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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 
 
OMGANGS(ON)RECHT  
 
Wanneer ouders uit elkaar gaan door 
(echt)scheiding, worden kinderen in een situatie 
geplaatst waar ze niet voor hebben gekozen.  
Als niet verzorgende ouder ga je ervan uit dat je, ook 
na de scheiding, omgang met je kinderen blijft 
hebben.  
 
Het omgangsrecht is vastgelegd in artikel 377 Boel 1 
van het Burgerlijk Wetboek. 
Dit artikel valt onder het zogenaamde Civiele Recht, 
waarbij men meestal uitgaat van de redelijkheid en 
billijkheid. 
 
Te vaak komt het echter voor dat één van de ouders 
geen contact meer kan hebben met zijn of haar 
kinderen, omdat, als er een omgangsregeling 
vastgesteld moet worden, er op allerlei manieren 
tegenwerking wordt ondervonden. 
Dit kan zijn door de verzorgende ouder maar ook door 
advocaten, raden voor de Kinderbescherming, 
gezinsvoogdij-instellingen en andere organisaties. 
 
Het gevolg van het niet vaststellen of nakomen van een 
omgangsregeling is, dat de niet verzorgende ouder de 
kinderen zeer lange tijd, zoniet voorgoed, kwijt kan 
raken. 
De daarbij optredende psychische gevolgen voor het 
kind zijn dan niet te overzien. 
 
Ieder kind heeft recht op omgang, bescherming en 
verzorging van beide ouders. 
Dat is het natuurrecht van kind en ouder. 
Tussen kind en ouder bestaat een onvervangbare band 
die niet verandert na een (echt)scheiding. 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 
DE STICHTING DWAZE VADERS 
 
De Stichting “Dwaze Vaders” is opgericht op 21 
september 1989 met als doel: 
 
Het waarborgen van het contact met beide ouders 
voor kinderen na (echt)scheiding. 
 
Hoe willen we dit bereiken? 
Nadat we op 1 januari 1998 een van onze eerste 
doelstellingen verwezenlijkt zagen, namelijk dat beide 
ouders ouder blijven (beide ouders behouden het 
ouderlijk gezag), bleken de problemen met de omgang 
niet van de baan. 
 
Nog steeds kan de ouder, die de dagelijkse verzorging 
heeft, het kind bijna straffeloos weghouden bij de andere 
(niet verzorgende) ouder. 
 
Er zijn sancties mogelijk (geldboete en gevangenisstraf),  

 
maar deze worden in de praktijk slechts zelden 
uitgesproken. 
 
Door het niet nakomen van de omgang strafbaar te 
stellen, d.w.z.: het omgangsrecht in het Strafrecht 
onder te brengen, verwachten wij, vanwege de 
preventieve werking die er van uitgaat, dat alle kinderen 
beide ouders kunnen blijven zien. 
En wanneer de verzorgende ouder halsstarrig de 
omgang blijft frustreren, bestaat er in het Strafrecht 
vervolgens de mogelijkheid tot de volgende sancties: 
Taakstraf, geldboete en hechtenis. 
 
Omdat voor en geldboete de verzorgende ouder een 
zeker inkomen dient te hebben en daardoor niet voor 
een ieder van toepassing is, en hechtenis niet goed is 
voor een kind, is binnen het Strafrecht de taakstraf een 
heel goed preventief middel om de niet meewerkende 
ouder te corrigeren. 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 
WAT DOET DE STICHTING DWAZE VADERS? 
 
- Een aantal avonden per week is de Stichting direct 

telefonisch bereikbaar om uw vragen te 
beantwoorden. 

- 1 maal per kwartaal het uitgeven van de 
Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief worden actuele 
onderwerpen beschreven die met het omgangs-
(on)recht te maken hebben. 

- Het organiseren van avondspreekuren voor 
donateurs bij advocaten. 

- Het organiseren van regio-avonden door heel het 
land waarbij informatie wordt verstrekt en lotgenoten 
elkaar kunnen ontmoeten. 

- Het organiseren van een jaarlijks terugkerende 
Landelijke Dag waarbij sprekers worden 
uitgenodigd. 

- Contact houden met de politiek via een werkgroep. 
In de politiek worden immers de beslissingen 
genomen over het Omgangsrecht. 

- Helpen bij het schrijven van klachtenbrieven tegen 
instanties. 

- Informatieverstrekking via Internet. 
- En…..uiteraard u moed geven, u staat volstrekt niet 

alleen 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 

E-mail:  sdwv@worldonline.nl 
Internet:  www.dwazevaders.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 € 2.27,- per 
maand, op postrekeningnummer:  374090   ten name van Stichting 
Dwaze Vaders, Bodegraven. 
Ook is het mogelijk om halfjaarlijks € 13,61 over te maken. 
 
Adres: 
Stichting Dwaze Vaders 
Postbus 1086, 2410 CB Bodegraven. 
Algemeen informatienummer: 0172-611384    
E-mail: sdwv@worldonline.nl
Internet: www.dwazevaders.nl 
Fax: 078-6930956  of  0186-694365 
  
Bestuur: 
Voorzitter: Frank (F.M.) v. Haaren  
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  015-2573584 
Dinsdag 0596-622858 
Woensdag  
Donderdag 078-6915280 

 
 

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

Van de redactie 
 
50 Nieuwsbrieven…… 
De enkele destijds uitgegeven tussenbrieven zijn 
niet meegerekend. 
Moet men dit een jubileum noemen? Dient men nu 
een feestje te bouwen? 
 
Ik niet, ik heb wat dat betreft genoeg gezien in de 
afgelopen jaren die ik voor de Stichting werkzaam ben. 
 
Moedeloos? 
Nee, ook niet. Vermoeid, dat wordt men er wel van. 
Laten we alleen het laatste jaar nemen, sinds het 
afscheid van onze vorige voorzitter. 
Het politieke gedeelte van de Stichting ligt sindsdien,  
voor wat de politieke partijen betreft, stil. 
We hebben verkiezingen gehad en het kabinet is 
inmiddels weer weg. 
 
De diverse politieke partijen hebben op dit moment ook 
niet veel ook voor de (in hun ogen) minder belangrijke 
zaken, zaken die voor ons wel belangrijk zijn. 
Onze kinderen, de omgang met hen, de (vaak 
vruchteloze) pogingen om enig normaal contact met ze 
te hebben. 
 
50 Nieuwsbrieven, waarvan de laatste 13 (inclusief 
deze) van de hand van de huidige redactie. 
Reden om een feestje te bouwen…….?????? 
Nee, zeker niet. 
Toch willen we deze 50e Nieuwsbrief niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. 
Een van de donateurs heeft enige weken geleden de 
Stichting de beschikking gegeven over een aar- 
digheidje welke we hier bij sluiten. 
 
50 Nieuwsbrieven……. 
We beraden ons erover of we er nog 50 moeten maken 
of dat het probleem grondig aangepakt gaat worden 
door de politiek. 
We zijn benieuwd…. 
 

Veel kijk-, lees- en nu ook schrijfplezier. 
 

Frank van Haaren. 
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Van de bestuurstafel 

 
16 oktober 2002, zojuist via radio en TV vernomen dat het 
Kabinet gevallen is. Het vertrouwen in de LPF was weg. 
Crisis. 
De stekker werd eruit getrokken.  
Hoe zal het nu verder gaan dacht ik..... 
 
De herinneringen aan een jaar geleden kwamen even weer 
boven want toen was er binnen de Stichting Dwaze Vaders 
ook crisis.  
Maar het gaat helaas weer zeer goed met de Stichting. 
Helaas, maar aan de andere kant gelukkig voor al die mensen 
die dagelijks bij ons aankloppen met hun vragen en problemen 
betreffende de omgangsregeling. 
 
De Stichting is broodnodig want nog steeds is er voor wat 
betreft het omgangsrecht niets veranderd in Nederland al doen 
allerlei publicaties over experimenten met scheidings- en 
omgangsbemiddeling anders geloven. 
Bemiddeling gaat goed zolang partners met de beste 
bedoelingen uit elkaar gaan. 
Is dit echter niet het geval dan biedt ook bemiddeling, wel of 
niet verplicht, geen uitkomst. Het is een maandenlange 
procedure waarvan de uitkomst al vast staat. En daarna? 
Onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming? Ook 
daarvan weten we als ervaringsdeskundigen de uitkomst! 
  
