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oage?eer !O aanweai-gea r.G. behalve êe geaoeaden

uaar aiet Petcr Priasea.

Vergaáeriag begiat eea hnart iertJe te 1aat, peter

aaawez:ig.

bv Lsek WoLtriag, Eri-k SehLeichar

ï lonp ic Êan aog aiet

Saskia de Hoog lpreekt orer haar boek Vadergghap_ 3,O dat voor lO eurs
bij de iagaag te koop rordt aa:rgebodea.
rVaders sorgea rel  sat Eeet dea vroeger Eraar hua aorggroai is ger iag.
Yolgeal l tat ict iekea zorgee vaders s"E*aartd ca 1o uur per reek, aoeder6
ca 2] eur.  Bet slecbtst voor kiaderea ai ja eoef l ie lee tussea de ex-partae!.r .
Ook soet er Ëeer aaadaeht koaea voor de st iefvaderc, het eostaet tusaes
hea ea de kiaderea ls osk vaa veel belaag. Baa is er het besosekcueel

vadersehap, dat naernt sterk toe al is bet asg Baar 3"d (waaryaa :cerd êr
aict biJgeaegd, deakelijk raa het aaatal- boashsse3.ijhea?) Kiadrrca

vas hsmocÈe3-1es cn Lesbische stelle{oea het :tet zo goed a}.s ki.s.derea

vaa heters-oeders. EiadcoseJ.usie: d,se extra r$g*t$" oq vaders tc

bereíkear aêe!Ê ees vader cerieua ia xijn opvoediagrror.,

Baaraa eaig êebat, Fouter Eaabart neï.dt tleÈ He1ga KornsË i-adertijd raa
de hosfdredactie va:r beÈ AD iaatructie lreeg ee aiet d!êer éan trree koer
per jaar over vaders *e rehrljvea,Opvoedingsoaéersteuni,ag is een verkeerê

soord, Yadarg lrll"les zelf bàn saarêe al-s opvoedere ostdekkea êE daaryoor

varaatsoordel- íáik ziJa. Zi i  ei3-1ea aiet,  sadersteuaê sorden, eóJ si l l -ea
A"t i

getêtprecteerd. serêea. ".1,, **. . ,:f i. . - " i

Ad Verdl ieÊsea roept

etergel i jhe. Dat deed

over Goe3-eg archigcl, fascísse es

bi j  t i jdes,s cle biJeeakoast êaarsa a6g eea keer of tese.

KÍa BaEtaits is een aeêewerhster vaa het projeet-CEl,t0 vaa de Aatrerpse
profesco)r Hortelni las.s, eea breed oadergoek oader daizeadea gesebei.élea_*tel lca

ia Yi-aanderea, sa&êagerat ia het boekrrerk Scheiéea 1a Vl-aanaerf,aaOll,

! aar Bastaits oa.derererp is een ver6e3.ijking tàsseu. het Heêjgrlaadse
ogderschapcpS.aa (rcet vaa 2009) ea êe Bel-gischa set op het verbl i j fs-
co-oudErachap vaa 20o6. Voor Jíf i" het beLaagrijkste verschj.l dat
het ouilercehapsplaïr aiet sorét afgcdxoagaal als soeêer het eiet ei1
uitvserear uordt bet ia de praktijk aiet uitgevoerd. Dear geat B. a:j.eÈ
op ia: =i.J z-iet eea belaagriJk verschil êaaria êat let suderscbaprpï.aa
osk moet veor=iea !.rr geracea!.ijhp*J:&"* hnisvestiag, sehsil1kwesties

fiaaaeióêa eaz. ir terxiJ}. het Be}gi.sebe co-oadersehapsp3-aa arêer eea
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a3-geneea éat aog door êe ouderg aaar eigea

goedduukea soet soréea ultgererkt. Dat blijkt ook êaaruit êat dle verblijfs-

regcS-ieg toch aog ís 32% vaa de geeal-Iea later vsor de rechtbaak naoet

vrordea aangepast. 6'Á vaa elc kiniterea ziet sok aa aOO6 de vader aooit

6eer terug,

HiJa iadruk is è-'at B. syapethie beeft voor eerr stronLag ia Be3-gÈë ale

terug wi3- naar de regeXiag vaa v66r aOO6, Dat, blijkt uit oBaerkingea dat

de sieuse regeliog 
"oolkoat 

uit de vaderbewegiag naar s1eehter ig vosr

het kiail dat geniddeld oa de seek de spu3.lee seer raoet iapakkea gea aaar

ée aadere oader ?erkassea. ttDat is aiet :lp bet belaag 
"aB 

het kisdB. ALc

vaaoudc: het f tbe3-aa6 vaa het tr is{n iagettea oa êe vaêer te ostsaehtea.

Opval3.ead is dat B. is baar laage betoog rel. vee3. statistiekea tooat

naar aiet eELtOr s belangrijke coaclusie dat de seboo3-ressltatea vaa

kiaderea vaa. ééaoadergerianea (3-ees: aoedergeslaaen) rerkel i jk stukkea

slechter zLJa dan vaa geeiddelde kiaderea. Ye3.c slui tea hua schooS-t iJd af

ep eea, 3-ager aivo daa ziJ riJa begoaaea,

David Bornaa botrdt eea enthousiaet verbaal,  bi j  eas' toea biJ er 2!  Jaar

ge3-eden aee begoa2 de enige manaeliJke verloskuaclige ia !íoord-]:rabaat ea wordt

ook nu nog steads aLs r. l r rêedvrousr aaageduid, Orgaaiteert  gursultsea r! t rr

ter oudersteuniag vaa anderê raaaaêl-ijke vroedvrourea, raar er aË sat aeer

vaa zi ja (hoese3- aog steeds eeinig).

