft..” 
Duidelijker kan het niet, en een ieder die ons van ons 
streven af wil brengen moet van goeden huize 
komen…..of niet soms? 
 
Artikel 377 van het Burgerlijk Wetboek beschrijft de 
omgangsregeling.  
Vroeger, in 1990, ook wel bekend als artikel 161a. 
De wet wordt dus niet naar behoren nageleefd. 
“Gelegenheid maakt de dief”, is nagenoeg het meest 
toepasselijke om te beschrijven wat er mis is. 
Daarom de verandering en het afdwingen van naleving 
opdat onze kinderen krijgen waar zij recht ophebben. 
 
Verder in deze Nieuwsbrief een diversiteit aan onder-
werpen, oproepen en ervaringen. 
Ook is er het een en ander gewijzigd in de bestuurs-
functies en de daar bij behorende taken.  
In “de bestuurstafel” leest u er alles over, en belangrij-
ke gegevens zijn ook in de colofon aangepast. 
 
In de volgende Nieuwsbrief zullen we aandacht 
besteden aan de nieuwe bedragen in Euro’s. 
Deze editie heeft een andere kleur kaft, door druktech-
nische omstandigheden. De volgende Nieuwsbrief 
heeft weer onze vertrouwde kleuren. 
 

Veel leesplezier, Annemarie Willemsen. 
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Van de bestuurstafel 
 
Na een maandenlang lopend conflict tussen de 
bestuursleden en de voorzitter Arthur Ross, heeft tijdens 
de bestuursvergadering van 2 oktober j.l.  Arthur Ross zijn 
functie als bestuurslid en voorzitter van de Stichting ter 
discussie gesteld en in stemming gebracht. 
 
Het resultaat hiervan was dat Arthur per 2 oktober 2001 zijn 
functie als voorzitter moest opgeven.  
Het verzoek aan Arthur om zijn werkzaamheden voor de 
Stichting als bestuurslid voort te zetten werd door Arthur 
geweigerd. 
 
Frank van Haaren heeft zich tijdelijk als interim voorzitter 
beschikbaar gesteld, Perry Stuart gaat de secretariaats-
werkzaamheden doen terwijl Leo Bevaart de Politiek en de 
financiën voor zijn rekening neemt. 
 
Door deze wijziging zijn ook de telefoonavonden op de 
maandag en donderdag tijdelijk vervallen. 
E.e.a aan correcties is aangepast in de colofon.  
Binnenkort zullen een aantal regiovertegenwoordigers worden 
betrokken bij deze telefoonavonden. Hoe dit gaat verlopen 
leest U in ieder geval in de volgende nieuwsbrief.  
Bovendien zal op zo kort mogelijke termijn de internetpagina 
worden opgebouwd, we streven naar 1 januari 2002.  
Het postadres is gewijzigd naar de beschikbare postbus in 
Bodegraven, Postbus 1086, 2410 CB. 
 
Door dit alles is, zoals u gemerkt zult hebben, de landelijke 
dag welke normaal voor de laatste zondag van november 
gepland staat, vervallen.  
In plaats daarvan zullen nu meer regio bijeenkomsten worden 
georganiseerd waarvan er inmiddels een avond in het Noorden 
met groot succes geweest is.  
Elders in deze Nieuwsbrief daarover meer. 
  
Ook hernieuwd een oproep aan mensen die menen dat hun 
zaak (in verband met de informatieplicht) voor het proefproces 
in aanmerking komt.  
Telkens wanneer wij een zaak hebben waarvan wij denken dat 
deze klaar is voor een proces komt er iets tussen: toch ineens 
informatie, verhuizing en daardoor opnieuw kunnen beginnen, 
terugtrekken door wat voor oorzaak dan ook door de donateur 
etc.  
Derhalve doen we de oproep ook aan mensen die geen infor-
matie krijgen uit de medische hoek.  
Stuur Uw verzoek aan het voor de in de nieuwsbrief vermelde 
postbusnummer, t.a.v. Perry Stuart.  
 

