
Samenvatting

De vraag van het onderzoek

Onderzoek uit 1980 wees uit dat een kleine minderheid van de Nederlandse

bevolking – geschat op 13 procent – bezwaren had tegen het toen geldende naam-

stelsel. Het was het stelsel dat sinds Napoleon (en eigenlijk al sedert veel langer)

gold. De belangrijkste oorzaak van de onvrede was daarin gelegen dat gehuwde

ouders over die achternaam van hun kind niets te zeggen hadden; daarover ging de

overheid. Want vaders naam was wet. Die situatie werd ervaren als in strijd met de

gelijkheid in rechten van man en vrouw en die gelijkheid diende ook in deze het

overheidshandelen te bepalen. Het onderzoek gaf duidelijk aan dat er een pluri-

formiteit bestond in naambeleving, ook al was er nog een dominante meerderheid

ten gunste van de overerving van vaders naam. Het zou – zo concludeerden de

onderzoekers – echter wijs zijn als de wetgever bij wetgeving met die pluriformiteit

rekening zou gaan houden want de meerderheid in getal vertegenwoordigde een

achterhoede in het denken over de veranderingen in de relatiebeleving. 

Toch duurde het tot 1998 alvorens een nieuw naamstelsel van kracht werd. Dat

stelsel moest tegemoet komen aan een aantal vereisten zoals: 

1. een gelijke behandeling van man en vrouw;

2. een grotere keuzevrijheid voor de ouders;

3. de beleefde eenheid van het gezin;

4. een doelmatige overheidsadministratie.

Een lange en geëmotioneerde parlementaire en buitenparlementaire discussie ging

aan de invoering vooraf.

Het hier gepubliceerde onderzoek vormt een sociaal wetenschappelijke evaluatie

van de betekenis van de nieuwe regelgeving voor de ouders van kinderen. Na een

periode van om en nabij 4 jaar is een balans opgemaakt. Hoe vergaat het de ouders

nu? Zijn zij beter af dan voorheen? Beschikt ons land over een stelsel dat redelijker-

wijs voldoet aan de door ouders gestelde eisen? Dat zijn in de kern genomen de

vragen waarop wetgever en belanghebbenden een antwoord willen en ook krijgen.

De juridische vraag naar de mate waarin de huidige bepaling een direct onderscheid

naar geslacht zou opleveren blijft buiten beschouwing. De beantwoording van die

vraag is aan de rechter.
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Het gebruikte materiaal

Dat antwoord berust op materiaal van verschillende aard. Er is cijfermateriaal op

basis van een steekproef (N=1127) onder de Nederlandse bevolking in de leeftijd van

18 tot 72 jaar. Zo’n steekproef laat het toe generaliserende uitspraken te doen over

de omvang van de groep kinderen die moeders naam heeft, over de voorkeur van de

bevolking voor een naamstelsel en de samenhang van die voorkeur met de betekenis

die mensen aan de achternaam hechten enerzijds en hun relatiebeleving anderzijds.

Daarnaast beschikken we over brieven (65) en e-mails (118) die ons informeren over

motieven en omstandigheden van ouders waar het de keuze van de naam van hun

kind betreft. De brieven zijn reacties op door ons in de bladen Margriet, Opzij en

Ouders van nu geplaatste oproepen; de e-mails zijn reacties op door ons op de site

Ouders on line geplaatste stellingen. Dit materiaal geeft kleur (en daarmee meer

begrip) aan de cijfers.

Ten slotte hebben we informatie van 99 Nederlandse gemeenten als resultaat van

een digitale enquête. Ook zijn 90 websites van gemeenten bezocht en inhoudelijk

beoordeeld op hun adequaatheid. 

Wat de wet beoogde

Anders dan wellicht op het eerste gezicht wordt gedacht: de wet is niet een stimu-

lans tot het doen van een bepaalde keuze. De overheid heeft geen belang bij de

samenstelling van het naambestand! Het gaat de wetgever om het besluitvormings-

proces, of meer precies: om het creëren van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor

een verloop dat recht doet aan de gelijkwaardigheid van beide partners. Voor zover

de wet een gedragsnorm inhoudt, luidt deze: ouders, kom op een gelijkwaardige

wijze tot een gezamenlijke keuze! Daartoe wil de wet voorwaarden scheppen. 

Vanuit die invalshoek bezien gaat het bij evaluatie erom na te gaan in welke mate de

wet aansluit bij de in de samenleving bestaande opvattingen over de naam, om de

mate waarin de wet bekend is (en dus ook: gekend kan worden) en de mate waarin

de uitvoering van de wet geen onnodige drempels opwerpt voor ouders ter realise-

ring van hun keuze. 

