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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 een 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 € 13,62 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 

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 0228-312919 
 
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 
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Van de bestuurstafel 
 
Het nieuwe jaar is alweer enige tijd begonnen en achter de 
schermen zijn we inmiddels al weer druk bezig met het 
organiseren van het een en ander. 
Waar kunt u dit jaar allemaal op rekenen bij de Stichting 
Dwaze Vaders? 
 
Als eerste het organiseren van regioavonden.  
Tijdens de laatste landelijke dag  is o.a gebleken dat mensen 
het prettig zouden vinden als wij vaker naar de regio zouden 
komen. Dit staat dan ook zeker op de agenda van dit jaar. En 
hoe meer actieve vrijwilligers we in het land hebben des te 
meer regioavonden kunnen we organiseren. 
 
Een ander punt waaraan dit jaar hard gewerkt zal worden, is 
het omgangs(on)recht wederom op de politieke agenda te 
krijgen. Door de politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaar 
was het niet gemakkelijk om aandacht te vragen voor het 
omgangs(on)recht.  
 
Daarnaast wordt er dit jaar ook meer aandacht besteedt aan 
klachten procedures. De praktijk leert dat dit zeker zinvol kan 
zijn, ook al kan het soms maanden duren voordat je een 
antwoord krijgt. 
Via de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het een en 
ander, maar ook telefonisch of via e-mail kunt u ons hierover 
bereiken. 
 
Verder doen we ons uiterste best om dit jaar 4 dagen per week 
telefonisch bereikbaar te zijn, maar ook hier geldt weer dat er 
voldoende vrijwilligers moeten zijn om dit te kunnen verwezen-
lijken.  
 
Is dit alles zult u misschien denken?  
Nee, zeker niet, u kunt hierbij denken aan het proefproces, het 
uitbrengen van een nieuwe folder of aan de ontwikkeling van 
onze internetsite www.dwazevaders.nl.     
 
Kortom, zolang het omgangs(on)recht en aanverwante 
onderwerpen bij wet en in de praktijk nog steeds niet goed 
geregeld zijn, valt ook dit jaar weer veel te doen. 
Niet voor onszelf maar uit bittere noodzaak, want ieder kind 
heeft recht op omgang met beide ouders na (echt)scheiding. 

 
Het bestuur. 

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

Het (proef)proces 
 
Hoe ver staat het ermee zult u zich misschien afvragen? 
In het najaar van vorig jaar was een donateur bereid om 
een (proef)proces te starten tegen een lagere school die 
weigerde informatie te verstrekken. Er was een aantal 
maal contact geweest met de directeur van de school en 
de donateur maar de directeur bleef de informatie 
weigeren. 
 
Afgesproken met de advocaat was dat er tot het uitreiken van 
het eerste rapport in december gewacht zou worden. 
Begin december kreeg onze donateur toevallig via via te horen  
dat er een schoolfoto was gemaakt. 

Hij heeft toen wederom contact opgenomen met de school 
daar hij ook recht op een schoolfoto heeft. Wederom is er met 
de directeur van de school gesproken.  
Na een overtuigend gesprek werd onze donateur toegezegd 
dat hij uitgenodigd zal worden voor de eerstvolgende 
rapportbesprekingen en inmiddels heeft hij ook een 
schoolrapportje gekregen van zijn kind. De directeur was dus 
toch van mening veranderd. 
Dit alles is natuurlijk heel goed nieuws. 
 
Maar hoe zit het nu met het proefproces?  Zoals u altijd heeft 
kunnen lezen zochten we  naar mensen met problemen met 
de schoolinformatie.  
Een aantal mensen waren bereid dit te doen maar in bijna alle 
gevallen kwam het toch tot schoolinformatie na regelmatig 
aandringen. 
 
Daarom wil ik nu de volgende oproep doen: 
1. Zijn er mensen die geen schoolinformatie krijgen over kun   
    kind en een proefproces willen voeren tegen de school?    
    Indien ja, laat het ons weten. De kosten en de advocaat zijn  
    geregeld. 
2. Zijn er ook andere ideeën voor een proefproces? Weet u   
    iets, laat het ons weten per mail/post/telefoon/fax. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vrouwelijke donateurs 
 
De inspiratie voor de naam   “dwaze vaders”  is indertijd 
ontstaan door de zgn. ‘dwaze moeders’ uit Argentinië. 
Zij gingen massaal de straat op om te demonstreren  tegen de 
overheid en om aandacht te vragen  voor de verdwijning van 
hun kinderen. 
En omdat het hier in de praktijk meestal de vaders waren die 
hun kinderen niet mochten zien, was de naam “dwaze vader” 
al snel geboren, met als gevolg de oprichting van de Stichting 
Dwaze Vaders.  
 
In de huidige tijd weten inmiddels heel veel mensen wat een 
“dwaze vader” is. Een behoorlijk aantal van deze vaders is dan 
ook donateur van de Stichting Dwaze Vaders.  
Maar er zijn ook moeders die hun kinderen niet kunnen/mogen 
zien. Dit aantal is in de praktijk aanzienlijk kleiner maar het 
bestaat wel degelijk. 
 
Kunnen zij bij een stichting als “dwaze vaders”terecht?  
Het antwoord is ja;  Doelstelling van de stichting is het waar-
borgen van het contact met beide ouders na (echt)scheiding. 
En of het nu een man is of een vrouw die de kinderen niet kan 
zien, in beide gevallen moet dit worden voorkomen.  
Daarom kunnen vrouwen met omgangsproblematiek ons 
gewoon bellen/schrijven/e-mailen en kunnen zij ook donateur 
van de stichting worden. Een (klein) percentage van het aantal 
donateurs bestaat reeds uit vrouwelijke donateurs. 
 
Waarom wil ik u hierover informeren? Ten eerste natuurlijk ter 
informatie. Regelmatig worden wij geconfronteerd met 
instanties of vrouwen die niet weten dat de stichting Dwaze 
Vaders ook voor hen iets kan betekenen. 
Ten tweede  moet het iedereen duidelijk worden dat de 
omgangsproblematiek iedereen kan overkomen, een vader, 
een moeder en natuurlijk altijd een kind.   
Met name naar de politiek, justitie en andere organisaties moet 
dit duidelijk gemaakt worden. 
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Een “dwaze vader” is een man of een vrouw die door het 
huidige gebrekkige rechtssysteem zijn kind niet meer kan zien, 
die de gebreken van dit systeem aan de kaak wil stellen, en 
niet, zoals nog wel eens wordt gedacht, een gefrustreerde of 
dolgedraaide kerel die het liefst al die tegenwerkende moeders 
in het gevang wil hebben.  
Want zolang dit beeld blijft bestaan (of erger nog, wordt 
gecreëerd) is er nog een lange, lange weg te gaan om het 
rechtssysteem betreffende het omgangsrecht te veranderen.  

 

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

De (aan)klacht : 
de schoolinformatie 

 
Regelmatig komt u in de Nieuwsbrief het onderwerp 
“klachten” tegen. Een klacht indienen over/tegen een 
instantie is zeker aan te raden als de weg van overleg is 
vastgelopen en u het niet eens bent over het handelen (of 
juist niet handelen) van een persoon en/of met de wijze 
waarop een bepaalde beslissing tot stand gekomen is.  
 
Meent u dat een beslissing correct tot stand gekomen is maar 
bent u het alleen niet eens met de inhoud van de beslissing 
dan tekent u een bezwaar aan door middel van een bezwaar-
schrift.  
Dus een klacht indienen of een bezwaar indienen zijn twee 
verschillende begrippen die u goed uit elkaar moet houden.  
Ik zal proberen dit duidelijk te maken met een voorbeeld: stel 
dat u geen schoolinformatie krijgt over uw kind omdat de 
directeur van een school zegt dat de verzorgende ouder dit 
niet wil.  
Hiermee handelt de directeur tegen de wet. (zie verder) Dit is 
dus een klacht. Geeft dezelfde directeur nu wel informatie over 
uw kind en is de verzorgende ouder hier niet mee eens op 
basis van het feit dat hij/zij dit gewoonweg niet wil, dan kan de 
verzorgende ouder hiertegen bezwaar maken daar de 
directeur volgens de wet handelt, dus een juiste procedure 
gevolgd heeft. 
 
Afhankelijk waartegen en/of waarover een klacht is ingediend 
kan een klacht gevolgen hebben voor uw eigen zaak, maar 
zeker ook voor de mensen die na u komen en die in hetzelfde 
situatie als u zijn beland. 
Kenmerkend voor een klacht is vaak dat een 
klachtenprocedure vaak weken zoniet maanden kan duren.  
 
