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Opvang
Kadera:
‘Dit is heel
beroerd
geregeld’
Marco van den Berg
Zwolle

e ziet alle vaders ermee worstelen.
Mannen die slachtoffer zijn van
huiselijk geweld moeten heel veel
moeite doen om hun kinderen terug te zien, vertelt Esther Markink van
stichting Kadera in Zwolle. Het gaat in Nederland jaarlijks om tientallen vaders. Kadera helpt zowel vrouwen als mannen en
merkt groot verschil. ,,Moeders in de opvang hebben juridisch gezien veel meer
mogelijkheden. Bijna altijd krijgen ze het
ouderlijk gezag.’’
Ook kinderen lijden hieronder, merkt ze.
Door de crisissituatie komt een goede omgangsregeling niet tot stand. Ze zien hun
vader niet of nauwelijks. Het probleem is
het grootst bij mannen met een andere etnische afkomst. Zij die in het buitenland
zijn getrouwd. Dat zit zo. Mannen die trouwen voor de Nederlandse wet of die kiezen
voor geregistreerd partnerschap krijgen bij
geboorte van hun kind automatisch ouderlijk gezag. Zijn ze in het buitenland getrouwd, dan is die koppeling er niet. In Nederland ligt het gezag dan altijd bij de moeder. Wil vader dat achteraf nog veranderen,
dan moeten zowel vader als moeder bij de
rechtbank een verzoek indienen. En ja,
door de hoog oplopende onderlinge conflicten is dat vaak onbegonnen werk. Of het
duurt jaren voordat medewerking via de
rechter is afgedwongen.

Z

Dichtbij zijn kinderen zijn. Het
gedoe, het verdriet; het groeit hem
boven het hoofd.
Hij raakte weer in gesprek met
zijn ex, omdat zij naar een bureau
stapte dat gespecialiseerd is in
echtscheidingssituaties. Die hulpverleenster lijkt echter partij te
kiezen voor haar. ,,De omgang met
de kinderen moeten we onderling
regelen, maar mijn ex-vrouw ligt
voortdurend dwars. Wat ik ook
voorstel. Ik krijg ze niet mee naar
huis. Als ik geluk heb, mag ik anderhalf uur met ze doorbrengen in
een kamertje van de instelling.’’

Absurd
Hij moet naar haar pijpen dansen,
merkt Mustapha. Vrienden en familieleden snappen het ook niet.
,,Iedereen zegt: houd je alsjeblieft
rustig, want het is het enige dat ze
nog heeft om je dwars te zitten. Ik
heb vier zussen, die hebben ook
kinderen. Die zeggen: dit is absurd, je mag kinderen niet weghouden bij de vader.’’
Mustapha is teruggegaan naar
Marokko om de trouwakte op te
vragen en de echtscheiding te regelen. Alleen met instemming van
zijn ex of via een lange procedure
bij de rechter kan hij de ouderlijke
macht alsnog opeisen. Dat vooruitzicht doet hem zuchten. Hij
barst in tranen uit als hij vertelt

over een van de laatste keren dathij afscheid nam van zijn zoontje.
Die had zich verstopt, schreeuwde
even later dat hij liever bij papa
wilde blijven. ,,Geloof me, ik ga
hieraan kapot.’’

10-0 achter
Het is simpel, stelt Mustapha. Vader en moeder zijn gelijkwaardig.
Ongeacht hoe je bent getrouwd.
,,Als vader heb ik toch het recht
om mijn kinderen te zien? Maar
nu sta je als man sowieso met 10-0
achter. Zij mag alles bepalen.’’
Overleg is nauwelijks mogelijk.
,,Ze is bij haar moeder in huis. Ik
wilde als vrienden uit elkaar en
zocht toenadering. Ook in het belang van de kinderen. Maar ze
toont totaal geen emotie. Geen
empathie, helemaal niets. Het is
bizar.’’
Hij verwijt zichzelf niets. ,,Ik
heb juist gedaan wat moest. Proberen te communiceren en te praten,

Ik spreek mannen die
hun kinderen drie,
vier, soms zeven jaar
niet hebben gezien
– Mustapha

maar het heeft geen effect. Er zit
nu iemand tegenover me van wie
ik denk: ik ken je niet meer, wie is
dit? Ze blijft maar in die strijdmodus. En ik moet mij rustig zien te
houden, maar op een gegeven moment ga ik ontploffen.’’
Mustapha weet inmiddels: het
kan alle kanten op. ,,Er zijn mannen bij die springen voor de trein.
Die gaan aan de drank. Die maken
zichzelf kapot. Als je dat wilt voorkomen, moet je vaders ook bijstaan. Dan heb je al die ellende
niet.’’
In de opvang ziet hij de voorbeelden om zich heen. ,,Ik spreek
mannen die hun kinderen drie,
vier, soms zelfs zeven jaar lang
niet hebben gezien.’’

Geen zin
Het interview is klaar. Mustapha
moet rap de auto in. Op weg naar
de instantie aan de andere kant
van het land, voor een pittig gesprek met zijn ex. ,,Ik weet al dat
het geen zin heeft, maar als ik niet
kom, wordt het tegen me gebruikt.
Ik word gechanteerd. Maar als ik
hier niet in mee ga, dan zie ik mijn
kinderen nooit meer.’’

* De naam Mustapha is om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen, gefingeerd

▲ Mustapha
(39) werd door
zijn vrouw geslagen. ,,Ze
had geen respect meer
voor mij.
Schoppen,
spugen, slaan.
Dan deed ik
niets terug,
want ik wilde
niet dat het
escaleerde. Ik
draaide mij om
en liep weg.’’
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Schrijnend
Zeer schrijnend, vindt Markink. ,,Vaders
die naar een opvang vluchten, willen bijna
altijd contact met hun kinderen. Het kost
veel strijd. Sommigen geven het na drie
jaar op. Dan zeggen ze: ik kan het niet langer opbrengen, ik zit zelf zo in de ellende.’’
Zeer zelden kan een vader zijn kinderen
meenemen naar de opvang. Veel instanties
gaan er al vanuit dat kinderen bij moeder
blijven, zegt Markink. ,,Dit is echt heel beroerd geregeld.’’
Huiselijk geweld bij mannen is nog altijd
een groot taboe. De sympathie gaat ook
sneller naar de moeder. Markink: ,,Veel instanties denken: die man zal het wel weer
hebben gedaan...’’
Kadera vraagt nu landelijke aandacht
voor dit probleem. Soepele regels voor vaders. Oog voor hun kant van het verhaal.
De hoop is gericht op de Tweede Kamer.
,,Het kan niet zijn dat kinderen hiervan de
dupe zijn. Zij hebben recht op een moeder
én een vader.’’

Vaders die naar een opvang
vluchten, willen bijna altijd
contact met hun kinderen
—Esther Markink, stichting Kadera

