
 

 

 

 

Drie dingen 

die onvervangbaar zijn; 

vaders handen, 

vaders woorden, 

vaders waarborg 

dat hij achter jou staat. 

 

Bezig zijn met grootse dingen 

maar ook steentjes over water laten springen 

niemand doet het zoals hij. 

Vader is een kei. 

 

Kris Gelaude 

Uit: ‘Voor wie woorden zoekt’ – Averbode 2011 

 

Proficiat aan alle vaders 



Liefste papa, 

dit ben jij: 

altijd aan het werk 

en nooit eens vrij. 

 

Er is geen enkele vergadering 

die jij ooit mist. 

En ik geloof niet dat er iemand bestaat 

die zich minder dan jij vergist. 

 

En ook al ben je geen papa 

die in de zetel naar onze verhalen luistert, 

ook al zit je niet elke avond 

aan de tv gekluisterd… 

 

Toch ben je de liefste papa 

die ik ken. 

En je kunt niet geloven 

hoe blij ik met je ben. 

 

Marie Dutordoir 

Uit: ‘Strikjes in  de struiken’ – Davidsfonds 1994 

 

“Papa, ik lijk steeds meer op jou! 

Papa, ik hou steeds meer van jou! 

 

Stef Bos 

 

De beleving van het vaderschap begint ver voor de geboorte van het eerste 

kind. De vader heeft een speciale binding met zijn kind, ‘al was het maar 

omdat hij het heeft zien geboren worden’. 

Kinderen hebben geen bijzondere vader nodig. 

Kinderen hebben geen alledaagse vader nodig. 

Kinderen hebben een liefdevolle vader nodig, een gewone goede vader die 

onbetaalbaar is. 

Vader-zijn kost tijd en energie, verplicht tot respectvol handelen. 

Vader heeft als opgave: zijn kind opvoeden tot een vriend in een sfeer van 

geborgenheid, rust en vertrouwen door zijn goede band met de moeder. 

Vader moet tijd hebben voor zijn kinderen, veel tijd; hen helpen hun 

eigenheid te ontdekken en zichzelf te blijven; hen die dingen te laten doen die 



iemand doen voelen dat het heerlijk is te leven. Dit alles met veel liefde en 

veel geduld. 

Zonder de woorden van je vader, zonder zijn hand op je schouder zou je 

nooit geworden zijn wie je nu bent. 

Wees dankbaar! 

 

Uit: ‘Groot citatenboek voor elke dag’ – Lannoo 2003 

 

Tafelen met gedetineerde vaders 

Een groep die zich ‘Vaderklap’ noemt, heeft in de gevangenis van Oudenaarde 

verscheidene vaders die daar opgesloten zitten, rond een tafel verzameld. Na twee 

jaar aandringen is dat tot hun blijdschap eindelijk gelukt. En wel als aanloop naar 

vaderdag.  De bedoeling is rustig met de vaders te praten zodat ze, als ze dat 

wensen, hun hart kunnen luchten en vertellen hoe zij hun vaderschap al dan niet 

kunnen beleven. Dat gebeurt in de gevangenis rond een mooi gedekte tafel waarop 

een lekkere maaltijd wordt geserveerd. De komende weken wordt in nog vier 

locaties in vier provincies getafeld met gedetineerde vaders. Die ontmoetingen 

gebeuren in samenwerking met plaatselijke organisaties. (ts) 

 
De werkzaamheden aan het dak van ’t Vijverdal leverden een schat aan kindertekeningen van de 

Gemeentelijke Jongensschool op. Allemaal werkjes uit 1959-1960. Van onder het stof bekijken zovele 

kinderogen tijd van toen. En wij mogen nu meekijken naar de zoldertekeningen. (R.VH en HVdS) 

 


