
Na bemiddeling, 'bij
echtscheiding vaàk
nogméér problemen

, I

Onlangs brak dr. Kees
de Hoog op deze pagina
eeq lans om bij huwe.;.
lijksproblemenniet zon,.
der meer op echtsch~i-
dingáan te sturen, maar'
serieus te bezien of er
nog te bemiddelen valt.
Arthór'iRoss gruwt \
da~van.

I n zijn bij
,

drage op deze pagi-
na van 30 mei, onder de titel
'Beiniddelingspoging bij

echtsch~iding allerminst kans-
loos', meldt dr. Kees de Hoog dat
jaarlijks 'honderdduizenden di-
rect ml:(l de gevolgen val), echt-
scheiding worden geconfron-
teerd' .
En hij voegt er in één adem aan
toe dat 'wetenschappelijke pu-.
blicaties over echtscheiding be.
trekkelijk schaars zijn', waa,ruit

.zou blijken dat echtscheidingen
nauwelijks meer als .een groot
maatschappeliji< probleem wor-
,den gezien. , .
Deze probleemstelling behoeft
verduidelijking: wfé ziet echte
scheiding nauwelijks meer als
een (groot) maatschappelijk pro-
bleem? De honderdduizenden
die jaarlijks de rijen der gêtroffe.
nen komen verl)terken? De poli-
tiek, de kerk, de wetenschap?
In de slotzin van .hef aÎ'tikel
wOr<:Jtbetoogd dat in: het tolee
rante Nederland ,de gescheide-

~ri de koustaan:Waarmee de

schrijver zelf concludeert dat er
dusweldegelijk een maatschap-
pelij~ probleem is, hoewel de ge-
suggereerd~ relatie 'met. ,de ver-
meende Nederlaridse ~Qlerantie
die conclusie weinig betrouw-
baar maakt. .

'Geloo(sbelijdenis'
Uitde tekst tussen introductie en
uitsmijter leest de oplettende le~
zer niet een wetenschappelijk of
statistisch verantwoorde analyse,
maar een~gei()ofsbelijdenis'.
Als eerste artikel desgeloofs
wordt geponeerd dat psycholo-
gie aan advocaten' wezens- .
vreemd zou zijn, en dat profes- '

sionele hulpverleners slechts zei.
den,lijmpogingeri ondernemen
omdat hen dat eenvoudig niet is.

,geleerd. Nadat vervolgens is uit-
eengezet dat er tvvee hoofdrede-
nen worden áángêvoerd voor
een echtscheiding, te ,vveten"het
niet meer goed kunnen praten
met elkaar' en het 'botsen van
karakters', stelt cfeschrijver: "Het
lijkt me dat hierin door een ge-
richte training verandering is
laan te brengen." ,
De,nadere onderbouwing van dit
geloof is badinerend als het over
gesprekstraining gaat, en vervalt
in ontkerining van het probleem
wannéerÀe schrijver stelt: "Het
lijkt mij bovendien saai. als er
binnen een ,huwelijk geen bO,t-
singen zijn en als over alles de
meningen overeenstemmen", En
even later: "Ik denk dat er bijve-
len wat aan deze problemen kan
worden gedaan".
De derde hoofdoorzaak van
echtsêheiÀÏllg zouden seksuel.e

,',

probl~men zijn.. "Ook hier I!kt
het me nièt onmogelijk dat giDe:
de voorlichting en enige relatie-
ring helpel1 ", completeert e
schrijv~r getuststellend zijn a t.i-
.i<elendes eCl1tscheidingsgeloo s.
In de actl,laliteit wordt met e-
middeling het prdcesaanged d,
dat door de Àames en heren p i-
tiei. trots als oplossing van,o -
gangsi:ll~oblematiek wordt gep~-
senteerd. F~e bemidde~i~g vi dt -
plaats na;jlde eçl1tsçgeldmg',e
bemiddeling die De HOÇ>gyer, e-
digt, zoujuist vóór de I1tntsch j-
ding moeten plaatsvinden. D or
zijn gebrekkige pro61eemstelli g
én zijn zwakke verdediging ~an
de voorgestelde remedie, ver-", " .". I

grocitde schrijver ook de ond~i-
delijkheid omtrent de, weg v~h
.de bemiddeling die door de p~\i-
tiek. als de oplossing wordt ge-
presenteerd. . " I

'I - I
Oorzaak, I
De,prineipiële discussie over qe-
middeling, die b,innende Sti~h-
ting Dw~e vaqers,al meer dan
tien jàa~.in meer of ÎnindeJ;e ije-
vigheid wordt gevoerd, heeft ~en
uitspraak opgeleverd die veel ~a-
ker instemming ontmoet dan te-
genspraak. Zijluidt: "Bemiddelihg
is niet de

'

oplossing van h
,.

etP(o~
bleem:, maar de oorzaak ervan."~
De waarheid van deze uitspr,\ak
bêrust op het gegeven, dat tie
b

,

an d
,

'tussen zorgou der en ki

~

d

çloor de wet met hand en ta. d
wordt beschermd, terwijl e
band tussen kind en'orngangs-
ouder wordt verwaarloosd. M~ar
al te vaak viert de zorgouder zijn
rq,UCl,lnebot op de omgangsregè-

Illustratie: PaulKusters

ling, ten detriIJ1ente van uitein-
delijk alle betrokkenen. Bemid-
deling biedt, in tegenstelling tot
de strafwet, ruimte voor discus-
sii~en strijd, en verergert aldus
het proble~m van de schendillg
van omgang.

Strafbaar .

De bemiddêling is de galg, een
slechte bemiddelaar is dr boter
eraan. De gelegenheid maakt de
dieLJ)at plei,t de dief niet vrij,
:zeker, maar wie bij voortduring
gelegenheden creëert, wie uit-
lokt, die hoort hel~maal niet

\rrijuiite-ga~n.
Veel beter dan een (nieuw) lap-
middel van bemiddeling vooraf,
zou de remedie zijn die de Stich-
ting Dwaze Vaders sinds jqar en
dag prgpageert en verdedi~, en
die ook haar hoofddoelstelling is:
schending van het recht op om-
gang dient, net als schending
van het gezag (ofwel: ontvoering)
een strafbaar feit te zijn. .
Ontvoering is een zeer zeldzaam
verschijnsel. Die zeldzaamheid is
te danken aan de preventieve
werking van het strafrecht, en Arthur Ross is voorzitt.ervan de
n~rgens anders aan. Schending StichtingDwazeVaders,
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van het recht op omgang is een
wijd verbreid verschijnsel, om-
dat omgang nietyvordt be-
schermd en nergens anders om.
Dat levert jaarlijks de honderd-
duizenden nieQwe getrOffenen.
Echtscheidingsbemiddeling
vooraf biedt alleen maar meer

..gelegenheid om problemen te la-
ten escaleren en zal ook nog
eens grote kosten met zich mee-
brengen.
Wie zit daar nou op te wachten?