Op een studiemiddag in juni j.l. van het Eggens Instituut in 
samenwerking met de Nederlandse Gezinsraad over “de 
rechtspositie van het kind in gezags- en omgangsconflicten” 
waren Rechters aanwezig die ruiterlijk toegaven dat als de 
verzorgende ouder niet wil dat de kinderen met de andere 
ouder omgang hebben, het voor de Rechter ophoudt, met 
andere woorden: dan is er niets aan te doen! 
  
TV programma’s die over echtscheidingen gaan, belichten 
telkens weer dat het met de omgangsregelingen helemaal niet 
goed gaat en dat het ontbreken van omgang tussen kinderen 
en de niet verzorgende ouder een zeer groot sociaal probleem 
is. 
 
Duizenden kinderen worden er dagelijks mee geconfronteerd, 
komen in de problemen enz. enz.     
Over het persoonlijk verdriet hoeven wij u niets te vertellen.  
Wat wij wel eens naar voren willen brengen is dat het de 
Schatkist jaarlijks honderden miljoenen kost. Ook daar moet 
Politiek Den Haag zich van bewust zijn en ook dat wil de 
Stichting aan de orde stellen. 
We moeten Den Haag er van overtuigen dat strafbaar-
stelling van het niet nakomen van een omgangsregeling 
noodzakelijk is. 
  
Ondanks dat de Stichting regelmatig in het nieuws is horen wij 
wel eens geluiden van “wat doet de Stichting nu eigenlijk”. 
Het is niet altijd zichtbaar wat de Stichting doet. 
Zoals u weet is de doelstelling van de Stichting het 
omgangsrecht in het Wetboek van Strafrecht onder te 
brengen.  
Daarvoor zijn gesprekken nodig met de politiek. U weet ook 
wel dat dit allemaal niet zo vlug gaat als wij wel willen.  
Als die gesprekken dan een beetje op gang gekomen zijn, dan 
krijg je weer een Kabinetscrisis en kun je weer van voren af 
aan beginnen. 

 
Wel zichtbaar zijn de Regioavonden die door de Stichting 
georganiseerd worden.  
De opkomst bij de regioavonden is niet bijzonder groot. 
Wellicht gebeuren die niet in de vorm zoals u zou verwachten, 
maar laat uw stem horen! 
 
Vergeet echter niet dat wij een Stichting zijn zonder subsidie 
en alles kost geld. 
Wij willen niet door subsidie als marionetten aan de touwtjes 
van het Ministerie van Justitie zitten. 
Wij willen u niet, zoals andere gesubsidieerde stichtingen en 
verenigingen, tientallen euro’s in rekening brengen voor het 
schrijven van een brief, of honderden euro’s vragen voor het 
begeleiden van een klachtenprocedure.     
 
Voor een donatie van € 2,27 per maand doet de Stichting 
zoveel mogelijk voor u, o.a. het gratis advocatenspreekuur. 
 
17 medewerkers zijn volledig vrijwillig voor u bezig. 
Er is binnen de Stichting veel werk te verrichten.  
Een extra paar “handen” kunnen we altijd gebruiken,  bijvoor-
beeld op het gebied van de politiek.  
Heeft u interesse om samen met een bestuurslid de politiek te 
benaderen of als u denkt op een ander gebied iets voor de 
Stichting te kunnen betekenen meldt u zich  aan.  
 
Op 24 november aanstaande is er weer de Landelijke dag van 
de Stichting in Bodegraven.  
Deze dag zal in het teken staan van de regio, waar u met uw 
regiovertegenwoordiger kan discussiëren over wat u van de 
Stichting verwacht in uw regio. 
Verder in deze Nieuwsbrief meer over de Landelijke dag.  
Wij rekenen in ieder geval op uw aanwezigheid. 
 

Het Bestuur. 

Landelijke Dag  
 
Het bestuur meldde het u al, de jaarlijkse Landelijke Dag 
van en voor de donateurs van de Stichting. 
Wilt u uw stem laten horen op deze dag van de regio, 
houdt u dan zondag 24 november 2002 vrij in uw agenda!! 
 
Deze Nieuwsbrief staat dan ook in het teken van de Landelijke 
Dag. 
Regiovertegenwoordigers uit het land hebben onderwerpen 
beschreven die betrekking hebben op o.a. hun werkzaam-
heden binnen de Stichting, en dan met name over de 
activiteiten in de regio’s. 
Wij vragen u om deze stukken aandachtig te lezen en te 
bezien of zij aan uw verwachtingen voldoen. 
 
Maar daarmee bent u er nog niet, wij vragen ook om uw 
beoordeling gemotiveerd kenbaar te maken aan de Stichting. 
Zijn we op de goede weg? Voldoen wij aan uw verwachtingen? 
Wat kan of moet er anders? Is dit haalbaar? 
Daarover willen wij het graag met u hebben op 24 november, 
een dag die in het teken staat van de donateurs, u dus. 
Gebruikt u nu alvast de pen om uw vragen en opmerkingen te 
noteren in deze Nieuwsbrief 
 
Maar, de Stichting heeft u nog andere zaken te melden, en 
daar wil ik mee beginnen....... 
 

Annemarie Willemsen. 
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Het (H)relaas 
 
Iedereen praat alweer over de vakanties: hoe goed ze wel 
waren, de omgangsregelingen ok , kind(eren) goed naar de zin 
gehad…. en alvast plannen maken voor de vakanties van het 
volgende jaar. 
Het kan niet op zou je denken. 
Helaas, aan de andere zijde werd met argusogen gekeken hoe 
goed de kleine man het wel naar zijn zin had gehad op zijn 
tijdelijke vakantie adres!   
Veel verhalen geeft hij niet prijs maar toch, dat maakte de zaak 
er niet beter op.  
De eerst volgende omgangsregeling loopt nog , al hoewel je 
weg gaat met een rugzak vol scheldwoorden. 
Zou ze het dan nog niet begrepen hebben ? 
 
Enfin, bij terug komst breekt de hel los. 
Niet reageren (dat is altijd fout?), dus afnokken en de kleine 
man de problemen alleen laten verwerken.   
Met de hoop dat sommige volwassenen toch nog ooit verstand 
krijgen.  
Maar nee hoor, voor de volgende omgangsregeling ligt de 
aangetekende brief van de advocaat  van de tegenpartij al in 
de bus:  
Geen omgangsregeling wegens “geweld en opsluiting  
zonder redenen”, inclusief aangifte bij de politie.  
Vergezeld van het dreigement om vooral niet te komen, want 
dat wordt als provocatie gezien en zal onvermijdelijk in het 
politieregister bijgeschreven worden.  
 
Ach ja, het liep inmiddels al zo lang goed (10 maanden), de 
vakantie zit er toch weer op dus heb je tijd genoeg om in de 
tegenaanval te gaan en een kortgeding aan te spannen om de 
omgangsregeling gecontinueerd te zien in afwachting van de 
procedure die de tegenpartij in gang gaat  zetten. 
 
Tja, sommige mensen houden wel heel veel van hun 
kind(eren). 
Onder tussen probeer je weer met beide benen op de grond te 
komen en de misère te verwerken.  
Misschien moeten we voor volgend jaar maar een slechte 
vakantie organiseren! 
 

“Boefje” 
 
 

Orde van Advocaten 
 
Heeft klagen bij de Deken van de Orde van Advocaten wel 
zin? 
 
Een van de vele klachten inzake het aanvragen van een 
omgangsregeling is de handelswijze van de advocaten die de 
‘belangen’ van de moeders verdedigen. 
In hun verweerschrift krijg je een kar met gier over je uitgestort. 
En voor de rechtbank doet hij of zij het nog eens dunnetjes 
over. 
Voorbeelden genoeg: 
“Je hebt je wel heel vreemd gedragen in het bijzijn van je 
kinderen, je was er nooit of had nooit aandacht voor je 
kind(eren), je was een dictator, bedreigde je ex.”  
Kortom, allemaal toespelingen om de rechtbank te overtuigen 
dat je geen recht hebt op een omgangsregeling.  

 
Dat je een zorgzame en liefhebbende vader bent, die nog nooit 
een vinger heeft uitgestoken naar je kinderen en/of ex maakt 
niet uit. 
Je weet zeker dat de beschuldigingen nooit zo door je ex aan 
die advocaat zijn verteld, sterker nog, je betrapt die advocaat 
op pertinente leugens die hij/zij ter plekke verzint. 
Maar, je staat machteloos, de advocaat spreekt altijd namens 
zijn/haar cliënt.  
 
Je voelt je als vader onderuit gehaald en je reputatie is 
geschaad. 
Door de handelswijze van zo’n advocaat is er van enige vorm 
van communicatie tussen jou en je ex geen enkele 
mogelijkheid meer. 
 
