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Voorwoord

De gekozen premier, de gekozen burgermeester, de gekozen achternaam; welke past

niet in deze opsomming? Het goede antwoord luidt: de achternaam, want deze is

sinds 1998 wettelijk te kiezen. Anders dan de staatsrechtelijke issues die stof

vormden voor voorpagina’s en vele hoofdredactionele commentaren, speelde het

debat over de verandering van de regelgeving inzake de achternaam zich af in de

rubrieken ‘wetgeving’ of ‘jurisprudentie’ van tijdschriften met aandacht voor familie- en

of emancipatiezaken. Stof voor ‘specialisten’, veel minder voor het grote publiek! Toch,

niet minder dan de andere issues vormt deze ontwikkeling in het private domein een

onomstotelijk teken van de culturele veranderingen in Nederland gedurende de

afgelopen kwart eeuw; vergelijkbaar met een verschijnsel als de informalisering der

relaties.

Aan het begin van de deelname aan dat debat door de wetgever stond het WODC-

onderzoek ‘Achternamen’ verschenen in 1981. Dat bracht het met name door

vrouwen ervaren ongenoegen over hun ongelijkwaardige positie inzake de over-

erving van de achternaam op de Nederlandse parlementaire agenda. Daar bleef het

jaren geagendeerd; ten dele omdat direct betrokkenen het maar moeilijk eens

konden worden over de regelgeving (bij ideologische kwesties is het moeilijk een

compromis te  vinden), ten dele omdat niet elke bewindsman er even hoge prioriteit

aan gaf. Totdat het er dan anno 1995 toch van kwam: een politiek compromis dat

met ingang van 1998 geldingskracht kreeg. Van de feitelijke werkingskracht van de

nieuwe wet wordt in het onderhavige WODC-onderzoek – ‘De gekozen achternaam’ –

verslag gedaan. Een cyclus van 21 jaar – van aanleiding tot wetgeving naar evaluatie

van het resultaat daarvan – wordt daarmee omspannen.

Temidden van de sedert 1980 opgetreden veranderingen is één aspect opmerkelijk

constant gebleven: de mate van emotionele betrokkenheid die het onderwerp

oproept bij zowel ondervraagden, als bij de leden van de begeleidingscommissie en

bij ons onderzoekers. Over de emotie aan de kant van de betrokkenen wordt hierna

verslag gedaan. Ten aanzien van die aan de kant van de begeleidingscommissie geldt

dat ze een adequate basis vormden voor een openhartige en kritische supervisie van

onze verrichtingen. Daarvoor hier dank aan de leden van de begeleidingscommissie.1

Dank ook aan het adres van de leden van de WODC-interne leescommissie: Ed Leuw,

1 Voor de samenstelling van de commissie: zie bijlage 1.



Jos Kuppens en Pauline Secherling. Eveneens dank aan Adrian Arendse voor de

actieve medewerking aan de digitale enquête onder de gemeenten.

Wat onze emoties betreft: het is aan de lezer ter beoordeling in hoeverre wij er in

geslaagd zijn de juiste afstand te bewaren tussen al te grote afstandelijkheid

enerzijds en mogelijk te defensieve betrokkenheid; dat laatste gezien tegen de

achtergrond van een voorgoed verdwenen vaderlijk privilege. 

Albert Klijn

Guillaume Beijers

Den Haag, augustus 2002
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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. 



Samenvatting 7

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.
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Vraagstelling en achtergrond

“Voor het kabinet zijn de uitspraak van de Hoge Raad en de Internationale verdragen

echter niet doorslaggevend geweest. Ik verdedig dit wetsvoorstel van harte. (…) ” 

Staatssecretaris van Justitie,

(Handelingen I 1996/97, p. 1046; curs. toegevoegd)

1.1 Beleidsvraag en beleidscontext

Sinds 1 januari 1998 kunnen ouders kiezen welke achternaam hun kind krijgt: die

van vader of die van moeder. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van de wet

van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk

Wetboek en in verband daarmee van enige andere artikelen van dit wetboek

(Stb. 1997, 161). Kinderen die geboren worden binnen een huwelijk of, indien

geboren buiten huwelijk, die erkend zijn door hun vader, kunnen op grond van deze

wet nu ook de naam van moeder krijgen. Dat is kort gezegd de belangrijkste conse-

quentie van het gewijzigde artikel 5.1 Historisch gezien een nogal ingrijpende

wijziging, want zoals Niphuis-Nell opmerkt, de regel in het gebruik van een vaste,

overerfbare achternaam was vaders naam (Niphuis-Nell 1999, p. 93).

Bij de aanvaarding van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is door de indiener, de

Staatssecretaris van Justitie, uitdrukkelijk toegezegd dat na verloop van tijd de wet

geëvalueerd zou worden. 

In overleg met de Directie Wetgeving van het ministerie is vervolgens in het voorjaar

van 2001 besloten het gevraagde onderzoek door het WODC te laten uitvoeren.

Daarbij werd het doel ervan nader gespecificeerd. Twee beleidsvragen werden

geformuleerd: de vraag naar het gebruik van de nieuwe mogelijkheid en de vraag

naar de betekenis van de nieuwe regel. De eerste vraag spreekt voor zichzelf: hoe

vaak en onder welke omstandigheden wordt van de nieuw geboden mogelijkheid

gebruik gemaakt. De tweede vraag is wellicht op het eerste gezicht minder

vanzelfsprekend. Toch is die vraag, goed beschouwd, van groter belang dan de

eerste. Immers, de introductie van de keuzemogelijkheid geschiedde met het oog op

een achterliggend doel van maatschappelijk belang: een onderstreping van de norm

1 Het betreft hier de leden 2, 4 en 5 van artikel 5.  Zie voor de tekst daarvan bijlage 2. Buiten beschouwing
blijven de andere leden die nauwelijks aandacht hebben gekregen in het debat. Dat geldt ook voor de
wijziging van artikel 9 die inhoudt dat de aan de vrouw al langer toegekende bevoegdheid om de naam
van de partner te dragen, nu ook uitdrukkelijk aan de man wordt toegekend. 
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‘gelijke behandeling’ van man en vrouw. De wetgeving inzake de naam is slechts een

onderdeel van de bredere overheidstaakstelling daartoe de voorwaarden te schep-

pen. Van primair belang is dus na te gaan in hoeverre de wet bijdraagt tot zulke

voorwaarden. 

Op beide vragen beoogt het onderzoek een antwoord te geven. In dit hoofdstuk

wordt de bewandelde route uiteengezet. Allereerst – in par. 1.2 – wordt de regeling

beschreven; eerst de geschiedenis van de totstandkoming (waarmee men zicht krijgt

op de redenen voor de nieuwe wet) en vervolgens de kritiek op het uiteindelijke

resultaat (die te lezen valt als een voorspelling inzake het veronderstelde uitblijven

van succes ervan). Daarna – in par. 1.3 – aandacht voor de door ons gekozen

invalshoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksvraagstelling. Ten slotte – in

par. 1.4 – een korte beschrijving van de verschillende methoden van

dataverzameling.

1.2 De wet in context 

1.2.1 De wetsgeschiedenis in het kort 

De wijziging van artikel 5 (met name lid 4 en 5) heeft heel wat voeten in de aarde

gehad. Het beginpunt valt te lokaliseren in de regeringsnota Anders Geregeld (1978):

een inventarisatie van wetgeving waarin mannen anders behandeld worden dan

vrouwen.2 Daaruit vloeit nog datzelfde jaar een door de Emancipatiecommissie

gedaan verzoek aan de minister van Justitie voort, om een onderzoek naar de

mogelijkheden om het bestaande naamrecht in een meer emancipatoire zin te

wijzigen. Dat onderzoek wordt verricht door het WODC en het rapport daarvan

– ‘Achternamen’ (Bol en Klijn 1981) – vormt de basis voor een in 1982 door de

minister van Justitie opgesteld rapport – Verkrijging van de achternaam – ten

behoeve van een conferentie van de Europese ministers van Justitie (1982). Daarin

werden voor de eerste maal de uitgangspunten voor nieuwe wetgeving geformuleerd.

Een voorontwerp van wet (1984) markeert het begin van het wetgevingsproces in

enge zin. Dit proces verloopt traag; het is een arrest van de Hoge Raad (NJ 1989, 740)

dat versnelling brengt. De Hoge Raad oordeelde dat de toen bestaande wetgeving in

strijd was met het gelijkheidsbeginsel (art. 26 BUPO), omdat het de ouders geen

keuze laat bij de achternaam van hun kind(eren). Eind 1991 wordt vervolgens een

2 Men kan nog een stapje terug doen en het begin lokaliseren in de in 1976 door de
Emancipatiekommissie gepubliceerde Aanzet voor een vijfjarenplan. Daarin werd een discussienota
over het naamstelsel aangekondigd; dat moest veranderen. Geen toeval zal het zijn geweest dat in
hetzelfde jaar de Tweede Kamer de regering verzocht om de hier genoemde inventarisatie. 
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wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II 1991/92, 22 408, nrs.

1-2). 

In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1991/92, 22 408, nr. 3) treft men de

uitgangspunten van de wetgever aan.3 Deze luiden:

– de realisering van een gelijkheid tussen man en vrouw; 

– het bieden van meer keuzevrijheid;4

– het rekening houden met de eenheid van het gezin;

– het rekening houden met de belangen van het maatschappelijk verkeer en die

van een goed functionerende overheidsadministratie.

Wat betreft de keuze van de kindernaam wordt daarin de in 1984 verwoorde lijn

voortgezet. Bepaald wordt dat ouders alleen voor hun eerste kind een keuze kunnen

maken uit één van beider namen (alle volgende kinderen krijgen dus dezelfde

achternaam) en dat bij uitblijven van een keuze het kind de naam van vader krijgt.5

De schriftelijke behandeling van het voorstel neemt vervolgens geruime tijd in

beslag en het oorspronkelijke voorstel wordt op belangrijke onderdelen gewijzigd.

Met betrekking tot de situatie waarin ouders het niet eens kunnen worden over de te

kiezen achternaam, worden twee voorstellen gedaan. Via de eerste nota van wijzi-

ging (Kamerstukken II 1992/1993, 22 408, nr. 7) wordt voorgesteld om bij gebrek aan

keuze het lot te laten bepalen welke naam het kind krijgt. Bij de tweede nota van

wijziging (Kamerstukken II 1995/96, 22 408, nr. 12) wordt de keuzeregeling diame-

traal gewijzigd: nu krijgt het kind de naam van moeder als een gemeenschappelijke

keuze achterwege blijft. Echter, tijdens de mondelinge behandeling in de Tweede

Kamer – dus in de allerlaatste fase van het proces – wordt het wetsvoorstel alsnog

opnieuw via amendering tegen de uitdrukkelijke wens van de indiener in, terug-

gebogen in de richting van het oorspronkelijke voorstel (Kamerstukken II 1995/96,

22 408, nr. 16). Deze amendering houdt in dat:

– bij uitblijven van de gemeenschappelijke keuze krijgt een kind geboren binnen

het huwelijk de naam van vader;

– kinderen buiten het huwelijk geboren krijgen de naam van moeder tenzij bij

akte van erkenning voor de naam van vader wordt gekozen.

Vraagstelling en achtergrond

3 De aldaar gegeven opsomming wijkt licht af van die in het in 1982 opgestelde rapport ten behoeve van
de conferentie van Europese ministers van Justitie. De laatste voorwaarde is hier toegevoegd. 

4 Strikt gesproken gaat het om bieden van enige keuzevrijheid. Immers, tot op dat moment bestond er in
het geheel géén keuze. Omwille van die duidelijkheid spreken we hier in het vervolg slechts over (een
mate van) keuzevrijheid. 

5 Nieuw was de bepaling dat de ouders zich tot de rechter konden wenden om aldus tot een oplossing te
komen.
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Uiteindelijk wordt op 10 april 1997 dat voorstel door de Eerste Kamer aanvaard. 

De behandeling van het wetsvoorstel werd gekenmerkt door een grote mate van

emoties, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. Geen betere onderstreping

daarvan dan de hier als motto vermelde uitspraak van staatssecretaris van Justitie,

mevr. Schmitz, ter verdediging van het wetvoorstel dat ze uiteindelijk – ondanks de

in de slotfase aangebrachte wijzigingen – toch betitelde als een ‘mooie bloem’. Zo’n

karakterisering zal niet veel justitiële wetsvoorstellen ten deel gevallen zijn,

vermoeden we.

1.2.2 De uitgangspunten van de wet

Het ligt in de rede om bij een beoordeling van de werking van de regeling in de

dagelijkse praktijk de uitgangspunten van de wetgeving als criteria te nemen.

De kritiek die in tal van artikelen op de uiteindelijk aanvaarde wet is verwoord, valt

in een dergelijk verband te lezen als een verwoording van de verwachtingen ten

aanzien van de daadwerkelijke betekenis van de wet. We lopen deze verwachtingen

hieronder na.

Een veel gehoorde kritiek op de wet betreft het ‘emancipatorisch tekort’ daarvan.

Men kan die typering begrijpen als de stelling dat de nagestreefde formele gelijkheid

tussen man en vrouw niet voldoende gerealiseerd is hetgeen tot gevolg zal hebben

dat van keuzevrijheid nauwelijks feitelijk sprake zal zijn; de man heeft en behoudt

een machtspositie (Boor 1999; Niphuis-Nell 1999; Lenters 2000). Hoewel alle

genoemde auteurs het in grote lijnen met elkaar eens zijn, werkt met name de eerst-

genoemde auteur dit bezwaar uit in een betoog dat een adequaat handvat vormt

voor de in een evaluatie te ondernemen empirische beproeving van de feitelijke

waarde van de aangedragen overwegingen. Het betoog komt er op neer dat de

verborgen moraal in de wet er een is van ‘uitsluiting’: ‘de effecten van een juridische

regeling zullen leiden tot ongerechtvaardigde verschillen in maatschappelijke

kansen, mogelijkheden en waardering van (de levens van) mannen en vrouwen’. 

De feitelijke uitsluitingseffecten zijn het gevolg van voorwaarden die aan de reali-

sering van het keuzerecht gesteld worden. Ten eerste het feit dat de keuze uiterlijk

bij de geboorteaangifte moet geschieden. Dat tijdstip is doorgaans voor de vrouw

een onmogelijk tijdstip; bijgevolg is dit een ontmoedigende omstandigheid.