Het bestuur. 
 

 
 
 

 Stalking - vervolg 
 
Reactie van een donateur 
 
Belachelijk dat stuk over stalking in nieuwsbrief 46. 
Ik dacht dat we een Stichting waren van ouders die door 
echtscheiding hun kinderen niet meer zien, en niet dat we 
ons voelen alsof we gestalked worden. 
 
De “incestbeschuldigingen” (lees: valse beschuldigingen) zijn 
op dit moment uit de mode geraakt. Hier doet stalking zijn 
intrede. 
Als het stuk nu was gegaan over de vader die het op zijn bord 
krijgt dat hij incest heeft gepleegd of zijn gezin stalked, dan 
had ik met dit stukje vrede gehad.  
Maar…. …. vaders die deze 2 aantijgingen te verteren krijgen, 
daarvan wordt hun leven aan de grillen van de ex onderwor-
pen.  
En daar heb je alle energie bij nodig om dat te overleven. 
 
Ria Meester 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Reactie van de redactie: 
 
Ik kan me voorstellen dat Ria het artikel uit Nieuwsbrief 46 
als belachelijk ervaart. 
 
Echter, met de kennis die ik van deze specifieke zaak heb (het 
feit dat de vader en zijn huidige vrouw in alles lastig gevallen 
worden door zijn ex-vrouw, zijn ex-schoonmoeder, zijn ex-
schoonzuster en iedereen die deze 3 kunnen mobiliseren, 
waarbij fysiek geweld niet geschuwd wordt door deze 
personen) heb ik gemeend dat het stukje destijds geplaatst 
moest kunnen worden.   
 
Stalking (het stelselmatig lastig vallen van mensen die daar 
niet van gediend zijn) kan namelijk naar twee kanten uit-
werken. 
Dit had uit het artikel moeten blijken.  
Indien er iemand, onbedoeld, is gekwetst of degenen die het 
als belachelijk of verwarrend hebben ervaren, bied ik daarvoor 
welgemeend mijn verontschuldigingen aan. 
 
Frank van Haaren 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Verzoek van de redactie: 
 
Stel, u komt in uw Nieuwsbrief onderwerpen tegen waar u 
graag op zou willen reageren? 
 
Ook dat kan.  
Er is echter een ‘ maar’ aan verbonden. 
Het zal begrijpelijk zijn dat wij in de Nieuwsbrief niet op diep-
gaande persoonlijke zaken in kunnen gaan. Het is wenselijk 
om onderwerpen zo ‘algemeen’ mogelijk te behandelen opdat 
u en uw lotgenoten er zoveel mogelijk profijt van hebben. 
Laat u zich er niet van weerhouden om kopij in te dienen voor 
uw Nieuwsbrief. 
De redactie zal daar waar het noodzakelijk is de kopij aan-
passen.  
Het adres voor uw kopij:  Redactie Nieuwsbrief  
   Postbus 1086 
   2410 CB Bodegraven  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Regioavond 
Noord-Nederland 

 
13 November werd een regioavond georganiseerd in Motel 
van der Valk te Zuidbroek. 
Via een bekende zijn we aan wat namen en adressen 
gekomen van mensen bij de pers. 
 
Dergelijke contacten komen goed van pas als je zo’n avond wil 
organiseren. De belangstelling van de pers was dit jaar dan 
ook groter dan vorig jaar. 
Blijkbaar beginnen de problemen waar wij mee te kampen 
hebben toch door te dringen.  
Uiteindelijke resultaat was een artikel in 2 grote dagbladen  
van Groningen en Drenthe. Dat heeft zijn vruchten afgewor-
pen, de telefoon stond weer een paar dagen roodgloeiend.  
 
De avond zelf werd bezocht door zo’n 40 mannen en vrouwen. 
Het valt de laatste tijd op dat er steeds meer vrouwen geïnte-
resseerd zijn in de Stichting en wat ook wij voor hen kunnen 
betekenen.  
 
