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ARRYl WALBUR6

ln Neder land zi jn naar schatt ing 200.000 mannen

minder gaan werken om act ief  betrokken te z i jn bi j
de zorg voor k inderen en huishouden.
Maatschappel i jk  gezien heeft  de vader-van-nu de

wind in de rug. Het l i jk t  z i jn kans om een aanwezige
vader te z i jn.  Maar benut hi j  d ie kans? Neemt hi j
ouderschapsver lof? Gaat hi j  daarna minder werken?

Harry Walburg,  zel f  vader nieuwe st i j l ,  vertel t  in di t
boek hoe vaders die een baan hebben daarnaast
bouwen aan een goede relat ie met hun kind en met
hun partner door een gedeel te van de week thuis te
zi jn.
Di t  boek is bestemd voor jonge ouders die ervoor
kiezen de zorg voor huishouden en kinderen te
delen. Maar het is vooral  voor mannen die op het
punt staan vader te worden of  dat  a l  z i jn.

Ti jd voor je kind biedt concrete en praktische infor-
mat ie rond de keuze voor en de invul l ing van een
vaderschap nieuwe st i j l .

Harry Walburg is filosoof. Hijheeft een zoon van drie iaar
en een dochter van drie maanden. Ziin vrouw werkt even-
als hij vier dagen per week.
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De invoer ing van di t  stelsel  heeft  vrouwen enorm gest in lu leerd om te
gaan werken. ledereen wordt er tegenwoordig geacht te wer l<en en
vrouwen met k le ine k inderen werken meestal  in deel t i jd.  l je n ander
gevolg van deze indiv idual iser ing is dat veel  part t ters in Zweden onge

huwd bl i jven: de hel f t  van al le baby's in Zweden worden door onge

huwde moeders op de wereld gezet.  En het aantal  eenour lcrgezinnen
is gestaag gegroeid tot  1 B procenl  in 1gq L Celul<kig heeft  Zweden een
aantal  royaie ver lof-en subsidieregel ingen voor zorgende oudets.  l )aar

door z i jn al leenstaande vrouwen met k inderen in Zweden goed in staat

om rond te komen; z i i  hebben daarbi i  geen partner meer nodig.  Dus,

concludeert The Economisl: Als vrouwen gewend ral<en aan de gedach

te dat de staat een betere kostwinner is,  devalueert  daarmee het vader-
schap. '  Een aardige adder onder het gras dus.

Zorgdwang voor mannen in Noorwegen

Een heel  andere aanpak kiest  melt  in Noorwegen. Di t  b l i ik t  L l i l  de pIe

sentat ie van het Noorse gezinsbeleid in luni  199ó door de Noorse
minister Berget voor Kinder- ,  Gezins- en Emancipat iezaken.
In Noorwegerr bestaan voor Neder landse begr ippen vergaande regel in
gen van {betaald) ouderschapsver lof .  Ouders met k le ine l<jnderen l<un
nen kiezen ui t  een ver lofregel ing van 42 weken (  I  00 procenr betaald)
of  52 weken (80 procent betaald) in de eerste twee jaar.  Omdat gebrek

aan t i id c le ergste stress in gezinnen vef( , ( ) rzaakt,  kunnen Noorse
ouders dat ver lof  op oneindig verschi l lende nanieren opnemen.
De Noorse minister mikt  bovendien op een grotere bi jdrage van de

vader in opvoeding en hLr ishouden. Daartoe heeft  ze zachte 'dwang

maatregelen'  doorgevoerd.  Mannen moeten voldoen aan een 'vader-

schapsquotunr '  door ten minste v ier  weken ouderschapsvet lof  op te
nemen. Doen zi j  dat  n iet ,  dan gaat het af  vau het totale ver lof  van l tet
gezin.  Door deze maatregel  was het aantal  vaders dat oudcrschapsver
lof  opnam van 4 procent in 1994 gestegen tot  70 procent in 1t)95. [en
andere maatregel  is  dat ouders naast hel  betaalde ver lof  t lok een iaar
onbetaald ver lof  kunnen nemen.
Inmiddels werken in Noorwegen de meeste vaders en mocdt ' t 's  beiden
bui tenshuis,  waarvan 50 procent van de vrouwen en 10 procent varr  de
mannen in deel t i id.
Mlnder ideaal  is  dal  deze col lect ieve verander i t rg van leefpatroon hecft
geleid tot  een enonr hoog ecl t tscheidingsl lct 'c t : t t tage {een toct lat t lc  van
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circa 200 procent) .  Daarom worden van overheidswege vadergroepen
en cl l rsLissen voor ouders georganiseerd.  Ook zi in ouciers met k inderen
onder de zest ien jaar verpl icht  bemiddel ing te aanvaarden voordat z i j
u i t  e lkaar gaan.