In deze Nieuwsbrief wil ik de klacht tegen een school met u 
doornemen. 
Een school weigert namelijk nog wel eens informatie over een 
kind te verstrekken aan de niet met het gezag belaste ouder, 
terwijl de school hiertoe wel verplicht is.   
Artikel 377 c  in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zegt 
namelijk dat derden, die beroepshalve over informatie inzake 
belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het 
kind of diens verzorging in opvoeding betreffen, verplicht zijn 
de niet met het gezag belaste ouder op de hoogte te houden.  
De uitzonderingen zijn: tenzij die derde de informatie niet op 
gelijke wijze zou verschaffen aan de gezaghebbende ouder ( 
dus als een school bepaalde informatie niet aan de gezagheb- 
 

bende ouder geeft, is met ook niet verplicht om deze informatie 
aan de niet gezaghebbende ouder te geven), of het belang van 
het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet.  
Met name dit laatste wordt vaak aangegrepen om geen 
schoolinformatie te verstrekken aan de niet gezaghebbende 
ouder.  
 
Hoe werkt nu het een en ander in de praktijk? 
U wilt informatie over uw kind die op een bepaalde school zit. 
Als u de leraar of lerares kent, kunt u het beste eerst deze 
persoon aanschrijven. Deze persoon kent uw kind natuurlijk 
het beste. Sommige mensen geven de voorkeur aan bellen. 
Het voordeel van schrijven is dat u in ieder geval op schrift 
heeft wat eventuele bezwaren zijn.  
Zolang alles goed gaat maakt schrijven of bellen niet uit maar 
in de praktijk kun je (helaas) hier niet altijd van uitgaan. 
 
Kent u de leraar of lerares niet dan kunt u uw brief richten aan  
de directeur van de school. 
In uw brief aan de directeur vraagt u om informatie over uw 
kind; dit kan zijn het schoolrapport maar ook een uitnodiging 
voor de ouderavonden of uitstapjes.  
Tevens kunt u een termijn in de brief vermelden waarin u 
antwoord wilt hebben, bijvoorbeeld 14 dagen. 
Indien een directeur positief antwoordt dan is de kans groot dat 
u uw informatie zal krijgen.  
Indien een directeur negatief antwoordt, kunt u wederom een 
brief naar hem/haar schrijven waarin u aangeeft dat de school 
verplicht is informatie te verstrekken volgens artikel 377c BW 
boek 1. Sommige directeuren zijn namelijk niet op de hoogte 
van deze verplichte informatieverstrekking.  
 
Krijgt u hierop wederom een negatief antwoord, dan kunt u een 
brief sturen naar het schoolbestuur waarin u aangeeft dat u 
graag informatie over uw kind omtrent de schoolprestaties wilt 
hebben en dat u deze niet krijgt van de directeur. Tevens geeft 
u aan dat de school hiertoe wel verplicht is volgens art. 377c.  
Het adres van het schoolbestuur kunt u aan de school vragen. 
Dit is namelijk afhankelijk van het type onderwijs.  
Christelijke scholen kunnen bijvoorbeeld een bestuur binnen 
de school hebben.  
Het adres zal dan hetzelfde zijn als die van de school.  Het 
bestuur van openbare scholen is het college van 
burgemeesters en wethouders. U kunt bij uw gemeente 
informeren waarheen en wie u aan moet schrijven in dit geval. 
Hou er in ieder geval rekening mee dat er meestal ook een 
advocaat naar uw brief zal kijken, dus uw brief zal zeker goed 
worden gelezen. 
Mocht het schoolbestuur ook van oordeel zijn om geen 
informatie aan u te verstrekken dan kunt u overwegen een 
klacht tegen de school in te dienen omdat zij zich niet aan de 
wet houden. U kunt natuurlijk ook te allen tijde naar de rechter 
stappen om de school te verplichten om informatie over uw 
kind te verstrekken. 
 
Een derde variant is het aanschrijven van de inspecteur van 
onderwijs in uw regio met de vraag of deze wil bemiddelen 
tussen de school en uzelf. De adressen kunt u vinden op de 
internetsite www.onderwijsinspectie.nl  
Voeg altijd kopieën toe van de correspondentie met de school.  
De praktijk uit het nabije verleden heeft geleerd dat een 
inspecteur van onderwijs weinig tot geen actie onderneemt. 
Vaak is het antwoord dat een school zelf kan bepalen of het 
weigeren van de informatie wettelijk gerechtvaardigd is of niet. 
En als je het daarmee niet eens bent kun je altijd naar de 
rechter stappen, is dan vaak een mooie slotzin. 
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Dus blijft over een klacht indienen of naar de rechter gaan. 
 
Wat te doen als u besluit een klacht in te dienen tegen een 
school? 
Sinds 1998 is iedere school verplicht om een klachtencom-
missie te hebben, dit kan zijn een landelijke klachtencom-
missie (LKC) of een lokale klachtencommissie. 
De meeste scholen hebben een landelijke klachtencommissie. 
Welke klachtencommissie dit is hangt af van het type 
onderwijs wat uw kind krijgt. 
De 2 grootste LKC’s zijn de “Landelijke klachtencommissie 
voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs” en de 
Landelijke klachtencommissie bijzonder algemeen onderwijs 
LKC-VBS. 
De term “bijzonder” (niet door een overheid in stand gehouden, 
bijvoorbeeld een vereniging) betekent hier iets anders dan 
speciaal onderwijs. 
De eerstgenoemde LKC zit in Woerden. Telefoon: 0348-
405245 Website: www.lgc-lkc.nl 
De tweede LKC zit in Den Haag. Telefoon 070-3315215  
De adressen van de overige LKC’s kunt u vinden op 
www.onderwijsklachten.nl 
U kunt deze klachtencommissies bellen voor informatie over 
het indienen van klachten, want u moet  zich natuurlijk houden 
aan de regels van het klachtenreglement.  
Dit kunt u aan deze commissie vragen. 
 
Een van de dingen waaraan u zich moet houden is dat de 
handeling waarop de klacht betrekking heeft niet ouder dan 
een jaar mag zijn. 
Uw brief met de klacht(en) en kopieën van eerdere correspon-
dentie richt u aan de klachtencommissie. U krijgt dan een 
uitnodiging om voor de commissie te verschijnen. 
Neem in ieder geval altijd iemand mee als vertrouwensper-
soon, dit kan eventueel uw advocaat zijn. Mocht u emotioneel 
raken, dan kan deze het in ieder geval even van uw over 
nemen.  
De persoon waarover u klaagt (meestal de directeur van de 
school) zal ook verschijnen bij de hoorzitting zodat u beiden 
uw verhaal kunt doen. 
Na een hoorzitting zal het ongeveer 4-6 weken duren voordat 
u antwoord krijgt van het desbetreffende LKC. 
 
Uw klacht kan gegrond (u heeft gelijk) of ongegrond worden 
verklaard. 
Daarnaast kan het LKC een advies geven aan het bestuur van 
de school. Dit advies is niet bindend d.w.z.: een school kan 
een advies naast zich neerleggen. 
De school is wel verplicht schriftelijk te kennen te geven wat 
het zal doen met het advies van de landelijke klachtencommis-
sie. 
 Mocht een school positief reageren op een advies van de 
landelijke klachtencommissie, dan kunt u zich natuurlijk voor-
stellen dat het voor de volgende mensen met hetzelfde 
probleem alleen maar makkelijker zal worden om de informatie 
te verkrijgen (soort jurisprudentie). 
Wellicht zal bij een positieve reactie van de school op een 
advies van het LKC het beleid van school aangepast worden 
zodat uw klacht ook een positief gevolg heeft voor de mensen 
die na u komen.   
Dit is vaak dan ook een extra sterk argument om een klacht in 
te dienen. 
 
Bovenstaande beschreven weg is natuurlijk geen verplichting 
of “gouden” standaard, maar laat in het kort zien welke weg u 
zou kunnen bewandelen als u geen schoolinformatie over uw 
kind krijgt. 

 
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op  
www.onderwijsklachten.nl of u kunt naar ons bellen voor meer 
informatie. 

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

Beste Lezers, 
 
Net als velen ben ik ook gedupeerd van een groot onrecht. 
Na mijn scheiding liep al snel alles vast, en dan heb ik het 
met name over de omgangsregeling. 
Tuurlijk, in het begin ging het allemaal wel maar beetje bij 
beetje ging het steeds slechter. 
 