Je komt tot de conclusie dat de advocaat van je ex niet handelt 
zoals een behoorlijk advocaat betaamt. 
Dan kun je een klacht indienen bij de Deken. 
Dat is een clubje van beroepsgenoten, vrienden onder elkaar 
dus, waar je absoluut niets van kan verwachten.  
Zij zullen hun collega zeker niet afvallen, dus? 
 
Klagen heeft altijd zin, als iedereen over zo’n ‘vecht’advocaat 
een klacht in zou dienen, zal er toch eens een lampje gaan 
branden bij de Orde?  
 
Het gedrag van dit soort advocaten draagt niet bij aan de 
belangen van onze kinderen!!!! 
 

Een donateur. 

 
 

 

Reactie 

 
In Nieuwsbrief nummer 49 heeft een oproep gestaan die 
was gericht aan moeders, de vrouwelijke partners van 
Dwaze Vaders en oma’s van kleinkinderen. 
 
De Stichting  heeft aangeboden om een (of meerdere) 
avonden voor deze vrouwen te organiseren om zo met elkaar 
eens van gedachten te wisselen. 
 
Helaas, of juist gelukkig?, blijkt deze behoefte onder de dames 
niet aanwezig te zijn. 
 
Er is 1 reactie gekomen van een mevrouw die de Stichting een 
hart onder de riem wilde geven. Verder was er niet direct de 
behoefte om een dergelijke avond te organiseren. 
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In ‘t Hart  
Onderstaand krantenartikel is ons toegezonden door een 
donateur. 
Bron: Algemeen Dagblad, donderdag 26 september 2002, 
auteur: Hugo Borst  
 
Vader & dochter 
 
1: 
Al zeven jaar staat op of rond 22 september een familiebericht 
in het AD, zo ook jongstleden zaterdag: 
“Lieve N.  
Alvast van harte gefeliciteerd met je tiende verjaardag.  
Een dikke kus van Papa Paul, Caroline en je broertje Loek.” 
 
Ik ken de grote tragiek hierachter.  
Onderstaand volgt het verhaal van mijn oude Rotterdamse 
schoolvriend Paul die acht jaar geleden door zijn ex vrouw 
valselijk beschuldigd werd van incest en sindsdien zijn 
inmiddels 10-jarige dochter niet mag zien. 
 
2: 
Op 20 maart 1992 trouwde Paul.  
Een half jaar later werd N. geboren.  
Na een jaar kwam de klad in zijn relatie. Op 24 maart 1995 
werd de echtscheiding uitgesproken. Was het daar maar bij 
gebleven. 
 
Paul en zijn ex bakkeleiden over de verdeling.  
Dat ging soms ver. Dieptepunt was het door haar, zonder 
overleg, leeghalen van een gezamenlijke spaarrekening van 
28.000 gulden, waarop hij haar auto voor de deur weghaalde. 
Naar die 28 mille kon hij fluiten, terwijl de politie hem dwong de 
auto terug te zetten. 
 
Plots werd hij door zijn ex beschuldigd van seksueel misbruik. 
N. was, anderhalf jaar oud, uitgegleden in Pauls badkamer en 
met haar schaamstreek op een scherpe randje van het potje 
gevallen.  
Dat ongelukje, waarvoor Paul onmiddellijk huisarts en zie-
kenhuis had bezocht, is door zijn ex, die destijds meteen door 
Paul op de hoogte is gebracht, getransformeerd tot een 
incestverhaal. 
 
Ik ben overtuigd van de onschuld van Paul, die ik al 25 jaar 
ken en aan wie ik met een gerust hart de voogdij van mijn kind 
zou durven overlaten.  
Paul is een evenwichtig, beschaafd mens, wars van 
perversiteiten.  
Met mij steken nog honderden mensen hun handen in het vuur 
voor hem.  
Aan de geloofwaardigheid van de beschuldiging van zijn ex 
werd en wordt zelfs in haar eigen kringetje stilzwijgend 
getwijfeld. 
 
Ondertussen was Paul op een morgen van zijn bed gelicht 
door twee rechercheurs van de zedenpolitie en in een cel 
gezet. Veters uit je schoenen, riem en horloge af. Droog brood 
(met muisjes) en water.  
De keren dat hij in 36 uur zijn brits mocht verlaten, was om 
zich te laten verhoren.  
Dat ging er hard aan toe. Met intimidatie werd hij langzaam 
gesloopt. Paul heeft zitten janken van woede en machte-
loosheid.  
“Zeg nou maar dat je dochter hebt misbruikt! Zeg het nou maar 
gewoon”……… Maar er viel niets te bekennen. 

    Na de verhoren is Paul niet vervolgd.  
Wegens gebrek aan bewijs werd de incestzaak dan ook 

geseponeerd.  
Op 7 februari 1996 stond in de beschikking van het Hof: “Het 
Ambulant Bureau voor Jeugdhulp heeft geen kennelijke 
schade bij N. vastgesteld die kan zijn voortgekomen uit haar 
ervaringen met de vader.” 
 
4: 
Voor mij is het simpel. Zijn ex wilde de hoofdprijs winnen. 
Het ticket voor die loterij was Paul, directeur van een florerend 
bedrijf.  
Hij wilde na de scheiding met alle liefde alimentatie betalen 
voor zijn dochter.  
Máár voor zijn ex had hij geen cent over.  
Ik hoop impulsief, maar ik vermoed gewetenloos, speelde zij 
toen de incest troefkaart, waarin Nederland honderden in 
scheiding liggende mannen mee zijn verrast. 
 
Probeer je naam maar eens te zuiveren.  
Met zo’n beschuldiging is het leed al geschied. 
Niet alleen bij de vader, óók bij het kind dat te jong is om zich 
te herinneren of er werkelijk iets ergs is gebeurd en zich moet 
verlaten op de ouders. 
Wie bezorgde haar nou een trauma? Vader? Of moeder? 
 
Triest gevolg van valse beschuldigingen van incest is dat een 
omgangsregeling met het kind steeds moeilijker wordt. 
Neem Paul.  
Sinds 1995 staat hij juridisch in zijn gelijk. Diverse gerechtelijke 
uitspraken dwingen zijn ex een omgangsregeling tussen vader 
en kind toe te staan, maar ze weigert élke medewerking.  
 
Zelfs als de arrondissementsrechtbank bepaalt dat er tussen 
N. en Paul drie proefcontacten op het bureau van de Raad van 
de Kinderbescherming (RvdK) moeten komen, weigert ze.  
 
Zelfs als de arrondissementsrechtbank eist dat moeder moet 
meewerken en N. moet onderwerpen aan een 
interactieonderzoek (om te onderzoeken hoe N. op Paul 
reageert), weigert ze.  
 
Zelfs als het gerechtshof in Den Haag beschikt dat moeder 
een half jaar de tijd krijgt om voorwaarden te scheppen voor 
een therapeutisch begeleide omgangsregeling en daarvoor 
een stappenplan moet overleggen, blijft ze passief.  
Ondanks verzoeken en sommaties heeft Paul nooit een 
stappenplan ontvangen.  
 
Ruim twee jaar geleden neemt Paul Mr. M. Moszkowicz Jr. in 
de arm.  
Op 23 oktober 2001 bepaalt de arrondissementsrechtbank te 
Rotterdam dat het op grond van de stukken (waaronder 
rapporten van een deskundige en de RvdK) voor N. van 
belang is dat “zo snel mogelijk met daadwerkelijke omgang 
tussen vader en minderjarige wordt aangevangen”.  
De beslissing van de rechtbank in een notendop: 
 
A:  Binnen drie maanden moet moeder N. (met behulp van de 

RvdK en onder begeleiding van iemand van bet ABJ het 
Ambulant Bureau voor Jeugdhulp) in therapie laten gaan. 

 
B: Binnen twee maanden na het begin van de therapie moet 

moeder medewerking verlenen om schriftelijk contact 
tussen vader en kind te laten plaatsvinden.  

C: Zes maanden later moet er vier uur per week omgang 
tussen vader en kind plaats vinden onder begeleiding van 
een speciale deskundige.  

D: Negen maanden later moet er acht uur per week omgang 
zijn tussen vader en kind (tijd, plaats en omstandigheden 
worden bepaald door het ABJ).  
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E: Tenzij dit vanuit therapeutisch oogpunt onverantwoord  
 wordt geacht, moet er uiterlijk een jaar na het begin van  
 de therapie omgang tussen vader en kind plaatsvinden  
 gedurende één dag per week/één weekend per 14 dagen. 
 