De voorkeur van de bevolking

De huidige naamwet moet begrepen worden in de context van de betekenis die de

achternaam voor de bevolking heeft. De naam is enerzijds een symbool dat verwijst

naar de saamhorigheid tussen mensen, anderzijds een teken dat verwijst naar de

eigenheid van een individu. De mate waarin mensen accent leggen op de ene of de

andere betekenis verschilt en die beleving van de naam hangt samen met de
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voorkeur die men heeft voor het naamstelsel. In het onderhavige onderzoek is

getracht na te gaan hoe deze samenhangen thans zijn. 

Voor 38 procent van de bevolking geldt dat men het accent legt op dat saamhorig-

heidsaspect, voor 22 procent komt het individualiteitaspect op de eerste plaats.

De resterende categorie valt niet te typeren. Gehuwden en verweduwden hechten

meer belang aan de saamhorigheidsfunctie,  de gescheidenen meer aan de

individualiteitfunctie; ongehuwd samenwonenden en mensen zonder relatie zitten

naar verhouding vaak tussen beide belevingspolen in. De mate waarin men aan

welke functie zelf meer hecht, hangt samen met de relatiebeleving die men heeft.

Mensen met een traditionele instelling – gekenmerkt door de vanouds bestaande

rolverdeling tussen man en vrouw – ervaren de achternaam meer als een saamhorig-

heidssymbool; personen met een moderne relatiebeleving – met meer nadruk op

onderlinge gelijkwaardigheid in rollen – ervaren de achternaam meer als een

symbool van de eigen identiteit. 

De aangetroffen inbedding van de naamsbeleving in de relatiebeleving van personen

is geen novum; dit werd ook al aangetroffen in het onderzoek uit 1980 zij het dat

toen de samenhang wat sterker was dan thans. Dat laatste is in lijn met de bevinding

in het onderhavige onderzoek dat de polarisatie rondom de achternaam in vergelij-

king met toen afgenomen is. Een illustratie vormt het gebruik van de achternaam

door de gehuwde vrouw. Anno 1980 hanteerde ternauwernood 2 procent van hen de

eigen ‘meisjesnaam’  in het maatschappelijk verkeer. Het ging hier om een ‘elite’:

jonge, kort gehuwde, hoog geschoolde, progressief denkende vrouwen voornamelijk

in de randstad woonachtig en sterk emancipatorisch ingesteld. Thans blijkt de

categorie vrouwen die de eigen achternaam gebruiken 10 maal zo groot. De zicht-

baarheid van de vrouwelijke inbreng in de relatie is duidelijk toegenomen. Die

zichtbaarheid valt  ook letterlijk op te vatten als men het oog richt op de voordeuren

waarachter partners (gehuwd dan wel ongehuwd) samenwonen: op 1 van de

4 deuren treft men beider achternaam. 

Een derde bevinding betreft het toegenomen belang dat de bevolking hecht aan

keuzevrijheid waar het de persoonlijke leefsfeer betreft.  Zo mag de verschuiving in

de beleden voorkeur voor naamstelsels toch wel begrepen worden. Spraken anno

1980 8 à 9 op de 10 personen zich uit voor het fungerende naamstelsel waarbij

vaders naam bij wet de enige optie was voor ouders, nu is die dominantie verdwenen

en delen slechts 2 à 3 op de 10 die voorkeur. En waar toentertijd krap 1 op de 10 de

voorkeur gaf  aan een stelsel waarin de ouders zouden kunnen kiezen tussen een

van hun beider achternamen als naam voor hun kroost, is die verhouding thans 1 op

de 2!
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Kennis van de wet

Kennis van de regels is een noodzakelijke voorwaarde voor ouders om de hen

toegekende rechten te kunnen verzilveren. Uit de bevindingen van onze bevolkings-

raadpleging blijkt – overigens niets opzienbarends – dat kennis en kennis twee is.

Het geven van het juiste, d.w.z. met een wetsregel overeenstemmende antwoord

wordt voor een deel vaak beïnvloed door de macht der gewoonte. Corrigeert men

daarvoor, dan blijkt dat de nieuwe wet thans bij om en nabij 35 procent van de

bevolking bekendheid geniet. Dat niveau ligt een fors stuk lager dan het antwoord

op de simpele vraag of men de wet al dan niet kende; liefst 73 procent antwoordde

daarop bevestigend. 

Aan die kennis komen burgers via voor de hand liggende bronnen als de krant (door

53 procent genoemd), door radio/tv dan wel het eigen sociale netwerk van familie

en vrienden (beide laatste wegen werden  door 34 procent genoemd) en door

informatie verstrekt van de zijde der gemeente (14 procent). De gemeente lijkt,

afgaande op dit eerste gezicht, niet bepaald een prominente kennisprovider.