Sinds de komst van haar toenmalige nieuwe vriend ging het 
allemaal nog slechter. Hij beweerde dat ik mijn dochter 
seksueel had misbruikt sinds de laatste keer dat ze bij mij was. 
Ik had op de heenweg al in de gaten dat ze zich een beetje 
raar gedroeg maar besloot er niets aan te doen. Dit was een 
zeer slecht besluit want toen ze eenmaal terug was kreeg ik te 
horen dat ze niet meer naar me toe zou komen omdat ze zeker 
wilden weten dat ik haar niet had misbruikt. 
 
Na veel rechtszaken en haar in totaal 4,5 jaar niet gezien te 
hebben kwam er een nieuwe rechtszaak met een nieuwe 
advocaat. Zij wilde zich wel inzetten voor mij terwijl er velen 
geen interesse hadden, omdat ik met een formulier van onver-
mogen aan kwam zetten. Een goed voorbeeld hiervan is 
Maatje Advocaten te Zaltbommel, waar ik woon. 
Dit kantoor met zijn medewerkers had het bijna voor elkaar dat 
ik helemaal geen rechtszaak meer kon krijgen omdat ik 
weigerde te betalen voor de geleverde service. 
Al snel bleek namelijk dat deze persoon zich compleet liet 
inpakken door de nieuwe man van mijn ex. (Haar toenmalige 
vriend.). 
 
Nu ik een nieuwe advocaat heb gaat het allemaal een stuk 
beter. Ik heb mijn dochter inmiddels al weer een 4 tal keer 
gezien en de laatste keer ging het allemaal erg goed.  
Dat neemt niet weg dat ik nog een lange weg heb te gaan. Ik 
moet namelijk bij mijn ex en haar nieuwe man thuis mijn kind 
op gaan zoeken. Dit is een grote vernedering voor mij maar ik 
weet waar ik het voor doe. 
 
Ik merk nog wel hele grote tegenwerking van haar nieuwe 
man. Ik denk niet dat mijn ex er erg op tegen is. Zij werkt wel 
mee, maar aangezien zij altijd een beetje een meeloper is 
geweest zal ik met hem moeten onderhandelen. 
 
Er is nu ter sprake gekomen om de bezoekregeling te 
verhogen naar 1 keer per 2 weken. Dit is iets wat ik maar wat 
graag zou willen. 
Helaas is dit voor mij denk ik niet haalbaar, ik woon in 
Zaltbommel en hun wonen vlakbij Zwolle. 
Ik krijg nu van hem te horen dat mijn kind haar stiefzusje zal 
missen en dat ze er nog niet aan toe is. 
Ik weet dat dit allemaal redenen zijn die ze verzinnen om zo 
toch tegenwerking te geven. Ze hebben me zelfs geprobeerd 
over te halen om maar geen advocaat meer te nemen. 
 
Nu ik weer een beetje en normale regeling heb ben ik bang om  
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deze kwijt te raken. Ik weet namelijk als geen ander dat de 
vrouw niet mee hoeft te werken want er is geen rechter die 
haar gaat dwingen. Er zijn daar genoeg voorbeelden van. 
Ook al heb ik het recht aan mijn kant, ik weet dat als ze het 
hard wil spelen ik geen schijn van kans maak. 
Ik ben er dan ook groot voorstander van dat ook de moeder 
een dwangsom opgelegd kan krijgen voor iedere keer dat ze 
weigert medewerking te verlenen aan een goede omgangs-
regeling. 
 
Misschien dat ik bevoorrecht ben met het feit dat ik wel mijn 
dochter heb gezien. Velen zien hun kind niet en ik leef heel erg 
met hun mee. 
Ik hoop voor allen dat er wel snel een oplossing zal komen. 
Ik ging altijd naar de kerk om daar een kaarsje te branden voor 
mijn dochter in de hoop dat ze gezond was en dat ik haar snel 
weer kon zien. Niet dat ik erg gelovig ben maar het bood me 
wel houvast. 
 
Tot slot nog even dit: 
Wat mij trouwens ook erg is opgevallen in de laatste 
nieuwsbrief is dat er geen vertegenwoordigers zijn in de regio 
Gelderland of valt deze ergens anders onder. 
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat er geen lotgenoten zijn 
die in deze regio woonachtig zijn. 
 

Met vriendelijke groet, 
J.H. van der Ley. 

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

“We zijn klaar” 
Volgens mij niet…..  
“Hoezo niet, wat moet er nog gebeuren dan?” 
Diverse noodzakelijke activiteiten van de Stichting Dwaze 
Vaders moeten nog even doorgaan hoor…. 
“Wat bedoel je dan precies?” 
Dat zal ik proberen uit te leggen…… 
 
De doelstelling van de Stichting kennen we allemaal, we zijn 
immers niet voor niets bij ‘de club’ aangesloten. 
We strijden met zijn allen voor de rechten van (onze) kinderen 
die het omgangsonrecht iedere dag aan den lijve ondervinden. 
 
In de politiek en de media wordt aan het omgangsonrecht 
ogenschijnlijk weinig aandacht besteed. 
In de media worden immers vaak zaken aan de orde gesteld 
die actueel zijn, in de politiek lijkt het soms ook al niet anders 
te gaan. 
Omdat het niet ‘actueel’ is wil daarom nog niet zeggen dat het 
probleem niet bestaat. 
 
In eerste instantie belandt u bij de Stichting om het recht van 
uw kind te behartigen, de omgang met beide ouders te 
handhaven/garanderen. 
U kunt uw verhaal kwijt en krijgt zo goed als mogelijk adviezen 
over wat u wel, en juist niet, kunt doen om verder te komen in 
uw persoonlijke strijd. 
 
Iedere donateur van de Stichting heeft zijn/haar persoonlijke 
verhaal, het persoonlijke leed. 
Individuele verhalen die gezamenlijk lijden tot een grote zaak. 
De zaak van het nog steeds voortdurende omgangsonrecht. 
 
Ik wil het met u hebben over de persoonlijke verhalen. 
 

Op het gratis advocatenspreekuur wat de Stichting 1 x per 
maand aan haar donateurs kan aanbieden hoor ik tijdens een 
kopje koffie uw verhaal op het persoonlijke vlak, de juridische 
kant van ‘de zaak’ wordt behandeld door de advocaten, dat is 
immers hun vakgebied. 
 
De strekking van uw verhaal is, zoals ik al eerder meldde, vaak 
dezelfde: de ex die op allerlei manieren de omgang met uw 
kind probeert te dwarsbomen. 
U als vader (ik veralgemeniseer), heeft in eerste instantie 
getracht de rust te bewaren, de tijd gegeven om…., het netjes 
geprobeerd te regelen, in goede harmonie afspraken gemaakt, 
mondelinge afspraken gemaakt etc. etc.. 
Deze afspraken zijn maar al te vaak van korte duur. 
Door allerlei oorzaken kunnen al die mooie afspraken omslaan 
als een blad aan een boom.  
Weggewaaid alle afspraken en garanties. 
 
U komt uw afspraken na, echter dan blijkt dat uw ex het grote 
trucenboek al heeft gelezen. 
De kinderen zijn niet lekker, ze willen niet mee, als ze bij jou 
zijn vervelen ze zich, bij jou mogen ze alles en als ze dan 
thuiskomen zijn ze niet meer te handhaven…..ik hoef u vast 
niets meer te vertellen. 
Het is dan uw strijd geworden om daar tegen in te gaan, u wilt 
immers net zo goed voor de rechten van uw kind opkomen. 
 
Op het moment dat ik met u over deze dingen praat, en deze 
trucjes nog dagelijkse praktijk zijn, probeer ik een verworven 
wijsheid aan u mee te geven: 
Het op deze manier blijven proberen, het toegeven aan de 
“nukken” en daardoor hopen op een gunstig gestemde ex die 
mee zal werken is de grootste valkuil die er bestaat!! 
 
U wordt daarmee aan het lijntje gehouden, sterker nog, het 
gaat van kwaad tot erger.  
Het doel wat uw ex zal proberen te bereiken is dat u 
moedeloos wordt, het uiteindelijk wel op zal geven, of aan kan 
sturen op een escalatie die gegrepen zal worden als de stok 
om de hond mee te slaan. 
 