Ten tweede wijst Boor op het ontbreken van een mechanisme ter beslechting van een
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conflict tussen de ouders. Het is volgens haar een bewust inconsequente keuze.6

Het in plaats daarvan aan de man gegeven vetorecht, oordeelt de auteur als een

expliciete vorm van seksediscriminatie, gebaseerd op het lege argument der tradi-

tie.7 Terzijde wordt hierbij aangetekend dat inmiddels het Europese Hof voor de

Rechten van de Mens de gekozen oplossing (vooralsnog) niet in strijd met het

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft aangemerkt.8

De derde omstandigheid die tot uitsluiting leidt vormt het beginsel ‘eenmaal

gekozen, blijft gekozen’. Hier wordt onder meer gedoeld op de bepaling dat de

naamkeuze voor het eerste kind bepalend is voor de naam van de volgende uit

dezelfde relatie voortkomende kinderen. De auteur meent dat deze keuze verdedigd

zou kunnen worden vanuit ‘het belang van het kind’, maar te rigide is als er geen

ontsnappingsclausule is voor gevallen waarin niet gekozen is – om welke reden dan

ook – terwijl men dat wel had gewild of zou willen (op korte termijn).9

1.3 De vraagstelling van de evaluatie

1.3.1 De sociale werking van een regel

Weinig problematisch lijkt het te stellen dat evaluatie van wetgeving beoogt na te

gaan óf, en zo ja, welke aantoonbare effecten er zijn van nieuwe regels op het gedrag

van individuen. Het enige venijn zit in de term ‘effecten’, of wellicht beter: in de

invalshoek die dat begrip bijna stilzwijgend veronderstelt. Effect lijkt daarbij

identiek aan de correlatie tussen het in de regel voorgeschreven of verboden gedrag

Vraagstelling en achtergrond

6 Inconsequent in vergelijking met de geopende rechtsgang voor conflicten bij gezamenlijk gezag in art.
1:253a BW. Aanvankelijk was voorzien in een beroep op de rechter (in art. 5 lid 7 van het wetsvoorstel),
dit ondanks het negatief advies van de Raad van State. Kritiek vanuit de Kamer deed de regering
besluiten tot een oplossing die – zo werd gesteld – elke verdere discussie inzake ongelijke behandeling
zou doen verstommen: loting door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Kamerstukken II, 1992/93,
22 408, nr. 6, p. 6). Die voorspelling bleek onjuist en vervolgens werd de oplossing voor de ouderlijke
onenigheid gezocht in een uitstelperiode van maximaal drie maanden waarin het kind de naam van
moeder als een ‘voorlopige naam’ kreeg. Uiteindelijk is ook die uitweg komen te vervallen. 

7 Ook in de ‘Concluding Comments’ van de 25ste bijeenkomst van het Committee on the Elimination of
Discrimination against Woman (CEDAW ) – het orgaan dat toezicht houdt op de naleving van het VN-
Vrouwenverdrag – wordt onder punt 38 deze kritiek in de vorm van ‘concern’ verwoord; de machts-
positie van de vader wordt beschouwd als in strijd met dat verdrag. Het door de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in antwoord daarop geformuleerd standpunt (Kamerstukken II
2000/01, Brief aan TK; DCE-01/55199, 1 oktober 2001) dat die kritiek onjuist is omdat die slechts de
situatie van gehuwden betreft, doet aan de inhoudelijke juistheid van die stelling niet af. 

8 Dit werd gedaan in de uitspraak in de zaak Bijleveld v. Nederland (appl. No. 42973/98) op 27 april  2000.
‘Vooralsnog’ omdat deze zaak handelde over het principe ‘eenheid van naam’ en daarmee de hoofd-
norm inzake de keuze buiten schot blijft. Overigens betekende deze uitspraak voor de wetgever
– volgens Wortmann (2000) – een ‘opluchting’, omdat vrijwel alle alternatieven inmiddels de revue
gepasseerd waren. 

9 Boor wijst er daarbij op dat in de fase van het wetsontwerp, waarin moeders naam als standaardnaam
gold bij het achterwege blijven van een keuze, er wél voorzien was in een bedenktijd van drie maanden.
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enerzijds en het feitelijk niet of wel aangetroffen gedrag anderzijds. Impliciet berust

zo’n invalshoek op de veronderstelling dat een regel een door de wetgever verstuurde

boodschap is die ongeschonden aankomt bij alle relevante individuen, die

vervolgens deze boodschap begrijpen en daarmee in hun gedrag voortaan rekening

houden. Effectiviteit staat daarmee gelijk aan de mate van regelconform gedrag.10

Zo geformuleerd lijdt het geen twijfel dat menigeen vermoedt hier van doen te

hebben met een academische stromanconstructie; geconstrueerd omwille van het

debat. Toch lijkt veel van het parlementaire en buitenparlementaire debat over de

effectiviteit van de onderhavige naamwetgeving gebaseerd op dit simpele model,

getuige de nagenoeg uitsluitende focus op de frequentie van het verkrijgen van

moeders naam na de inwerkingtreding van de wet. Het succes of het belang van de

wet lijkt daaraan alléén afgemeten te mogen worden. 

Een perspectief dat het zicht op effecten aanmerkelijk verbreedt, is het door de

rechtssocioloog Griffiths geschetste perspectief van de ‘sociale werking van wet-

geving’ (Griffiths 1990, 1996).11 Hij bouwt voort op het werk van de Amerikaanse

antropologe Sally Moore (1973) aangaande het belang van de sociale context om

bepaalde gedragsregels voort te brengen en ook te handhaven.12 Het sociale

werkingsperspectief komt in de kern neer op het omdraaien van de blikrichting.

Waar het zojuist hierboven geschetste perspectief vanzelfsprekend vertrekt vanuit de

Haagse regelgever en de blik richt op de rest van de samenleving, kijkt men vanuit

het werkingsperspectief vanuit de samenleving naar Den Haag. Vraagt men zich

vanuit het eerste af waarom de regel niet tot verandering leidt, vanuit het tweede

gaat het om de vraag wat een nieuwe regel eigenlijk toevoegt aan de omstandigheden

die het bestaande gedrag reguleren. Hoe belangrijk is de nieuwe factor in vergelijking

met de het huidige gedrag bepalende factoren? Heeft men zich daarvan rekenschap

gegeven, dan kan men aan de hand van empirisch onderzoek trachten de

veronderstelde werkingskracht te traceren. De effectiviteit wordt aldus op een wijze

gemeten die meer recht doet aan de sociale complexiteit van gedragssituaties. Want

dan is er aandacht voor de variatie in taaiheid en doordringbaarheid van de

bestaande wereld, de bestaande gedragsafwegingen die individuen maken op basis

van de bestaande kennis met het oog op hun gegeven preferenties en gegeven hun

beschikbare middelen. Of zoals de auteur dat pleegt te stellen: “niet meer is de vraag

10 Dat logisch gesproken ‘effect’ ook kan betekenen een consistent negeren van het ge- of verbod, wordt
doorgaans in zo’n benadering over het hoofd gezien.  

11 Inmiddels heeft de auteur verscheidene malen dit perspectief anders en scherper verwoord dan in de
bronnen waarnaar hier verwezen. We beperken ons tot de hier genoemde omdat juist deze gemakkelijk
voor Nederlandse lezers beschikbaar zijn. 

12 Moore (1973) introduceert een specifieke vakterm voor die ‘sociale ruimte’: ‘semi-autonomous social
field’ (SASF). 
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houden mensen zich aan de wet, maar wat er gebeurt er als men de wet als factor

optelt bij of aftrekt van de bestaande sociale organisatie?” (Griffiths 1996, p. 481)

1.3.2 Welk gedragsverandering is beoogd?

De eerste stap in de evaluatie van de onderhavige wet is verheldering van de

bedoelde gevolgen van de wet. Duidelijk mag zijn waarom. Immers, alleen wanneer

men weet welke verandering in gedrag beoogd is, kan men vanuit de bestaande

gedragsituatie redenerend zoeken naar de daartoe belangrijk te achten voorwaar-

den. Verandert de nieuwe wet een en ander ten aanzien van die voorwaarden? Aldus

denkend, geeft men concreet gestalte aan het optellen of aftrekken waarvan hier-

boven sprake was. 

Het lijkt op het eerste gezicht dat het antwoord op de bovenstaande vraag zou

luiden: meer kinderen die de achternaam van moeder dragen. Toch is het onbetwist-

baar dat noch de memorie van toelichting op het wetsvoorstel (Kamerstukken II

1991/92, 22 408, nr. 3), noch de memorie van antwoord op het voorlopig verslag

(Kamerstukken II 1992/93, 22 408, nr. 6) en ook niet de nota naar aanleiding van het

eindverslag (Kamerstukken II 1995/96, 22 408, nr. 11) dat beoogd gevolg benoemen.

Het doel van de wetgeving heet: “te waarborgen dat ouders op een gelijkwaardige

wijze bij het doen van een keuze worden betrokken” (Kamerstukken II 1991/92,

22 408, nr. 3, p. 3-4; en diverse herhalingen in de andere bronnen).13 De wet beoogt

dus het scheppen van de voorwaarde waarbij een bepaald gedragspatroon

gerealiseerd kan worden: een besluitvorming waarin de gelijkwaardige positie van

man en vrouw tot uiting komt. Onder de voorheen geldende omstandigheden was er

van keuze geen sprake en daarmee was het denken in termen van gelijkwaardigheid

zowel in formele als in materiële zin irrelevant. Evaluatie van de wet moet er dus op

gericht zijn na te gaan in hoeverre er onder de nieuwe omstandigheid sprake is van

een gelijkwaardigheid of van de kans daarop. Het gebruik van de nieuwe optie – de

achternaam van moeder door te geven – valt te beschouwen als een indicator voor

de realisatie van de beoogde gelijkwaardigheid in de zin dat het totaal ontbreken

van een feitelijke keuze voor moeders naam ernstige twijfel wekt aan de werkings-

kracht van de wet. Het is echter onjuist andersom redenerend, de frequentie van

moeders naam als primaire indicator voor de werking van de wet te beschouwen.

Immers het resultaat van de keuze op zichzelf, welke dan ook, zegt ons niets over de

gelijkwaardige inbreng. 

Vraagstelling en achtergrond

13 De zinsnede vervolgt: “en dat duidelijk in de administratie van de burgerlijke stand komt vast te liggen
welke de keuze is die de ouders hebben gedaan”. Omdat dit laatste onder de oude regeling ook al het
geval was, blijft dit aspect buiten beschouwing. 
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Deze conclusie, wellicht op het eerste gezicht bevreemdend, is in twee opzichten

van belang. Ten eerste in ‘materieel’ opzicht; duidelijk wordt daarmee de beperkte

reikwijdte van de overheidsverantwoordelijkheid in dezen. De overheid heeft een

directe taak inzake de bevordering van gelijkwaardigheid, geen enkele echter ten

aanzien van de samenstelling van het achternaambestand. Over de achternaam ‘gaat

zij niet’ om het modieus te stellen. Ten tweede is er een ‘theoretisch’ belang: de

begripsmatige afgrenzing van de door de wetgeving gegeven ‘gedragsnorm’. Immers

men zou kunnen stellen dat er geen sprake is van een gedragsnorm in geval van

regelgeving ten aanzien van handelingen waarvan de intrinsieke waarde niet door

de wetgever maar door de actoren zelf bepaald wordt.14 Op grond van het voor-

gaande kan men echter stellen dat de betreffende wetgeving wel degelijk een

gedragsnorm inhoudt. Het is de gedragsnorm die luidt: ‘kom tot ouderlijke over-

stemming’. Zo niet, dan neemt de overheid – vanuit de verantwoordelijkheid voor

een ordelijke inrichting van de burgerlijke stand – uw ouderlijke plicht over en

bepaalt de naam van uw kind. 

De vervolgvraag die dan beantwoording vergt, luidt: in welke mate biedt de wetgever

ouders via de instrumentatie van de wet, impulsen die een beoogd gelijkwaardig

beslissingsproces bevorderen? Welke instrumenten worden aangereikt die ertoe

bijdragen dat met name de vrouw kans krijgt haar inbreng te realiseren onder

omstandigheden waarin de nagestreefde gelijkwaardigheid niet vanzelfsprekend is

en in het geding raakt? Die toespitsing van de aandacht op de positie van de vrouw

is gebaseerd op het aan zekerheid grenzende vermoeden dat de onder invloed van

de oude wetgeving gegroeide mannelijke dominantie, die gelijkwaardigheid moeilijk

te realiseren zal zijn in situaties waar er verschil van gevoelen bestaat. Vandaar ook

het aan deze wetgeving toegekende emancipatorische karakter dat er op neerkomt

via het toekennen van nieuwe subjectieve rechten een maatschappelijke situatie te

wijzigen (Macaulay 1979). Sprekend over dergelijke ‘Individual Rights Strategy’-

wetgeving, formuleert Griffiths (1990) een aantal algemene voorwaarden voor een

succesvolle wetgeving. We lopen die hieronder na om vervolgens aan de hand

daarvan de vragen te formuleren inzake de werkingskracht van de naamwetgeving.

De eerste voorwaarde is adequate communicatie van de wetgever naar de doelgroep.

Adequate informatie veronderstelt uiteraard dat de wetgever zich rekenschap geeft

van het bevattingsvermogen van de burgers en een goed zicht heeft van de wijze

14 De hier gebezigde formulering is afgeleid van een passage bij Griffiths waarin hij de door hem
bekritiseerde instrumentalistische benadering als niet goed van toepassing verklaart op dergelijke
facilitaire regelgeving (Griffiths 1990, p. 29). Daaruit vloeit tevens voort dat de sociale werkingstheorie
op zulke wetgeving niet goed van toepassing zou zijn. Deze beperking van de toepassingsruimte staat
– dunkt ons – niet bij voorbaat vast; vandaar een poging dit gedachtegoed alsnog op zulke wetgeving
toe te passen door uit te gaan van het bestaan van een impliciete gedragsnorm in dergelijke wetgeving.
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waarop burgers zich in het dagelijks leven van informatie voorzien. De adressaat

moet de regels kennen om te weten of de situatie waarin men zich bevindt de

relevante is, of de geboden opties overeenstemmen met de eigen preferenties en – in

dit geval – met die van de partner. Zonder communicatie geen werking(smogelijk-

heid). Nu is er zelden sprake van directe communicatie tussen wetgever en wet-

ontvanger; de wetgever spreekt via één of meerdere intermediairen. Het ligt voor de

hand op hen de blik te richten, daarbij in het onderhavige geval denkend aan de

gemeentelijke overheid: de afdeling Burgerlijke stand of Burgerzaken. 

