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Ook zonder Coronacrisis worden kinderen van hun ouders gescheiden; 

onrechtmatig en in opdracht van onze eigen overheid 

 

Zo lang de ministeries JenV en WVS ‘er-tussen-zitten’, zal ouderverstoting alleen nog 

maar toenemen en zullen er nog meer families verscheurd en getraumatiseerd raken. 

 

Ook zonder Corona als excuus zijn honderdduizenden families uit elkaar gerukt, verliezen talloze 

verantwoorde ouders het contact met hun kind. De cijfers liegen er niet om, iedereen kent wel 

iemand die… 2 kinderen per uur! De smeekbedes van ouders om gehoord te worden, om in het 

leven van hun kind te mogen blijven zijn in Den Haag aan dovemansoren gericht. 

 

Sterker nog, wij kunnen zo de mensen met naam en toenaam benoemen, die geheel bewust alle 

oplossingen om ouderverstoting te stoppen, negeren en tegenwerken. Erger nog, er worden 

bewust contra productieve ‘oplossingen’ door deze zelf benoemde experts geïmplementeerd, 

waardoor het leed nog groter wordt. 

 

Hierbij spelen de Ministeries JenV en WVS een zeer kwalijke rol. Van de motie Recourt tot 

zeker drie zeer dubieuze podium winnaars bij de Divorce Challenge, tot het platform Scheiden 

zonder Schade waarbij een tandenknarsende heer Rouvoet voor der handigheid zijn eigen 

bladzijde 25 van het rapport ‘Scheiden zonder schade en de kinderen dan’ door de versnipperaar 

heeft gehaald. Heeft hij wellicht geluisterd naar de belangen van de advocaten lobby? Of naar de 

zeer machtige jeugdbeschermingsketenlobby? Ongekend dat er zo met mensenlevens gespeeld 

kan worden, dat alle scheidingen op een grote hoop worden gegooid terwijl nu onderhand 

duidelijk moet zijn dat al die interventies, trajecten, het idealisme, opinies en meningen zwaar 

contra productief zijn bij die 15% complexe scheidingen, waarbij je te maken hebt met 

psychopathologie. 

 

https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/55-divorce-challenge/72-achtergrond
https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/55-divorce-challenge/87-het-daadwerkelijke-resultaat
https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/scheiden-zonder-schade/365-motie-van-wantrouwen-tegen-het-platform-scheiden-zonder-schade-het-ministerie-van-venj-en-de-heer-rouvoet-in-het-bijzonder
https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/scheiden-zonder-schade/90-rapport-scheiden-en-de-kinderen-dan


 
 

Het Expertteam Ouderverstoting is niet voor niets in het leven geroepen en even hadden wij 

goede hoop. Echter, ook deze club houdt zich bezig met stokpaardjes en eigen belangen. De 

enquête opgesteld door het Expertteam was voor ons het dieptepunt, wederom wordt 

ouderverstoting compleet gebagatelliseerd en belooft de uitkomst weinig goeds.  

 

Op het gebied van ouderverstoting valt niet te polderen. Horen geen belangen van 

instanties of machthebbers te prevaleren.  

 

Het is enorm teleurstellend dat de aangeboden kans om een groot positief verschil te maken, zo 

schaamteloos en opzichtig wordt afgeslagen. 

 

Dat de specifieke ambtenaar, die al jaren aan de knoppen draaide en duizenden levens op zijn 

geweten heeft, nu is verdwenen, maar vervangen is door Ellen Meijer en dat de 

volksvertegenwoordiging, ondanks onze waarschuwingen er niets mee doet, geeft wel aan hoe 

hopeloos de situatie is. 

 

Te meer daar juist deze ambtenaren de opdracht geven aan de universiteiten, waarbij men 

doelbewust de verkeerde wetenschap blijft benaderen. Men wil niets weten van gezinspathologie, 

die slechts benaderd kan worden vanuit de psychologie en blijft tegen beter weten in de 

problematiek neerleggen bij de pedagogiek. Mocht er al een pedagoog zijn die zich bewust is van 

de gezinspathologie dan krijgt deze wetenschapper of onderzoeker, wel zodanig de opdracht, dat 

er alsnog toegeschreven wordt naar nog meer interventies vanuit de staat in het gezinsleven. Nog 

meer inzet van de jeugdbeschermingsketen. Het opvoeden wordt ons onmogelijk gemaakt, de 

stem van het kind wordt zwaar misbruikt, kinderen zijn wederom het verdienmodel. 

 

Er zijn nu 4(!) recente zeer discutabele WODC rapporten gepubliceerd. Hoe kan het zijn dat 

werkelijk niemand binnen de keten zelf opstaat en een einde maakt aan deze malversaties?! 

Onze volksvertegenwoordiging stelt een enkele vraag, maar laat zich vervolgens de antwoorden 

wel gevallen. Als er al vragen gesteld worden, onze volksvertegenwoordiging wil het liever niet 

weten! 