Kijkt u maar eens terug op wat er zich in uw geval heeft 
afgespeeld.  
In eerste instantie alles goed geregeld, later de kater. 
Wacht deze kater niet af, als uw ex goede bedoelingen heeft 
en het beste met de kinderen voor heeft, dan zou ze altijd 
bereid moeten zijn om dat ook te beamen en het vast willen 
laten leggen bij het gerecht?  
Als de ex hier al twijfels over zou hebben dan kunnen veel van 
de voorziene problemen voorkomen worden. 
Dan is het aan u om daar vroegtijdig, en dat kan in deze geval-
len niet vroeg genoeg zijn, juridische stappen te ondernemen. 
Daarmee wil ik deze mogelijkheid zeker niet idealiseren, het is 
nog geen garantie dat alles dan op zijn pootjes terechtkomt. 
Helaas is het niet zo dat in alle gevallen ‘de vreemde ogen de 
ex-en kunnen dwingen’. 
 
Zijn we dan nu klaar? 
Nee. Ik ga nog even naar de intro van dit verhaal, de 
activiteiten van de Stichting. 
Een van die activiteiten is het advocatenspreekuur.  
Het aantal donateurs wat van het spreekuur gebruik maakt lijkt 
het laatste jaar terug te lopen. 
Ons inziens wil dat niet zeggen dat het probleem niet meer 
bestaat, integendeel. 
Betekent dit dan dat u misschien aan de ‘nukken’ van uw ex  
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heeft toegegeven en u het heeft opgegeven? 
 
De Stichting is in de bevoorrechte positie u juridisch per-
spectief te bieden in de vorm van het spreekuur bij advocaten 
die de doelstelling van de Stichting ondersteunen. 
Mocht het zo zijn dat u ‘de weg even kwijt bent’ op juridisch 
gebied, u advies wilt of nog een advocaat zoekt, dan nodigt de 
Stichting u graag uit om gebruik te maken van het spreekuur. 
 
Wilt u hiervoor in aanmerking komen vraagt u er naar bij een 
van onze telefoonmedewerkers of meldt u zich aan via het 
Landelijke Postbusnummer. Wij helpen u graag op weg. 
 
Meer informatie over de gang van zaken voor het spreekuur en 
nieuwe data vindt u in deze Nieuwsbrief. 
 
Dat was het? 
Bijna. 
Rest mij nog u wellicht op een van de spreekuren te mogen 
begroeten en te spreken, al dan niet met uw persoonlijke 
verhaal. 

Annemarie Willemsen. 

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

Het (H)relaas 2 
Ondertussen is er weer het nodige gebeurd.  
De poging om een kort geding op te starten werden 
systematisch vertraagd.  
 
Ten eerst de eigen advocaat (vervanger), die het toch wel 
ernstig vond en eigenlijk niet goed durfde ingeval dat de 
aantijgingen op waarheid zouden berusten. Bovendien kwam 
diegene die de vorige zaak (overigens al vijf rechtszaken) had 
behandeld toch medio oktober terug en die zou het dossier 
weer op pakken.   
 
Ten tweede de tegenpartij die aangaf dat de bewijzen van de 
doktor en politie zouden komen. Tevens was het verzoekschrift 
al bij de rechtbank gedeponeerd, dus voor die korte tijd had, 
volgens de tegenpartij, een kort geding geen nut.  
Uiteindelijk was mijn eigen ‘advocaat’ weer terug en toen ging 
het vlugger (wel vreemd overigens). 
Navraag bij de rechtbank leverde inderdaad een verzoek tot 
wijziging op (in het geheel geen omgang meer) en was 
inderdaad op de vermelde datum door de tegenpartij ingele-
verd. Na ontvangst van de kopieën bleek dat de geuite verkla-
ringen alleen op subjectieve verhalen gebaseerd waren en de 
verklaringen niet bestonden. 
Wel werd er in het verzoekschrift aangedrongen op een 
onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming. Dat kost 
normaal gesproken weer extra tijd, ergo later eventueel weer 
omgang!  
 
Ondertussen had ik uit de buurt (waar die in sommige 
gevallen toch al niet goed voor is) van ouders waar het (de) 
kind(eren) mee spelen ook verklaringen gekregen, die 
kompleet het tegendeel verklaarden. 
Blijkbaar toch moeilijk voor de tegenpartij, zodat mijn advocaat 
kon bewerkstelligen dat er weer omgang op gang kwam. Hetzij 
beperkt tot drie uurtjes op een dag in de veertien dagen, zodat 
ik ze niet mee naar huis kon nemen. Weliswaar weinig maar 
toch, de contacten blijven zo wel in stand. 

 
Ondertussen liep de hele zaak al weer twee maanden, maar 
de zitting voor de rechtbank liet niet lang meer op zich 
wachten, nog drie weken.  
Na zo’n lange periode is dat nog wel te overbruggen.  
In onze pleitnota hadden wij uiteraard ook de diverse belangrij-
ke zaken vermeld inclusief de getuigen-verklaringen.  
Ook hebben wij een onderzoek van de Raad voor de Kinder-
bescherming gevraagd, aangezien het vorige rapport, hetzij 
met vertraagde opbouw, toch een omgangsregeling had 
opgeleverd.  
Uiteindelijk mag je als Nederlander toch wel eens in de 
goede motivatie bedoelingen en eerlijkheid van de raad 
kunnen geloven. 
Ook hebben we aangegeven, dat als de frustraties op de 
omgangsregeling blijven doorgaan, ik genoodzaakt ben het 
ouderschap aan te vragen. Niet dat we veel kans hebben, 
maar er gaat in ieder geval een signaalwerking van uit. 
 
Op de zitting werden uiteraard beide partijen gehoord. De 
tegenpartij had schriftelijk nog een pleitnota als verweer op 
onze pleitnota geschreven (waar de honden geen brood van 
lusten). Had ik maar verder gestudeerd dan had ik met 
onzin ook mijn geld kunnen verdienen. 
Afin, de raad was unaniem van mening dat de bezwaren, 
zonder enig overtuigend bewijs, niet deugden en een kopie 
waren van de al in het verleden geuite beschuldigingen.  
Dus: doorgang van de omgangsregeling zoals die er al lag. 
Aangezien de rechter het laatste woord heeft, moeten we nog 
even op de uitslag wachten. Voor de feestdagen heb ik in ieder 
geval weer het (de) kind(eren) een dag thuis (onderling gere-
geld door de advocaten).  
Ergens geeft dit al aan dat van het hele verhaal terecht veel 
twijfels uitgaan, anders zou de tegenpartij wel voet bij stuk 
hebben gehouden.  
We houden vol, en dat alleen door een vakantie?!. 
 

Boefje. 

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

Raad voor de Kinderbescherming, 
GOED OF SLECHT? 
 
Velen van ons hebben goede maar ook slechte ervaring 
met de raad.  
Wilt u uw ervaring met ons delen? Stuur deze dan aan de 
Nieuwsbrief op. 
 
Een slechte ervaring: 
 
Na maanden van wachten kwam er eindelijk een uitnodiging 
voor een kennismakingsgesprek. De rechtbank had de raad 
om het alom bekende advies gevraagd: of een omgang wel in 
het belang van het kind was en of de moeder een omgang wel 
aan kon!! 
Daar waren twee ‘proefcontacten’ voor nodig. 
Na de nodige afzeggingen door de moeder was daar eindelijk 
het moment dat ik na een jaar mijn dochtertje, inmiddels twee 
jaar, weer kon zien. 
De moeder met haar nieuwe vlam zaten achter de spiegel-
wand ons te begluren, zij wenste ook dat de deur open bleef 
staan. De spanning was op deze manier natuurlijk om te 
snijden. 
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Mijn kind herkende mij niet meer, de raadsmedewerker vond 
het ook niet nodig om te vertellen wie ik was.  
Gelukkig heeft mijn dochter met die ‘vreemde’ kerel een klein 
half uurtje gezellig zitten spelen. 
 
Voor de volgende ontmoeting kreeg ik op mijn verzoek 
toestemming van de raadsmedewerker om een klein boekje 
als verjaardagscadeau op de tafel te leggen. 
Bij binnenkomst van mijn dochter greep zij natuurlijk direct 
naar dat cadeautje en ging het uitpakken. Op dat moment 
kwam stiefvader binnen stormen, greep mijn dochter vast en 
wilde haar mee naar buiten trekken.  
Hierop ontstond een enorme woordenwisseling tussen de 
stiefvader en de raadsmedewerker en een fysieke confrontatie 
kon niet lang uitblijven. Hierop heb ik mijn dochtertje opgetild 
en naast mij op de stoel gezet en heb ik al mijn voorleestalen-
ten e.d. aangewend om haar af te leiden.  
Na een poosje ging de stiefvader en de inmiddels ook binnen 
gekomen moeder weer achter de spiegelwand, natuurlijk met 
de deur open. 
Tijdens het gesprek, na afloop van dit ‘proefcontact’, met de 
nog bleek om zijn neus zijnde raadsmedewerker, was deze 
natuurlijk niet te spreken over de a-sociale reactie van de 
stiefvader. Dat zou hij zeker in het raadsrapport vermelden. 
Nou nee dus! 
 