5: 
Bijna een jaar later blijkt dat de ex nergens aan meewerkt. 
Paul, inmiddels gelukkig getrouwd en vader van een zoontje 
van 1, heeft in acht jaar 150.000 euro uitgegeven aan rechts-
kosten.  
Hem wordt voortdurend een omgangsregeling in het vooruit-
zicht gesteld, maar hij heeft nog geen glimp van zijn dochter 
opgevangen.  
Hij geeft niet op, en een nieuw verzoekschrift van mr. M. 
Moszkowicz jr. is in de maak.  
Paul vreest, gelijk een psychologe en gedragsdeskundige van 
de Raad van de Kinderbescherming, dat de houding van zijn 
ex later een traumatische invloed op het leven van zijn dochter 
zal hebben.  
Paul: “Al duurt het acht jaar. Eens zal ik N. weer zien en haar 
de waarheid vertellen.” 
 
6: 
Het is de hoogste tijd om gescheiden moeders die een door de 
rechter opgelegde omgangsregeling tussen vader en kind 
dwarsbomen, te dwingen hier alsnog snel aan mee te werken, 
op straffe van een dwangsom.  
Of leven sommige gescheiden moeders boven de Wet in 
Nederland? 
 

Hugo Borst. 
Het e-mail adres van de auteur van dit bericht is bekend bij de 

redactie. 
 

Oproep (1) 
Zoals u leest wordt de omgangsproblematiek regelmatig 
in het nieuws gebracht. 
Dit gebeurt op vele manieren. Over het bovenstaande 
bericht niets dan lof, het is een signaal naar de 
buitenwereld dat het probleem bestaat en erkend wordt. 
 
De Stichting is op zoek naar een persoon die regelmatig 
kranten, tijdschriften etc. leest en dus mogelijke publicaties die 
met het omgangsrecht te maken hebben, tegen komt. 
 
Wij vragen van deze persoon om te reageren op deze 
publicaties, ze van kritiek te voorzien of lovende kritiek te 
leveren. 
Dit kan door ingezonden brieven etc. etc. te versturen aan de 
betreffende kranten en tijdschriften. Snel inhakend op de 
actualiteiten dus…. 
 
Er is echter alleen 1 logische voorwaarde aan deze oproep 
verbonden: 
Uw reacties die u naar buiten wilt/kunt brengen dienen 
overeenkomstig te zijn met de doelstelling van de Stichting 
Dwaze Vaders. 
 
Is dit iets voor u en wilt u een bijdrage leveren in de strijd tegen 
het omgangsonrecht? 
Het spreekt voor zich dat de kosten die hierbij gemaakt worden 
zullen worden vergoed door de Stichting. 
Neemt u contact op met een van de bestuursleden of 
medewerkers? Zij geven u graag nadere informatie. 
 

Oproep (2) 

De Stichting is op zoek naar 1 of meer hobbyisten die 
bekend zijn met archivering van filmmateriaal of 
filmbewerking op de PC als hobby zien. 
 
Gedurende het bestaan van de Stichting zijn er veel 
documentaires en/of nieuwsuitzendingen geweest die 
betrekking hadden op de Stichting Dwaze Vaders of de 
omgangsproblematiek. 
 
De Stichting wil dit archiefmateriaal bundelen en/of 
samenvatten in hanteerbaar materiaal om in de toekomst o.a. 
te gebruiken bij presentaties etc. etc. 
Denk hierbij aan: het verzamelen van opmerkelijke uitspraken, 
delen of gehele archivering van documentaires/tv-uitzendingen 
voorzien van datum etc. etc…… 
 
Wellicht is het mogelijk om de krachten te bundelen met 
meerdere hobbyisten, het bestuur en haar medewerkers 
houden zich graag aanbevolen. 
 
Toekomstig materiaal? 
De Stichting zoekt ook een of meerdere personen die alle 
televisieprogramma’s m.b.t. de omgangsproblematiek in de 
gaten willen houden. 
Bent u een vervent televisiekijker en leest u regelmatig de 
televisiegids? 
Dan komt u vast dergelijke aankondigingen tegen en wilt u de 
opgenomen programma’s doorsluizen de Stichting. 
 
Is dit iets voor u en wilt u een bijdrage leveren in de strijd tegen 
het omgangsonrecht? 
Het spreekt voor zich dat de kosten die hierbij gemaakt worden 
zullen worden vergoed door de Stichting. 
Neemt u contact op met een van de bestuursleden of 
medewerkers? Zij geven u graag nadere informatie. 

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

 
De medewerkers van de Stichting zijn bereikbaar op de 
aangegeven dagen in de colofon. 
Schriftelijk kunt u ook kenbaar maken dat u een van deze 
taken op zich wilt nemen. 
Dit kan op het landelijke postbusnummer of per e-mail. 
Geef hierbij aan dat het om oproep 1 of 2 (of beiden) gaat uit 
Nieuwsbrief nummer 50. 
U ontvangt zo spoedig mogelijk de nadere informatie die u 
wenst te ontvangen. 
 
Bij voorbaat onze dank. 
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Tips, tips en tips… 
 

Het Verborgen Kind - een zoektocht 
van Jeannette Nienhuis. 

 
Te koop in de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij de 
uitgever Absah Welling Translations, Leiden, tel. 071-
5218318, www.wellin.demon.nl 
Prijs € 14,90 (192 pp.), ISBN 90 807407 1 3. 
  
Over het boek: 
"Dit is een bijzonder boek. Om drie redenen.  
 
In de eerste plaats beschrijft het een bijzonder leven, het leven 
van een kind dat onder de Kinderbescherming viel, en van de 
volwassen vrouw die dit leven uit dossiers wil terugroepen.  
Bescherming is een mooi woord, het suggereert veiligheid en 
die wens je ieder kind toe.  
In dit boek kunt u die reis door de Bescherming meemaken en 
nagaan hoe veilig u zich tijdens die tocht gevoeld zou hebben. 
Ikzelf rilde bij de gedachte dat mijn kinderen ooit aan deze 
soort van veiligheid zouden moeten worden toevertrouwd. 
Het is een vreselijk verhaal, zonder opsmuk verteld.  
 
En dat is het tweede bijzondere van dit boek: de vertelster 
blijkt in staat de werkelijkheid waar ze doorheen heeft moeten 
gaan met afstand en "objectief" te beschrijven, waarbij duidelijk 
wordt dat zij misschien wel bezeerd en gehavend, maar niet 
stukgemaakt is uitgekomen.  
Zij was en is dus een sterke persoonlijkheid, anders had zij dit 
boek niet kunnen beschrijven.  
De zwakkeren, die wel stukgemaakt werden, kunnen hun 
verhaal niet vertellen, maar zij hebben het wel moeten beleven 
en beleven het nog steeds.  
Als we ons dat goed indenken, zouden we ons moeten 
schamen dat dit in Nederland gebeurt. En dat is de derde 
reden waarom dit een bijzonder boek is: het is een 
gedocumenteerde aanklacht" - A. van Dantzig. 
  
Het schokkende én ontroerende verhaal van Jeannette 
Nienhuis (Zwolle, 1952), die als een "waarheidscommissie in 
haar eentje" op zoek gaat naar het kind dat ze was.  
Tot haar twaalfde opgegroeid bij een tante, moet ze door 
omstandigheden plotseling terug naar het grote ouderlijk gezin. 
Ze kan zich niet aanpassen en loopt weg.  
Na wilde en eenzame avonturen belandt ze in observatie- en 
opvangtehuizen, waarvan enkele met een gruwelijk regime. 
Ze toetst haar herinneringen aan de verhalen van 
medebewoners, oud-personeelsleden en familie en bezoekt 
tehuizen waar ze zat.  
Daarnaast voert ze een lange strijd om haar rechtbankdossier 
te mogen inzien en kopiëren. Aan het eind van de zoektocht is 
het verhaal niet compleet, maar het is genoeg: "het kind is 
terug". - F.I. Welling 
  
De NCRV heeft in februari 2001 de documentaire "Het 
Verborgen Kind" uitgezonden (Dokument). 
De documentaire "Het Verborgen Kind" is te bestellen door 
overmaking van E 25,-- naar Postbank nr. 5319982 t.n.v. JOB 
Producties, Sumatrastraat 59, 1094 LP  Amsterdam, tel. 020-
4620014.  
Onder vermelding van "videoband Het Verborgen Kind". 
  