Bij nader inzien, door te letten op het patroon in het gebruik van bronnen bij de

kleine categorie die meerdere bronnen aanboort – typisch iets voor hen die gericht

zoeken –  lijkt dit kale cijfer een onderschatting van het belang van die bron.

Op basis van de door 99 gemeenten aan ons verstrekte informatie over hun voor-

lichtingsactiviteiten concluderen we dat die vooral ‘reactief’ en  ‘weinig arbeids-

intensief’ zijn. Die behelzen voorlichting aan het loket/telefoon en verspreiding van

standaardfolders. Veel gemeenten – meer dan de helft – lieten onze vraag naar de

wijze waarop ze actief gestalte gaven aan het voorlichtingsbeleid in dezen onbeant-

woord. Slechts enkele gemeenten rapporteerden de verspreiding van specifieke

voorlichtingspakketten. Veelal volstaat men met de mededeling dat informatie wordt

verschaft ter gelegenheid van de ondertrouw. Daarnaast zitten de gemeenten uiter-

aard op het internet. Het lag derhalve in de rede om de gemeentelijke voorlichting in

dezen onder de loep te nemen. Van 90 gemeenten is daarom de homepage bezocht

op zoek naar het wat en hoe. Bij 32 gemeenten bleek in het geheel geen informatie

over burgerzaken aanwezig, 26 gemeenten geven wel informatie over burgerzaken

maar niet over de naamkeuze. Resteren 32 gemeentelijke websites die enige infor-

matie bevatten. Van 21 van deze sites kan gezegd worden dat ze voldoen aan het

criterium van toegankelijkheid; 5 hebben een afzonderlijk item ‘naamkeuze’ en 16

bieden de bedoelde informatie daarnaast ook aan onder items als ‘geboorteaangifte’

en/of ‘erkenning’. Dit resulteert in de bevinding dat  vier op de vijf sites geheel niet

of minstens ten dele niet voldoen aan ons inziens redelijke criteria die men aan

informatievoorziening mag stellen. Een door vijf experts vervolgens uitgevoerde

inhoudelijke beoordeling van de tekst van 15 willekeurig gekozen sites – in termen

van ‘volledigheid’, ‘juistheid’ en ‘neutraliteit –’ resulteerde in de bevinding dat vier
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op de vijf sites geheel niet of niet geheel voldoen aan ons inziens redelijke eisen

inzake toegankelijkheid. Er is al met al reden voor de gemeenten om meer aandacht

te besteden aan de wijze waarop zij invulling geven aan hun informatietaak in

dezen.

Hoe vaak moeders naam?

Met behulp van zowel de bevolkingsenquête  als die onder de gemeenten is getracht

een schatting te maken van het aantal kinderen dat anno 2001 als gevolg van de

regelgeving moeders naam draagt. De eerste bron leidt tot een schatting tussen

1 procent en 17 procent. De tweede bron levert een specificatie daarvan op en

resulteert in de constatering dat het meest betrouwbare antwoord op de vraag luidt:

om en nabij 5 procent. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat dit aandeel op

korte termijn sterk zal toenemen. Desgevraagd gaf van de partners die hun kinder-

wens op een termijn van maximaal 3 jaar vervuld vermoedden, 3 procent aan dat

hun kind zeker de naam van de vrouw zou krijgen. Telt men de wat minder zeker

gestemden daarbij op dan wordt dat aandeel tweemaal zo groot. Aangetekend dient

hierbij dat onze bevinding geheel overeenstemt met een in 1989 van de zijde van het

Sociaal en Cultureel Planbureau gedane voorspelling hieromtrent.

De betrekkelijk geringe omvang van deze categorie maakte een analyse gericht op

eventuele verschillen in motieven weinig zinvol. Met de nodige voorzichtigheid kan

echter worden vastgesteld dat er geen duidelijke samenhangen te constateren zijn

tussen keuze en motief, behalve uiteraard dat de vaak voorkomende motieven als

‘traditie’ en ‘eenheid in het gezin’ onvermijdelijk de keuze van vaders naam implice-

ren. Bij andere motieven – ‘mooie naam’, ‘uitsterven van de naam’ en ‘binding met

de familie’ – geldt dat men daarmee alle twee de kanten op kan. Dat geldt ook voor

het ‘biologische’ argument. Deze specifieke band vormt voor sommige vrouwen het

onbetwistbare argument ten gunste van de keuze voor haar naam terwijl voor

anderen die band zozeer evident is dat die geen nadere bevestiging behoeft en de

naam van de mannelijke partner voor haar bij uitstek het middel vormt om hem aan

hun kind (en hem daarmee ook aan haar) te binden.