Adequate informatie is een voorwaarde om – voorwaarde twee – de regels op het

eigen gedrag te kunnen toepassen. Griffiths onderscheidt primaire en secundaire

effecten. Van de eerstbedoelde is sprake wanneer het door actoren getoonde gedrag

een uitdrukking is van de gedragsnorm die de regel bevat; de actor past het gedrags-

voorschrift op hun eigen gedrag toe. In de situatie waarop het onderzoek betrekking

heeft, betekent dit dat ouders tot een besluit komen op een wijze die recht doet aan

de nagestreefde gelijkwaardigheid. Het is duidelijk dat de wet vooral primaire

effecten beoogt. Van secundaire effecten is sprake wanneer de toepassing tot stand

komt via een andere actor. Die actor kan variëren van een willekeurige medeburger

tot een functionaris – in de terminologie van Griffiths: een ‘controlespecialist’ –

belast met handhaving van de regel. In het onderhavige geval moet bij ‘functionaris’

primair gedacht worden aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand die naast infor-

mant ook als handhaver bij de geboorteaangifte een rol speelt. Hoe treden deze

diensten op? Vrienden en niet te vergeten directe familie, kunnen geacht worden een

belangrijke rol te spelen waar het gaat om informele secundaire regeltoepassing.

Stimuleren of belemmeren zij het komen tot een gezamenlijke keuze?

Een voor de werkingskracht van emancipatorische wetgeving belangrijke derde

voorwaarde is de rol van de professionele rechtsbijstand. Waar de toepassing van de

gedragsnorm in gevaar komt, vormt de toegang tot en de inhoudelijk deskundige

hulp van deze professionals een voorwaarde voor doorwerking. In dit verband is een

ander door Griffiths gemaakt onderscheid inzake effecten van belang: dat tussen

specifieke en algemene effecten. Van specifieke effecten is sprake daar waar de macht

van het recht moet worden ingeroepen om regelconform gedrag af te dwingen.

Van algemene effecten is sprake daar waar anticiperend op een mogelijk machts-

vertoon, actoren zich zó gedragen dat het niet tot zulk een vertoon komt. 

Hier dienen twee aanvullende kanttekeningen te worden gemaakt: een van alge-

meen-theoretische aard en een van praktisch-specifieke aard. Die van theoretische

aard betreft het belang van de algemene effecten versus dat van de specifieke.

Hoewel de aandacht bij het wetgevingsproces (de parlementaire behandeling daar-

bij inbegrepen) vaak geheel en al is toegespitst op de zaken die ‘voor de rechter

komen’ (de belichaming van het specifieke effect), is de invloed van het recht

Vraagstelling en achtergrond
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(c.q. de rechtspraak) in feite veel groter. Het algemene effect krijgt vaak gestalte in

de reactie van personen die een conflict hebben maar daaraan een eind maken in

het vooruitzicht van de vermoedelijke uitkomst van een mogelijk beroep op de

rechter (Galanter 1981).15 Het is dus van belang om de algemene effecten in het

vizier te krijgen bij evaluatie. Dat voert direct tot de tweede praktische kanttekening.

Immers zoals in het voorgaande is vermeld, de wetgeving voorziet niet in een beroep

op de rechter. Dat feit roept de vraag op welke betekenis dit heeft voor de werking

van de regelgeving. 

Een vierde voorwaarde waarop met het oog op effectiviteit van wetgeving gelet moet

worden, is het karakter van het sociale veld waarbinnen het te beïnvloeden gedrag

zich afspeelt. Gaat het om gedrag in het openbaar domein, op de werkplek of, zoals

hier, binnen de privé-ruimte van het partnerschap? De mate van doordringbaarheid

is een factor die voorwaarden stelt aan de impulsen ter verandering. Het type

‘organisatie’ stelt eisen aan inhoud en de verspreidingswijze van de informatie. 

Ten slotte, moet ook aandacht besteed worden aan het handhavingsapparaat. Regels

moeten uiteindelijk geëffectueerd worden: de namen geregistreerd conform de

geldende regels. Met het oog op ons onderzoek is het nuttig te wijzen op de aan-

tekening van Griffiths dat de rol van de handhaving belangrijker moet worden

geacht naarmate de communicatie tussen wetgever en addressaat complexer is en

het karakter van het sociale veld gekenmerkt wordt door een lage doordringbaar-

heid. 

1.3.3 De onderzoeksvragen

Tegen de achtergrond van voorgaande overwegingen laten zich de navolgende

vragen ter evaluatie van de werking van de naamwetgeving formuleren.

1 Welke belevingswaarde heeft de achternaam in het maatschappelijk verkeer
en welke naamstelsel(s) geniet(en) de voorkeur in de ogen van de burgers?

2 In welke mate zijn in de naamsbeleving en voorkeuren voor naamstelsels
veranderingen opgetreden in de achterliggende jaren?

De eerste twee vragen vloeien rechtstreeks voort uit de hiervoor aangestipte

relevantie van het sociale veld waarin het gedrag zich afspeelt. Partners hebben,

geheel los van de wetgeving, hun belevingspreferenties. Die vormen een normatieve

gedragscontext. Voor de wijze waarop en de mate waarin er sprake is van primaire

15 Een Nederlandse bewerking van dit invloedrijke artikel treft men aan in: Griffiths (red.), 1996.
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en secundaire effectuering, is het van belang na te gaan in hoeverre de regelgeving

daarmee ‘spoort’. Naarmate er sprake is van een grotere divergentie, zal het norm-

conform gedrag minder vaak gerealiseerd worden. 

Regelgeving veronderstelt informatieoverdracht en regelnaleving in de vorm van

toepassen op zichzelf  veronderstelt kennisname ervan.  Wat het laatste betreft: hoe

verspreid is de kennis thans? Gebrekkige kennis maakt, los van andere factoren, de

kans op keuze voor de naam van moeder onwaarschijnlijk.

Vervolgens rijst de vraag hoe men aan die kennis gekomen is. Daarmee richt zich de

aandacht op de gemeente als intermediaire kennisprovider. Daarnaast vervult de

gemeente ook de rol van regeluitvoerder en handhaver. In die rol kan men omstan-

digheden creëren die, gegeven dat men direct geconfronteerd wordt met de ouders,

al dan niet behulpzaam zijn voor hen om de regel toe te passen. Drie onderzoeks-

vragen vloeien hieruit voort.

3 In welke mate is de nieuwe regelgeving bekend bij de ingezetenen?

4 In welke mate en op welke wijze vervult de gemeente de rol van
informatie-intermediair?

5 Hoe voert de gemeente de regelgeving uit, welke problemen ondervindt
zij en welke oplossingen zijn daarvoor denkbaar (worden eventueel reeds
toegepast)? 

Eén van de meest cruciale veronderstellingen die ten grondslag ligt aan de huidige

regelgeving is het harmonieuze overleg tussen toekomstige ouders. Daarop stoelt

uiteindelijk ook de overweging van de wetgever om niet te voorzien in de gebruike-

lijke optie ter beslechting van conflicten: het beroep op de rechter. De betekenis van

die beslissing wordt pas zichtbaar wanneer we beschikken over inzicht in het

verloop van het besluitvormingsproces en de uitkomsten ervan. 

6 Hoe harmonieus verloopt het ouderlijk besluitvormingsproces?

7 Welke overwegingen gelden voor ouders bij de keuze van de achternaam?

8 Hoe vaak wordt thans voor de naam van moeder gekozen?

Bovenstaande vragen worden in de navolgende drie hoofdstukken beantwoord. Een

beschrijving en verantwoording van de wijzen waarop het daartoe noodzakelijke

materiaal is verzameld, gaat daaraan vooraf.

Vraagstelling en achtergrond
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1.4 De opzet van het onderzoek

Referentie bij de opzet van dit onderzoek vormt het eerder uitgevoerde onderzoek

(Bol en Klijn 1981). Was dat echter een zuiver verkennend onderzoek, bedoeld om de

wetgever oriëntatiepunten te verschaffen inzake te kiezen uitgangspunten voor

nieuwe wetgeving, het huidige onderzoek heeft een bredere functie. Naast beschrij-

ving van de huidige situatie gaat het ook om de beoordeling van regelgeving. Aan de

hand van de beschrijving van de huidige situatie moet vastgesteld worden in welke

mate de wetgever er in geslaagd is, of er op termijn in zal slagen, de doelstellingen

te realiseren. Identiek is echter de keuze om langs verschillende wegen het daartoe

benodigde materiaal te verzamelen waarbij het streven er uitdrukkelijk op gericht is

geweest om, waar mogelijk, zo dicht als zinvol was aan te sluiten bij de toen gekozen

methoden. In het navolgende worden de opzet, de achterliggende overwegingen en

de uitvoering van alle deelonderzoeken kort toegelicht. 

1.4.1 Brieven en e-mails

Achter gedragkeuzes gaan motieven en argumenten schuil. De verwoording daarvan

geeft ons zicht op de sociale ruimte waarbinnen de regel terechtkomt. Zicht op die

motieven in hun context te krijgen was het doel van twee initiatieven.

Ten eerste hebben we oproepen geplaatst in twee ‘damesbladen’ – Margriet en

Opzij – en in een specifiek doelgroepblad: Ouders van nu. Die oproepen kwamen

kort gezegd op neer op de vraag: Welke achternaam heeft uw kind? Gevraagd is om

schriftelijk dan wel per e-mail te reageren.16 Datzelfde hebben we ook in 1980

gedaan, zij het dat we toen de oproep in drie bladen – Opzij, Margriet en Viva –

hebben geplaatst. Toen ging het echter om de naam van de gehuwde vrouw; nu gaat

het om de naam van het kind.

In totaal ontvingen wij 65 reacties, 63 daarvan geschreven door vrouwen.17

Het merendeel (24) was afkomstig uit Margriet, veertien uit Ouders van nu en

slechts vijf Opzij-lezeressen reageerden; van 22 reacties viel niet op te maken op

welke oproep de schrijfster reageerde. Qua omvang verschilt de respons substantieel

met die uit 1980 toen maar liefst 462 bruikbare brieven binnenkwamen, waarvan

57 procent als reactie op de oproep in Opzij.18 De samenstelling van de respons-

16 De teksten van de oproepen staan vermeld in bijlage 3. 
17 Enkele brieven (5) werden door beide partners ‘ondertekend’ maar uit de inhoud viel op te maken dat

de vrouw de auteur was. Het overgrote deel bestond uit e-mail reacties; handgeschreven brieven waren
spaarzaam. 

18 Dit grote verschil zal voor een deel veroorzaakt zijn door de wel zeer bescheiden plaats die de oproep in
Opzij in feite kreeg. Maar ons vermoeden is dat er ook een ‘inhoudelijke’ oorzaak is: de naamkeuze is
niet in diezelfde mate als voorheen een ‘emanicipatie’-issue. 
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groep is echter in vergelijking met 1980 niet opvallend anders. Het signalement uit

1980 luidde: ‘de briefschrijfsters bestaan voor een groot deel uit jonge, goed

geschoolde, veelal buitenshuis werkende vrouwen. Ze wonen veelal in de grotere

steden (…)’ (Bol en Klijn 1981, p. 59). De verschillen hangen waarschijnlijk vooral

samen met het feit dat we thans ‘ouders van nu’ opriepen en toen ‘gehuwde

vrouwen’. Een derde (32%) is 30 jaar of jonger (gemiddelde leeftijd 33 jaar, de

partner 36 jaar), dat was in 1980 hoger: 54 procent. Ook nu weer valt een zekere

ontwikkelingsgraad de schrijfsters toe te dichten: 58 procent heeft een HBO of

universitaire opleiding, dat was in 1980 67 procent.19 Van de ‘tachtigers’ werkte 67

procent buitenshuis, nu doet minstens 92 procent dat. Over de duur van de relatie

hadden we toen geen informatie; nu wel, zij het van om en nabij 60 procent. Een

kwart woont minder dan drie jaar samen, de helft minder dan zes jaar en een kwart

meer dan tien jaar; de gemiddelde relatieduur bedraagt iets meer dan zeven jaar.

Van iets minder dan de helft weten we de woonplaats. Daaruit valt af te leiden dat

de briefschrijvers uit heel Nederland (zowel uit grote als kleinere plaatsen) komen;

in 1980 kwam 40 procent uit de grootste (rand)steden.

Duidelijk verschil bestaat er in een voor de hand liggend kenmerk: het hebben van

kinderen. In 1980 had om en nabij 62 procent van de schrijfsters kinderen, nu

hebben ze dat allemaal (als we de 5 zwangere schrijfsters meetellen). De helft van de

briefschrijvers heeft één kind, 36 procent heeft twee kinderen en 6 procent heeft

drie kinderen. Bij een kwart van de schrijvers is het eerste kind jonger dan één jaar,

bij de helft jonger dan twee jaar, bij 75 procent jonger dan drie jaar en bij 90 procent

jonger dan zeven jaar. Bij twee schrijfsters is het eerste kind inmiddels meerderjarig.

Kortom, de briefschrijvers zijn overwegend hoog opgeleide, jonge vrouwen, die

werken en partners hebben die wat deze kenmerken aangaat, hun gelijke zijn.

Ze zijn moeder van één  of twee jonge kinderen. 

De in omvang tegenvallende respons gaf ons aanleiding om via een andere weg een

tweede kans te wagen. In dat verband hebben we contact opgenomen met de redac-

tie van de sinds 1996 bestaande website Ouders on line; een onafhankelijk discussie-

forum voor aanstaande ouders en ouders met kinderen tot en met de puber-

leeftijd.20 Aansluitend bij de aard van het medium zijn door ons twee stellingen

geponeerd met de vraag om reactie. De tekst van de stellingen, die omwille van de

discussie een behoudend karakter hadden, luidde:

Vraagstelling en achtergrond

19 Anders dan toen weten we nu ook iets van de mannelijke partner. Zo blijkt dat driekwart van de
briefschrijfsters hetzelfde opleidingsniveau heeft als haar partner.