Over de documentaire: 
 

 
Jeannette heeft haar tienerjaren in kindertehuizen 
doorgebracht.  
De jaren daarna probeert zij het verleden te "vergeten".  
Dertig jaar later komt ze tot het besef "dat je niet als 
volwassene geboren kunt worden" en gaat ze op zoek naar het 
kind dat ze ooit was, maar nauwelijks kent.  
Haar uiteindelijke doel is de band met haar moeder te 
herstellen. 
 
De documentaire volgt Jeannette in haar zoektocht.  
Zij spoort medetehuisbewoonsters op, haar oud-voogdes en 
een leidster van een van de tehuizen waar zij haar meest 
traumatische herinneringen aan heeft: Huize Welkom. 
 
Jeannette zet een proces van "ontschuldigen" in werking ten 
opzichte van haar moeder en de andere volwassenen van 
vroeger, in de hoop dat het verleden beter hanteerbaar zal 
worden. 

 

Recht toe Recht aan 

Het wordt inmiddels een bekende uitspraak, Recht toe 
recht aan, de terugkerende column van het advocaten-
kantoor Wigman, Gijsberts & Kaya. 
Met deze rubriek trachten zij duidelijkheid te scheppen in 
de soms verwarrende juridische wereld. 
Dit keer is de keuze gevallen op: 
 
Valse beloftes 
 
In de vorige twee edities van dit blad hebben wij geschreven 
over de kort geding-procedure.  
Daarbij zijn de mogelijkheden, maar vooral ook de gronden 
(het spoedeisend karakter) aan de orde geweest.  
 
In onze praktijk komt het helaas regelmatig voor dat de niet-
verzorgende ouder veel kansen laat liggen op goede contacten 
met zijn kinderen.  
Hij wacht te lang voordat hij eindelijk inziet dat zijn ex-vrouw 
van plan is het contact tussen hem en de kinderen (voorgoed) 
te verbreken. De vader laat zich te vaak aan het lijntje houden 
door de moeder.  
De afwachtende houding is vaak geen kwestie van onverschil-
ligheid, maar komt veelal door de goedgelovigheid van de 
vader.  
Soms vraagt de moeder om wat tijd zodat de rust terugkeert in 
de thuissituatie.  
Soms ook dreigt de vrouw met allerlei maatregelen als de 
vader haar niet met rust laat, bijvoorbeeld aangifte bij de politie 
van mishandeling, verkrachting of incest.  
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De afwachtende houding van de vader kan leiden tot een 
(tijdelijke) ontzegging van zijn recht op omgang met zijn 
kinderen. 
 
Ik maak regelmatig mee dat vaders na de scheiding bij mij 
komen en vertellen dat zij al maanden geen enkele vorm van 
contact met hun kind(eren) hebben gehad. Sommigen hadden 
zelfs meer dan een jaar geen enkel contact gehad.  
 
Twee sprekende gevallen zal ik hierna bespreken: 
 
Een man en een vrouw gaan scheiden na een huwelijk van 11 
jaar. Zij hebben drie kinderen.  
Tijdens hun huwelijk, toen het nog goed ging tussen hen, 
hebben zij elkaar beloofd nooit de omgang tussen de kinderen 
en een van de ouders in de weg te staan: “Maar schat, als ik 
zie hoe gek de kinderen op jou zijn dan moet ik toch een 
onmens zijn om hen en jou dat geluk te ontnemen!”, zegt de 
moeder. 
 
Maar dan komt de scheiding, en onderlinge verstandhouding 
verslechterd.  
De moeder vertrekt samen met de kinderen uit de echtelijke 
woning zonder medeweten en toestemming van de vader.  
De moeder belt de vader en deelt hem mee dat zij met de 
kinderen is vertrokken omdat de situatie thuis niet meer 
houdbaar was. Zij laat weten dat zij een echtscheidingverzoek 
zal gaan indienen, waarbij ook de omgangsregeling geregeld 
zal worden. 
 
Gedurende de echtscheidingsprocedure verschillen vader en 
moeder over enkele aspecten.  
De vader kan de verzochte kinderalimentatie niet betalen 
omdat hij niet voldoende draagkracht heeft.  
De moeder denkt hier anders over en zij redeneert: als de 
vader geen kinderalimentatie wil betalen zal hij dus niets om 
zijn kinderen geven. Dan krijgt hij ze ook niet meer te zien.  
De ellende en een langdurig proces beginnen en zijn al die 
mooie beloftes en het geluk van haar kinderen opeens niet zo 
belangrijk meer.  
Opeens zijn de kinderen helemaal niet zo gek meer op hun 
vader. Nee, erger nog, zij hebben een hekel aan hem en willen 
hem nooit meer zien.  
Opeens……. Althans, dit zegt de moeder. 
 
In deze zaak is de vader bij mij gekomen omdat hij zijn 
kinderen al langer dan 16 maanden niet heeft gezien of 
gesproken.  
Op mijn vraag waarom hij toch zo lang heeft gewacht voordat 
hij eindelijk juridische actie ondernam, vertelde hij dat zijn ex-
partner hem al die tijd met (valse) beloftes aan het lijntje heeft 
gehouden: 
  
Gelijk na het uit elkaar gaan hebben de ouders afgesproken 
dat de vader zijn kinderen elke zaterdag mocht ophalen.  
De moeder belde kort daarvoor echter af, omdat een van de 
kinderen ziek was.  
Vreemd genoeg mocht de vader de twee andere kinderen ook 
niet zien.  
De volgende keer belde zij af omdat kinderen naar een 
verjaardagfeestje waren.  
De zaterdag daarop waren een tante en een oom uit het 
buitenland op bezoek en mochten de kinderen niet mee.  
 
Deze situatie heeft meer dan 16 maanden geduurd. 
De vader bleef, goedgelovig als hij was, maar denken dat hij  
de volgende keer de kinderen wel mee mocht nemen.  

Zestien maanden lang!  
 
Om de vader aan het lijntje te kunnen blijven houden gaf de 
moeder steeds aan hoe belangrijk zij het vond dat het contact 
tussen de vader en de kinderen bleef voortduren.  
Ja, zij vond de rol van de vader zelfs onontbeerlijk voor een 
goede ontwikkeling van hun kinderen.  
Maar……. ondertussen heeft de moeder de vader meer dan 
1½ jaar weerhouden van omgang met zijn kinderen. 
 
De tweede zaak: 
 
In het tweede voorbeeld gaat het om een vader die zijn kind 8 
maanden niet had gezien voordat hij de eerste juridische stap 
had genomen.  
 
De moeder was na een theatrale en zeer luidruchtige ruzie als 
een dief in de nacht uit de echtelijke woning vertrokken met de 
kinderen.  
Bij het ‘Blijf-van-mijn-lijf-huis’ had zij verteld dat haar man haar 
al jaren mishandelde.  
Telkens als de vader contact opnam met de moeder om zijn 
kinderen te mogen zien, dreigde de moeder met een aangifte 
bij de politie wegens mishandeling. 
De moeder wilde eerst dat er voldoende rust zou komen in de 
hele situatie, daarna zou zij vanzelf wel contact opnemen met 
de vader om een omgangsregeling af te spreken.  
Ook deze moeder gaf te kennen het belang van een vaderrol 
niet te onderschatten.  
Maar……. voorlopig was haar de hele situatie teveel geworden 
en kon zij dit allemaal niet aan. 
 

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

In beide gevallen had de moeder zich, nog voordat de ouders 
feitelijk uit elkaar gingen, uitgebreid laten informeren over de 
(on)mogelijkheden van een omgangsregeling tussen de vader 
en zijn kinderen.  
De moeder was namelijk het volgende te weten gekomen: als 
het contact tussen de vader en de kinderen lange tijd onder-
broken wordt, is het heel moeilijk om nog een omgangsrege-
ling tot stand te brengen. 
 
Helaas is dit de harde realiteit.  
 
In de praktijk wordt door een rechter of de Raad voor de 
Kinderbescherming met name gekeken naar het tijdsbestek 
tussen het laatste contact van de vader met de kinderen en het 
tijdstip dat er weer contact zou zijn. 
 
Kortom: Er wordt gekeken naar de situatie waaraan de 
kinderen gewend zijn geraakt.  
 
Als er geruime tijd geen omgang met de vader is geweest 
zal de moeder zich al snel beroepen op de onrust die in de 
thuissituatie van de moeder ontstaat als de omgangscon-
tacten hersteld worden. 
 
Om dergelijke situaties te voorkomen is het belangrijk dat 
u de onwil van de verzorgende ouder ontdekt en zo snel 
mogelijk voor uw rechten opkomt.  
 
