
Van: Jan Loosveld [jan.loosveld@pandora.be]
Verzonden: maandag 6 maart 2006 12:50
Aan: info@logocom.be
Onderwerp: Vaderrechten
Beste Jean Marc 
  
Vaderrechten moeten in Vlaanderen (of alvast in Kortrijk) blijkbaar nog steeds afgedwongen worden. Bij twijfel gaan alle rechten 
nog steeds automatisch naar de moeder. Gelijkwaardigheid is anders.  
  
In (v-)echtscheidingen is de stabiliteit voor de kinderen ver zoek. Daar wordt in de rechtspraak bij jouw kinderen Stien, Marieke 
en Floris licht mee omgesprongen. Ten gronde zijn er, voor zover ik er zicht op heb, geen wijzigingen. Ik begrijp dan ook niet 
dat een eenzijdige aanvechting tot een verstoring van de regelingen voor de kinderen kan leiden. Elke betrokkene moet zich 
daarover toch eens beginnen bezinnen. Zo hadden wij voor jou en je kinderen 4 tickets gereserveerd in De Efteling de eerste 
zondag van de krokusvakantie. De kinderen wisten ervan en keken er naar uit. Marieke was daarvoor nog met m’n dochter 
Charlotte (gewezen klasgenootje) komen spelen. Dat is vragen om miserie! 
  
In (v-)echtscheidingen wordt op de man en op de vrouw ‘geschoten’, zeker niet werkelijk, wel mentaal. De finaliteit daarvan is 
de ontkenning van mekaars bestaan. Scheiden is afscheid nemen, OK, maar waar liggen de grenzen? Hoe ver ga je daarin? De 
ontkenning van mekaars bestaan als (ex-)man en (ex-) vrouw? De ontkenning ook van mekaars vaderschap of moederschap? 
Dat kan niet volgens mij. Dat is een brug te ver. Jean Marc, we hebben zoals reeds aangegeven Marieke enkele keren thuis 
gehad terwijl we mekaar ook een tijdlang konden ontmoeten. Op geen enkel moment, nog nooit, heb je me van de ontkenning 
van je vaderschap ook maar enig teken gegeven, integendeel. Je liefde voor de kinderen is groot. Dat die vaderliefde anders is 
dan de moederliefde (die ook zeer groot is, wees daar maar van overtuigd), dat is zeker. Maar mag dat ook niet? Behoort het 
niet tot ons fundamenteel menszijn dat we anders zijn! Ik voel me dan ook mee wankelen wanneer jouw vaderschap in twijfel 
getrokken wordt.  
  
Ik leef en treur met je mee, Jean Marc, maar weet, dat ook aan deze discussie ooit een einde komt. Niemand weet hoe de 
situatie er zal uitzien over enkele jaren, die is nu nog te uitzichtloos. Maar laat de hoop op een goede toekomst voor elk van 
jullie nooit verloren gaan. 
  
Genegen groeten 
Jan 
  
PS: Jean Marc, ik schrijf je deze mail, ook omdat ik je waardeer, maar vooral ook omdat ik in m’n leven weet wat het is 
‘afgeschoten’ te worden, bij niemand begrip te vinden. 
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