20 Wie kennis neemt van de discussies (www.ouders.nl) ziet dat allerlei issues – van nogal oppervlakkige
tot zeer intieme – op een open en zeer directe wijze besproken wordt. Juist het interactieve karakter
– het reageren op elkaars mening – maakt het tot een interessante site. 
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1. Het is goed dat wanneer de ouders het niet eens zijn over de achternaam van hun

kind, dat het kind dan de naam van vader krijgt; dat is tenslotte de meest

voorkomende situatie.

2. Het is goed dat de kinderen allemaal dezelfde naam krijgen: het brengt de

saamhorigheid van het gezin tot uiting.

In totaal reageerden 92 vrouwen en 3 mannen; waarvan sommigen meerdere keren

(op elkaar) reageerden zodat uiteindelijk 118 reacties binnenkwamen. Wat langs

deze weg gewonnen wordt aan inhoudelijke informatie, gaat in zekere zin ten koste

van de informatie omtrent de sociale herkomst van de reacties. Van de respondenten

hebben we geen informatie over hun achtergrond. 

De informatie uit beide bovenstaande bronnen is, uiteraard, geheel ongeschikt om

enige kwantitatieve uitspraak op te baseren. De waarde ervan schuilt hierin dat we

zicht krijgen op de inhoudelijke structuur van het ‘sociale veld’ naamgeving en

naambeleving. Antwoorden, gegeven in de juist ten behoeve van kwantitatieve

generaliseringen opgezette bevolkingsenquête kunnen er echter kleuring door

krijgen.

1.4.2 Onderzoek onder gemeenten

Om zicht te krijgen op de alledaagse praktische uitvoeringspraktijk en de daaruit

eventueel voortkomende problemen, is voorzien in een onderzoek op een deel van

de werkvloer: het gemeentehuis. Die plek is om twee redenen van belang. Enerzijds

is het de plaats waar gestalte gegeven wordt, moet worden, aan een belangrijke

voorwaarde voor de werking van de regel: de informatievoorziening aan de burgers.

In de parlementaire stukken komt men nagenoeg dit aspect niet tegen omdat

simpelweg verondersteld wordt dát de gemeente dit adequaat doet. Voor ons van

belang is: hoe doen ze dat? Daarnaast dient de gemeente uitvoering te geven aan de

administratie van de door ouders gemaakte keuze. Ook hier weer de vraag: hoe?

In eerste instantie is besloten tot het houden van een schriftelijke enquête onder

een beperkt aantal te selecteren gemeenten. Het daartoe gevoerde overleg met de

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) heeft echter geleid tot een

wijziging van de plannen. Gegeven het bestaan van een zogenaamde elektronische

‘nieuwsbrief’ aan de leden (waaronder 400 van de in totaal  496 gemeenten), is

ervoor gekozen de gemeenten langs die weg te benaderen. Ter introductie van het

onderwerp is in het verenigingsorgaan ‘Burgerzaken en recht’ een artikel aangaande

het onderzoek geplaatst (Klijn 2001). Daarna is de gemeenten een formulier

gestuurd voorzien van een korte introductie annex toelichting. In de toelichting
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werd de invullers gevraagd om de WODC-homepage te benaderen om via die weg de

enquête langs elektronische weg in te vullen.21

Bij de afsluiting medio maart beschikten we over bruikbare informatie afkomstig

van 99 gemeenten, hetgeen een responspercentage van 25 procent betekent. Aan de

hand van de beschikbare gegevens over de gemeentegrootte (aantal inwoners) en de

regionale spreiding (provincie waar gemeenten deel van uitmaken) valt vast te

stellen dat de respons als een representatieve steekproef valt te beschouwen.22

De eerste vraag in de enquête betreft de wijze waarop de gemeente voorlichting

geeft over de naamwet. Een van de denkbare antwoorden luidt: ‘via gemeentelijke

website’. Dat antwoord bracht ons op de gedachte zelf die websites te bezoeken en

de informatie te beoordelen. Daartoe is een aselecte steekproef (N=90) getrokken uit

een bestand met alle gemeenten. De sites zijn vervolgens beoordeeld aan de hand

van drie vragen:

1. Is er op de site informatie te vinden over naamkeuze, geboorteaangifte en

erkenningprocedure? Hoe volledig is deze?

2. Hoe toegankelijk is de informatie?

3. Wordt de informatie op een neutrale wijze weergegeven?

Omdat beoordeling gebaseerd op slechts één beoordelaar een ietwat riskante is,

hebben we vervolgens uit deze 90 sites, willekeurig de tekst van 15 sites gekozen en

deze, na anonimisering, door vijf leden van de begeleidingscommissie laten beoor-

delen op juistheid, volledigheid en neutraliteit van de geboden informatie.

1.4.3 Bevolkingsenquête

Ter wille van het verkrijgen van een algemeen beeld inzake de praktijk van de

naamgeving, de mening omtrent de betekenis van de familienaam, de kennis van de

daartoe strekkende geldende regels en het naamkeuzegedrag onder de nieuwe

wetgeving, is een enquête gehouden onder een aselecte steekproef uit de bevolking

van 18 jaar tot en met 72 jaar. Er is sprake van een gestratificeerde steekproef omdat

bij de samenstelling ervan gelet is op een belangrijk verondersteld criterium: de

leefsituatie van de respondent. Daarmee bedoelen we het onderscheid tussen het al

dan niet in samenlevingsverband leven of hebben geleefd. 

Vraagstelling en achtergrond

21 Aanvankelijk is op 21 januari de enquête van start gegaan onder 100 gemeenten. Omdat de respons
tegenviel (in elk geval traag op gang kwam) is op 13 februari besloten om de steekproef uit te breiden
tot 400 gemeenten en de sluiting te verschuiven naar 15 maart. 

22 Voor het formulier, de toelichting en nadere details inzake de respons: zie bijlage 4.
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De uitvoering van het onderzoek is geschied in nauwe samenwerking met het

onderzoeksbureau NIPO Amsterdam. Het veldwerk van het onderzoek is uitgevoerd

in de periode van 20 december 2001 tot en met 6 januari 2002. Voor de ondervraging

zijn 1535 respondenten benaderd, waarvan er 1127 de vragenlijst volledig hebben

ingevuld (respons: 75%).23 Op basis van dit materiaal kunnen uitspraken gedaan

worden die geldig zijn voor de Nederlandse bevolking.

1.5 Opzet van het rapport

Uit hetgeen opgemerkt is in paragraaf 1.3 volgt logischerwijs een leidraad voor de

opbouw van het betoog. Om de werkingskracht van een regeling te kunnen beoor-

delen is het van belang eerst kennis te nemen van de wijze van naamgeving en de

daarachter schuilgaande overwegingen. Kort beargumenteerd: naarmate de beleving

van de naamgeving meer ruimte laat voor noties als keuzevrijheid, valt de situatie te

beschouwen als een akker die een vruchtbare bodem biedt voor wetgeving waarin die

keuze mogelijk wordt. In hoofdstuk 2 vangen we derhalve aan met een schets van de

huidige situatie aan de hand van het beschikbare materiaal inzake de naambeleving

en de naamvoorkeur onder de bevolking. Daarbij kunnen we, via een vergelijking

met de situatie zoals aangetroffen in 1980, een beeld schetsen van de ‘autonome’

verandering die zich heeft voorgedaan. Toen werd voorspeld dat de wens tot

keuzevrijheid zich zou doorzetten. In welke mate dat het geval is geweest, zal

blijken. 

De beeldspraak voortzettend: na aandacht voor de akker verschuift in hoofdstuk 3

de aandacht naar het zaad: de wetgeving. Dat geschiedt door te bezien hoe de regels

bekendheid krijgen via de gemeentelijke voorlichting en het beleid ter zake van de

aangifte. Hoe (pro)actief stelt men zich op? Deze vragen krijgen hier beantwoording.

In hoofdstuk 4 beschrijven we de huidige praktijk in termen van de feitelijke naam-

keuzes die mensen gemaakt hebben. Daarbij gaan we eerst in op de frequentie

waarmee de naam van moeder gekozen wordt. Vervolgens wordt aandacht besteed

aan het besluitvormingsproces: de achterliggende motieven van de keuze en het

verloop van het keuzeproces. Ten slotte wordt bezien in welke mate de huidige

uitvoeringspraktijk problemen opwerpt voor ouders bij hun keuze.

Een evaluatie is niet anders dan een beoordeling. In dit geval betreft het de vraag of

de regelgeving voldoet aan de criteria die de wetgever bij de aanvang van het

wetgevingsproces heeft geformuleerd. Valt het bieden van de huidige mate van

keuzevrijheid inzake de achternaam te beschouwen als een feitelijke bijdrage tot

23 Voor nadere details inzake de opzet, uitvoering en de respons: zie bijlage 5.
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gelijkwaardigheid van man en vrouw in het maatschappelijk verkeer? Biedt de

huidige wet ruimte voor een dergelijke ontwikkeling of schiet deze toch nog tekort

en zouden wijzigingen op hun plaats zijn? Hoofdstuk 5 behandelt – in terugblik –

deze vragen. Enkele aanbevelingen sluiten het geheel af.

Vraagstelling en achtergrond





2

Naamgeving en naambeleving

2.1 De dubbelfunctie van de achternaam 

De centrale veronderstelling in het onderzoek van 1980 naar het naamgevinggedrag

(van vrouwen) luidde dat iemands opvatting over de betekenis van de achternaam,

niet zo maar een losse mening zou zijn. Integendeel, die mening zou ingebed zijn in

de wijze waarop mensen hun relatie beleven. Dat was inderdaad het geval. De

achternaam bleek in de praktijk een tweeledige betekenis te hebben: enerzijds een

symbool van saamhorigheid en anderzijds een van individualiteit. De eerste

betekenis verwijst naar de behoefte die mensen hebben om via de naam de relatie

tussen de naamdrager en een of meer anderen publiekelijk tot uiting te laten

komen; de tweede functie verwijst naar de opvatting van de naamdrager om de

eigen identiteit, de eigenstandigheid in het sociale verkeer te benadrukken.1

Een terminologisch terzijde. In de door ons geplaatste oproep op de site van Ouders On

Line luidde stelling 2: “Het is goed dat de kinderen allemaal dezelfde naam krijgen: het

brengt de saamhorigheid van het gezin tot uiting.” Uit een aantal reacties daarop werd

duidelijk dat de term ‘saamhorigheid’ bij een aantal lezeressen misverstanden opriep als

zou het primair en alleen gaan om de emotionele, gevoelsmatige verbondenheid die door

de naam gerealiseerd wordt. “Ik denk niet dat allen dezelfde achternaam iets wezenlijks

toevoegt aan saamhorigheid.” Of: “Grote onzin, vind ik. Allemaal dezelfde naam is wel

handiger, maar ik denk heus niet dat daar de saamhorigheid vanaf hangt.” 

Met dat laatste kan men instemmen zonder te ontkennen dat via de naam de

verhouding die men met een of meer anderen heeft, eenvoudigweg naar buiten zichtbaar

gemaakt kan worden en dat men daar een ordenende waarde aan toekent. Om dat laatste

was het ons (in aansluiting op de wetgeving) in stelling 2 te doen. Wellicht was het juister

geweest de term ‘kenbaarheid’ te bezigen. Zo is – gelukkig – de stelling toch ook verstaan

zoals blijkt uit uitspraken als: “Eens, al is de reden mij te vaag; een zelfde naam zegt niets

over saamhorigheid. Het schept wel duidelijkheid, zowel voor de buitenwereld als voor de

gezinsleden zelf.”2 En: “Mee eens. Leuker voor broers en zussen om dezelfde naam te

hebben”. Of nog een stapje verder in de richting van de door ons bedoelde naamfunctie:

1 Deze verschillende functieopvattingen kwamen tot uiting uit antwoorden op vragen naar de mate
waarin men het (on)eens was met uitspraken over het tot uiting moeten komen in de naam van zaken
als bloedverwantschap, de gezinsband, het getrouwd zijn en het samenwonen. Hetzelfde werd gevraagd
m.b.t. aspecten als het kunnen kiezen van de eigen achternaam (op het moment dat men meerderjarig
wordt) en het altijd dezelfde achternaam blijven houden.

2 Dit en de navolgende citaten zijn met toestemming overgenomen uit Forum van Ouders On line
(www.ouders.nl). 
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“Mee eens. Sterker, exact om die reden heb ik mijn mans naam aangenomen toen ik trouwde.

Ik wil dat wij als gezin dezelfde achternaam hebben. Om de eenheid te benadrukken. Ik zou

absoluut niet een andere achternaam dan mijn kinderen willen hebben.” Daar tegenover

staan mensen die hun naam primair opvatten als een identiteitskenmerk; “Saamhorigheid?

Ik heb mijn familienaam, onze kinderen die van mijn man (…) Hoezo saamhorig? Laten we er

met z’n allen gewoon aan wennen dat je aan de achternaam niet kunt zien of je tot hetzelfde

gezin behoort.” 3

Bij de brievenschrijfsters kwam saamhorigheid als argument in verschillende bewoordingen

terug. Rechtstreeks – ‘eenheid van het gezin’ en ‘binding met de familie’ – of indirect via het

argument dat men wil voorkomen dat de ‘geslachtsnaam uitsterft’. Tenslotte speelt die

saamhorigheidsfunctie naar onze mening ook stilzwijgend bij de argumentatie inzake

naamkeuze waarbij door schrijfsters verwezen wordt naar de bij echtscheiding

veelvoorkomende situatie dat moeder en kinderen gezamenlijk (nog een tijd) met

verschillende namen door het leven gaan; een situatie die door velen als onwenselijk wordt

beleefd.4

‘Identiteit’ aldus gebruikt, betreft de subjectieve beleving. Daarnaast kan men de

term uiteraard ook hanteren in de zin dat een naam een objectief kenmerk is ter

identificatie van een persoon door anderen, i.c. de overheid. Slechts één schrijfster

wees uitdrukkelijk op de administratieve functie van de achternaam. “Het is een

arbitraire en administratieve keus en volgens mij is het maar verwarrend om daar

begrippen als ‘eerlijk’ bij te slepen.” De consequentie van dit standpunt is: de wet is

overbodig waar het gaat om de emotionele functie van de naam. Die invalshoek is

daarom interessant omdat daarmee de vraag rijst waar de grens van overheids-

bemoeienis met de naam ligt. Daarop komen we in hoofdstuk 5 nog terug.