Ik raad u aan zo snel mogelijk actie te ondernemen, zonodig 
door tussenkomst van een advocaat die gelijk actie onder-
neemt.  
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Ik hoor vaak van vaders dat anderen hebben geadviseerd om 
eerst de rust te laten terugkeren in de hele situatie en pas 
daarna de omgangsregeling te herstellen.  
Dit is doorgaans geen goed advies. 
 
Ik zeg u: die rust zal in de ogen van de moeder nooit komen. 
 

Mr. R. Kaya, advocatenkantoor Wigman, Gijsberts & Kaya 
 

 
 
 

Advocatenspreekuur 
 
Donateurs die bij de Stichting aangesloten zijn kunnen 
éénmalig gebruik maken van een gratis advocaten-
spreekuur. 
Dit spreekuur vindt 1 x per maand plaats in een van de 
kantoren in Den Haag en duurt ± 30 minuten. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om van dit spreekuur gebruik te 
maken. Het is voor de Stichting noodzakelijk gebleken om 
hierbij enkele striktere regels op te stellen. 
Om u aan te melden voor deelname aan een van de 
advocatenspreekuren volgt hieronder een korte beschrijving: 
 

1. U bent een betalende donateur van de Stichting. 

2. U geeft zich op bij een medewerker van de 
telefoondienst. 

3. De telefoonmedewerkers noteren uw naam,  
adresgegevens en telefoonnummer en een korte 
beschrijving van het “probleem”. 

4. U hoort uiterlijk 1 dag van tevoren bij welk kantoor in 
Den Haag u wordt verwacht. 

  
Bent u een nieuwe donateur dan wordt van u verwacht dat u 
vóór deelname aan het spreekuur uw donatie aan de Stichting 
voor minimaal 1 jaar voldoet. (€  27,22) 
Staat u reeds ingeschreven dan is de Stichting genoodzaakt te 
controleren of u uw donaties heeft voldaan of u te vragen dit 
alsnog te doen. 
Deze regel is ingevoerd om betalende donateurs niet te 
duperen ten opzichte van niet betalende donateurs. 
 
Wat is er nieuw? 
 
De Stichting heeft, in samenspraak met de advocaten, 
besloten dat u ook voor meerdere keren in aanmerking komt 
om gebruik te maken van het spreekuur. 
Hier zijn echter wel kosten aan verbonden, te weten € 50,00 
per 45 minuten. 
Om van deze gelegenheid gebruik te maken kunt u denken 
aan het volgende: 
 

- U wilt advies of een second opinion terwijl u uw eigen 
advocaat in de arm houdt. 

- U behartigt zelf uw zaken en heeft alleen juridisch 
advies nodig. 

- Anders te weten…. 
 
Als u zou besluiten om samenwerking met een van de advoca-
ten voort te zetten dan worden automatisch de daarvoor gel-
dende afspraken en tarieven van toepassing. 
 
Een donateur/donatrice die zich voor de 1e keer zich 
aanmeldt heeft altijd voorrang op herhalingsaanmeldingen 
als blijkt dat het eerstvolgende spreekuur vol geboekt is.  
 
U kunt zich aanmelden bij een van onze medewerkers, zij zijn 
op de hoogte van de actuele planningsdata.  
Zij kunnen samen met u ook bepalen of u voor het spreekuur 
in aanmerking komt. 
 
Het is wenselijk om, bij opgave voor het spreekuur, bij uw 
adresgegevens ook uw e-mailadres door te geven. 
 De Stichting maakt hier alleen gebruik van om u een intake-
formulier toe te sturen en eventuele afspraken en tijden aan u 
door te geven. 
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
Het eerstvolgende spreekuur voor de Stichting Dwaze Vaders 
is gepland op: 

 
12 december 2002 

 
Op het moment dat de spreekuren voor 2003 vastgesteld zijn 
worden de telefoonmedewerkers automatisch op de hoogte 
gebracht van deze data. 
In de volgende Nieuwsbrief kunt u ook de geplande data voor 
de spreekuren van 2003 aantreffen. 
 

Het bestuur. 
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Dan is er nog….. 
 

De Landelijke Dag: 
zondag 24 november 2002 

 
Het laatste gedeelte van deze Nieuwsbrief zal gewijd zijn 
aan alle gebeurtenissen rondom de Landelijke Dag van de 
Stichting Dwaze Vaders 
 
Een bekende dag voor de mensen die de Stichting Dwaze 
Vaders al jaren lang kennen. 
 
Ieder jaar weer wordt er aan het begin van de zomervakantie 
begonnen met de invulling van deze dag.  
Vaak geen gemakkelijke opgave omdat je afhankelijk bent van 
diverse factoren waar je weinig, of geen, invloed op hebt.  
Maar….ook dit jaar zijn we er weer uitgekomen.  
 
’s Morgens is er een informatief deel waarin mr. P.Prinsen een 
lezing zal geven naar aanleiding van een uitzending van “ het 
zwarte schaap” waarin hij het middelpunt was.  
Mr. Prinsen heeft in deze uitzending o.a. zijn visie op het 
omgangsrecht weergegeven en een aantal gasten hebben 
hierop gereageerd.  
De gehele uitzending zal tijdens de lunch te zien zijn voor 
diegene die deze aflevering gemist heeft. 
 
‘ s Middags is er een programma waarbij actieve medewerking 
van de donateurs gevraagd wordt. 
Het thema van deze dag zal namelijk zijn “ in de regio”.  
 
U weet dat er dit jaar weer een aantal regioavonden zijn 
georganiseerd.  
Deze avonden zijn in eerste instantie bedoeld voor het 
uitwisselen van informatie.  
Mensen kunnen al hun vragen stellen en kunnen zien dat zij 
niet alleen staan in een bepaalde situatie.  
Deze regioavonden zijn mede belangrijk voor de Stichting 
omdat zij mogelijkheden naar buiten toe bieden om onszelf te 
presenteren.  
 
Als de Stichting in een bepaalde regio een regioavond 
organiseert, en dus onze naam horen, kijken sommige mensen 
toch een beetje sceptisch. 
Juist door het organiseren van een goede regioavond kun je 
deze scepsis wegnemen, zelfs bij hulpverleners of politie-
agenten.   
 
Hoeveel regioavonden er georganiseerd kunnen worden, is 
afhankelijk van het aantal regiovertegenwoordigers die 
werkzaam zijn voor de Stichting.  
Op dit moment zijn dit er zes.  
Hoe meer regiovertegenwoordigers we hebben, hoe dichter we 
natuurlijk bij u in de buurt kunnen komen.  
Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die zich als 
regiovertegenwoordiger willen aanmelden.  
 
Wat willen we nu op de landelijke dag bespreken?  
 
Daar de regioavonden zeer wisselend bezocht worden en wij 
hierin verandering in willen brengen, willen we u, als donateur, 
vragen om mee te denken hoe de invulling van zo’n avond er  
uit moet zien.  

 
Moeten er bijvoorbeeld de gehele avond lezingen worden 
gehouden of moet er juist gesproken worden door mensen die 
een regioavond bezoeken?  
Of moeten deze regioavonden meer het idee van contact-
avonden krijgen?  
Allemaal vragen waarop wij als Stichting graag antwoord 
zouden willen hebben?   
 
Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om bij deze dag 
aanwezig te zijn; naast een stukje gezelligheid kunt u kennis 
opdoen en meepraten over de toekomst van Stichting Dwaze 
Vaders. 
 
Het programma van deze dag is als volgt: 
 
11.00 –11.30    Ontvangst met Koffie/thee en cake 
  
11.30 – 11.45   Opening  
 
11.45 – 12.00   Video stukjes  “ het zwarte Schaap” 
 
12.00 – 12.45   Lezing Mr. P. Prinsen n.a.v. video  
 
12.45 – 13.00  Evt. noteren van vragen voor Mr. P. Prinsen 
 
13.00- 13.45   Lunch 
 
14.00 – 15.00  In de regio 
 
15.00 –15.15   Pauze 
 
15.15 – 15.45  Uitkomst en discussie “in de regio”   
 
15.45 – 16.15  Bespreking vragen 
 
16.15 –16.50    Rondvraag 
 
16.50 – 17.00  Afsluiting  
 
17.00 – 17.30   Drankje en hapje 
 
en wordt gehouden in: 
 
Het Everthuis 
Spoorstraat 15 
Bodegraven 
Telefoon: 0172- 618484 
 
Houdt u s.v.p. rekening met een tijdige aankomst en mogelijke 
parkeerproblemen aldaar. 
 