De situatie na echtscheiding

Als al les goed gaat,  levert  het  met name voordelen op als ook de vader
act ief  betrokken is bi i  zorg,  opvoeding en huishouden. Maar zoals ui t
de Noorse si tuat ie bl i jk t  kan het ook mis gaan. In Neder land loopt c i rca
een derde van de huwel i jken en andere langdur ige relat ies stuk.  Bi i  iets
meer dan de hel f t  h iervan zi jn er minder jar ige k inderen in het spel .
Als ook samenwonenden worden meegeteld z i jn er al leen in 1992 al
70 000 scheidingen geweest.  Berekend is dat één op de vi i f  k inderen
voor z i jn eenentwint igste ver iaardag met een scheiding van zi jn ouders
te maken kr i jgt .  Di t  z i jn onrustbarend hoge ci j fers.
Over de ernst  van de gevolgen van een scheidingvoor met name de kin-
deren zi jn de onderzoeksresul taten verdeeld.  Wel is duidel i jk  dat  een
scheiding t i idel i ik  een bron van diep ongeluk kan zi jn voor ouders en
kinderen. De cr is is die ontstaat rondom de scheiding kan echter veel
langer duren dan men hoopt.  Ui t  Amerikaans onderzoek van Wal ler-
stein bl i jk t  dat  v i j f  jaar na r le scheiding nog een derde van de kinderen
niet  u i t  d ie cr is is bevr i jd z i jn.  De meeste k inderen hopen bovendien
nog op een verzoening, tussen beide ouders.
[ )e hoop die moeders in een ongelukkig huwel i jk  hebben is dat ze na
de scheiding een betere en gelukkigere moeder zul len z i jn.  Deze hoop
woldt  ontk lacht,  want t ien jaar na de scheiding bl i jk t  een op de dr ie
'vr iorheen goede'  moeder 'k indrelat ies fors achterui tgegaan te z i ln.  Voor
vaders is het beeld nog sombe rder:  de hel f t  van de vaders z iet  z i in k in-
deren na t ien jaar niet  meer.

[ ] i t  onderzoek bl i lk t  dat  k inderen minder negat ieve gevolgen van de
cchtscheiding ondervinden als ze na de scheiding een goed en inten-
sief  contact  houden met beide ouders.  Echter daar wr ingt  hem de
schoen. De Nederlandse wetgeving bepaal t  dat  het gezamenl i jke ouder-
l i j l< gezag na de scheiding velval t  a ls een van de beide ouders di t  n iet
langer wi l .  De afspraal< tussen twee partners dal  ze beiden het ouder-
l i lk  gezag vervrr l lcn,  is  dus ui te indel i lk  weinig bindend. Het gevolg is
r lat  het  oude l l i lk  gezag in de Jrrakt i j l< meestal  aan een van beide ouders
rvorr i t  toegewezr.rr .  l ) i t  op z ich is al  vresel i jk ,  want al  voor de scheiding
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wordt ingezet beginnen de ouders (boven op het al  voortc lurend aan'

wezige conf l ic t )  een extra gevecht om wie de kinderen mag hebben,

met andere woorden: wie is de beste opvoeder? Bi i  deze str i jd om de

voogdi j  worden nare en harde nt iddelen soms niet  geschuwd. Na de

scheiding is de verstandhouding tussen beide ouders vaal< nog slechter

dan ervoor.  De kinderen worden hier nog eens extra de dtrpe van. Een

zware clobber voor l< inderen is c lan c ie loyal i te i ts l<west ic.  Zt 'hebbcn hct
gevoel  voor een van beide ouders te moeten kiezen. l ) i t  gevoel  wordt

aangewal<kerd door een ouder die wrok koestert  ten opzichte van de

andere part i i .  En wat te denlcen van het volgende voorbeeld van een
jongen van twaal f ,  waafvan de oLrders hadden besl() ten de I<inderel l  te

