
-  “Hallo, Mijnheer Ben Driss Redouane?” 

-  “Ja, daar spreekt u mee.” 

-  “Wij zijn van Emancipatiehuis Camelia en wilden u graag spreken over de mogelijkheid 

een vaderproject op te starten.” 

 

Zo begon het avontuur van het project specifiek gericht op vaders. Dit avontuur ging tien 

jaar geleden van start. Tien jaren van ontmoeting, van vreugde, van kwetsuren, van 

lijden, van liefde, van breuken en van vaderschap. 

 

In de loop van deze 10 jarige reis -en tijdens deze vaderweek in het bijzonder- mochten 

we van de vaders veel ontvangen. Hun geschenken aan ons zijn stukjes van hun 

levensverhaal. Ons engagement naar hen toe was van er te zijn voor hen, van naar hen 

te luisteren en van te pogen hen te erkennen doorheen hun getuigenissen. 

 

Na verloop van tijd ontstond er vanuit een groep mannen een praatgroep voor vaders bij 

Camelia, een soort van discussiegroep. Het thema van de dag was telkens de aanleiding 

tot ontmoeting. Maar het belangrijkste is de dynamiek en de emoties die er ontstaan. 

Zoals bijvoorbeeld de aandacht die een man-vader kan schenken aan een man-kersverse 

vader. Er speelt zich dan voor onze ogen een soort van affectie-overdracht, van kennis 

en van zoektocht naar erkenning af. Deze kennis is geenszins van intellectuele aard maar 

echt doorleefd en onder woorden gebracht. 

 

Vaak stellen we vast dat de aanwezigheid van de moeder met betrekking tot alles wat de 

kinderen aangaat té sterk voelbaar is. De enigszins ontredderde vader stelt daardoor zijn 

plaats binnen het gezin in vraag. 

 

De meerderheid van de vaders uit de vadergroep is migrant. Een bijkomende 

problematiek is dan ook die van de ontworteling. Door het samenbrengen van deze twee 

gegevens (de ‘ontwortelingsproblematiek’ en het zoeken naar zijn plaats binnen het 

gezin) begrijpen we beter of toch deels hun vragen, twijfels, onzekerheden en het verlies 

van houvast. Het gebrek aan houvast stelt zich wanneer er een tekort is. Wanneer men 

over alle middelen beschikt om zich te kunnen oriënteren in het leven stelt dit probleem 

zich veel minder. De socio-culturele context van de vader, zijn eigen ouders en van zijn 

kinderen is erg verschillend en het miskennen hiervan werkt het verlies van houvast in 

de hand.  

Voor veel migrantvaders is het idee dat ze niet meer dezelfde vader met dezelfde 

psychologische en culturele referenties kunnen zijn als hun eigen vader was, 

afschrikwekkend. Het schuld- en schaamtegevoel knaagt vaak tot in het diepste van hun 

identiteit. Deze verstandhouding over de generaties heen wordt voor sommigen 

gebroken of gedestabiliseerd door het meemaken van een breuk of door het gevoel van 

verlies tijdens het hele migratieproces. Tijdens de rondetafelgesprekken komt deze 

bekommernis vaak naar boven. “Ik zal niet zijn zoals mijn vader”. Dit zou een 

bevrijdende zin kunnen zijn maar niets is minder waar. Ze wordt steeds uitgesproken 

met een belastend gevoel van verlies en ontvreemding. Achteraf nemen de leegte en het 

gevoel dat niets nog zin heeft de overhand. “Hoe verhoudt mijn eigen referentiekader 

zich tot dat van dit gastland?” 

 



Zoals de vaders ons erop wezen is het vaderschap geen individuele ‘constructie’. Er moet 

niet alleen een reële maar ook een symbolische erkenning zijn. Deze symbolische 

erkenning vindt allereerst plaats in de manier waarop de moeder naar de vader kijkt. De 

vader moet de erkenning ook niet alleen in zijn sociale en familiale omgeving maar ook in 

zijn migratiebeleving vinden. 

 

Men vergeet vaak dat wanneer een kind aan een vader wordt toegekend, deze zich via 

sociale banden integreert in de cultuur. Een gebrek aan referentiekader wat betreft het 

vaderschap komt voort uit een ontbinding van de relatie van de één ten opzichte van de 

ander. De vader wordt geïsoleerd in zijn angsten en het ontbreekt hem aan reële en 

symbolische banden.  