Het besluitvormingsproces

Belangrijker dan de keuze – en daarmee dus ook de hoogte van het percentage

kinderen met moeders naam – is het verloop van het beslissingsproces. Biedt het

verloop daarvan kansen voor gelijkwaardigheid nu de wet een tot voor kort bestaan-

de barrière heeft weggenomen? Enkele indicatoren leiden tot een voorzichtig

bevestigend antwoord. Zo verloopt het besluitvormingsproces snel in 7 van de

10 gevallen hetgeen betekent dat men de achternaam al weet zodra er zekerheid
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bestaat over de zwangerschap. Gevraagd naar de moeilijkheidsgraad van de besluit-

vorming antwoorden 8 van de 10 relevante respondenten dat de keuze gemakkelijk

was en dat men tevreden was over het verloop van het onderling overleg. Deze

bevindingen zijn slechts te interpreteren als ‘circumstancial evidence’ ten gunste

van de werkingskracht van de wet. Immers zonder de door de wet gecreëerde

keuzemogelijkheid zou de naamgeving thans onder grotere spanning staan, gezien

de breed gedragen voorkeur van de bevolking om als ouders zelf te mogen kiezen. 

Het gevolg van de geboden keuzemogelijkheid is uiteraard het mogelijk ontstaan van

meningsverschillen. In die situaties voorziet de wet niet in een oplossingsmechanis-

me. De ouders moeten er zelf op een of ander wijze uitkomen. Nagegaan is of

belemmeringen in de formele sfeer (het uitvoeringsbeleid van de gemeente) dan wel

in de informele sfeer (familie en vrienden) het keuzegedrag sterk bepalen.

Ten aanzien van de informele sfeer hebben we geen voorbeelden aangetroffen

waarin die invloed de voorkeur van de partners (lees: de vrouw) heeft tenietgedaan.

Wat betreft belemmeringen gelegen in de formele sfeer: die zijn er betrekkelijk

weinig omdat slechts 1 op de 5 gemeenten zich houdt aan de letter van de wet.

Doorgaans wordt er pragmatisch gehandeld als zich problemen aandienen. Dat is

meestal het geval bij de geboorteaangifte als de afwezigheid van de moeder een

probleem vormt voor het kenbaar maken van de gezamenlijke keuze voor moeders

naam. Dat kan leiden tot uitstel van de aangifte dan wel het verplaatsen van het

loket naar de plek waar de moeder en de pasgeborene zich bevinden. Van een rigide

regeluitvoering is dus doorgaans op het gemeentehuis geen sprake. Desgevraagd

wordt van de zijde van de gemeenten in dit verband gepleit voor het openen van de

mogelijkheid om de instemming van moeder bij volmacht kenbaar te maken. 

Per saldo 

Kort gezegd luidt de uiteindelijke conclusie van dit onderzoek dat de gevolgen van

de huidige regelgeving – en dan met name de bepaling in artikel 5 lid 4 over de

mogelijkheid het kind naar moeder te noemen – in grote lijnen overeenkomen met

de beoogde. 

Door een in omvang kleine categorie – 7 procent  van de bevolking – wordt de

verschafte keuzeruimte als te beperkt ervaren; zij zien niet in waarom de naamkeuze

gedaan bij de geboorte van het eerste kind elke volgende keuze uitsluit. De beteke-

nis van dit signaal ligt daarin dat het de legitimatie van de overheidsbemoeienis aan

de orde stelt. Ervan uitgaande dat het overheidsbelang zich slechts uitstrekt tot een

deugdelijke en efficiënt ingerichte administratie van de burgerlijke stand, ligt het

voor de hand dat de huidige dwingende bepaling omtrent de eenheid van naam

binnen het gezin komt te vervallen. 
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Enigszins paradoxaal is het te moeten constateren dat de wet uiteindelijk niet

voorziet in een mechanisme ter oplossing van onoverbrugbare meningsverschillen

tussen ouders. Hoewel die betrekkelijk weinig voorkomen, is het van belang dat juist

in die situaties op een acceptabele wijze een uitweg kan worden bereikt. Het beroep

op de rechter, een mechanisme dat traditioneel daartoe dient, ontbreekt. Dat maakt

de betreffende situaties extra lastig omdat het dwingt tot het buigen van de een voor

de ander. Voor zover we daarover iets weten, lijkt het erop dat het dan aan de vrouw

is te buigen! Nog belangrijker is het echter dat van het beroep op de rechter en de

door deze genomen beslissingen een ‘preventieve’ werking op andere conflict-

situaties uitgaat. Die werking ontbreekt nu binnen dit veld. Het is ons inziens raad-

zaam dat de wetgever voorziet in een mogelijk beroep op de rechter, juist omdat het

voorzien in deze lacune bijdraagt aan het faciliteren van ouderlijke harmonie.