Ook deze avond is weer gebleken hoe groot bij sommige 
mensen de wanhoop is.  
Veel mensen hebben vragen en anderen willen hun verhaal 
eens kwijt bij lotgenoten.  
We hebben met verschillende mensen afgesproken om vaker 
bij elkaar te komen. Het idee is ontstaan om dit een keer per 2 
maanden te doen op een vaste avond en op een vaste plek.  
Op deze manier willen we proberen om een soort inloopavond 
te creëren voor donateurs en geïnteresseerden die graag 
donateur willen worden.  
Een avond ook waar we naar elkaar kunnen luisteren en om 
met elkaar ervaringen uit te wisselen. 
 
Een ander onderwerp wat meerdere malen ter sprake kwam 
waren de zogenaamde PAS-kinderen.  
Een veel gestelde vraag deze avond was dan ook hoe we 
deze kinderen dienen te benaderen.  
Helaas is dit een vraag die niet zo 1-2-3 te beantwoorden is. 
We proberen de volgende regioavond hier meer aandacht aan 
te besteden, een behoefte waarin we met elkaar wellicht in 
kunnen voorzien. 
 
Kortom, we kunnen stellen dat het een zeer geslaagde avond 
was, zeker gezien de grote opkomst. 
 

Groeten, Klaas en Janny Ebels 
Regiovertegenwoordigers Noord. 

  
 

 
 

 

 
 
 
Al enige tijd was een van onze vrouwelijke donateurs een 
krantenadvertentie opgevallen van een recherchebureau 
wat adverteerde met onderzoeken naar alimentatiefraude.  
 
Op haar verzoek ben ik in de telefoon geklommen en heb dhr. 
Vrijmoed van het gelijknamige recherchebureau gebeld. 
Het goede gevoel wat ik aan dat gesprek overhield werd later 
gedeeld door een echtpaar, welk middels een persoonlijk 
gesprek de zaak van de alimentatie van de man uitbesteedde. 
Hoe dit onderzoek afloopt is ten tijde van de opmaak van deze 
nieuwsbrief nog niet bekend. 
Wellicht leest u hierover in de volgende nieuwsbrief meer. 
 
Vrijmoed recherchediensten maakt dit soort onderzoeken en 
observaties betaalbaar door een uurtarief te rekenen van  
ƒ  95,00 oftewel € 43,50 incl. BTW.  
Er worden geen verdere kosten in rekening gebracht, wel 
wordt een schatting gemaakt van de te maken uren en dient  
ƒ 1.500,-- (€ 680,67) bij vooruitbetaling te worden voldaan. 
 
Vrijmoed recherchediensten is zo overtuigd van haar kunde 
dat binnen 35 uur alimentatieonderzoeken kunnen worden 
afgerond zodat het nooit meer kost dan ƒ  3.325,-- (€  1508,82) 
incl. BTW.  
Voor een deel van de mensen, die anders moesten afhaken, 
kan het nu interessant zijn alsnog de benodigde bewijsvoering 
en getuigenverklaringen te krijgen. 
 
Voor nadere informatie kunt U bellen met 0168-483083. 
Geef aan dat U dit artikel uit de Nieuwsbrief van de Stichting 
Dwaze Vaders heeft.  
 
Vrijmoed recherchediensten Ltd, 
Korteweg 2  
Hooge Zwaluwe 
Postadres: 
Postbus 32, 4926 ZG, Lage Zwaluwe.  
Op het internet te vinden onder http://www.vrijmoed.nl 
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Advocaten 
 
Sinds 1 augustus 2001 werken wij niet langer onder de 
naam Prinsen advocaten. Wij zijn een eigen kantoor 
gestart met een eigen gezicht: Wigman & Kaya advocaten. 
Onze adresgegevens vindt u in onze advertentie.  
 
In de toekomst zullen wij ons, net als in het verleden, 
hoofdzakelijk bezighouden met het personen- en familierecht. 
In het bijzonder met het omgangsrecht, waarmee wij inmiddels 
ruime ervaring en kennis hebben opgedaan. Een zorgvuldige 
aanpak van het omgangsrecht vereist immers specialisme. 
 