verdelen: 'Toen kregen ze rvz. ie,  want ze wi lden al lebei  n l i in zt ts ie.
Uinclel i l l< nartr  tn i j t t  ntoecle r  nt i l .  Vade r  lv i lde nr i i  t t iet ,  r l t ts  zc t l locst  t t rc l '

l lntermediaír ,7 apr i l  1995).  Naast de loyal i te i tskwest ie hebben de kin

deren het vaak ook moei l i ik  met het fe i te l i jke ver l ies van een van de

ouders,  in veel  geval len de vader.
Ondanks de soms halde str i id om het ouder l i j l< gezag wrl tdt  het  in de

meeste geval len toegekend aan de moeder.  ln l9t)5 is het ouder l i ik
gezag bi l  5 procent van de echtscheidingen aan vaders en bi i  7 l  pro

cent aan moeders toegekend. Bi i  7 procent werden de kinderen bi i  een

derde ondergebracht en bi j  I  7 procent van de echtscheidingen beslo

ten de ouders gezamenl i jk  het gezag le houden (bron <;ss).  Di t  laatste

percental le is de laatste jaren gelukkig l lestegen. Als het gezag aan een

van de ouders wordt  toegelcend is de andere or:der lmeestal  de vader)

aangewezen op een omgangsreg,el ing.  Hi j  mag de kinderen cian eens i t l

de veert ien dagen zien. Zeker voor een vader die daarvoor dagel i jks

voor z i jn k ind zorgde is di t  weinig.
De omgangsregel ing is een wettel i jk  recht van de or-rder die niet  langer

met het wettel i ik  gezag is bekleed. Echter,  de vet 'zorgeni ie ouder die

hieraan geen mederver l<ing wensl  le ver lenen, kan de wct gemal<kel i ik

tot  een dode iet ter  maketr .  L let  handhaven ( lees afdwinget l )  van di t

recht wordt  door rechter l i j l<e instant ies vermeden omdat di t  opniet tw

tot  een Iangdur ig conf l ic t  J<att  le idetr ,  wat ool< niet  in het belang van het

kind js.  Wanneer rechters terugscht i l< l<el l  voor handhavcn vat l  het

omgang,srecht le idt  d i t  er  in de prakt i lk  toe dat het otngangst 'ecl t t  onge

daan wordt gemaakt.  Uet is dus helermaal afhat l l<el i i l< vart  de rv i l le l<ctr t

van cle moeder of  een gescheiden vader z i in k inr leret l  nrrg z i t ' t .  [ ] t r

nreeste gescheiden moeders nlaketr  h ier  tor i jsel i ik  gccn t t l isht t t ik  van.

Maar een minderheid doel  dat  wel ,  wat le idt  tot  gtot t :  schacle bi i  t le

kinderen en cl iep verdr iet  i : t i l  de vaclers k le Volk 'skrant l ' /  7 l \ ) ( )b,
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l l .F.M. Crombag).  De betal ing van de al imentat ie is dan misschien een
middel  dat tegenover het nal<omen van de omgangsregel ing kan worden
gezet.  Maar dan is het opnieuw een vervelend conf l ic t  waar de kinde-
ren ui te indel i jk  de dupe van worden.

Dat de omgangsregel ing door vrouwen als vervelend wordt ervaren is
van de andere kant ool< wel  te begr i jpen. Als de l<inderen gehaald en
gebrachtworden, komen ze namel i ik  in contact  met 'de man die zt jn iet
meel jn hun leven wi l len' .  Op dat moment kurrnen conf l ic ten weer
gemakkei i j l< oplaaien, worden oude verwi j ten geui t  en proberen één of
beide partners opnieur,v hun gram te halen. Di t  is  desastreus voor
degeen die bezig is een nieuw leven op te bouwen. De suggest ie om
dit  halur cn l l rcngr:r . r  op ncutraal  tcrrc in te laten plaatsvinden of  v ia een
bemicldel ingspefsoon, is hier een mogel i jke oplossing voor.
ln el l< geval  l<unnen we concluderen dat de zorgposi t ie van vaders na
een echtscheiding zwak is.  Zo zwal< dat van een echte opvoedende
vaderuoi  na de scheiding hi jna geen spral<e meer l<an zi jn.  Een vader
ontbeert  meestal  het  ouder i i jke gezag: hi j  heeft  fe i te l i j l< geen besl is-
s ingsrecht meer over het k ind.  Bovendien is grenzen stel len aan een
kind dat je eens per twee weken bi l  grat ie van de ex-partner kan zien
nogal  moei l i ik .  Het k ind kan zel f  heel  gemakkel i jk  zeggen: dat gaat jou
niets aan, mama besl ist  daarover.  Een conf l ic t  u i tvechten met het k ind?
Dat kan tot  gevolg hebben dat melt  hent of  haar voor langere t i jd niet
meer z iet .  Len discussie met de ex-partner aangaan omdat men het niet
eens is met c le opvoeding? ldem, Kortom: de vaderrol  van de geschei-
c lerr  vadcr is al  gauw die van een lo lvader.