Ik was aog vergetea te verneXdea dat,  aa de bi jdrrage vaa Woeter l ianhart

ia het êebat aa èe cpeeeh var.  Saskia de Ë.069, t  ouis taveecbio de vraag

ste:.ée s trEr is ook vaderschap bnÍ-tea seheiê1ag. Eaa er ook gesprokea qordea

over iete aadera daa sebeiêiag?tr

pauEe
Het tweeée
EÈ? éeeL yaa het p"rgï"**a was rerfr issead. Eerst brachtea vier studentca

vaa de Eogesehootr Ansterdaa yers3-ag uit yaa êeB, ttdicpB oaderzoek aaatr

12 geva3-1ea.-vaa gescheiden vaêers, de Eanea Íarea hun beaorgd êoor

Peter Eroup, Het verslag werd ui tgebracbt door Snike Bareadse, éaaraa door

een vas de ]  vrsuwea, lh êacht Ftyrthe vaa der{Heyelen.Deze Jonge Éeasea

!íarea ui terct  Ê poeit ief  over de betrsf feade va!6fr5f.  EI,  bepLeit te sanet iee

tegea eari.I-3-ige uoeders, verbreding vaa het Íad.erkeanieeentran, betera

op3.eidiag thad ia haar eigea op3"eiding nooit  gehoord o"er.PÀS, part i jd l ig-

heid vaa de iastel l ingen ear.)  De vadert  in lcrreft i .e haddea aeeetal  aegat ieve

erlariagea set Fiíaatschappel-ijke werk, AW, en,s.EeE vervolgoaderaoek rerd

aanbevoleB.
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Daaraa kwaaea dr le studeaten recbtea vaa dezelf i le bogeschool,  woordvserdcr

Tos Griae; die een vergel iJkbaar oaêerzoeh haddea gedaan naar d.e
+

juridische kaaS€a (vaa decelfcle 12 vadlergavall-en? dat j-s nij achteraf aiet

duideXÍJk).  Osk hier onbeyangên, kr i t lck:  er ic eea ouderachapsplaa aaar dat

sorêt niet  al t l jd toegepast soals het bedoel-d is.Wanneer de ongaag tueoea

èe ouders verbrokea Ls, bl iJkt  ook de ongaag geleidetr i jk reg te valLca. Ia

dat geva3, zi ja recbtel i jke procedures n: iet  ef fcetLef.  Ea a3.s eea ouderrchapc-

plaa volgens de rechtcr rsiet noge1.iJk' ief ksst het gezameal-iJh ouderechap

ia de praktijk te vervallea. Dan is de yraag frt ís bet verpl-ichte

co-ouderscbepsp]-aa ecbt eea ?erp]-j-chtiug? Of is bet eea sassea neug? A]-s dc

vcrgtaadhoudiag tassea tussea de oudere verstoo8d ie, 3.i.jkt cle f{oruutre
thet belaag ?an het kiadr te yervaf.len. \y

Krat voorbeeld: eêa vader ras bescbuldigd van ineest ea ia het rapport f
vaa het AÈK stsad dat Iniet beregen kos rsrdea dat bi j  het geilaaa had

Ëaar dat ook aiet berezea kss *ora% dat hiJ bet ai.et gedaan had (aija

coaroentaar: r3., naÈuurl l jk aiet, r ie kan er ooit bexi jrea dat híj  ietc

ia bet algeueen gesprokea gf! geéaau heeft). De vaêerxheeft dlt  ia

*pril 2O12 voor de rechter-l$raeht en díe heeft bet AÈÍK geboden on dl"e

zia uit het rapport te sehrappea.

Sars Aaelereo* Ias voor uit ziJu licbtvoetige boek. Itit het pub1iek vroeg

Bran HeiJstek aa.adacbt Toor eea enelerzoek door heu (acript ie?) aaar éc

bÍlocatieset in Belgiê, vo3.gens bea nogen ouderg aa scheidiag daar aiet

verder daa l-O kn. uit elkaar gaaa Íonêor Ia verbaad aet zi jn studie
(aaa rle ll:riversiteit Tilburg) had hij ook coatact raet de fractie van de

Christen Unie die belaagetel3.ing zou bebbea voor eea eoort bi locatíeret

ia FedcrLand (?? onduideli jk of et i t  klopt)

gitgqi.king vadertrofee, ouryleden vd x.orpuÈ en Eander aija afaerig.Eet

jaËyrapportvan K. sordt voorgeleaea door Peter Tronps de teket vaa Joep

Eaader door lurÊrr*$r Benjanin Woadergea, het rapport vaa &! over'Achahehab

nrlxêoor Louj.e Tavacebio. PriJs is voor Utfue, aij krijgt behalve bct
rwisselgchilderiJt een Ue9.a3e yatl eea 'kunetÊaaar uit Zuid-Afrikat, ZiJ

bedaakt ha"ar stagiai.re .Anne de Êroot en de ranneS.iJk trainerg die de

Gursussen gaan geven raaryoor ziJ au de pri já kriJgt. Eegt erbi j  dlat ook het

eergte pi lotproJect in Ansterdaa-Soordr anders dan i$ het bericht staat,

nog niet gestart ls. Louis Tavcccbio aegt dat Bcas3-y Franeisco tseede vas
fset de kLeÍ'ast aogelijke aehtBïaailt

De aengea van l{ovisie warea afreaig rregeas vakaatier

Rob vsa Altena