De samenwerking met de Stichting Dwaze Vaders zullen wij 
uiteraard voortzetten. Naast het tweemaandelijkse spreekuur 
op ons kantoor zullen wij in de toekomst een informatieve 
bijdrage leveren aan de nieuwsbrief. In het komende nummer 
kunt u daar meer over lezen. 
Tijdens ons tweemaandelijks spreekuur bent u van harte 
welkom om aan ons juridisch advies te vragen, of gewoon wat 
goede tips te krijgen. Uiteraard kunt u ons ook buiten het 
spreekuur bellen voor een advies of een second opinion. 
 
Wie weet zien we u op één van de spreekuren of spreken we u 
aan de telefoon. De strijd tegen de ongelijkheid in het 
omgangsrecht hoeft u niet alleen te voeren. 
 

Mr. J.M. Wigman 
Mr. R. Kaya 

 

Advocatenspreekuur 
 
Zoals u heeft kunnen lezen organiseert de Stichting voor 
haar donateurs gratis een advocatenspreekuur. In de 
vorige Nieuwsbrieven is dit ruim aan de orde geweest. 
 
Daarom wil ik mij nu beperken tot een herinnering voor onze 
donateurs om hier gebruik van te maken. 
Tweemaandelijks wordt dit spreekuur o.a. gehouden op het 
kantoor in Den Haag waarvan de advocaten zich zojuist aan u 
hebben voorgesteld. 
 
Zoals gezegd, er wordt getracht u met raad, daad en tips bij te 
staan. Niet alleen voor u persoonlijk, ook in algemene zin blijkt 
het spreekuur belangrijk te zijn. 
Naar aanleiding van het vorige spreekuur kan ik u melden dat 
er recent een aantal positieve uitspraken zijn geweest waar de 
advocaten graag verder mee gaan. 
 
Bijvoorbeeld een uitspraak waarin een ouder is gelast mee te 
werken aan een raadsonderzoek, of een uitspraak waarin 
ondanks de strijd tussen de ouders toch een omgangsregeling 
is vastgesteld. 
Of een donateur waarvoor een kort geding is gestart waarin 
het volgende vonnis wordt verwacht: veroordeling van de ex 
om mee te werken aan de omgangsregeling (zij had die 
eenzijdig beperkt). 
De vorige advocaat had de vader nota bene geadviseerd om 
geen kort geding te voeren!!!!!!!!!!!!!! 
 
Deze zaken, en wellicht ook de uwe, kunnen positief bijdragen 
aan toetsing om een groter draagvlak voor jurisprudentie te 
creëren. 
Denkt u raad, daad, tips of een second opinion te kunnen 
gebruiken, geeft u zich dan op bij de medewerkers van de 
telefoondienst of meld u aan via de postbus of per e-mail. 
U wordt vervolgens op de hoogte gebracht van de verdere te 
volgen procedure. 
De spreekuren voor de eerste helft van 2002 staan (onder 
voorbehoud) gepland op: 

 
7 februari   ----  4 april   ---  4 juni  

 
Annemarie Willemsen. 

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

Het vergeten verdriet van 
echtscheidingskinderen 

bron: Katholiek Nieuwsblad van 14 september, door Jan Peeters 
 
Echtscheiding is een algemeen maatschappelijk gegeven. 
In de westerse landen loopt gemiddeld één op de drie 
huwelijken op de klippen. Duizenden kinderen krijgen er 
vroeg of laat mee te maken.  
Over hun lot is al heel wat geschreven, alleen hoogst 
zelden door henzelf. Onlangs verscheen het aangrijpende 
boek “De geborgenheid DIE WIJ verloren”, waarin 
tientallen echtscheidingskinderen over hun lotgevallen 
vertellen.  
 