In het rapport vermeldde de raadsmedewerker dat de escalatie 
tijden het proefcontact was veroorzaakt door de vader omdat 
hij, tegen de afspraak in, een cadeautje had mee gebracht en 
mijn dochtertje op de schoot had genomen!!!! 
 
Ook na mijn bezwaar handhaafde hij zijn zienswijze in het 
definitieve rapport. 
Mijn klacht tegen deze raadsmedewerker werd door de unit-
manager afgewezen maar gelukkig door de directie gegrond 
verklaard, ik kon aannemelijk maken dat ik met toestemming 
van de raadsmedewerker het cadeautje had neer gelegd. Zo 
ook kon ik de directeur overtuigen dat ik mijn kind niet op mijn 
schoot had genomen. (Alsof dat een misdaad is.) 
 
Tijdens de behandeling voor een omgangregeling bij de 
rechtbank werd de escalatie bij het proefcontact mij ernstig 
verweten, dat mijn klacht gegrond was verklaard was blijkbaar 
niet belangrijk. 
 
Heden, vier jaar en vier zittingen later is men nog steeds bezig 
met een therapeutisch begeleide omgangsregeling die door 
moeder zeer regelmatig wordt geboycot. 
 

Naam bij de redactie bekent. 

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

Handige internet-tips 
 
Wie politiek geïnteresseerd is kan alles wat met politiek te 
maken heeft vinden op www.tweedekamer.nl.  
 
Op deze site kunt u bijvoorbeeld een overzicht vinden welke 
vergaderingen er op korte termijn plaatsvinden in de Tweede 
Kamer ( waarbij u meestal aanwezig kunt zijn). 
Van deze vergaderingen worden meestal notulen gemaakt die  

u op deze site ook terug kunt vinden.  
Tevens kunt u op deze site een overzicht van alle politici 
krijgen die in de Tweede Kamer zitten. 
U kunt deze politici zelfs aanschrijven via deze internetsite. 
 
Op de internetsite www.justitie.nl wordt een algemene indruk 
gegeven hoe het justitieapparaat in elkaar steekt. 
Een onderdeel hiervan is het onderwerp Familie en gezin. 
Hierbij wordt ook het scheidingsproces beschreven, hoe deze 
kan verlopen, met welke instanties je te maken kunt krijgen 
enz, enz.  
Reuze handig als u aan het begin van een scheiding staat en u 
weinig weet van wat u kunt verwachten. 
 
Heeft u nog tips betreffende internetsites, laat het ons weten!  
U kunt er een ander mee helpen.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Regiovertegenwoordigers 
 
Door het gehele land zijn vertegenwoordigers van de Stichting 
actief om u als donateur bij te staan.  
De regio vertegenwoordigers zijn: 
 
Regio Groningen:   Klaas en Janny Ebels      
 
Regio Flevoland:  Fred de Munck 
 
Regio Noord Holland:  Mart Barsingerhorn 
 
Regio Zuid Holland West: Sjaak Pagie 
 
Regio Oost Brabant:  Frank van Gerwen 
 
Regio Limburg:   André en Trees Cox 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De regio-avonden 
 
De volgende regioavonden zijn reeds gepland voor de 
komende periode: 
 
Donderdag 20 maart 2003 
Cultuurcentrum De Hofnar   
De Hofnar 10 
5554 DA Valkenswaard 
Telefoon 040 2074010 

Dinsdag 15 april 2003 
Hotel van der Valk 
Nijverheidsweg 35 
6227 AL Maastricht 
Telefoon 043 3873500 

Dinsdag 15 april 2003 
Hotel van der Valk 
(langs de A28 afslag Assen) 
Balkenweg 1 
9405 CC Assen 
Telefoon 0592 851515 

Dinsdag 06 Mei 2003 
P.C.B. de Ark (=school) 
Middenhof 210 
1354 EV Almere-Haven 
Telefoon 036 5310289 
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Eind Mei 2003 
Omgeving Amsterdam 
Datum en locatie nog niet bekend. 
 

Maandag 16 juni 2003 
Wijkcentrum de Wippolder 
Professor Krausstraat 50  
2628 JN Delft  
tel 015 2570408 

 
Het programma kan verschillend zijn, maar bij alle avonden zal 
er in ieder geval een advocaat en iemand van het bestuur 
aanwezig zijn waaraan u uw vragen voor kunt leggen. 
 

Alle avonden beginnen om 19.30 
Thee en koffie zijn aanwezig. 

 

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

Lange procedures in 
de jeugdzorg 
 
Wachten u en uw kinderen al maanden of zelfs langer dan 
een jaar op een Onderzoeksrapport van de Raad van de 
Kinderbescherming of het hulpverleningsplan van een 
jeugdzorginstelling? Neem dan contact op met Stichting 
De Ombudsman. 
 
Juridische procedures over de woonplaats van kinderen of 
over een omgangsregeling met een ouder of groot-ouder duren 
soms oneindig lang.  
Stichting De Ombudsman is van mening dat met name minder-
jarigen de dupe zijn als rechtszaken buitensporig lang duren.  
 
Twee voorbeelden: 
 
Van de Raad voor de Kinderbescherming naar de rechter 
en weer terug 
        
De Raad voor de Kinderbescherming is al meer dan een jaar 
bezig met een onderzoek naar de gezinssituatie van de 
kinderen van moeder Manja.  
De termijn die de Raad voor de Kinderbescherming zelf stelt 
voor het doen van een onderzoek is 13 weken.  
 
Fleur (13 jaar) en Jasmijn (11 jaar), de dochters van Manja, 
wonen sinds de echtscheiding 5 jaar geleden bij hun vader. In 
september 2001 doet Manja een verzoek tot gezagswijziging 
aan de rechtbank. De rechter geeft de Raad voor de 
Kinderbescherming, net als vlak na de echtscheiding, opdracht 
om onderzoek te doen naar de gezinssituatie. Nadat de Raad 
het onderzoek verschillende malen heeft uitgesteld verschijnt 
na 9 maanden het raadsrapport met een advies aan de 
rechter. Deze besluit om geen uitspraak te doen op basis van 
het raadsonderzoek, omdat er onvoldoende informatie  
in het raadsrapport staat. Hij verwijst de zaak terug naar de 
Raad voor de Kinderbescherming. Moeder dient een klacht in 
bij de Raad omdat het onderzoek zo lang duurt.  
De klacht wordt door de directeur gegrond verklaard.  

Het levert niks op.  
Het vervolgonderzoek zou eind oktober 2002 klaar moeten 
zijn, maar de Raad vraagt wederom uitstel bij de rechter.  
In januari 2003 ligt de zaak nog steeds op de 'wacht-stapel' bij 
de Raad voor Kinderbescherming. Voor Fleur en Jasmijn blijft 
het al die tijd onduidelijk waar ze nu gaan wonen.  
        
Van de rechter naar de Raad voor de Kinderbescherming 
en weer terug 
       
John en Liesbeth hebben samen een dochtertje Liesje. Ze 
wonen gescheiden van elkaar. Liesje woont bij haar moeder. 
De rechter heeft een proefomgangsregeling vastgesteld voor 
John. Hij is schipper en werkt vaak op onregelmatige tijden. 
Hij heeft een paar keer een afspraak met Liesje moeten 
afzeggen voor zijn werk. Moeder vindt dat de omgangsregeling 
niet goed loopt en zegt het laatste gesprek af.  
De Raad voor de Kinderbescherming concludeert dat het con-
tact tussen Liesje en vader goed is, maar dat de omgangsre-
geling te belastend is voor moeder. Zij adviseren daarom aan 
de rechter om geen omgangsregeling vast te stellen voor John.  
Deze is het niet eens met de conclusie in het raadsrapport en 
dient een klacht in. 
De directie van de Raad verklaart een van de klachten 
gegrond en adviseert om een meer diepgaand onderzoek in te 
stellen. Vervolgens wijst ook de rechter de zaak terug naar de 
Raad voor de Kinderbescherming voor verder onderzoek.  
De raadsmedewerker slaagt er echter niet in om een nieuwe 
onderzoeksvraag te formuleren, waarop de Raad in december 
2002 besluit geen verder onderzoek te doen. De zaak wordt 
weer teruggestuurd naar de rechtbank.  
De zitting is op zijn vroegst in juni 2003. John vraagt of hij 
Liesje in de tussentijd kan zien. Zijn verzoek wordt afgewezen 
door de Raad voor de Kinderbescherming.  
 