Het heersende beeld oveÍ mannen
I )at  vrouwen in de nteeste geval len het ouder l i lk  gezag kr i jgen na de
scheiding zegt vooral  iets over het heersende, maaf t radi t ionele beeld
dat k indelen al iereerst  door de moeder worden verzorgd en opgevoer l .
Di t  wr-rrdt  onr ierscl t reven door l t - rep Sander,  voorzi t ter  van de onafhan-
l<el i j )<e 0ommissie l . -ant j l ierecht van de Gezamenl i j l<e Ouderorgani
sat ies.  l let  beet ld van zorgende vaders is vaak dat van mannen die een
nieurv t i jdvctc l r i i f  hebben ontdekt:  hun kinderen. Dat ook een vader
echt de zorp,  vo()r  z i jn k incieren draagt z i j  het  op een eigen wi jze -
rvrrrr i t  wcrnig onderkend
Lren concfcet voorbeeld hiervan is het formul ier  dat de gr i f f ier  van de
auonr l iss i t r"ncntslechtf)anl(  van Arnhent gebrui l<t  om verslag te doen
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van een echtscheidingszi t t ing.  Daatop staan vi i f  ru imtes waar in wordt
geschreven wat t i jdens de zi t t ing is gezegd. Opval lend is dat de ruimte
voor de argumenten van de vader minder groot is dan de ruitnte voor
de moeder. Onder aan liet formulier is plaats voor het w€'ergeven valt
de besl issing. Een aantal  besl issingsmogel i jkheden wordt daar weerge'
geven. Veelzeggend is dat al  voorgedrukt  staat 'Voogdi j :  moedet;  ' loe'

z iend voogdi j :  vader;  Al imentat ie:  . f  . . . ' .  De rechter heeft  of f ic ieel  nog
geen beslissing genomen, maar op het formuliet dat een leidraad is voor
die besl issing staat al  dat  de moeder de voogdi j  kr i lgt  toegewezen en de
vader niet .  Di t  formul ier  is  van 1994, maar vergel i ikbare formul ieren
zi jn nog steeds, ook bi i  andere rechtbanken, in omloop. De fei te l i jke
erkenning van de zorgpositie van mannen is daarnee nop, ver weg. Als
men dan praat met een vader die z i in dochtert je van haar ecl 's te tot  haar
vierde levensjaar dagel i lks heeIt  verzorgd. terwi t l  z i in vrouw hel  meest
werkte,  en die z i jn dochter s inds de scheiding nooi t  meer nornraal  heef I
gezien, dan gaat er toch wel iets door het vaderhart heen.

Een posi t ief  geluid komt ui t  Noorwegen. Daar heef l  de Noorse minis-
ter  voor Kinder- ,  Gezins'  en Entancipat iezaken, Grete Berget,  ook de
logische volgende stap gezet op haar maatreg,el om mannen tret 'zach'

te dwang'  aan te zet ten ouderschapsver lof  op te nemen. Zi j  is  momen-
teel  bezig met een nieuwe al imentat ieregel  d ie vooral  vanui t  feminist i -
sche kringen tot een storm van protesten heeft geleid lOltzí1, oktober
I  99ó).  Haar plan is om deze regel ing zodanig aan te passen dat de ver-
zorging van de kinderen na een echtscheiding niet  meer automat iscl t
aan de moeder wordl  toegekend. Ook de kosten voor de kinderen wor-
den over beide ouders verdeeld. Berget zegt in het artikel in Opzíl:
'Vrouwen moeten ook veranderen als reactie op de veranderende rol
van mannen . . .  Maar het l i ik t  erop dat,  nu de mannen naar ons wi l len
luisteren en ookthuis de handen ui t  de mouwen gaan stel<en, de vrou'
wen ineens zeggeni  stop! Niet  verder dan hier!  De kinderen zi ln van
ons! [ ' let  b l i ik t  voor vrouwen noei l i l l< te z i jn on [e aanvaarden dat het
kind ook van de vader is.  Dat gevoel  komt voott  u i t  eetr  t l iepgewortel '
de t radi t ie en cul tuur van zorgen. f let  zal  nog wel een aantal  generat ies