De voorkeur voor de ene dan wel de andere betekenis van de achternaam hing

samen, zo bleek toen, met de manier waarop mensen hun relatie beleefden. Mensen

met wat toen door ons werd aangeduid als een ‘traditionele’ relatieopvatting,

benadrukten de saamhorigheidsfunctie van de naam terwijl ondervraagden met een

‘moderne’ instelling de individualistische functie van de achternaam beklemtoonden.

Vanuit die ‘grondhouding’ konden ook de voorkeuren van de ondervraagden voor

een naamstelsel worden begrepen. Traditioneel denkenden gaven de voorkeur aan

een stelsel waarbij het gezin naar buiten treedt onder één naam en wel die van de

3 Dat die naam doorgaans die van vader is (zoals door vrouwen natuurlijk ook wordt opgemerkt) doet er
niet toe; eenmaal die naam bij de geboorte gekregen, is het een identiteitskenmerk en blijft men
dezelfde naam hanteren

4 Dat argument speelde zowel bij schrijfsters die stelling 1 verwierpen (en dus voor de naam van moeder
pleitten) met een beroep op deze veel voorkomende situatie, als ook bij de vele voorstanders van
stelling 2 (waarbij ook weer vaak de naam van moeder als de meest voor de hand liggende werd
beschouwd). 
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man; modern denkenden prefereerden die bestaande situatie in beduidend mindere

mate. Laatstgenoemden gaven vaker de voorkeur aan een stelsel waarin beide

partners hun eigen naam zouden blijven voeren.

Wat betreft de voorkeur voor de achternaam van de kinderen lag de situatie ietwat

ingewikkelder, althans voor degenen met een moderne relatiebeleving. Dat traditio-

neel denkenden de voorkeur gaven aan een stelsel waarbij alle kinderen de dezelfde

naam krijgen – en wel die van de vader – is geheel consistent met hun instelling.

De modernen kozen echter naar verhouding vaker voor een stelsel waarbij weliswaar

de kinderen eenzelfde naam zouden krijgen, maar dat zou dan óf de naam van vader

óf die van moeder dienen te zijn. 

Hier gaan we niet verder inhoudelijk in op de feitelijke naamkeuzes want dat is het

onderwerp van hoofdstuk 4. Het voorgaande dient er slechts toe te wijzen op het

belang van de sociale inbedding van het naamgevinggedrag als conditie voor de

werking van nieuwe regels. Willen die regels werken dan moeten ze aansluiten bij de

sociale reglementering. Vandaar dat we in dit hoofdstuk eerst uitgebreid nagaan hoe

de naamgeving in de dagelijkse belevingswereld gestructureerd was op het moment

dat de hier te evalueren nieuwe wetgeving van kracht werd. 

De eerste stap bestaat eruit dat we nagaan in hoeverre er nog steeds sprake is van

een zelfde relatiebeleving en, indien dit het geval is, waarmee deze instelling samen-

hangt. Met welke achtergrondkenmerken van mensen hangt dit samen: zijn mannen

anders dan vrouwen, hangt het samen met leeftijd of speelt de leefsituatie hierbij

een rol? Vervolgens gaan we na in hoeverre de eertijds gevonden samenhang tussen

relatiebeleving en naambeleving thans ook nog opgeld doet. 

De voor de hand liggende volgende stap is te kijken naar het huidige naamgeving-

gedrag van partners, met name dat van de gehuwde vrouw. Heeft de zich anno 1980

aankondigende individualiseringstendens, zichtbaar in het voeren van de eigen

achternaam, voortgezet? 

Ter afronding gaan we na hoe de voorkeur voor naamstelsels thans luidt en in welke

mate die voorkeur samenhangt met de relatiebeleving van personen. 

Met dit alles geeft dit hoofdstuk een beeld van de mate waarin een wijziging van de

wet in de richting van een zekere mate van keuzevrijheid, kan rekenen op een

gunstig onthaal. Is er sprake van een vruchtbare bodem of valt het wetgevingszaad

op de kale rots?
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2.2 Relatiebeleving en naambeleving

Om na te gaan welke betekenis de achternaam in het maatschappelijk verkeer had,

werden in 1980 de respondenten5 uitspraken voorgelegd waarin verschillende

betekenissen van de achternaam waren verwoord.6 Gevraagd werd om ten aanzien

van elke uitspraak aan te geven in hoeverre men het daarmee eens dan wel oneens

was. Diezelfde uitspraken zijn anno 2001 wederom voorgelegd. De antwoorden voor

beide metingen staan vermeld in tabel 2.1.

Tabel 2.1: Opvattingen onder de Nederlandse bevolking over betekenis van de achternaam
(Bevolkingsonderzoek)*

mee geen mee
eens mening oneens

1. Uit achternaam moet vooral de bloedverwantschap blijken 1980 68 7 25
2001 63 19 25

2. Uit de achternaam moet vooral de gezinsband blijken 1980 76 5 19
2001 61 16 23

3. Als mensen getrouwd zijn, moet uit hun achternaam 1980 71 5 24
blijken dat ze bij elkaar horen 2001 54 16 30

4. Als mensen samenwonen, moet uit hun achternaam blijken 1980 13 9 78
dat ze bij elkaar horen 2001 15 20 65

5 Men moet op bepaalde leeftijd zelf voor zijn/haar 1980 18 8 74
eigen achternaam kunnen kiezen 2001 52 13 35

6. Iedereen moet gedurende zijn/haar leven altijd de eigen 1980 50 9 41
achternaam hebben 2001 52 18 30

* 1980: N=1038; 2001: N=1127; gewogen percentages. Omdat de respondenten op elke uitspraak konden

scoren is in bovenstaande tabel horizontaal gepercenteerd.

Het eerste dat opvalt bij een vergelijking van 1980 met 2001 is dat ten aanzien van

nagenoeg elke uitspraak de omvang van de categorie ‘geen mening’ toegenomen is

met om en nabij 10 procentpunten.7 Dit betekent dat er minder polarisatie is ten

aanzien van het onderwerp. Dat lijkt weinig verbazingwekkend als men zich bewust

is van het verschil tussen de tijdgeest van de jaren zeventig toen het onderwerp op

5 Overal waar in deze studie gesproken wordt over ‘respondenten’ doelen we op resultaten gebaseerd op
de steekproef. Daar waar sprake is van ‘bevolking’ refereren we naar gewogen cijfers.

6 De betekenissen en de verwoording daarvan waren gebaseerd op een analyse van 1039 aselect
getrokken gehuwde vrouwen (die beschouwd konden worden als representatief voor de totale populatie
gehuwde vrouwen) en de analyse van de briefschrijfsters. Zie: Bol en Klijn 1981, p. 72. 

7 Een uitzondering vormt uitspraak 5 met betrekking tot de mogelijkheid om zelf op een bepaalde tijd te
mogen kiezen voor een naam.
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de emancipatieagenda werd gezet en die van de huidige tijd. In emancipatietermen

gesproken zijn we vandaag de dag wellicht ‘de naam voorbij’.8

Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke verschuivingen in de naambeleving zicht-

baar. Vóór alles is de omslag der meningen op het punt van de keuzevrijheid

(uitspraak 5) zichtbaar. Daar stijgt het aantal voorstanders in de bevolking met 34

procentpunten en daalt de tegenstand met 39 procent-punten. Nergens is zo’n ver-

schuiving zichtbaar. En opmerkelijk genoeg: alléén op deze uitspraak zijn vrouwen

significant vaker dan mannen het eens met het gestelde (56% versus 47%).9

Een tweede opmerkelijke verschuiving treedt op bij de uitspraken waarin de

‘saamhorigheidsfunctie’ van de naam in samenhang gebracht is met het gehuwd of

ongehuwd zijn (uitspraken 3 en 4). De anno 1980 dominante onderschrijving van de

saamhorigheid in geval men gehuwd is en de even grote tegenstand in geval men

ongehuwd is, blijkt in 2001 beduidend afgezwakt; dat het gehuwd zijn uit de

dezelfde achternaam moet blijken vindt thans 54 procent (in 1980: 71%), dat dit niet

voor samenwonenden gold vond in 1980 78 procent en thans 65 procent van de

bevolking. De verschillen in opvatting met betrekking tot deze twee leefsituaties,

hoewel nog aanwezig, zijn thans kleiner. Dat valt wellicht te duiden als een aan-

wijzing voor het in aantal ‘gewoner’ – en ook in emotioneel opzicht meer identiek –

geworden zijn van beide leefsituaties.10

Aan de hand van de afzonderlijke antwoorden is nagegaan in welke mate er tussen

de afzonderlijke uitspraken van iemand sprake is van een samenhang die wijst op

een onderliggende structuur van waaruit men denkt (en voelt). Zoals in 1980 het

geval was, blijkt er ook thans sprake van een samenhang maar de structuur ervan

verschilt iets. Net als toen blijken de eerste vier uitspraken bruikbaar voor het

maken van een schaal waarop degenen die hoog scoren, de saamhorigheid sterk

benadrukken en degene die laag scoren, de eigen identiteit sterk benadrukken.11

Groepeert men de scores op de totale schaal in drie categorieën, dan blijkt dat de

achternaam voor 38 procent van de bevolking een sterke saamhorigheidsbetekenis

heeft en voor 22 procent een naar verhouding sterke individualiteitbetekenis;

40 procent zit daartussen in. Kijkt men naar de samenhang met de actuele

8 Dit beeld wordt niet anders als men zich voor 2001 beperkt tot de antwoorden gegeven door vrouwen;
de percentages ‘geen mening’ worden dan zelfs iets hoger.

9 De enige andere uitspraken waar er statistisch gesproken een significant verschil is tussen de seksen
betreft uitspraak 6 (altijd dezelfde naam moet blijven houden) en uitspraak 3 (uit achternaam moet
gehuwd zijn blijken). In beide gevallen zijn mannen het vaker daarmee eens.

10 Een interessante aanwijzing daarvoor vormt het feit dat naamsgelijkheid in de leefsituatie ‘gehuwd’
anno 2001 méér tegenstand ondervindt, terwijl datzelfde bij ‘ongehuwd samenwonen’ is afgenomen
zonder dat het aantal voorstanders in die laatste conditie is toegenomen.

11 Anders dan in 1980 blijken de uitspraken 5 en 6 thans niet eenzelfde onderliggende gemeenschappelijke
betekenisruimte te vormen. Die uitspraken worden hier dus verder buiten beschouwing gelaten. Voor
een beschrijving van de schaalconstructie ziet bijlage 6.
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leefsituatie, dan blijkt dat gehuwden en verweduwden significant vaker de

saamhorigheidsbetekenis van de naam benadrukken dan de gescheidenen; de

laatste scoren hoog op de identiteit. Alleenstaanden en ongehuwd samenwonenden

zitten daartussen in; zij scoren niet extreem naar een van beide kanten. 

Om de toentertijd gevonden samenhang tussen naambeleving en relatiebeleving te

beproeven zijn in het huidige onderzoek de ondervraagden dezelfde uitspraken met

betrekking tot hun opvatting over een (huwelijks)relatie voorgelegd.12 In tabel 2.2

treft men de bevindingen aan, ook hierin een vergelijking met die van 1980.

Anders dan bij de naambeleving ziet men dat zich hier naar verhouding forse

wijzigingen aftekenen aan de uiteinden van de antwoordschalen. Meer mensen zijn

het volledig of in grote lijnen eens dan wel oneens geworden met de bedoelde

uitspraak. De beleving is dus, in het algemeen gesproken, duidelijk gewijzigd in

plaats van meer diffuus geworden. Ten aanzien van uitspraak 1, die over de

emotionele gelijkenis van de huwelijkse en de niet-huwelijkse relatie, ziet men een

toename van 23 procentpunten bij hen die het met de stelling eens zijn, terwijl de

omvang van de categorie die het daarmee oneens is met 17 procentpunten afneemt.

Verschuivingen in dezelfde orde – maar niet in dezelfde richting – treft men aan bij

de uitspraken 3, 4, 6 en 7. De verandering in de loop der tijd in relatiebeleving wordt

heel pregnant zichtbaar in de vergelijking van de spiegelbeeldige verschuiving bij de

uitspraken 1 en 2 bij degenen die het volledig eens zeggen te zijn. De onderstreping

van de emotionele gelijkheid van een huwelijkse en een niet-huwelijkse samen-

leving is sterk toegenomen, terwijl de onderstreping van het unieke karakter van de

huwelijkse staat sterk is afgenomen. Die wijziging lijkt er op neer te komen dat in de

achterliggende 20 jaar beide leefsituaties onderling verwisselbaar lijken te zijn

geworden.13

Ook bij deze uitspraken is nagegaan of er sprake is van een of meer onderliggend

antwoordpatroon. Daarbij bleek dat de uitspraken 1 en 9 niet bruikbaar waren bij de

12 In het 1980-onderzoek werd de relatiebeleving op 3 manieren gemeten: via vragen naar de opvattingen
van de ondervraagden over het huwelijk, over de rolverdeling binnen een relatie (van man en vrouw) en
over het zelfstandig blijven binnen een relatie. Het bleek dat met name de huwelijksopvatting de sterkste
samenhang had met de beleving van de naam. Om die reden zijn in het onderhavige onderzoek alleen de
uitspraken met betrekking tot de huwelijksrelatie gebruikt. Daarbij past nog de kanttekening dat een van
de toen gebruikte uitspraken niet herhaald is omdat bij analyse van de uitspraken toen al bleek dat deze
niet bruikbaar was om verschillen in ‘moderniteit’ tot uitdrukking te brengen. Afgezien van enkele kleine
tekstuele wijzigingen omwille van de duidelijkheid, zijn de toen bruikbare uitspraken nu herhaald. 

13 “Samenwonen is in slechts enkele decennia vrijwel volledig ingeburgerd. Aanvankelijk waren het vooral
de hoger opgeleide, progressieve jongeren die gingen samenwonen. Van degenen die in de jaren tachtig
trouwden, hadden nog beduidend minder laag opgeleide vrouwen vóór het huwelijk samengewoond
(…) . Onder vrouwen die in de jaren negentig trouwden was dit verschil naar opleiding nagenoeg
verdwenen”(Van Hoorn e.a. 2001, p. 33).
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constructie van de schaal ‘relatiebeleving’.14 De uitkomst ervan is een schaal waarop

degene die hoog scoren in sterkere mate de traditionele rolverdeling en relatiebeleving

benadrukken dan degene die laag scoren. De laatste leggen – noemen we het modern –

meer nadruk op gelijkwaardigheid in rollen en individualiteit in de beleving van de relatie.