De namen van de betrokkenen zijn veranderd. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Alimentatie Verhoging  
 
Automatische verhoging alimentatie niet verplicht 
 
Een lagere alimentatie dan volgens de jaarlijkse wettelijke 
indexering is voorgeschreven (voor 2003 op 3,9 % vastgesteld) 
is mogelijk. 
De verhoging is weliswaar van toepassing op alle alimentaties, 
zowel op de door een rechter vastgestelde als op de onderling 
geregelde. Maar velen weten niet dat men van dit percentage 
naar beneden kan afwijken.  
 
In de volgende omstandigheden kan het wettelijk percentage 
onbillijk zijn: 
 
1. Als het bruto inkomen een vast inkomen is. 
2. Als het eigen inkomen minder stijgt dan de wettelijke 

indexering. 
3. Als de alimentatie na 30 september 2001 is vastgesteld en 

het inkomen niet omhoog gaat met het percentage van de 
indexering. Als de alimentatie pas na 30 september van 
2002 is vastgesteld lijkt een indexering per 1 januari 2003 
in strijd met de regels. 

 
In genoemde gevallen kan men samen een lager percentage 
of helemaal geen indexering overeen komen. Lukt dat niet, dan 
kan men de rechter vragen dit vast te leggen.  
Voor het vast stellen van de indexering is gekeken naar de 
gemiddelde loonontwikkeling van bedrijfsleven en overheid  
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tussen 30 september 2001 en 30 september 2002.  
Gezien het gegeven dat vele lonen en pensioenen minder 
stijgen dan het gemiddelde, kunnen degenen die hiermee te 
maken hebben met een grote kans op succes om een lager 
percentage vragen. Men kan de eigen inkomensstijging 
vergelijken over dezelfde periode, aan de hand van de 
salarisbriefjes van 2 opeenvolgende september maanden. 
Biedt dat geen oplossing, dan kan met het totale looninkomen 
over 2002 vergelijken met dat over 2001.   
 
Wanneer voordelig? 
 
Een vermindering van de indexering met 1% bij een 
alimentatie van € 500,= per maand levert een besparing van € 
60,= per jaar op, in 12 jaar oplopend tot minstens € 720,= en 
waarschijnlijk tot € 925,= of meer, afhankelijk van de 
loonontwikkeling. 
Lukt het om onderling een overeenkomst te bereiken, dan zijn 
de kosten daarvan gering. Moet men een advocaat inschake-
len dan zijn de kosten te vergroten op circa 4 tot 5 uur werk. 
Ook dan loont het de moeite, want als men de eerste keer wint 
kan men daar de volgende keer naar verwijzen en de andere 
partij tot medewerking bewegen aan een onderlinge overeen-
komst.  
Het uurtarief van een advocaat hoeft in dit geval ook geen € 
125,= per uur exclusief BTW te zijn, maar kan wat lager liggen. 
Redelijk zijn tarieven in de categorie “zaken met een belang 
van minder dan € 3500,= “. Gezien de eenvoud van de proce-
dure ligt dit lagere tarief voor de hand. 
Bron SOGM. 
 
Een voorbeeld brief die te gebruiken is voor een voorstel aan 
de ex-partner is te verkrijgen bij de stichting.   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ruim 12 jaar bij de 
Stichting… en dan? 
 
Zo lang zijn Rob en ik al bij de Stichting aangesloten. Bijna 
vanaf de oprichting dus. 
We zijn begonnen met een schreeuw om hulp die we nodig 
hadden om de strijd aan te gaan tegen het omgangson-
recht dat Rob en zijn kinderen was aangedaan. 
 
De juridische hulp kregen we onder andere van een advocate 
die destijds was aangesloten bij de Stichting.  
Hulp, steun en veel aandacht van onze lotgenoten, de weten-
schap delen dat je niet de enige bent. 
Helaas heeft het voor Rob niet zo mogen zijn, zijn kinderen zijn 
inmiddels de magische leeftijd van 21 jaar ruim gepasseerd, en 
hij heeft ze nu al zo’n 19 jaar niet gezien of gesproken. 
Sterker nog, zij wensen de naam Willemsen niet meer te 
dragen……… 
 
Ondanks dat bleef de hulp, de steun en de aandacht van de 
Stichting. Ons persoonlijke doel was helaas niet bereikt. 
Reden om dan maar te stoppen met de Stichting, waarom nog 
doneren als we er persoonlijk toch niets aan hebben? 
 
Niets is minder waar. 
We zijn gebleven, maar nu om zelf de hulp, de steun en de 
aandacht te bieden aan onze lotgenoten.  
Gebleven om de weg vrij te maken, een wig te slaan voor onze 
lotgenoten die nog aan het begin staan van hun lange weg. 
We waren er op regioavonden en hielpen mee met de 
organisatie ervan.  

 
In de beginjaren, de roerige tijden, stonden we op de barri-
cades om acties te voeren. 
We waren getuige van soms kleine en grote veroveringen, 
kortom, we hebben lief en leed gedeeld. 
 
In 1999 stopte de toenmalige redactie met het maken van de 
Nieuwsbrief. Er moest per direct een nieuwe redactie worden 
gevormd, en ik zei de gek, was er 1 van. 
Ad interim wel te verstaan, letterlijk vertaalt, tijdelijk. 
Inmiddels heb ik, uiteraard met hulp van anderen, 13 Nieuws-
brieven van invulling voorzien en er vorm aan gegeven. 
Tijdelijk werd dus zo’n beetje “permanent”. 
 
Mijn start was brief nummer 38. 
Nummer 39 had direct al een bijzonder tintje, een speciale  
editie vanwege het tienjarige bestaan van de Stichting. 
Nummer 40 was in mijn beleving iets minder, niet qua uiterlijk 
of zo, maar vanwege de aankondiging van het toenmalige 
bestuur om er na 10 jaar mee te stoppen. 
Het verlies van daadkrachtige, sterke persoonlijkheden is nooit 
leuk, maar helemaal van het toneel verdwenen zijn ze gelukkig 
nooit. 
 
Hun vertrek betekende voor mij weer extra werk.  
Leuk werk wel te verstaan, namelijk het organiseren van het 
tweemaandelijkse, later maandelijkse, advocatenspreekuur. 
Inclusief de hele papierwinkel die daarbij hoorde en, het be-
langrijkste, het begeleiden van de lotgenoten op een spreek-
uuravond. 
 
Minder leuk echter, waren de redenen waarvoor zij kwamen op  
het spreekuur, maar des te waardevoller en leerzamer de 
momenten als deze mensen met een gevoel van opluchting, 
nieuw juridisch perspectief en gedeelde smart aan hun terug-
reis konden beginnen. 
Van de advocaten mr. Prinsen, Mr. Wigman en mr. Kaya heb 
ik de laatste jaren veel mogen leren. 
Inmiddels heb ik 19 spreekuren georganiseerd, heb rond de 
120 donateurs gesproken en gezien op deze avonden. 
 
Jarenlang heb ik de wens gehad dat de Stichting opgeheven 
kon worden. Opgeheven vanwege het feit dat het omgangs-
onrecht de wereld uit zou zijn. 
Ik denk er hetzelfde over als mijn beroep, ziekenverzorgende, 
“als wij niet meer nodig zijn, gaat het goed met de mensen.” 
Ik heb nog steeds de hoop dat zowel mijn beroep als het 
bestaan van de Stichting eens tot het verleden gaan behoren. 
Het sterkste gevoel van slagen heb ik toch naar de Stichting 
toe, ik hoop dat opheffen van de Stichting dichterbij is dan het 
beroep van verzorgende. 
Wij als lotgenoten zullen moeten functioneren als de antibiotica 
tegen het onrecht. 
Het opheffen van de Stichting is een doel waar we met zijn 
allen voor kunnen staan. Opgeven houd per definitie in dat je 
de eindstreep niet zal halen. 
  
