
de vraag van Monic Slingerland
 
Overspel niet altijd privé
 

Fotomontage van de SGP-campagne

Moet de overheid, net zoals de
SGP, alert zijn op sites die tot
vreemdgaan verleiden? Of is
overspel simpelweg een privézaak?
De meningen verschillen.

MONIC SLINGERLAND

Kosten opvang

Overspel is mijns inziens alleen
privé als de overheid de gevolgen
ervan niet hoeft op te vangen. Denk
aan bijstand, zorg voor kinderen
met problemen als gevolg van het
vreemdgaan. Denk aan de
woningmarkt. Al die gescheiden
mensen die apart een woning
moeten hebben. Aangezien de
overheid wel degelijk te maken
krijgt met de gevolgen van overspel
heeft ze ook de plicht om
huwelijken te behoeden. En tegen
deze bemiddelingsbureaus op te
treden. Wat ook een mogelijkheid is
om de kosten van de gevolgen af te
wenden op deze bureaus. Dan zal

het snel afgelopen zijn.

Joke Roenhorst-Jansen Warnsveld

Debat

Vreemdgaan is uiteraard een
privézaak voor de meeste mensen,
maar daarom mag een politieke
partij er nog wel iets van vinden, en
er iets over uitdragen. Mits het niet
haatzaaiend is, en dat lijkt me hier
nog lang niet het geval. Als de SGP
wel vindt dat huwelijkse trouw iets
'des overheids' is, vind ik het
eerlijke politiek om daar gewoon
voor uit te komen. Laat andere
partijen maar betogen dat de
overheid zich niet met dergelijke
privézaken van de burger dient te
bemoeien. Ook daar zijn nogal wat
argumenten voor. Krijgen we een
goed debat.

Jan Atze Nicolai Leeuwarden

Nadenken

Goede actie van de SGP. Natuurlijk
blijft vreemdgaan een privézaak.
Het is zo oud als de wereld en zal
altijd wel blijven ook. Door de
opkomst van datingsites als
Second Love is de lat voor
vreemdgaan wel lager komen te
liggen. Mensen die zelf die eerste
stap niet durfden te zetten, wordt
het nu een stuk makkelijker
gemaakt. Het is zeer terecht dat de
SGP hiertegen ageert. De actie kan
twijfelaars tot nadenken aanzetten
en overhalen het niet te doen.
Onnodig leed kan hiermee
voorkomen worden; overspel maakt
meer kapot dan je lief is.

Klaas van der Veen Hoofddorp

Trouw aan jezelf

Ik ben blij met de campagne van
Kees van der Staaij. Niet omdat ik
tegen sites als Second Love ben,
integendeel. We zijn niet allemaal
monogaam. In mijn praktijk als
relatiecoach bij ingewikkelde

liefdesrelaties zie ik mensen
worstelen met mono-poly: de een is
monogaam, de ander ontdekt dat
hij of zij polyamoreus is en van
meer mensen kan houden. Kees
nodigt uit tot praten met elkaar
voordat je vreemdgaat. Ik ook.
Mensen vinden het moeilijk elkaar
te horen en te erkennen wie ze
werkelijk zijn. Vijf procent van de
Nederlanders heeft een bewuste,
niet monogame relatie, maar niet
voor de buitenwereld. Dat komt
door het taboe op meervoudige
liefdesrelaties. Daarom bestaan
sites als Second Love nog steeds.
Ik roep op tot trouw zijn aan jezelf.
Dat kan monogaam zijn maar ook
polyamoreus.

Leonie Linssen 's Hertogenbosch

Ups en downs

Is vreemdgaan altijd een
privézaak? Mijn antwoord is nee. Ik
stem niet op de SGP, maar vind
deze actie prima. Scheiden doet
altijd lijden. Dan is het goed dat de
rooskleurige voorstelling van zaken
bij een overspelsite ook eens
tegengas krijgt. Veel relaties
kennen ups en downs maar dat wil
niet zeggen dat je dan onmiddellijk
je heil bij een ander moet zoeken.
Het gras bij de buren is altijd
groener. Dat Van der Staaij nu de
andere kant belicht van de reclame
van overspelsites is verfrissend.

Truus Groothuis Culemborg

Moraal

Een overheid dient zich bezig te
houden met de economie en
veiligheid van een land en niet met
de moraal.

Robert Berkhout Richmond
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