Tabel 2.2: Opvattingen over de relatiebeleving onder de Nederlandse bevolking
(Bevolkingsonderzoek)*

volledig grote noch grote volledig geen
eens lijnen eens, lijnen oneens mening

eens noch oneens
oneens

1. Het huwelijk en ongehuwd 1980 26 28 7 15 19 4
samenwonen betekent 2001 49 29 4 11 6 1
emotioneel hetzelfde

2. Het huwelijk is de meest 1980 46 22 10 10 11 1
unieke band 2001 25 29 18 12 15 1

3. De verantwoordelijkheid voor 1980 26 26 13 16 18 1
inbreng van geld hoort bij man 2001 7 17 12 16 46 0

4. Het is het beste als moeder de 1980 44 20 11 11 13 1
kinderen opvangt na school 2001 22 27 14 10 27 0

5. Echtscheiding betekent dat de 1980 35 27 15 14 6 3
partners hebben gefaald 2001 9 26 20 19 25 1

6. Van scheiding zijn de kinderen 1980 68 22 5 3 1 1
altijd de dupe 2001 47 37 7 6 3 0

7. De mens is bestemd om als 1980 37 30 11 12 8 2
paar door het leven te gaan 2001 19 23 21 14 22 1

8. Gehuwde man en vrouw apart 1980 43 18 11 13 14 1
op vakantie is vragen om last 2001 15 24 18 13 29 1

9. Het is het beste als man en 1980 24 21 13 18 21 3
vrouw werk en zorg kinderen delen 2001 29 31 21 11 8 0

* 1980: N=1038; 2001: N=1127. Gewogen percentages. Omdat de respondenten op elke uitspraak konden 

scoren is in bovenstaande tabel horizontaal gepercenteerd.

Verdeelt men de scores op de relatiebelevingschaal op gelijke wijze als gedaan bij de

schaal inzake de naambeleving, dan blijkt dat 29 procent van de bevolking een naar

verhouding sterk traditionele relatiebeleving heeft, 23 procent een naar verhouding

sterk moderne, terwijl 49 procent daartussen in zit. Er blijkt geen samenhang met

leeftijd maar wel met sekse. Vrouwen hebben vaker dan mannen een moderne

relatiebeleving. De leefsituatie onderscheidt in deze ook; de verweduwden treft men

14 Voor een beschrijving van de constructie van deze schaal zie: bijlage 6. 
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significant vaker aan op de traditionele pool van de schaal terwijl de ongehuwd

samenwonenden en de alleenstaanden zich vaker aan de moderne kant

positioneren.15

De derde stap in de analyse bestond erin na te gaan in hoeverre de schalen – die van

naambeleving en die van de relatiebeleving – de veronderstelde samenhang verto-

nen. Is het (nog steeds) zo dat een moderne huwelijksopvatting samengaat met een

individualistische naambeleving en een benadrukken van de saamhorigheids-

betekenis van de achternaam gepaard gaat met een traditionele relatiebeleving?

Het antwoord op die vraag is bevestigend.16

Om enig zicht te verkrijgen op het type mensen dat gekenmerkt wordt door een

bepaalde opvatting inzake hun relatie en door hun naambeleving, hebben we de

respondenten op basis van hun scores op elk van de schalen in drie categorieën

gegroepeerd. De categorie die gekenmerkt wordt door een ‘moderne’ relatieopvat-

ting en een ‘individualistische’ naambeleving, de categorie die gekenmerkt wordt

door een ‘traditionele’ relatieopvatting en een naambeleving gekenmerkt door

‘saamhorigheid’ en de categorie die op beide schalen een middenpositie inneemt.

Aldus construeert men drie prototypische categorieën, respectievelijk de ‘traditio-

nelen’ (18%), de ‘modernen’ (11%) en de ‘middenvelders’( 23%); gezamenlijk – zie

tabel 2.3 – om en nabij de helft van de respondenten omvattend.

Tabel 2.3: Samenhang tussen positie op naambelevingschaal en relatie-instellingschaal
(Bevolkingsonderzoek)* 

Relatiebeleving schaal

Naambelevingschaal Traditioneel Modern totaal

Saamhorigheid 18 17 3 38

9 23 8 40

Individueel 2 9 11 22

totaal 29 49 28 100

* N=1127 (100%); gewogen percentages. De percentages in de cellen tellen op tot 100. Op deze wijze verkrijgt

men inzicht in de omvang van de verschillende categorieën die ontstaan bij het combineren van beide schalen.

De gecursiveerde cellen vormen de categorieën die op beide schalen een zelfde positie innemen. 

15 Uit een variantieanalyse is met behulp van de Tukey-methode nagegaan hoe de leefsituaties zich laten
groeperen op de relatiebelevingschaal. Op een vijfpuntsschaal (waarbij 3 het midden vormt) scoren
‘gehuwd’, en ‘gehuwd geweest zijnd’ 2,9 terwijl ‘alleenstaanden’ en ‘ongehuwd samenwonenden’ 3,2
scoren. Dat verschil is significant op 5%.

16 De correlatie tussen beide schalen bedraagt r = .48. Pro memorie: die tussen de vergelijkbare schalen in
het onderzoek uit 1980 was: .53 (Bol en Klijn 1981, p. 76 tabel 5.3). De verklaarde variantie is dus
ongeveer 25 procent (28 procent in 1980). De samenhang is dus iets zwakker. Waarschijnlijk, omdat de
uitspraken ten aanzien van de moderniteit in de huwelijksrelatie thans minder adequaat zijn. 



Naamgeving en naambeleving 35

Vervolgens hebben we aan de hand van een aantal achtergrondkenmerken van de

respondenten getracht na te gaan in welke mate er sprake is van een socio-demo-

grafisch signalement van de drie typen; zie daartoe tabel 2.4. 

Tabel 2.4: Achtergrondkenmerken van drie prototypische categorieën inzake naam- en
relatiebeleving (Bevolkingsonderzoek)*

Traditionelen (N=203) Middenvelders (N=257) Modernen (N=129)

Man (1,7) Vrouwen (2,0)

Verweduwden/ Alleenstaanden (2,0) Samenwonenden/
Gehuwden (1,7) Gescheidenen (2,2)

Lager/Middelbaar (1,7) HBO / WO (2,3)
VWO (1,9)

Gereformeerd / Rooms Katholiek (1,9)
Nederlands Hervormd (1,5) Niet kerkelijk (2,0)

* De driedeling is opgevat als een driepuntschaal (traditioneel = 1, midden = 2, modern = 3) en van kenmerken

van de respondenten zijn de gemiddelde scores berekend. Op basis daarvan is  met behulp van de Tukey-
analyse nagegaan in welke opzichten de kenmerkscores significant van elkaar verschillen. De significant
verschillende scores zijn in de tabel tussen haakjes weergegeven

Mannen blijken in significante mate meer dan vrouwen tot de traditionele categorie

te behoren. Verweduwden en gehuwden zijn vaker binnen de traditionele categorie

aan te treffen, terwijl de samenwonenden en gescheidenen zich in de moderne

categorie positioneren; de alleenstaanden die geen relatie hebben(gehad)

positioneren zich tussen beide voorgaande categorieën in. In termen van opleiding

treft men bij de modernen vaker HBO-ers en de wetenschappelijk opgeleiden; bij de

traditionelen de lager en de middelbaar geschoolden annex degenen met een

voorbereidend wetenschappelijke opleiding. Ook de spreiding van de bevolking in

termen van religieuze overtuiging is weinig verassend: aan de traditionele pool treft

men naar verhouding vaak personen van Gereformeerde dan wel Nederlands

Hervormde huize; Rooms Katholieken en niet-kerkelijken treft men daarentegen

vaker bij de middencategorie aan.

2.3 Het alledaags naamgevingsgedrag van de gehuwde vrouw

Hoe men zich in het dagelijks verkeer noemt was vanouds een vrouwenprobleem.

Immers, de man behield in het maatschappelijk verkeer de naam die hij bij geboorte

kreeg. Voor de vrouw diende zich, op het moment dat zij huwde, een keuzemoment
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aan: de ‘meisjesnaam’ handhaven of de ‘mansnaam’ gaan voeren.17 Wat te doen?

Dat was het emancipatoire dilemma dat in 1980 centraal stond in het onderzoek.

Daaruit bleek, zoals gezegd, dat slechts een miniem deel van de gehuwde vrouwen

– ternauwernood 2 procent – zich wist te ontrekken aan de conventie zich als

gehuwde vrouw naar de mannelijke partner te (laten) noemen. Met recht, zo bleek

uit het signalement van deze vrouwen, was hier sprake van een teken van ontsnap-

ping onder het juk van de sociaal dwingende regel. Dat met een dergelijk afwijkend

naamgedrag een ander probleem ontstond – de naamgeving van de kinderen – was

in principe duidelijk al werd daarover toen niet nader gevraagd. Alvorens na te gaan

hoe zich feitelijk dat dilemma oplost, gaan we echter hier eerst na hoe het thans

staat met dat naamgedrag van de gehuwde vrouw.

Aansluitend bij het vorige onderzoek hebben we daarom aan gehuwde en gehuwd

geweest zijnde vrouwen vragen gesteld naar hun naamgedrag in het alledaags

verkeer. Herhaald is de toentertijd gestelde vraag naar hun naamgedrag bij het

opnemen van de telefoon.18 In 1980 bleek ternauwernood 2 procent van de gehuwde

vrouwen uitsluitend of afwisselend de eigen naam te bezigen. Anno 2001 doet

21 procent van de vrouwen dat; de naam van de mannelijke partner wordt door

66 procent van de gehuwde vrouwen aan de telefoon gebruikt.19 Van de

verweduwden voert 30 procent de eigen naam (60% die van de vroegere partner);

van de gescheidenen 86 procent (en slechts 4% de naam van de vroegere partner).

Het valt niet moeilijk in de rangorde der percentages het verschil in de betekenis

van de saamhorigheid te herkennen.

Nu betreft de telefoon een situatie waarin men direct als individu benaderd wordt.

Een andersoortige situatie is die waarin men zich als partners naar buiten toe

presenteert. In zo’n situatie – men denke aan de naamaanduiding op de voordeur

van het woonhuis – doet zich ook de keuze voor tussen gezamenlijkheid versus

eigen identiteit. Hoe men zich daar gedraagt hebben we nagevraagd bij gehuwden.

Daaruit bleek dat in ruim een kwart (28%) van de huishoudens geen enkele naams-

aanduiding op de buitendeur staat. In 38 procent van de gezinnen staat alleen de naam

van de man op de deur en in 26 procent treft men (minstens) beide namen aan.20

17 Met enig gevoel voor humor kan men zeggen dat met de inwerkingtreding van de wet de mannen nu
ook een jongensnaam hebben gekregen omdat zij zich nu bij de wet ook anders mogen noemen dan ze
krachtens hun geboorteakte heten.

18 Dat is gedaan omdat uit de aan het bevolkingsonderzoek voorafgaande analyse gebleken was dat met
name zich daar problemen voordeden. We hebben thans, primair omwille van de vergelijkbaarheid,
diezelfde vraag alleen aan gehuwden en gehuwd geweest zijnden gesteld.

19 Als men de vrouwen die zeggen afwisselend de eigen naam dan wel die van de partner te bezigen, er bij
optelt, dan wordt het 27%. De resterende 7% gebruikt alleen de voornaam.

20 In 8% van de huishoudens treft men alleen de voornamen op de buitendeur.
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Beide bevindingen – de sterke groei in het gebruik van de eigen naam door gehuwd

vrouwen en het beduidend aantal situaties waarin beide namen van de partners op

de voordeur prijken – wijzen in een zelfde richting: het toegenomen en waarschijnlijk

toenemende gelijkwaardigheidbesef van de relatiepartners. Dat gegeven maakt een

situatie waarin men of om wettelijke of om sociale redenen moet kiezen, tot een

lastige, zo valt te verwachten. 

2.4 De voorkeur van de bevolking voor naamstelsels

Hoe lastig het kiezen is tussen beide aspecten van de familienaam, gegeven de

sociale regulering, valt af te lezen aan de voorkeuren die men desgevraagd uitsprak

ten aanzien van verschillende naamstelsels. Een dergelijke vraag is ook in 1980

voorgelegd.21 In 1980 werden de respondenten vijf mogelijke naamstelsels voor-

gelegd. Die opties belichaamden een variatie aan keuzevrijheid zij het dat een

volledige vrijheid ontbrak: een stelsel dat de ouders de mogelijkheid biedt bij elk

kind te beslissen welke naam het krijgt. Die optie is in het onderhavige onderzoek

toegevoegd.22

1 Alle kinderen krijgen de achternaam van vader.

2 Alle kinderen krijgen de achternaam van moeder.

3 Jongens krijgen de naam van vader, de meisjes die van moeder.

4 Alle kinderen krijgen een dubbele naam: die van vader en moeder.

5 Kinderen krijgen de naam van vader óf van moeder.

6 Ouders kunnen bij elk kind kiezen voor de naam van vader of moeder.

Binnen de beschikbare opties bieden de eerste drie opties de ouders in het geheel

geen keuzemogelijkheid. De stelsels variëren slechts op het punt van gelijkheid;

alleen het derde, het stelsel waarbij de naam aan het geslacht van het kind

gebonden wordt, voldoet daaraan in optimale zin.23 De opties 4 tot en met 6 bieden

keuzevrijheid in variabele mate. De dubbele (familie)naam laat vrijheid in de samen-

21 De wijze waarop de vraag is voorgelegd verschilt echter. In 1980 moesten de respondenten kiezen uit
vijf voorgelegde alternatieven; bij het onderhavige onderzoek kon men ten aanzien van elk stelsel
afzonderlijk de mate van voorkeur uitspreken. Deze laatste wijze van vraagstelling biedt respondenten
uiteraard meer vrijheid omdat men voor meerdere stelsels een zeker mate van voorkeur kan uitspreken.
Dat weegt op tegen het nadeel van een niet meer strikte vergelijkingsmogelijkheid met het vorige
onderzoek.

22 Onze handelwijze van toen biedt daarmee een mooie illustratie van de tijdsgebondenheid van
onderzoek; klaarblijkelijk was een dergelijke, op zichzelf voor de hand liggende optie voor ons als
onderzoekers een brug te ver.