De bovenstaande tekst zat op de Landelijke Dag in mijn jas-
zak. Het was een deel van de toespraak die ik had geschre-
ven.  
Na lang beraad had ik besloten te stoppen met mijn activiteiten 
voor de Stichting. 
Een zwaar en moeilijk besluit, maar soms ben je genoodzaakt 
keuzes te moeten maken in je leven die moeilijk te maken zijn.  
Kiezen tussen persoonlijk belang of algemeen belang. 
Het belang van een ander kan snel naar de achtergrond  
verdwijnen, vooral als je weet dat het voor die ander niet of  
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nauwelijks drastische gevolgen heeft.  
Dat maakt kiezen makkelijker. 
In dit geval werd die keuze er voor mij beslist niet makkelijker 
op, immers, de belangen van de “anderen” verdwenen door 
mijn keuze niet naar de achtergrond.  
Als mijn vertrek de oplossing zou zijn om het omgangsonrecht 
te laten verdwijnen, dan was ik al veel eerder gestopt. 
 
De Landelijke Dag 2002 hebben wij dit keer vanaf de “zijlijn” 
mee beleefd.  
Dat was niet gemakkelijk, het voelde als een stukje 
noodzakelijk afscheid nemen. 
Toch was er voor ons nog steeds geen aanleiding om ook ons 
donateurschap op te heffen.  
Simpel omdat wij van mening zijn dat nog steeds veel kinderen 
van gescheiden ouders of partners onrecht aangedaan wordt. 
Het geloof in de doelstelling bestaat in onze ogen nog steeds, 
en het is ook een middel om andermans belang te blijven on-
dersteunen. 
 
De beslissing was gevallen, en op het moment dat hij viel leek 
het de juiste keuze.  
Tot de Landelijke Dag….. 
Op deze dag werd ik mij er zeer sterk van bewust dat, zoals ik 
al eerder zei, het omgangsonrecht  met mijn vertrek niet zou 
verdwijnen. 
Ik heb met velen van u gesproken, ook met de mensen die er 
vanaf de oprichting bij waren.  
Toen kwam ook het besef dat mijn afscheid op de manier die ik 
in gedachten had, het leek de juiste beslissing, wel erg 
definitief zou zijn. En ik kon het niet.  
De reden? Je zet niet zomaar 12,5 van je leven opzij, het is in 
je leven verweven als een stuk van jezelf.  
Zelf heb ik geen kinderen, maar de Stichting is voor mij een 
kind geworden. En zijn we niet allemaal bezig met het gevecht 
voor het recht van je kind? 
U hebt mij op de Landelijke Dag op een ander spoor gezet, 
met uw verhalen, uw onmacht en rechtvaardigheidsgevoel. 
 
Wij zijn, mede namens u, op deze dag in het zonnetje gezet. 
Niets dan warmte en ondersteuning voor onze werkzaam-
heden heeft u ons laten blijken.  
Aan het einde van deze emotionele, waardevolle dag heb ik 
dan ook te kennen gegeven dat ons definitieve afscheid 
uitgesteld werd.  
Wel heb ik besloten mijn werkzaamheden even op een laag 
pitje te zetten.  
Dit betekent onder andere dat ik stop met het maken van de 
Nieuwsbrief.  
 
Mijn laatste woorden op de Landelijke Dag aan u waren: “u 
mag trots zijn op zichzelf, u vecht voor het recht van uw kind.” 
De emoties die ik daarbij van u zag hebben veel voor mij 
betekend. 
De symboliek van het beeldje dat wij gekregen hebben, twee 
mensen die samen de kar trekken, zegt meer dan genoeg. 
 
We zijn inmiddels een half jaartje verder en ik ben tot de 
conclusie gekomen dat ik mijn kind mis, mijn Stichting. 
 
De nieuwe redactie vroeg me om te schrijven over mijn 
afscheid van de Landelijke Dag. 
Een afscheid wat er uiteindelijk niet was.  
Ooit zal het afscheid er zijn, maar wat mij betreft pas als de 
Stichting opgeheven wordt omdat het omgangsrecht in ere 
hersteld is. 
 

 
Wij zijn er weer klaar voor om het trekken van de kar te 
hervatten, of u te helpen om uw kar te trekken. 
 

Tot ziens in 2003, Annemarie Willemsen. 

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

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: 
 

- U bent een betalende donateur van de Stichting. 
- U geeft zich op bij een medewerker van de 

telefoondienst. 
- De telefoonmedewerkers noteren uw naam,  

adresgegevens en telefoonnummer en een korte 
beschrijving van het “probleem”. 

- 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. (€  27,24) 
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. 
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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. 
 

De spreekuren voor 2003 zijn gepland op: 
 

3 april 
8 mei 
5 juni 
3 juli 

4 september 
2 oktober 

6 november 
11 december 

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

 

Oproep / gezocht 
 
Wij zoeken: 
 

- Iemand die in de redactie van de Nieuwsbrief plaats 

wil nemen.  

- Iemand die een ( proef)proces wil starten, betreffende 

schoolinformatie of een ander onderwerp. 

- Tips betreffende een goede internetsite. 

- Artikelen voor de Nieuwsbrief. 

 
Heeft u interesse of heeft u ideeën, laat het ons weten via e-
mail of via de telefoon. 

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

Dineke: Ik hoopte dat mijn 
kind haar vader zou haten. 
 
Het volgende stukje  is een waar gebeurd verhaal over een 
moeder die niet wil dat haar kinderen naar haar vader 
gaan. Het verhaal beschrijft precies wat velen van 
ons meemaken of hebben meegemaakt. We hebben het 
geplaatst omdat........................................ 
 

Uit het blad MIDI van januari 2003. 
 

Een lezeres vertelt….. 
Interview: Magda van der Rijst 

 
Dineke was nog heel jong toen ze met Guus moest trouwen.  
Ze kregen een dochter en niet veel later een zoon.  
Toen de oudste acht was, vertrok Guus. Hij had een ander. 
In blinde verliefdheid liet hij Dineke voor alles opdraaien en dat 
zette kwaad bloed. 
 
“Guus was een fijne man” begint Dineke het verhaal over haar 
leven. “We hadden geen hartstochtelijke relatie, maar alles 
klopte wel.  
Hij had zijn werk, ik deed het gezin. We gingen met zijn vieren 
op stap, maar ook samen uit en de vakanties waren gezellig. 
De kinderen waren dol op hun vader en ik voelde me tevreden.  
 
Voor mij bestond er geen ander leven dan het leven waarin ik 
was terechtgekomen.  
Guus werkte hard. Hij had ambities en zijn ijver werd beloond. 
Zijn directeur vroeg hem voor allerlei klussen en hij moest 
regelmatig mee naar buitenlandse beurzen.  
Tijdens een van die werkreizen heeft hij zijn tweede vrouw 
ontmoet: een Nederlandse die in Italië werkte. 
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Voordat ik begon te begrijpen wat er aan de hand was, 
woonde Guus bij wijze van spreken al bij haar.  
 
Ik zal nooit vergeten hoe hij thuiskwam nadat hij haar had 
leren kennen. Hij was overdreven vrolijk en heel anders 
dan de Guus die ik kende.  
Hij rolde met de kinderen door de kamer en was ook liever 
en vrijerig tegen mij.  
Ik moest erom giechelen, genoot ervan, maar begreep 
later dat het de gevolgen waren van zijn verliefde gevoe-
lens voor een ander.  
Misschien dat Guus van plan was die gevoelens te laten 
zakken en voor zijn gezin te kiezen, maar zijn ‘liefde’ 
gunde hem geen rust.  
Ze trok aan hem, zoals ik later heb begrepen, en stelde 
hem voor de keus: zij of ik.  
Hij koos voor haar, zij kwam naar Nederland en hij liet mij 
in een flat met twee schoolgaande kinderen achter.  
Ik kreeg een schijntje aan alimentatie en was gedwongen 
zelf aan het werk te gaan.  
 
Zijn vertrek betekende een ommekeer in ons gezinsleven.  
Ik vond al snel een baan in de thuiszorg.  
Jaren heb ik echt keihard gewerkt. ‘s Ochtends bij de 
oudjes en ‘s avonds kantoren schoonmaken.  
De kinderen moesten eraan wennen dat er niet altijd meer 
een mama voor hen klaarstond en dat ze moesten mee-
helpen in het huishouden.  
Mijn zoon Jonnie, de jongste, is een poosje knap lastig 
geweest. Ach, dat joch miste zijn vader zo vreselijk.  
Mary-Ann, mijn dochter, miste Guus ook, maar zij stond 
altijd aan mijn kant.  
 
Uiteraard wilde Guus de kinderen blijven zien.  
Twee keer per maand, of als het zijn partner niet uitkwam 
een keer per maand, waren ze een weekend bij hun 
vader.  
Ik kon daar niet goed mee omgaan.” 
 