 

De plaats van de vader wordt hem opgedrongen door het gastland dat niet dezelfde 

culturele en symbolische referentiekaders hanteert. Voor sommige vadergroepen is de 

kwestie van ‘hoofd van het gezin‘ zeer verwarrend. Het zich inbeelden dat iemand anders 

dan hij hoofd van het gezin zou kunnen zijn, is voor veel mannen uit een patriarchale 

cultuur (en in het Westen) nog ondenkbaar. Niet enkel het ontbreken van zijn plaats 

binnen het gezin maar ook zijn functie als gezagsdrager brengt de man van streek. De 

kunst bestaat er dus in de paternalistische figuur toe te staan zonder enige belemmering 

van buitenaf. Hierbij kan de manier waarop de moeder spreekt een belangrijke bron van 

opbouwende steun voor de vader zijn.  Daarom net is het ook zo belangrijk binnen de 

moedergroepen te spreken over de vader en zijn functie binnen het gezin. 

 

Een vader die deelnam aan de Vaderweek getuigde als volgt: 

“Vaak snap ik de visie van ons gastland niet. Ik ben wel verantwoordelijk voor mijn kind 

aangezien ik zijn/haar vader ben maar bij sommige, culturele aspecten van de opvoeding 

veroordeelt dat gastland mij door te zeggen dat ik een slechte vader ben.” Heel wat 

vaders beleven deze realiteit. Voor veel vaders vormt er zich een paradox in de sociale 

gedachtegang van het gastland. Die tegenstrijdigheid belemmert de ontwikkeling van 

hun vaderlijke figuur en functie. Voor deze vaders krijgt de vaderlijke figuur in zijn 

gastland niet dezelfde invulling als deze uit zijn culturele achtergrond. Ervaring leert ons 

dat dit gevoel bron kan zijn van een gespleten identiteit bij sommige migrantenkinderen. 

Deze topic behandelen we nu niet maar het is belangrijk te benadrukken dat wanneer we 

rond het vaderschap werken, er preventie moet zijn rond de kinderen van vandaag en 

morgen. 

 

We moeten wel kunnen geven en nemen. Onze taak bestaat er niet in te zeggen wie 

gelijk heeft en wie niet, maar wel in het luisteren naar de bekommernissen van de vader. 

Zo begrijpen we beter wat zijn moeilijkheden zijn en kunnen we hem ondersteunen als 

vaderlijke figuur met zijn eigen cultureel referentiekader en datgene van de maatschappij 

waarin hij leeft. We willen het beeld van de vader positief belichten en het vooral niet 

afbreken. Sommige vaders zeggen: “Mijn land, dat is het land waar mijn kinderen 

geboren worden.” Voor andere vaders is dit een opvatting die ze niet kunnen delen. Bij 

deze laatste groep bestaat het risico dat de relatie tussen hen en hun kinderen spaak 

loopt. 

 

Vaak wil ik van de vaders die over hun identiteit en hun referentiekader praten, weten: 

“Waar heb je schrik van?”. Beetje bij beetje verwoorden ze dan hun bezorgdheid: “het 



niet meer bestaan…” In vele culturen wereldwijd vindt men bestaansrecht doorheen de 

kinderen. Het is simpelweg het vraagstuk van de verwantschap. 

De fysieke aanwezigheid alleen volstaat niet en garandeert op zich alleen niet de 

effectieve aanwijzing van de vader als papa. Men kan op duizend-en-één manieren papa 

zijn en de eigen aanpak gestalte geven, voortvloeiend uit de generaties die je vooraf 

gingen. Even tussen haakjes: er wordt vaak zeer denigrerend of idealiserend naar 

grootvaders gekeken. 

 

We hebben enorm veel gejammer gehoord over het feit dat men als vader verworpen 

wordt of enkel beschouwd wordt als de geldschieter. Deze jammerklacht kan voor 

sommigen gekaderd worden in de constante zoektocht naar bestaansrecht, naar 

erkenning. Men moet aandacht hebben voor hetgeen vaders beleven tijdens hun 

migratie. Hun vaderschap wordt bij momenten wel bedreigd. 

 

Steeds vaker hoor ik de bezorgdheid van vaders omtrent de opvoeding: wanneer moet ik 

reageren opdat mijn zoon niet in een depressie of in de criminaliteit belandt? Deze 

bezorgdheid is niets nieuws. De manier waarop die bezorgdheid wordt uitgedrukt echter 

wel. In deze manier van uitdrukken kunnen de opvoeders en anderen de vaders te hulp 

komen. Die hulp moet dan de betrokkenheid tussen de vader en zijn omgeving ten goede 

komen. 