 

Zelfs de pers kijkt bewust weg. Blijkbaar is er niet een onderzoeksjournalist die zich geroepen 

voelt om naar de Herziene richtlijn scheiding en problemen bij jeugdigen te kijken. Om met name 

de man die, via een zelfverzonnen onderzoekje sinds 2002 de uitbanning van de verantwoorde 

ouder voor de instanties heeft gelegaliseerd (de koninklijke weg), eens flink te ondervragen. Laat 

https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/expertteam-ouderverstoting
https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/tweede-kamer/710-openbrief-dd-23-april-2020
https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/wodc-18-01-19-naleven-omgang-na-scheiding
https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/wodc-18-01-19-naleven-omgang-na-scheiding/436-geveinsde-hulpeloosheid-vanuit-het-ministerie-venj-en-wvs
https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/tweede-kamer
https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/werkgroepen/nji-richtlijnen/695-herziene-richtlijn-schaamteloos-en-destructief


 
 

staan dat er bekeken wordt of de interventies van een jeugdprofessional wel grondwettelijk zijn 

toegestaan! Worden niet simpelweg alle rechten van de mens en kind geschonden? 

 

Kijk niet naar je beperkingen, maar naar de mogelijkheden die je hebt: 

 

Beste ouders (en kinderen),  

 

Bewust van wat jij nu hoort te weten, hebben wij één groot advies; houd de 

jeugdbeschermingsketen uit jouw leven! Dat kan, dat mag, sterker nog, het is jouw 

zorgplicht! Neem jouw verantwoordelijkheid als ouder!  

 

Jouw ex-partner bepaalt niet of jij, juist als de verantwoorde ouder, in het leven van jouw kind 

mag zijn.  Sterker nog; mocht al iemand strepen door levens willen halen, dan hebben jouw kind 

en jij recht op deskundigheid! Dan hoef jij echt niet mee te gaan in kindermishandeling en ex-

partnergeweld.  

 

Ouderverstoting stopt bij jouzelf! Stop met die hulpeloosheid, jij hebt dezelfde rechten als jouw 

ex-partner. Dezelfde wetten gelden ook voor jou. Stop met wijzen, met jou afhankelijk opstellen 

van zogenaamde professionals die enkel extra trauma toevoegen. Stop met het strijden tegen 

jouw ex-partner, maar strijd voor jouw kind. Die heeft jou heel hard nodig, gezien de 

schrikbarende cijfers over huiselijk geweld. Menig kind is onder toeziend oog van de instanties 

overleden, terwijl de verantwoorde ouder als eerste buitenspel was gezet… 

Mits jij geen gevaar vormt voor jouw kind, mits er geen sprake is van bewezen 

kindermishandeling, is het voor het kind van groot belang dat jij zeker 50% parallel ouderschap 

verkrijgt, voor het nodige tegenwicht. Iedereen, ja zeker ook de familierechter, die jou alsnog 

dwingt tot kindermishandeling en het ondergaan van ex-partnergeweld, behoort tot 

verantwoording geroepen te worden. Doorbreek de lethargie, de gemakzucht, de arrogantie, de 

schaamteloosheid. Geen zelfverzonnen klemcriteria maar anamnese, diagnose alvorens 

enige behandeling wordt ingezet, net zoals bij de reguliere medische zaken. 

 

Beste ouders, bewust van wat je nu weet, komt het persoonlijk op jou aan.  

 

Ja, een hoop tekst, maar wees blij dat wij alles voor jou hebben uitgewerkt op de website: 

Accepteer ouderverstoting niet en weet wat jij moet doen om iedereen ter verantwoording te 

roepen, die denkt jou uit te kunnen sluiten. 

 

https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/position-papers/684-position-paper-4-landelijk-protocol-bij-huiselijk-geweld
https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/divers/669-kwakzalverij
https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/divers/563-wat-elke-ouder-moet-weten
https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/divers/400-parallel-ouderschap
https://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/rechtspraak
http://www.herkenouderverstoting.nl/


 
 

Laten wij samen het systeem zodanig overbelasten dat de lol er wel vanaf gaat. Dan kan! Samen 

staan we sterk en in aantallen zijn wij met heel wat meer, dan die paar ziekelijke, megalomane 

machtswellustelingen, die zonder enige gêne elkaar in het zadel houden, elkaar werk toespelen. 

 

Opdat onze kinderen leren om het patroon te doorbreken dat van generatie op generatie overgaat.  

 

Herstel het contact; ZELF (als je inziet hoe belangrijk dit is voor jouw kind).  

 

Stuur jouw kind, ouder dan bijvoorbeeld zo’n 15 jaar, bijgaande brief. Wij, volwassenen, hebben 

er een puinhoop van gemaakt, het is dus aan onze nieuwe generatie om de patronen te 

doorbreken. 

 

 

 

 

 

 

https://www.herkenouderverstoting.nl/nieuws/publiciteit/701-macht-waarschuwing-aan-alle-scheidende-ouders
https://www.herkenouderverstoting.nl/nieuws/publiciteit/701-macht-waarschuwing-aan-alle-scheidende-ouders