In het vervolg van deze Nieuwsbrief stellen de nieuwe 
medewerkers, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan, zich 
aan u voor. 
Zij leggen u ook een aantal stellingen met betrekking tot de 
Landelijke Dag voor waar u over na kan denken en waarover u 
wellicht op de Landelijke Dag zelf uw mening over wilt geven. 
 
Graag tot ziens op de Landelijke Dag der Stichting Dwaze 
Vaders.  
 

Het bestuur en haar medewerkers. 
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Groningen, Friesland 
en Drenthe 

 
Ik ben Klaas Ebels en vertegenwoordig, samen met mijn 
vrouw Janny, de Stichting in het noorden des lands.  
We doen dit nu zo’n 3 jaar. Daarnaast doen we op dinsdag 
avond de telefoondienst. 
 
Ikzelf ben nu ongeveer 9 jaar gescheiden, en heb 1 zoon uit 
mijn vorige huwelijk. 
Al snel na de scheiding werd duidelijk dat de omgang zeer 
stroef zou gaan verlopen.  
Tot 3½ jaar geleden, want vanaf die tijd heb ik helemaal geen 
contact meer met mijn kind (nu 11 jaar oud).  
Het is ook in het begin van deze periode dat ik contact heb 
gezocht met de Stichting Dwaze Vaders.  
Daardoor ben ik veel te weten gekomen over omgangsonrecht.  
 
Ondertussen ben ik enkele rechtszaken verder, de beschikking 
is binnen en ik mag geen omgang meer hebben met mijn kind. 
3 jaar geleden ben ik naar de rechter gegaan om naleving van 
de omgang te bewerkstelligen. 
De rechter heeft toen in al haar wijsheid bepaald dat er 
bemiddeld moest worden door een mediator.  
2 dagen voor het eerste gesprek kwam mijn ex-vrouw met een 
medische verklaring dat zij niet mee kon werken aan 
mediation.  
De rechter heeft toen, na overleg met de advocaten, besloten 
dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek zou 
gaan verrichten.  
De Raad had hier echter geen tijd en mensen voor beschik-
baar, dus is het uit handen gegeven aan het CGG (voormalig 
RIAGG).  
Het CGG heeft maar wat aangerommeld.  
Ik heb, naar aanleiding van het rapport, een klacht ingediend 
bij het CGG.  
Het CGG had zich namelijk niet gehouden aan de regels zoals 
ze zijn vastgelegd in Normen 2000 (deze regels zijn 
vastgelegd door het ministerie van Justitie en gelden voor 
onderzoekbureaus, te vinden op Internet 
www.kinderbescherming.nl/normen2000/index.asp).  
Deze klacht heeft er toe geleid dat er uiteindelijk, na veel heen 
en weer schrijven, geen advies aan de rechter kon worden 
uitgebracht door de Raad.  
Deze hele procedure heeft, vanaf de eerste zitting, 2 jaar 
geduurd!!! 
Ondanks aandringen van mijn zijde om er meer vaart achter te 
zetten (de tijd doet zijn werk wel als je geen contact meer heb 
met je kind).  
 
Bij de tweede zitting (weer een andere rechter) werd bepaald 
dat mijn zoon psychologisch zou worden onderzocht.  
Dit omdat moeder zei dat mijn zoon zelf zou zeggen niet meer 
naar vader te willen. 
Er is toen ook besloten dat beide partijen zich zouden houden 
aan de conclusies van dit rapport.  
Het onderzoek zou verricht worden door een onafhankelijke 
derde. Dit is ook gebeurd. En wat bleek uit dit onderzoek? 
Inderdaad, dat mijn zoon geen contact meer wenst met zijn 
vader, maar dat dit ingegeven was door de moeder.  
Kortom, mijn zoon is gehersenspoeld. 
Ook werd er in het rapport vermeld dat de problemen mis- 
schien opgelost konden worden door een goede professionele  

 
mediator.  
Echter, de enige die advies aan de rechter uit kan brengen is 
de Raad voor de Kinderbescherming.  
Dus deze hebben weer een rapport geschreven naar de 
rechter.  
De conclusie van dit rapport was dat de omgang maar 
helemaal stop gezet moest worden.   
Zo heeft de laatste zitting (weer een andere rechter) er toe 
geleid dat ik in naam van de Koningin mijn kind niet meer mag 
zien. 
 
Er is ondertussen nog veel meer gebeurd.  
Zo heb ik samen met mijn vrouw Janny enkele keren in de 
krant gestaan.  
Dit vanwege een artikel over de Stichting Dwaze Vaders. 
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik een brief kreeg van de 
advocaat van mijn ex, waarin ik gesommeerd werd om te 
stoppen met publiciteit te zoeken.  
Zou ik hier toch mee doorgaan dan zou er een kort geding 
volgen.  
In overleg met mijn advocaat heb ik toen van verdere 
publiciteit afgezien, omdat dit de zaak zou kunnen schaden.  
 
Achteraf gezien had ik er gewoon mee door moeten gaan denk 
ik. Ik heb ondertussen mijn zaak verloren.  
Daar kun je over treuren, maar we wonen in Nederland, en 
hier kan dat gewoon?!  
Ik heb nu, samen met mijn vrouw besloten, om meer de 
publiciteit te gaan zoeken.  
Ik heb niet langer zin om me te laten intimideren door een ex 
en haar advocaat.  
Er bestaat ook nog zoiets als het recht van vrije meningsuiting.  
 
Dit is zo’n beetje mijn verhaal in het kort.  
De komende Landelijke Dag zullen mijn vrouw en ik uiteraard 
ook aanwezig zijn.  
Zoals bekend zal deze dag in het teken staan van de regio’s. 
We hopen dan ook dat er donateurs uit het noorden aanwezig 
zullen zijn, zodat we nader kennis met elkaar kunnen maken.  
 
Er is voor ons nog werk genoeg te doen, want er zal hier in 
Nederland nog veel moeten veranderen. 
Wil je meer informatie (bijv. over Normen 2000), we zijn elke 
dinsdag avond te bereiken van 19.00 -22.00 uur. 
Het telefoonnummer staat in de inmiddels bekende colofon.  
 
Klaas & Janny Ebels, regio Groningen, Friesland en Drenthe. 
 
 

Noord-Holland 
 
Beste mensen, 
 
Ik ben Mart Barsingerhorn, woonachtig in Enkhuizen. 
Ik ben vader van drie kinderen. Twee meiden van 
respectievelijk 13 en 11 en een zoon van 7 jaar. Zelf ben ik 
44 jaar. Ik werk bij een grote bank in de IT-sector.  
 
Naast de tijd die ik aan mijn kinderen kan besteden ben ik 
jaren lang lid geweest van de ouderraad van de basisschool 
waar mijn kinderen op zitten. Toen de oudste naar de 
middelbare school ging, ben ik met haar mee “verhuisd”.  
Nu zit ik sinds ruim een jaar in de ouderraad van die school.  
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Het was wat mij betreft goed om op dit punt eens in een 
andere keuken te gaan kijken.  
Het is leuk om op die manier andere mensen te ontmoeten, 
maar vooral vind ik het belangrijk iets mee te krijgen van, en 
iets bij te dragen aan de omgeving waar je kinderen een 
belangrijk deel (zowel in jaren als in vorming) van hun leven 
doorbrengen.  
 
Als belangrijkste hobby kan ik mijn interesse voor de 
meteorologie noemen. Al sinds 1979 ben ik lid van de 
vereniging van weeramateurs. 
Ik heb ook jaren lang zelf waarnemingen gedaan en 
dagboeken bijgehouden. Door gebrek aan tijd is dat er de 
laatste tijd helaas niet van gekomen. 
 
Ik ben inmiddels ruim 3 jaar gescheiden. 
Reeds zo’n 10 jaar geleden vernam ik het bestaan van de 
Stichting via een collega die daarbij veel steun vond voor zijn 
situatie. 
Toen heb ik nooit kunnen bedenken dat ik zelf nog eens 
contact met de Stichting zou opnemen.  
In de echtscheidingsprocedure heb ik helaas 2 fouten 
gemaakt.  
Uit (verkeerde) zuinigheid heb ik erin toegestemd samen met 
mijn ex met 1 advocaat in zee te gaan, en ik ben te beschei-
den geweest in de afspraken rond de omgangsregeling. 
 
Momenteel zie ik de kinderen om het weekend en eens per 2 
weken op woensdagmiddag. Dat zijn altijd momenten om naar 
uit te kijken en van te genieten.  
 