 

Vaak schuilt er achter de vraag als vader ook de vraag van hem als man, de man in zijn 

eigen identiteit maar ook in zijn relatie tot zijn vrouw. Voor sommigen is het spreken 

over de man of vrouw als vader of moeder een manier om de discussie van het verschil 

in sekse en van de verstandhouding binnen een koppel, aan te vatten. 

 

De dynamiek binnen de mannengroep is zeer verschillend van die binnen de 

vrouwengroep, dat spreekt voor zich. De opzet van de mannengroep is niet van gewoon 

een gezellig moment buitenshuis door te brengen. De werking met de vaders is er één 

van luisteren en herstellen van de identiteit, vaak in een context van verlies. Het is meer 

een symbolisch herstel eerder dan het enkel zoeken naar wezenlijke activiteiten. We 

luisteren naar wat ze te vertellen hebben, denken na over de manier hoe we ons richten 

tot de vaders, moedigen hen aan te vertellen over hun eigen vader, moeder en kinderen. 

Bedoeling is van een soort proces te creëren om zo een continuïteit te ontdekken die 

over de generaties heen loopt. Hoe sprak zijn moeder over zijn vader?,  Werd de vader 

geïdealiseerd of had men er schrik voor?,… Een zelfde soort activiteiten organiseren als in 

de moedergroep heeft dus geen zin. De vaders moeten hun bestaansrecht als papa 

terugkrijgen door hun stem te laten horen. Het vertrekpunt ligt anders bij de mama dan 

bij de papa. Niet enkel socio-biologisch en psychologisch, maar ook in het migratieproces 

is dat een feit.  

De opvatting van de vadergroepen moet volledig herdacht worden. Het ontelbaar falen 

van de vadergroepen in het verleden is waarschijnlijk te wijten aan het vergelijken van 

de vadergroepen met de moedergroepen. De doelstellingen zijn quasi identiek voor beide 

groepen maar de aanpak is totaal verschillend. 

 

In de loop van de afgelopen 10 jaar mocht ik ook vaak positieve verhalen van vaders 

horen. Deze verhalen getuigden van het doorgeven van affectie en zekerheid aan de 



kinderen, van echte liefde en van het ontstaan van het échte vaderschapsgevoel van de 

kinderen naar hun papa toe.  

 

Tijdens de Vaderweek heb ik opnieuw vastgesteld dat de onzekerheid meer en meer grip 

krijgt op onze samenleving. Het laat families in totale ontreddering achter. De gevolgen 

kunnen dan ook groot zijn: geweldpleging en sociaal isolement. 

 

Opgepast! Er is geen sprake van het moeten ‘genezen’ van de vader maar het gaat erom 

hem de plaats te geven die hem toekomt en die hij met beide handen mag grijpen. De 

plaats van de vader binnen het gezin is verschillend van die van de moeder. De mama 

draagt het kind negen maanden wat de band sowieso fysiek zeer sterk maakt.  

Het is absoluut niet de bedoeling om van de vader een slachtofferfiguur te maken want 

anders vervallen we in een stramien van verstoting van de ander en meer specifiek van 

de vrouw, niet enkel als moederfiguur maar als persoon op zich. De vader heeft de 

verantwoordelijkheid van zijn plaats binnen het gezin op te nemen en ze te verdedigen. 

Vaak proberen zowel vaders als moeders alles wat ze kunnen om het zo goed mogelijk te 

doen met de middelen die ze hebben. 

 

Ik wil graag afsluiten met een bedenking: Aanvaardt de westerse wereld verschillende 

soorten vaderfiguren, ook zij die moeilijke momenten doormaken omwille van gebrek aan 

houvast of waarden? Sommige van deze vaders verwoorden het zelf als verarming van 

hun eigen waarden. Wat biedt onze moderne samenleving aan referentiekader en 

houvast? Wat betekenen normen en sociale band voor onze huidige samenleving? 

Ik hoop dat de moderne samenleving geen synoniem wordt voor instabiliteit op alle 

gebied. Ik haalde vele thema’s aan zonder ze daarom uit te diepen. Aan jullie om er 

dieper over na te denken. 
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