Stephanie Staal, Amerikaanse en zelf echtscheidingskind, 
heeft jaren geworsteld met de scheiding van haar ouders.  
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Mr. J.M. Wigman 
Mr. R. Kaya 
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7 februari   ----  4 april   ---  4 juni  

 
Annemarie Willemsen. 

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

Het vergeten verdriet van 
echtscheidingskinderen 

bron: Katholiek Nieuwsblad van 14 september, door Jan Peeters 
 
Echtscheiding is een algemeen maatschappelijk gegeven. 
In de westerse landen loopt gemiddeld één op de drie 
huwelijken op de klippen. Duizenden kinderen krijgen er 
vroeg of laat mee te maken.  
Over hun lot is al heel wat geschreven, alleen hoogst 
zelden door henzelf. Onlangs verscheen het aangrijpende 
boek “De geborgenheid DIE WIJ verloren”, waarin 
tientallen echtscheidingskinderen over hun lotgevallen 
vertellen.  
 
Stephanie Staal, Amerikaanse en zelf echtscheidingskind, 
heeft jaren geworsteld met de scheiding van haar ouders.  
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Na het lezen van stapels publicaties over echtscheiding kwam 
ze tot een schokkende conclusie.  
Voor zover kinderen in al die publicaties ter sprake komen, 
wordt steevast over hen gesproken, nooit met hen.  
Voor- en tegenstanders van echtscheiding goochelen met 
cijfers en wetenschappelijke gegevens over deze kinderen, 
zonder hun persoonlijke ervaringen erin te betrekken.  
Vandaar de nadruk op het 'wij' in de titel.  
Verongelijkt interviewde Staal meer dan honderd volwassenen 
tussen de twintig en veertig jaar die als kind of puber met 
echtscheiding van de ouders te maken hebben gekregen.  
 
Nooit klaar 
 
De interviews zijn gerangschikt naar verschillende aspecten 
van echtscheiding. Ze maken duidelijk dat er van verwerking 
zelden sprake is. Hooguit is er berusting en in een uitzonderlijk 
geval vrede.  
Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen waarin mensen heel 
goed beseffen dat er thuis een onhoudbare situatie was 
ontstaan, waarin ontrouw, geweld of alcohol in het spel was. 
Maar dan nog blijft overduidelijk, soms onuitgesproken, de 
diepe emotionele wond achter. 
In feite draait het allemaal om die ene centrale vraag: hielden  
vader en/of moeder dan zo weinig van mij dat ze mij dit 
hebben aangedaan? Was ik niet voldoende reden om bij 
elkaar te blijven?  
 
Geen oordeel 
 
De kracht van het boek is dat het geen oordeel uitspreekt over 
echtscheiding. De verhalen zijn zo verschillend en soms zo 
fragmentarisch dat dat ook ongepast zou zijn.  
Wat voor een moeder of vader is iemand die na de scheiding 
zijn of haar kind als dood beschouwt? Is dat een gevolg of was 
dat totale gebrek aan binding al aanwezig? Of waarom werd 
iemand ontrouw? Waarom ging iemand aan de drank? 
Waarom werd er geslagen?  
 
De enige en zwaar op het gemoed liggende boodschap van 
het boek is: echtscheiding heeft een verwoestende uitwerking 
op de levens van kinderen.  
Echtscheiding geeft kinderen levenslang.  
Dat betekent niet dat kinderen zonder meer psychische 
wrakken worden of op het slechte pad terechtkomen. 
Zelf voelen zij zich sterk, verbaasd of trots omdat zij het over-
leefd hebben. 
Soms houden ze zichzelf met die trots op de been.  
 
Maar uit de meeste verhalen blijken forse emotionele 
problemen die ieder op zijn of haar eigen manier probeert te 
beheersen en die bij ieder verschillend uitpakken.  
Sommigen worden, vooral in de puberteit en de adolescentie, 
agressief of ongeïnteresseerd.  
Anderen ondervinden moeilijkheden bij het aangaan en vooral 
instandhouden van relaties. Faal- en bindingsangst worden 
regelmatig genoemd.  
Je zou kunnen zeggen dat deze mensen hun verdere leven 
een extra twintig kilo aan emotionele ballast moeten mee-
zeulen. De een lukt het redelijk, een ander bezwijkt er bijkans 
onder.  
 