23 Althans aangenomen dat de ‘natuur’ de vrije hand heeft; naarmate kunstmatige geslachtsbepaling meer
en meer praktijk zou worden, treedt hierin een verstoring onder invloed van sociale preferenties op.



stelling (vaders naam dan wel moeders naam voorop) en biedt daarbij tevens meer

ruimte voor eigen invulling van de onderlinge gelijkwaardigheid dan bij de

gedwongen keuze tussen de naam van óf vader óf moeder.24 De kritiek op dit laatste

stelsel vanuit het gelijkheidsideaal is in hoofdstuk 1 reeds verwoord. De laatste optie

laat de ouders alle vrijheid om naar eigen inzicht en gevoelens te handelen en

voldoet daardoor tegelijkertijd aan het vereiste van de gelijke behandeling van man

en vrouw.

Uit de beantwoording anno 1980 bleek dat verreweg de grootste voorkeur van de

bevolking(83%) uitging naar optie 1: de kinderen krijgen de naam van vader. Bijna

1 op de 10 respondenten (9%) zag wel wat in optie 5: de naam van vader of van

moeder. Die keuze werd door ons toen gekwalificeerd als een keuze voor het

‘bestaande’, hetgeen gebaseerd was op het niet mis te verstane antwoordpatroon dat

zichtbaar werd als men de voorkeur relateerde aan de huwelijksopvatting van de

respondenten. Van de respondenten met een traditionele huwelijksopvatting koos

95 procent voor de naam van vader, van de modern ingestelden deed dat 57 procent.

De optie waarbij de ouders de keuze kregen tussen de naam van vader óf die van

moeder, had binnen de traditioneel denkenden bij 3 procent de voorkeur, meer dan

een kwart (27%) van de modernen opteerde daarvoor. Een klein deel (13%) van

degenen met een moderne huwelijksinstelling had voorkeur voor optie 4: de

familienaam; niemand bij de traditioneel denkenden zag daar iets in. 

Het landschap der meningen twintig jaar later treft men aan in tabel 2.5. Men zou

vermoeden dat het nogal gewijzigd is. Is dat ook het geval?

Het eerste dat vermelding verdient betreft de verdwenen dominantie van de voor-

keur voor de naam van vader (optie 1); hoewel nog de helft (51%) van de bevolking

zich hiervoor uitspreekt, blijkt ook een substantieel deel (28%) daar tegen.

De grootste steun (74%) en de kleinste weerstand (19%) geniet optie 5, waarbij de

ouders kunnen kiezen. Juist het stelsel dat sedert 1998 in ons land van kracht is.

De andere opties, met uitzondering van het stelsel waarbij jongens de naam van

vader en meisjes die van moeder krijgen (optie 3), genieten een ongeveer gelijke

steun (om en nabij 20%); ze verschillen echter beduidend in de mate van tegenstand

die ze oproepen. De verplichte naam van moeder (optie 2) stuit op bezwaar bij bijna

de helft (49%) van de bevolking; de dubbele naam (optie 4) en een stelsel dat
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24 Geïmpliceerd werd daarbij dat ook bij de dubbele naam de eerste keuze bindend was voor alle kinderen.
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volledige vrijheid aan de ouders laat (optie 6) valt bij ongeveer 6 op de 10 in

ongenade. En 9 op de 10 bevolkingsleden staan afwerend tegenover optie 3.25

Tabel 2.5: Voorkeuren voor naamstelsel onder de Nederlandse bevolking
(Bevolkingsonderzoek)*

geheel ten dele noch ten dele geheel
mee mee eens, mee mee
eens eens noch oneens oneens

oneens

1. Alle kinderen krijgen de achternaam van vader 26 25 21 7 21

2. Alle kinderen krijgen de achternaam van moeder 5 15 31 15 34

3. Jongens krijgen de achternaam van vader,
meisjes de achternaam van moeder 1 5 13 6 75

4. Alle kinderen krijgen een dubbele achternaam:
die van vader én van moeder 9 14 16 11 50

5. Alle kinderen krijgen óf de achternaam van  
vader óf de achternaam van moeder 50 24 7 6 13

6. Bij elk kind kunnen de ouders opnieuw kiezen
welke achternaam het kind krijgt 10 10 14 13 53

* 2001: N=1127; gewogen percentages. Omdat de respondenten op elke uitspraak konden scoren is in boven-

staande tabel horizontaal gepercenteerd.

Het ligt op het eerste gezicht voor de hand in deze uitslag een bevestiging te zien

van de trend die in 1980 gesignaleerd werd: het toenemend belang dat in het

algemeen aan individuele keuzevrijheid wordt gehecht. Dat wordt nog duidelijker

als we proberen aan de hand van de aangegeven voorkeuren vast te stellen welk deel

van de bevolking thans aan welk systeem de voorkeur geeft.26 Gemakshalve is de

voorkeur uit 1980 ook ter vergelijking opgenomen in tabel 2.6.

25 Interessant is deze keuze omdat in de discussie en later in de jurisprudentie (de zaak Bijleveld v.
Nederland; vgl. noot 8) een rol heeft gespeeld waarbij dit model als het meest rechtvaardige en
gelijkwaardige werd opgevoerd. De onlangs door Boele-Woelki (2002) geuite veronderstelling dat deze
optie de door haar veronderstelde geringe frequentie waarmee de naam van moeder gekozen wordt,
zou verbeteren, lijkt weinig empirische steun te krijgen.

26 Bij de berekening van de steun is de eenduidige voorkeur van een respondent uiteraard volledig toe-
gekend aan het betreffende stelsel (1), degene met 2 voorkeuren zijn elk voor 0,5 toegerekend aan de
betreffende stelsels. Voor een gedetailleerde weergave van de procedure zie bijlage 6.
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Tabel 2.6: Uitgesproken voorkeur voor naamstelsels onder Nederlandse bevolking
(Bevolkingsonderzoek)*

Naamstelsel dat voorkeur heeft 1980 2001

Alle kinderen krijgen de achternaam van vader 86 26

Alle kinderen krijgen de achternaam van moeder 1 2

Jongens krijgen achternaam van vader,
meisjes krijgen achternaam van moeder 1 2

Alle kinderen krijgen een dubbele achternaam:
van vader én van moeder 3 8

Alle kinderen krijgen óf de achternaam van vader óf de
achternaam van moeder 9 55

Bij elk kind kunnen de ouders opnieuw kiezen welke
achternaam het kind krijgt n.v.t. 7

* 1980: N=867; 2001: N=961. Percentages voor 1980 zijn afkomstig uit: Bol en Klijn 1981, p. 79.

Duidelijk zichtbaar is hoe weinig steun het vroegere stelsel (optie 1) thans nog heeft.

Konden zich anno 1980 8 à 9 van 10 ondervraagden in een dergelijk stelsel vinden,

dat aantal is nu gedaald tot 2 à 3 op 10.  Het lijkt weinig gewaagd hier de afnemende

kracht van de traditie te herkennen. De stelsels die een (variabele) mate van

keuzevrijheid bieden, hebben thans de steun van 7 op 10 Nederlanders.

De vraag welk stelsel vandaag de dag het meest aansluit bij de gevoelens van de

bevolking valt eenvoudig te beantwoorden: het thans geldende! Dat het meest vrije

stelsel thans nog slechts een zeer geringe voorkeur geniet (7%), bevreemdt wellicht,

gezien de eerder gerapporteerde grote steun voor het principe der keuzevrijheid.

In historisch perspectief bezien laat de opmerkelijke toename in steun voor het

thans dominante stelsel zich niet anders begrijpen dan als een manifestatie van de

individualisering. In lijn daarmee is het wellicht niet te gewaagd te veronderstellen

dat mettertijd de preferentie ten aanzien van een stelsel dat ouders alle vrijheid laat,

beduidend aan steun zal winnen. Maar belangrijker dan dit is het feit dat de hier

verwoorde voorkeur ten principale de legitimatie van de overheid om te treden in

het private domein aan de orde stelt. Is het aan de overheid om de eenheid van

naam binnen het gezin te bepalen?

Zoals te verwachten, ligt de stelselpreferentie ingebed in zowel de naambeleving als

de relatiebeleving van respondenten. Degenen die een voorkeur hebben voor een

stelsel waarbij de naam van vader verplicht wordt doorgegeven aan de kinderen

scoren significant hoger op de saamhorigheidsbetekenis van de naam dan degenen

die voorkeur hebben voor stelsels die (enige) keuzevrijheid bieden (kind krijgt de

naam van vader en moeder; de naam van vader of moeder, de ouders mogen steeds
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zelf de achternaam kiezen).27 Ten aanzien van de relatiebeleving levert de analyse

een identiek beeld op. Wie een voorkeur heeft voor het vroeger in ons land geldende

naamstelsel, die heeft vaker een traditionele kijk op de relatie; degenen die voorkeur

hebben voor andere opties worden gekenmerkt door een individualistische

relatiebeleving.

2.5 Kort samengevat

Afgaande op de beleving vervult de achternaam twee functies: een symbool dat ver-

wijst naar de relationele samenhang tussen personen en een symbool dat fungeert

als individualiteitkenmerk. Voor 38 procent van de bevolking geldt dat men het

accent legt op dat saamhorigheidsaspect, voor 22 procent komt het individualiteit-

aspect op de eerste plaats. De resterende categorie valt niet te typeren. Gehuwden

en verweduwden hechten meer belang aan de saamhorigheidsfunctie, de geschei-

denen meer aan het individualiteitaspect; ongehuwd samenwonenden en mensen

zonder relatie zitten naar verhouding vaak tussen beide belevingspolen in.

De mate waarin men aan welke naamfunctie hecht, hangt samen met de relatie-

beleving die men heeft. Mensen met een traditionele instelling – gekenmerkt door

de vanouds bestaande rolverdeling tussen man en vrouw – ervaren de achternaam

meer als een saamhorigheidssymbool; 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 naambeleving in de meer brede relatiebeleving is

geen novum. Het 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 thans in

vergelijking met toen afgenomen is. Een illustratie van deze depolarisatie vormt het

gebruik van de achternaam door de gehuwde vrouw. Anno 1980 hanteerde ter-

nauwernood 2 procent van hen de eigen ‘meisjesnaam’ in het maatschappelijk

verkeer. Het ging hier om een jonge, kort gehuwde, hoog geschoolde, progressief

denkende, voornamelijk in de randstad woonachtige emancipatie-elite. Thans blijkt

dit percentage 10 maal zo groot. De zichtbaarheid 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. 

27 Bij deze analyse zijn het stelsel waarbij de naam gebonden is aan het geslacht (optie 3) en dat waarin
de kinderen verplicht de naam van moeder verkrijgen (optie 2) wegens te kleine aantallen onder-
schrijvers, buiten de Tukey-analyse gehouden.
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Een derde bevinding in dit hoofdstuk gerapporteerd 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 begre-

pen 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 voor 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! Die voorziene ontwikkeling vormt de

context waarbinnen de werking van de regelgeving beschouwd moet worden.



3

De gemeente als kennisprovider 

3.1 De communicatie met de doelgroep

Wanneer geldt een wet? Staatsrechtelijk gesproken is het antwoord eenduidig: vanaf

de dag van de officieel vastgestelde inwerkingtreding. In termen van veranderende

gedragspatronen ligt de situatie minder eenvoudig. Goed beschouwd valt de vraag,

zo gesteld, niet eens te beantwoorden. Eerder dan een exact moment te kunnen

bepalen is een sociaal wetenschappelijke analyse erop uit vast te stellen in welke

mate zich die omstandigheden voordoen waaronder de met de wetswijziging

beoogde gedragskeuzen de kans krijgen werkelijkheid te zullen worden (of reeds zijn

geworden). De vraag luidt dan: in welke mate zijn de omstandigheden die ertoe

kunnen leiden dat mensen van hun nieuwe rechten gebruik gaan maken – i.c. de

naam van hun kinderen te kiezen – aanwezig?

“Het eerste vereiste, wil men handelingen met behulp van een wettelijke gedrags-

regel kunnen beïnvloeden, is dat de beoogde actoren daar weet van hebben. Bij de

‘Individual Rights Strategy’  gaat het in eerste instantie om degene die van een

nieuw subjectief recht geniet; als hij of zij hier van niet op de hoogte is, treedt het

veronderstelde proces van ‘verzilvering’ niet in. In tweede instantie kan het maat-

schappelijk effect van een nieuw subjectief recht ook het gevolg zijn van kennis

daarvan bij degenen die het recht moeten eerbiedigen, want misschien doen ze dat

min of meer uit eigen beweging” (Griffiths 1990: 37). Kennis van de regels vormt zo’n

voorwaarde die de effectiviteit van regels bepalen; niet een voldoende maar wel een

noodzakelijke. Een voorwaarde voor de mate waarin de individuele burgers zélf die

regels op hun situatie gaan toepassen: de primaire directe effecten van de wet. 

In het algemeen geldt dat naarmate het veld meer gefragmenteerd is en de sociale

normen daarbinnen sterker afwijkend zijn van de normen die in de nieuwe regels

besloten liggen, het de regelgever meer moeite zal kosten de nieuwe regel in het veld

binnen te laten dringen en daarmee potentiële werkingskracht te geven. Van een

hoge mate van fragmentatie is in het onderhavige zeker sprake: het gaat hier in feite

om beslissingen die partners in de beslotenheid van hun eigen huishouden maken.

Daartegenover staat, zo bleek uit het vorig hoofdstuk, dat er in het veld een sterke

wens leeft om zelf te kunnen beslissen. De nieuwe regel vindt inhoudelijk dus een

voedingsbodem. Waar het voor de effectiviteit van de regel op aankomt is dus

primair de mate waarin de regelgever er in slaagt die individuele huishoudens te

bereiken. Daarover handelt dit hoofdstuk. 
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In het onderstaande gaan we na in welke mate er zo’n vijf jaar na invoering sprake is

van kennis van de wet bij de burgers, bij wie en via welke wegen men die kennis

vergaard heeft. In dit laatste verband gaat onze aandacht uit naar één kennisprovider

in het bijzonder: de gemeente. Waarom? Ten eerste omdat de gemeente in dezen als

vertegenwoordiger van de regelgever de communicatieplicht heeft naar de inwoners

toe. Dat is weliswaar een als vanzelfsprekend beschouwde opdracht – waarvan men

veronderstelt dat die regelconform wordt uitgevoerd – maar daarmee is het nog geen

werkelijkheid. En voor zover werkelijkheid, verondersteld mag worden dat er sprake

zal zijn van variatie in de wijze waarop de kennis wordt verspreid en daarmee

variatie in de doeltreffendheid ervan. Ten tweede is de gemeente interessant omdat

deze de regel ook moet handhaven. Hoe geschiedt dat? In welke mate weet men

problemen met de naamkeuze te voorkomen dan wel naleving te garanderen? 