Ik bleef spugen op Guus 
 
“Voor mij waren het rampzalige weekends. Ik werd 
misselijk bij het idee dat die vrouw mijn kinderen knuffelde.  
Nu deed ze dat geloof ik zelden en ik deed er alles aan 
om haar in een kwaad licht te zetten.  
Ik fluisterde Mary-Ann lelijke dingen in om tegen dat 
secreet te zeggen. 
Guus was in mijn ogen gedegradeerd tot een vuile, vieze, 
overspelige man zonder ruggengraat en zonder verant-
woordelijkheidsgevoel en haar vond ik een hoer.  
En zo sprak ik over hen. 
Ik was zwaar gekwetst en ongevoelig voor wat ik met at 
die woorden bij mijn kinderen teweegbracht. Ik stopte ze 
vol met hatelijkheden over hun vader.  
 
Waarschijnlijk was ik op mijn dertigste een zwaar verbit-
terde vrouw geweest, als Hans me niet had opgevangen. 
Hans ontmoette ik op de bruiloft van een collega. Hij was 
ook gescheiden, had geen kinderen en werd stapelgek op 
mij en op de kinderen. Hij vond alles wat bij mij hoorde 
geweldig.  
We zijn vrij snel gaan samenwonen en de liefde die hij in 
huis bracht, maakte mij als persoon weer milder.  
Maar op Guus bleef ik spugen.  

 
Soms kwamen de kinderen een dag eerder dan 
afgesproken thuis van hun ‘weekendje pa’. 
Aan hun beteuterde snoetjes zag ik dan al dat het 
helemaal geen leuk uitje was geweest.  
Ik vond dat natuurlijk zielig voor Jonnie en Mary-Ann, 
maar in mijn hart genoot ik ervan. 
Ik wilde wat graag dat het ongezellig was bij hem en haar 
en hoorde niets liever dan dat zij veel ruzieden. 
 
Toen Mary-Ann vijftien was, wilde ze niet meer naar vader 
toe. Ze begreep dat hij mij veel pijn had gedaan en zij 
voelde zich ongelukkig tijdens de Guus-weekends, Jonnie 
ging ook veel minder, maar hij heeft altijd contact 
gehouden met zijn vader. Voor Mary-Ann lag het anders.  
Wij hadden een bijzondere moeder-dochterverhouding en 
Mary-Ann kon heel goed met mijn tweede man opschie-
ten. Ze zag hem als een vader.  
Hij bracht haar naar feesten, naar handbaltraining, ging 
kijken als ze een wedstrijd speelde en gaf haar regelmatig 
een extra zakcentje.  
Hoe ouder Mary-Ann werd, des te uitgesprokener was ze 
over de band met haar vader.  
Die band bestond niet. Wat haar betreft hoefde ze hem 
nooit meer te zien.  
Zo af en toe hoorde ze van Jonnie verhalen over hem, 
maar haar interesseerde het niet.  
 
Ik heb er in die tijd nooit bij stilgestaan dat het misschien 
gezonder zou zijn als ze wel de behoefte voelde die vader 
nog eens te ontmoeten.  
Maar zo zat ik niet in elkaar.  
Haar houding paste helemaal in mijn straatje: weg met 
Guus.  
In wezen genoot ik ervan als ik Mary-Ann afschuwelijke 
dingen over mijn ex hoorde vertellen. Zij haatte hem net 
zo erg als ik deed. 
 Ik was er apetrots op dat Mary-Ann honderd procent voor 
mij, haar moeder, had gekozen. Ik was ervan overtuigd 
dat er tussen ons niets zou veranderen en toen gebeurde 
dat toch!’ 
 
Bang om haar te verliezen 
 
Mary-Ann kreeg na een aantal losvast-vriendjes een 
serieuze relatie met Michael.  
De jongen had geen vader meer.  
Michael was zeven toen zijn vader aan kanker overleed.  
Zijn moeder hertrouwde een paar jaar later, maar Michael 
was mateloos geïnteresseerd in zijn biologische vader, 
wat hij van hem aan karaktertrekken had, of hij op hem 
leek en hoe het geweest zou zijn als hij nog leefde. 
Die behoefte om van alles over zijn vader te weten en zijn 
vader te begrijpen, maakte bij Mary-Ann ook iets wakker.  
Ze ging vragen stellen over de relatie tussen Guus en mij, 
hoe die vroeger was geweest, hoe we elkaar hadden leren 
kennen, wanneer onze gevoelens waren veranderd, 
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waarin Guus goed was en waarin juist niet, welke eigen-
schappen zij van hem had... 
Ik werd dol van die vragen.  
Ik wilde alleen in negatieve zin over Guus praten en zeker 
geen ‘valse’ romantische herinneringen naar bven halen.  
Ik had totaal geen behoefte om het beeld van haar vader 
te nuanceren.  
 
Op een dag zei ze, en ze deed het zo tactisch mogelijk, 
dat ze Guus misschien toch ooit nog eens wilde spreken.  
Ze zocht antwoorden op vragen en ze wilde af van het 
negatieve gevoel over een vader. 
Ik heb heel nijdig gereageerd. Ik voelde me zo machteloos 
en was intens bang om mijn kind te verliezen.  
Bovendien gunde ik hem Mary-Ann niet.  
Hij had toch voor een ander leven gekozen, daar moest hij 
het dan ook maar mee doen.  
He mam, doe nou eens normaal je bent al meer dan tien 
jaar gelukkig met een andere man. Hou nou eens op met 
zo op hem te hakken. Wat heb je daar nou aan?  
In mij zit ook een deel van hem en dat deel wil ik begrijpen 
of herkennen.  
Ze had gelijk, die kleine schat, maar ik was boos en zei: 
Als je hem gaat zien, hoef je hier niet meer te komen.  
 
Mary-Ann was gelukkig verstandiger dan ik.  
Ze bleef een paar weken uit mijn buurt, maar kwam 
meteen toen ik haar een kaartje stuurde om mijn excuses 
aan te bieden.  
Die weken zonder haar waren voor mij een hel. Ik heb zo 
met mezelf lopen vechten.  
Ik wilde haar houden, ik durfde haar niet los te laten en ik 
voelde me gepasseerd door mijn dochter en in zekere zin 
door mijn ex.  
 
Mary-Ann heeft Guus een paar keer ontmoet en kwam mij 
er, hoe nors ik ook keek, heel openhartig over vertellen.  
Ze hebben over van alles en nog wat gesproken.  
Mary-Ann vond het prettige gesprekken, maar tegelijkertijd 
merkte ze dat ze erg weinig deelde met de man die haar 
moeder met twee kinderen zo makkelijk had laten zitten 
voor een vrouw met wie hij uiteindelijk maar een paar jaar 
van zijn leven had gedeeld.  
Ze ontdekte leuke kanten aan haar vader en herkende 
inder-daad trekjes die zij en Jonnie ook hadden.  
De eerste keer dat ze over Guus vertelde, zat ik te trillen 
van de zenuwen.  
Ik voelde zo’n weerstand.  
Mary-Ann kwam naast me zitten en kroop tegen mij aan 
alsof ze wilde aangeven dat ik de belangrijkste voor haar 
was. 
En die wetenschap maakte mij rustiger.  
 
In het diepst van mijn hart was ik bang dat Guus voor de 
tweede keer mijn leven kapot zou maken: namelijk door 
mijn dochter in te palmen.  
 
Hij heeft dat wel geprobeerd, en dat bedoel ik niet lelijk,  

 
maar Mary-Ann is niet gevoelig voor vleierij.  
Het heeft maanden geduurd voordat het me lukte zonder 
weerstand met de kinderen over hun vader te praten. 
 
Ik begreep dat onze goede band alleen zou blijven 
bestaan als ik mezelf daarin wist te overwinnen.  
 
Ik zal eerlijk zeggen dat ik wel hulp heb gezocht bij iemand 
die in het maatschappelijk werk zit.  
Ik had een uitlaatklep en een klankbord nodig.  
Bij haar heb ik wat afgejankt en kennelijk heeft dat 
geholpen.  
 
Doordat wij nu op een normalere manier over Guus 
praten, lukt het mij om ook eens anders naar de vader van 
mijn kinderen en naar dat deel van mijn leven te kijken.  
En merkwaardig genoeg geeft dat ontspanning, vooral bij 
mij van binnen.  
Ik hoef niet meer lelijk te doen en durf nu zelfs wel eens 
iets aardigs over hem te zeggen, maar niet te vaak hoor. 
Er zijn grenzen! 
 

 
 
 

 