Ellende 
 
Leeftijd maakt wat problemen betreft weinig uit.  
Kinderen die erg jong waren toen hun ouders scheidden heb- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ben andere problemen dan oudere kinderen.  
Die laatsten lopen zware deuken op door het verdriet van hun 
ouders, de soms totale ontreddering waardoor ze hun eigen 
verdriet geen plaats kunnen geven.  
Of ze gaan gebukt onder de wederzijdse haat tussen ouders 
die soms levenslang kan zijn en diploma-uitreikingen en 
bruiloften van hun kinderen gruwelijk kan verzieken.  
Om niet te spreken over de drama's die soms ontstaan door 
nieuwe verbintenissen, met stiefvaders en -moeders, en 
stiefbroers en -zussen, die ook allemaal een gekwetst verleden 
met zich meedragen en alles doen om te overleven.  
Want die nieuwe, die vreemd is, zal niet mijn toch al geredu-
ceerde deel aan ouderliefde nog verder afpakken...  
 
Nadenken 
 
Het boek van Staal heeft iets ongekunstelds.  
Geen cijfers, geen wetenschappelijk onderbouwde stellingen. 
Het zijn fragmenten van ervaringen uit de meest uiteenlopende 
situaties. Ze zijn geordend naar soort ervaring en met veel-  
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zeggende hoofdstukken: Ervandoor; Het einde van de wereld; 
Gebroken gezinnen, Gebroken harten; Zeg maar dag tegen je 
jeugd.  
 
Het boek is tweeslachtig: de schrijfster en haar lotgenoten 
proberen zo volwassen mogelijk te zijn, realistisch, rationeel. 
Zij zijn niet blind voor de omstandigheden waarin hun ouders 
zich bevonden.  
Maar tegelijkertijd is het het boek van iemand die haar hart 
probeert te luchten. Die tot de laatste bladzijde probeert het 
beste van de scherven te maken die er levenslang zullen zijn. 
Die zich troost met de wetenschap dat ze door de scheiding 
van haar ouders zelfstandiger is geworden en - zonder 
cynisme - dat duurzame liefde nauwelijks of niet bestaat.  
Maar de rode draad in haar leven en het leven van haar 
lotgenoten is het versplinterde verleden, doordat dat verleden, 
de geschiedenis met vader en moeder, gespleten is en 
herinneringen van vóór die tijd, uit de zo vertrouwde ouderlijke 
omgeving, meestal voorgoed zijn vernietigd.  
Stephanie zegt daarover: "Ik kan nog steeds op de vreemdste 
momenten verdrietig worden, en ik heb nog steeds vele 
herinneringen die pijn doen wanneer ik ze toelaat."  

Toekomst 
 
”De geborgenheid DIE WIJ verloren zijn”, maakt pijnlijk 
duidelijk dat echtscheiding een gezwel is. Maar helaas niet een 
gezwel dat eenvoudig verwijderd kan worden.  
Het boek is aan te raden omdat het op genuanceerde wijze 
over echtscheiding spreekt, maar tegelijkertijd de afgrond van 
de ellende in beeld brengt.  
Ellende die dagelijks op grote schaal om ons heen woedt en 
ook daar toeslaat waar zij niet wordt verwacht.  
Het boek laat ook de kracht zien waarmee kinderen 
onvoorstelbare moeilijkheden weten te hanteren. 
Maar tegelijkertijd toont het echter ook welke prijs deze 
veelgeprezen flexibiliteit en incasseringsvermogen vergt.  
 
 

Stephanie Staal, “De geborgenheid DIE WIJ verloren”, 
volwassen echtscheidingskinderen aan het woord, 

Arena Amsterdam 2001, ISBN 90 6974 352 3, paperback, 256 
blz., prijs ƒ44,07 €20,00. 
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