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Rondetafelgesprek Afstandsmoeders (Tweede Kamer) 

Op 10 september 2015 vindt in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over het thema 

afstandsmoeders plaats. Hiervoor zijn ook vertegenwoordigers van BC en KNR uitgenodigd. Op verzoek 

van de heer Deetman heeft prof. Bank de betreffende passage (paragraaf 4.6) uit zijn rapport Seksueel 

misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk (2013) geactualiseerd. Deze notitie is 

t.b.v. dit Rondetafelgesprek naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit deze notitie komt naar voren dat de 

negatieve waardering voor ongehuwde moeders in de eerste helft van de 20e eeuw wordt verklaard door 

de algemeen burgerlijke en christelijke moraal in Nederland, die in de RK Kerk, maar ook in andere 

kerken en daarbuiten herkenbaar was.  Het ging hier om een algemene maatschappelijke context van ons 

land in die tijd, die cruciaal is om het aandeel van de RK Kerk, andere kerken en niet-kerkelijke 

instellingen in het aanbieden van voorzieningen voor ongehuwde moeders te begrijpen, waartussen een 

sterke overeenkomst bestond. 

Binnen de RK Kerk is als algemene lijn aangehouden dat de kerk geen voorstander is van het afstand doen 

van baby’s direct na de geboorte. Dit wordt ook bevestigd door bijvoorbeeld gezaghebbende studies over 

ongehuwde moederzorg in Nederland en de studie over de Vroedvrouwenschool in Heerlen. Prof. Bank 

meldt dat er klachten waren over enkele individuele pastoors die voorstanders waren van de scheiding 

van moeder en kind. De betrokken pastoors wezen tot 1947 op de lacune in de wet- en regelgeving, die 

inhield dat het kind volgens de Nederlandse wet pas als het kind van de moeder werd gezien, als deze het 

expliciet had erkend.  

 

Hulpverlening 

De voorzitter van het Platform Hulpverlening heeft op verzoek van het Voorzittersoverleg een notitie 

toegezonden over de aanpak van het Platform Hulpverlening tot nu toe. Het Voorzittersoverleg is 

verheugd over deze informatie.  Het biedt een relevant inkijkje in de gang van zaken m.b.t. het 

doorverwijzen door het Platform Hulpverlening.  

 

Slotactie 

Bij de opzet van de Slotactie is wederom lang stil gestaan. Voor het Voorzittersoverleg zijn de contouren 

uit 2014 nog steeds het uitgangspunt. Ook de persoonlijke benadering van bisschoppen en hogere 

oversten maakt hier een essentieel onderdeel van uit. In september zijn er diverse overleggen met de heer 

Deetman. 

 