duren voordat dat bi i  vrouwen is veranderd! '
Grete Berget is getror,rwd en dr ie jaar na haar aantreden als tn in istet
werd ze zwanger.  Ze nam na de geboorte 'maar 'dr je maanden zwan'
gerschapsver lof  ( in plaats vat-r  de toegeslal le zes).  Cr i l ic i  beweerden
onmiddel l i jk  dalzezo haar eigen beleid ont zeep hielp.  Ze nioesten nog
even aan het idee wennen dat haar man neqen ntaanden thuis bleef ont
voor de baby te zorgen.
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Het beekj  van zorgende mannen is wat negat ief .  De discussie die van-
ui t  de vrculvenbeweging wordt gevoeld le idt  veelal  tot  de conclusie dat
nlaunelr  wel  een leuk contact  met de kinderen wi l len,  ntaar g,een
wezenl i jke bi ldrage wi l len leveren aan de opvr.reding, zorg en huishou-
tJ t ng.
I ;en paar desl<undige en bekende vrouwen aal l  het  woord:

\ - .  Dor ien l 'essers:  'Natuur l i jk  z i jn er mannen die thuis veel  zorgta-
ken op zich nenren. Maar als col lect ief  iaten ze het afweten. ls
het al leen nraar onwelwi l lendheid? Is het ui t  dedain {rninacht ing)
vor-rr lreI vrouwenwe rl<? Misschien bestaat er deep down een
onmogel i ikheid voor ntannen orn de zorgtaken over te nenten'  (de
Volkskrart l  ,5 november 1994).

\ -o ' l i r rdy l (n i jn:  ' l le I  is  nrcer e ern sanrcnloop van on)standi t r ' ,hcden

Í leweest die hun in die s i tuat ie heeft  doen belanden; zoals langdu-
r ige wer ' l< loosheid,  arbeidsongeschiktheid of  een pai tner die meer
kan verdienen. Het ver l ies van het koslwinnerschap val t  deze
vaders zwaar.  Sommigen koesteren ook de hoop dat ze op een
goede dag aan hun zorgtaak kunnen ontsnappen' (Huntanist, okto,
ber 1995).

\ - .  journal iste Maja Vervoort :  'Nadere observat ies hebben tot  de ver-
onderstel l ing geleid dat vaderdieren al leen voor het l<roost zorgen
vr ){)r  zover ze daartoe de gelcgenheid kr i igen. Wanneer er geen
moederdier is neemt de vader het over,  maar wanneer er wel  een
moederdier is,  is  het maar afwach[en hoeveel  zorgzi j  aan de
vader toestaat.  De paral le l  met de geèmancipeerde vader l igt  voor
de hand: vaders kunnen heel  goed voor hun kinderen zorgen en
doerr rlat ool< graag, nlaar ze dr-len het pas als ze van de vrouw de
kans en de opdlacht kr i igen het te doen. Doordat vrouwen
"en nlasse" aan het albeidsproces gingen deelnemen, stonden zi j
noodger lwongen een deel  van de zorg aan vaders af :  de moederl i j -
ke zotg' ll/aders nloeten vaderen, P.sychologie, septentber lQ95).

\ - .  De schr i j fs ter Car l  l ; t iedrnan: 'Vrouwen zi jn in het alg,emeen veel
ster l (er  r lan mannen. lk l<an mannen heel  aandoenl i ik  v inden. maar
denl< ook weleens: bi j t  eens op je tanden of  z i ln die ook van sui
l<ergocd? le konrt  t r raar weinig mannen tegen die ruggengraat heb-
ben. lk he b fantast ische vr iendinnen, de een is nog bui tengewo
ner dan r le andere.  Ceen van ai len hebben ze een relat ie.  Zi l  kLrn-
nen hulr  draai  n iet  v inden met een man. Ze zi jn te vaak teleuLge-
steld.  Ikzel f  heb al  heel  lang geen relat ie,  ook omdat ik mi jn zoou
niet  steeds surrogaatvaders wi lde voorzetten, zoals ik in mi jn
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