
Ik heb sinds enkele maanden een nieuwe partner, en

zijn 15-jarige dochter  moet me schijnbaar niet. 

Ze negeert me uitdrukkelijk. Ik ben bang dat ze zich op

die manier tussen ons zal wringen. Wat kan ik doen om

dit te voorkomen?

Mine (29) uit Aarschot

Als ouders uiteengaan en met een nieuwe partner een 
relatie beginnen, is de puberleeftijd zowat de moeilijkste
leeftijd om hiermee om te gaan. Tieners zijn immers zelf
bezig met relaties: ze worden verliefd, hebben hun eerste
liefjes en doorspartelen hun eerste liefdesverlies. Het is in
dat geval bijzonder onwennig om ook je ouders haast 
tegelijkertijd door die verschillende fasen te zien gaan. 
De verwarring en eventuele boosheid die een kind daarbij
voelt, worden echter niet zo snel aan mama of papa ge-
toond. Het is immers makkelijker om deze emotionele

rekening aan de stiefouders te presenteren. Bovendien is
er een wezenlijk verschil tussen de ouder-kindrelatie en
anderzijds die tussen stiefouder en kind.
Onvoorwaardelijke liefde – dat betekent dat deze blijft
bestaan, ook al kwets je mekaar – is er enkel tussen
(groot)ouders en (klein)kinderen.  Alle andere relaties in
ons leven zijn niet zo vanzelfsprekend, die moeten we 
verdienen.  In jouw geval zal jij de sympathie en aandacht
van je stiefdochter krijgen als je er eerst je best voor ge-
daan hebt door stap voor stap die relatie op te bouwen.  
Hou in eerste instantie wat afstand, want zo respecteer je
het domein van haar en haar papa. Tracht met kleine
praktische zaken haar vertrouwen te winnen: doe steeds
wat je beloofd hebt. Bemoei je niet met de opvoeding.
Laat dit aan haar papa over: één zeurende ouder is al 
genoeg. Ten slotte raad ik je aan om ook te respecteren
dat zij exclusieve tijd met haar papa wil.  Op die manier
zal je haar respect ook terugkrijgen.

Ik heb onlangs hevige ruzie gehad met een vriendin. Ze kan

niet verkroppen dat onze vriendschap voorbij is, en nu  is ze

een roddelcampagne over mij gestart. Zo hoor ik dat ze

mensen vertelt dat ik vreemdga, dat ik incompetent ben

en dat ik altijd lieg. Vreselijk, iedereen begint me met een

scheef oog te bekijken! Wat kan ik beginnen?

Magalie (36) uit Lint
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Gekraakt door roddels Boze stiefdochter

Respecteer dat ze tijd
met haar papa wil
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Roddels zijn juridisch gezien waarheden of onwaarheden die
over een bepaalde persoon worden verspreid. Op zich is 
roddelen niet strafbaar. Maar vaak bestaat het roddelen uit
een geheel van handelingen, waarvan sommige wel kunnen 
gesanctioneerd worden.
Wanneer kan men optreden?
• Als gegevens over de privacy van een persoon worden 
verspreid
• Als het roddelen pesten wordt
• Als het internet of andere telecommunicatiemiddelen 
worden gebruikt om iemand te verontrusten of te schaden
• Als de roddel laster (dit is iemand betichten van een 
strafbaar feit) of eerroof (de eer van een persoon kwetsen)
uitmaakt
• Als de roddel kwaadwillige ruchtbaarmaking uitmaakt, 
bijvoorbeeld verspreiden dat iemand ooit veroordeeld werd
In deze gevallen kan je strafklacht neerleggen of het initiatief
voor het strafonderzoek nemen door klacht met burgerlijke
partijstelling bij de onderzoeksrechter waarvoor de tussen-
komst van een advocaat aangewezen is.
In veel gevallen is een burgerlijke procedure te verkiezen 
boven een strafrechtelijke, omdat men dan in kortgeding een
verontrustingsverbod kan vragen aan de rechter, waarbij 
verboden wordt om nog verder bepaalde handelingen te 
stellen. Dit verbod kan een verbod zijn de naam van een 
persoon nog te vermelden, internetcommunicaties of andere
communicaties te verspreiden, een straatverbod, tot zelfs een
volledig contactverbod. Aan dit verbod kan dan een dwang-
som worden gekoppeld van bijvoorbeeld 250 tot 1.000 euro en
meer per overtreding. Dit betekent dat de daders bij over -
treding van het verbod dat de rechter opgelegd heeft, deze
dwangsom zullen moeten betalen aan het slachtoffer, waarbij
het slachtoffer hiertoe rechtstreeks een beroep kan doen op
een gerechts deurwaarder om desnoods middels beslag deze 
sommen te innen.
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