Een paar jaar geleden heb ik contact opgenomen met de 
Stichting met het idee daar tips te vernemen hoe te handelen 
in bepaalde situaties, en waar ik verder eventueel hulp zou 
kunnen krijgen.  
In het gesprek met de “dienstdoende” telefoonmedewerker 
bleek al snel dat ik niet alleen hulp kon krijgen, maar dat ik ook 
hulp kon bieden.  
Tot nu toe is dat nog niet uit de verf gekomen, maar dat gaat 
veranderen. 
Vanaf 1 november ga ik namelijk meedraaien in het telefoon-
circuit en zal ik de donderdagavond voor mijn rekening nemen. 
Verder hoop ik het komende jaar te kunnen helpen de 
activiteiten namens de Stichting in de regio Noord-Holland 
meer vorm te geven. 
 
Uiteraard ben ik er op de Landelijke Dag ook bij en hoop ik 
velen van jullie te kunnen begroeten en te leren kennen.  
 

Met vriendelijke groet, 
Mart Barsingerhorn, regio Noord-Holland. 

 
 

Zuid-Holland West 

 
Begin dit jaar ben ik als regiovertegenwoordiger gestart 
voor Zuid Holland West.  
Woensdag 22 mei j.l. werd de eerste regioavond gehou-
den. 
 
Ondanks dat alle donateurs in de regio uitgenodigd waren, en 
ondanks dat er in vele plaatselijke bladen van Delft en omge-
ving, de aankondiging had gestaan, waren slechts twintig 
mensen aanwezig, waarvan vijf donateurs. 
 

 
Gezien de enorme problemen die er zijn met omgang, zowel 
tussen kind en vader, kind en broers/zussen, kleinkinderen en 
grootouders, maar ook kind en moeder, vond ik de opkomst 
aan de magere kant. 
Dat er heel veel vragen zijn, bewijst de grote drukte tijdens de 
telefoonavonden van de Stichting. 
Waarom zo weinig belangstelling voor de regioavond in Delft? 
 

• regioavonden hebben geen nut, als ik wat wil weten 
bel ik wel op 

• regioavonden zijn wel degelijk nodig maar dan dienen 
er gastsprekers uitgenodigd te worden 

• regioavonden zijn wel nodig, maar alleen als 
contactavond om met elkaar te kunnen praten 

• regioavonden moeten elke maand georganiseerd 
worden 

 
Bent u het met deze stellingen eens of oneens? Heeft u 
andere ideeën? Maak ze aan mij/ons kenbaar op de Landelijke 
Dag. 
 

Tot dan….. 
Sjaak Pagie, regio Zuid-Holland West. 

 
 

West-Brabant/Zeeland 
 
De Open Dag van twee jaar geleden was voor mijn 
echtgenoot en mij een bijzonder leerzame ervaring waar 
we veel wijzer van geworden zijn.  
Problemen en vragen waar we al weken op zaten te 
broeden bleken veelvuldig voor te komen en door met 
mensen te praten op die dag kwamen ook de antwoorden. 
 
Misschien niet de antwoorden die we gewild hadden, maar in 
ieder geval wel antwoorden waar we iets mee konden doen. 
En daarnaast is het cliché “je bent niet de enige” wel afge-
zaagd, maar het blijft waar!  
Het geeft een gevoel van niet alleen zijn met je sores en dat 
sterkt je weer om door te gaan voor je kinderen…. en daar 
gaat het tenslotte om. 
 
Vanwege ander drukke werkzaamheden ben ik het laatste jaar 
niet bijzonder actief geweest, hier en daar een helpende hand 
toegereikt, maar eigenlijk niet zo zoals het hoort, naar mijn 
eigen mening. 
Hoewel de drukke werkzaamheden nog steeds aan de hand 
zijn wil ik toch proberen om wat meer tijd vrij te gaan maken 
voor de Stichting. 
 
De problemen waar onze donateurs mee te maken krijgen zijn, 
op z’n zachtst gezegd, divers en zijn een voor een even 
belangrijk. 
De problemen waar ik, persoonlijk en via donateurs, het meest 
mee te maken heb is stalking door de “ex” en de familieleden 
van de “ex”. 
Voor mensen die hier nog nooit mee te maken hebben gehad 
is deze inbreuk op je leven onbegrijpelijk. 
Het is niet zomaar iets wat je naast je neer legt en waar je niet 
meer aan denkt. 
Het beïnvloedt je hele doen en laten, en voor je het weet is je 
hele leven ingericht op het niet uitlokken van de woede van de 
stalkers. 
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Het kost heel wat moeite en energie om daar uit te komen. 
Ik zou dit graag als  mogelijk thema willen voorstellen voor 
donateurs die daar mee te maken hebben, en die de behoefte 
voelen om daar over van gedachten te wisselen.  
 

Dat kan……op de Landelijke Dag. 
Marjanne Boersma, regio West Brabant en Zeeland. 

 

Midden Limburg 
Hallo allemaal, 
 
Wij willen ons even voorstellen, dit mag wel na enige tijd. 
We heten Trees en André( Dré voor intimi) Cox en wonen 
in Herten bij Roermond.  
 
Samen draaien we al een tijdje mee met de Stichting en 
vertegenwoordigen midden Limburg.  
We hebben al twee regio-bijeenkomsten gehouden, maar die 
werden helaas slecht bezocht, jammer. 
Het was voor ons frustrerend om te merken dat Limburgers 
zichzelf slecht blootgeven met hun problemen over omgangs-
regelingen, omgangsvormen en noem maar op.  
Wij zien onze regio dan ook als ontwikkelingsgebied waar we 
samen met u nog veel werk moeten verzetten. We hopen dat 
de toekomst beter wordt en we iets meer voor jullie kunnen 
betekenen. 
 
Wat wel blijkt te werken is de telefoon of e-mail. 
Dit schijnt  HET middel te zijn om samen te praten in een 
gelijke taal. We gaan hiermee dan ook door. 
Ons E-mail adres en telefoonnummer zijn via de Stichting op 
te vragen. 
 

We zien jullie graag op de Landelijke Dag om verder van 
gedachten te wisselen. 

Trees en Dré, regio Midden Limburg. 
 

Tot slot……. 
Bent u het eens met de volgende stelling? 
 
De gegevens die ik nu onder ogen heb in Nieuwsbrief 
nummer 50 over de Landelijke Dag, geven mij voldoende 
motivatie om ook naar deze dag te komen. 
 
Als u daar met ja op kunt antwoorden dan bieden wij u, met de 
informatie van de Stichting in de hand, de gelegenheid om uw 
vragen alvast op papier te zetten. 
 
Op de (bijna) blanco pagina’s kunt u uw vragen of bijdrage  
noteren. Een voorzetje om zaken te formuleren krijgt u er 
gratis en voor niets bij. De rest is aan u….. 
Vergeet u niet om deze Nieuwsbrief met uw vragen en/of 
opmerkingen mee te nemen….. Hij kan nog wel eens erg 
waardevol blijken te zijn voor u en uw lotgenoten. 
 
Ik sluit af met een onderwerp waarmee we deze Nieuwsbrief 
zijn begonnen. 
Het aardigheidje……De Pen. De pen die de opdruk heeft van 
de Stichting Dwaze Vaders. 
Die Dwaze Vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn wij met zijn 
allen. Gebruik die pen om uw stem te laten horen. 
 
Tot ziens, Annemarie Willemsen. 

 
Kan ik iets met de oproepen (1 en 2) uit deze Nieuwsbrief? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe vaak per jaar zou ik eventueel een regioavond 
georganiseerd willen zien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat verwacht ik van een regiovond? 
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Is datgene wat ik, anders dan gebruikelijk, van een 
regioavond verwacht te realiseren… 
Zo ja hoe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat verwacht ik van de Stichting Dwaze Vaders? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan ik hierin zelf een actieve bijdrage leveren, zo ja hoe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat zijn mijn specifieke vragen aan de regiovertegenwoor-
diger uit mijn regio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat wil ik graag op juridisch gebied beantwoord zien? 
Tracht u deze vragen bondig en in algemene zin te formuleren 
s.v.p.  
De klok is deze dag onze vijand, en niet alle persoonlijke 
zaken/vragen over juridische kwesties kunnen uitgebreid 
behandeld worden. 
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Vervolg  juridische vragen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben ik misschien geschikt als deelnemer voor de 
toekomstige werkgroep politiek? 
Zodra de kabinetscrisis in politiek Den Haag uit het woelige 
vaarwater is, wil de Stichting actief de draad weer oppakken in 
de politieke sferen……Iets voor u? 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn overige vragen/opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn persoonlijke notities van de Landelijke Dag 2002: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