3.2 Kennis der wet

3.2.1 Wie kent de wet en in welke mate?

In 1980 werd de ondervraagden zes uitspraken voorgelegd om aan de hand daarvan

hun wetskennis te peilen. Drie van die uitspraken hadden betrekking op de naam

van de partners in een huwelijksrelatie, de andere drie zagen op de naam van de

kinderen zowel die binnen als buiten het huwelijk geboren. In het huidige onder-

zoek hebben we, zo dicht mogelijk aansluiting zoekend bij die uitspraken, de

respondenten weer diezelfde uitspraken voorgelegd. Tabel 3.1 geeft de beide

metingen weer.

Ter toelichting twee opmerkingen. Ten eerste omtrent het juiste dan wel onjuiste

antwoord. Bij de oorspronkelijke vraag  konden de respondenten alleen kiezen uit

de antwoorden: juist/onjuist/weet niet. Met uitzondering van uitspraak 2 – geldt

voor 1980 én voor 2001 dat het correcte antwoord steeds luidt ‘onjuist’. Bij uitspraak

2 – of de gehuwde man zonder meer de naam van de echtgenote mag gebruiken –

geldt sinds de nieuwe wet dat het correcte antwoord ‘juist’ is; in 1980 was dat

‘onjuist’.1 De nieuwe wet bepaalt expliciet dat mannen ook de naam van hun partner

kunnen voeren. 

1 Gegeven het feit dat de wet geen bepaling bevatte omtrent de bevoegdheid van de man, redeneerden
we dat de wetgever geen uitzondering maakte op de hoofdregel dat ieder slechts de eigen naam voert.
Alleen voor de vrouw werd door de wetgever een  uitzondering gemaakt. Onze interpretatie vindt steun
in Asser/de Boer 1998, nr. 49. Daar wordt opgemerkt dat de bevoegdheid met de nieuwe naamwetgeving
thans ook aan de man is verleend (onder toevoeging dat niet te verwachten valt dat dit grote maat-
schappelijke betekenis zal hebben).
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Ten tweede over de telling. Hoewel niet alle vragen even gemakkelijk waren

– de uitspraak 4 bijvoorbeeld is onjuist omdat de naamgeving thans gebonden is aan

de naam van het eerste kind zodat de keuzevrijheid nadien niet meer bestaat –

hebben we gemeend om niet tot een weging van antwoorden over te gaan.

Dit omdat op die wijze aangesloten kon worden bij de meting uit 1980.

Tabel 3.1: Kennis onder de Nederlandse bevolking van wettelijke regels inzake de
achternaam (Bevolkingsonderzoek)*

correct niet correct weet niet
beantwoord beantwoord

Uitspraken over naam partner
1. Een gehuwde vrouw is verplicht de achternaam 1980 50 43 7

van haar man te gebruiken 2001 92 6 2

2. Een gehuwde man mag altijd zonder meer 1980 83 6 11
de achternaam van zijn vrouw gebruiken 2001 18 70 12

Uitspraken over naam kinderen
3. Kinderen krijgen altijd de achternaam 1980 89 19 2

van hun vader (als die er is) 2001 80 18 2

4. Bij aangifte van de geboorte kan men altijd 1980 61 43 16
het kind de achternaam van de moeder geven 2001 20 69 11

5 Het kind van een ongehuwde moeder krijgt 1980 14 80 6
bij de geboorte altijd haar achternaam 2001 36 57 7

6. Als een man een kind erkent, krijgt 1980 nvt nvt nvt
het automatisch zijn achternaam 2001 64 29 7

* 1980: N=1038; 2001: N=1127; gewogen percentages. Omdat de respondenten op elke uitspraak konden

scoren is in bovenstaande tabel horizontaal gepercenteerd.

Op het eerste gezicht lijken er – uitgezonderd uitspraak 3 – nogal opvallende en niet

te begrijpen verschillen in de mate van kennis van de wettelijke regels anno 1980 en

2001. Bij nader inzien valt er echter een patroon te ontwaren.

Een eerste stap ter interpretatie vormt het besef dat de situatie van de

ondervraagden in 1980 in een belangrijk opzicht afwijkt van die van 2001. Toen was

er géén sprake van enige recente wijziging in de wettelijke regels, in 2001 was dat

juist wél het geval. Dit verschil is daarom belangrijk, omdat het in 1980 moeilijk, zo

niet onmogelijk, is om wetskennis te onderscheiden van overleveringskennis, kennis

die slechts berust op vanzelfsprekende en daardoor sociaal dwingende gebruiken.

Op die macht der gewoonte werd  toentertijd in het rapport ook gewezen ter
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interpretatie van de 90 procent juist-score op de uitspraak: ‘een getrouwde vrouw

mag altijd zonder meer de achternaam van haar man gebruiken’ (Bol en Klijn 1981,

p. 50-51).2 Inderdaad, wettelijk gesproken had de vrouw die bevoegdheid  maar ze

was er niet toe verplicht. Dat laatste nu was slechts bekend bij 50 procent der

ondervraagden en de hoge juist-score berustte, zo mag men veronderstellen, meer

op overlevering dan op wetskennis. De gewoonte overschaduwde de wetskennis.

Eenzelfde redenering is van toepassing – ook al werd dat in het betreffende rapport

toen niet door ons opgemerkt – voor de kennis inzake kindernaam (uitspraak 3).

Ook hier gaven 9 op de 10 het goede antwoord zonder echt de wet te kennen.

De beduidend lagere juist-scores bij uitspraken die meer specifieke wetskennis

veronderstellen – uitspraken 4 (61%) en 5 (14%) – wijzen daarop. 

De situatie anno 2001 is daarom zo interessant omdat we hier in staat zijn de

betekenis van de twee vormen van kennis enigermate te ontrafelen.  Laten we

aanvangen bij de naam van de gehuwde vrouw (uitspraak 1). Wettelijk gezien is er

niets in haar positie veranderd; gewijzigd is de sociale dwingendheid in het voeren

van de naam van haar echtgenoot. De bijna twee maal zo hoge juist-score (92% in

2001 versus 50% in 1980) weerspiegelt dan ook waarschijnlijk primair die invloed

van de verzwakkende gewoonte. Dat de wetskennis geringer is valt af te leiden uit de

vergelijking met de score op uitspraak 2 (de bevoegdheid van de man). In die

wettelijke regel is, zoals opgemerkt, verandering gekomen. In 1980 gaf 83 procent

het correcte antwoord – dat een man dat niet zonder meer mocht doen – naar wij

vermoeden primair op basis van het feit dat het ‘not done’ was. Dat laatste is thans

nog steeds zo, en bij een – verondersteld – gelijkblijvend niveau van wetskennis bij

de burger in de straat is de correcte score dus begrijpelijk veel lager. Inzake de

naamgeving van de kinderen geldt een identieke situatie. Wettelijk is hier een

verandering gerealiseerd, maar het ligt in de rede te veronderstellen dat sociaal

gesproken vaders naam nog wet is. Op het eerste gezicht (zie uitspraak 3) lijkt men

goed op de hoogte is van de wetswijziging; 80 procent scoort correct. Maar de lagere

scores bij de twee daarop volgende uitspraken – uitspraak 4 (20%) en uitspraak 5

(36%) – maken het waarschijnlijk dat ook hier de wetskennis geflatteerd is.3

Is het voorgaande speculatie (in de goede zin van het woord), dankzij het feit dat we

in het huidige bevolkingsonderzoek ook expliciet gevraagd hebben óf men al dan

2 Deze  uitspraak is in het onderhavige onderzoek niet meer in diezelfde bewoording herhaald; wel is de
inhoudelijk daarmee verwante uitspraak opgenomen die de materie verwoordt vanuit de positie van de
man. Die laatste is relevant omdat de huidige wetswijziging een verandering in de positie van de man
gebracht heeft en niet in die van de vrouw. 

3 Interessant, omdat het traditie-argument ook de andere kant op werkt, is de hogere juist-score bij
uitspraak 5 in 2001 (36%) in verhouding tot 1980 (14%). Het ligt in de rede te veronderstellen dat het
feit dat de toename van het aantal buitenhuwelijkse geboorten  waarbij de manlijke partner overigens
het kind erkent, ertoe bijdraagt dat men thans vaker het juiste antwoord geeft.
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niet op de hoogte was van de wetswijziging uit 1998, kan nagegaan worden in welke

mate de empirie hier ondersteuning biedt. Relateert men het antwoord op de vraag

naar het al of niet op de hoogte zijn van de wetswijziging aan de beantwoording van

uitspraak 3 (kinderen krijgen altijd de achternaam van vader) dan blijkt dat van

degene die de wet zeggen te kennen 87 procent het goede antwoord gaf. Van dege-

nen die echter zeiden de wet niet te kennen, gaf 52 procent het goede antwoord. Dat

betekent dat het correcte antwoord voor om en nabij 35 procent van de gevallen op

wetskennis berust. Dat wetskennis kan variëren in precisie, illustreert de bevinding

die resulteert uit het relateren van de vraag naar wetskennis aan uitspraak 4 (bij

aangifte altijd de naam van moeder mogelijk). Nu blijkt dat van degenen die zeggen

te weten dat de wet gewijzigd is, 15 procent het correcte antwoord geeft, terwijl van

hen die zeiden van die wetswijziging niet op de hoogte te zijn, maar liefst 35 procent

het correcte antwoord gaf. Gedeeltelijke kennis kan dus ook tot fouten leiden!

Dit alles leidt tot de conclusie dat ongeveer 4 jaar na wetswijziging om en nabij 35

procent van de bevolking in enige mate daarvan feitelijk op de hoogte blijkt.

Aanmerkelijk minder dan men zou denken afgaande op het door respondenten

gegeven antwoord op de vraag daarnaar, want dan zegt 74 procent dat dit het geval

is. Nagegaan is of de respondenten die zeiden de wet te kennen aan een specifiek

socio-demografisch signalement beantwoorden. Dat is nauwelijks het geval.

3.2.2 Kennis via welke wegen?

Anders dan in 1980 is dit keer ook gevraagd naar de kennisbronnen. De beantwoor-

ding daarvan staat vermeld in tabel 3.2.

Tabel 3.2: Bron van kennis over de wetswijziging inzake naamkeuze kind
(Bevolkingsonderzoek)

Bron van informatie Percentage*

Krant 53
Radio/TV 34
Kennis/vriend/familie 34
Informatie van Gemeente 14
Tijdschrift 8
Notaris 3
Studie/beroep/werk 2

Weet niet / onbekend 8

* 2001: N=835; Gewogen percentages. Omdat meerdere antwoorden mogelijk waren, tellen de percentages niet

op tot 100 procent.
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De belangrijkste bron blijkt de krant, met op de tweede plaats respectievelijk de

radio/tv en het eigen sociale netwerk. De gemeente neemt een naar verhouding

bescheiden vierde plaats in. Een dergelijke ‘losse’ frequentie biedt echter weinig

zicht op de betekenis van een bron voor betrokkenen. Enige voorzichtige indicatie

daarvoor valt te ontlenen aan het patroon van het bronnengebruik door onder-

vraagden. Zo blijken bronnen als ‘krant/radio/tv en tijdschrift’ duidelijk samen te

hangen, terwijl datzelfde het geval is met de bronnen ‘informatie van gemeente en

notaris’. De bron ‘kennis/vriend/familie’ is een afzonderlijke, evenals de bron

‘studie/beroep/werk’. Deze clustering overziende is het wellicht niet al te gewaagd

om juist het cluster ‘gemeente/notaris’ te beschouwen als de meest voor de hand

liggende bron voor hen die gericht op zoek zijn naar informatie, dit in tegenstelling

tot de andere bronnen. Tot die interpretatie draagt bij het feit dat dit informatie-

cluster met name aangetroffen wordt bij de kleine categorie onder de bevolking (8%)

die minstens drie kennisbronnen meldde.4 Daarmee wint de potentiële betekenis

van de gemeente aan gewicht.

3.3 De gemeente als spreekbuis van de wetgever

Laten we, conform een veelgebezigde metafoor, de gemeente opvatten als de

spreekbuis van de wetgever. Dat hier de wetgever spreekt met één stem ligt aller-

minst voor de hand. De voorgeschreven tekst voor alle sprekers is identiek, maar

hoogstwaarschijnlijk zullen dictie en performance nogal variëren. Aldus denkend is

de complexiteit van de noodzakelijke communicatie tussen regelgever en doelgroep

geproblematiseerd. In deze paragraaf proberen we een beschrijving te geven van de

variatie daarin. Enerzijds op basis van hetgeen de gemeenten ons desgevraagd

gemeld hebben over hun activiteiten, anderzijds op basis van eigen bestudering en

beoordeling van het gemeentelijk optreden.

3.3.1 Wat zeggen gemeenten te doen?

Getracht is zicht te krijgen op de aard en de omvang van de voorlichting die

gemeenten geven aan hun ingezetenen. Uit tabel 3.3 laat zich naar onze mening

opmaken dat de gemeentelijke activiteit zich in hoofdzaak concentreert op bronnen

die men zou kunnen kwalificeren als ‘reactief’ (antwoord op vragen) en weinig

arbeidsintensief (verspreiding van standaardfolders).5 Die interpretatie stoelt met

name op de beantwoording van de vraag omtrent de wijze waarop de gemeenten

4 Van hen die de wet zeiden te kennen noemde 40 procent 1 kennisbron (met name vaak:
‘studie/werk/beroep’); 20 procent 2 kennisbronnen ( met name het cluster ‘krant-radio/tv-tijdschrift’).
De categorie die 3 bronnen noemde putte naast ‘notaris-gemeente’ ook uit ‘krant-radio/tv-tijdschrift’. 

5 Om misverstanden te voorkomen: ‘reactief’ wordt hier slechts gebruikt tegenover ‘pro-actief’ en ziet
slechts op de richting van de informatie. Een (negatieve) kwalificatie is hier in het geheel niet beoogd.
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vorm geven aan een actief voorlichtingsbeleid. Meer dan de helft (52)6 van de

gemeenten beantwoordt de vraag via de optie ‘niet van toepassing/geen antwoord’,

hetgeen wij moeilijk anders kunnen interpreteren als een erkenning dat van een

dergelijk actief beleid geen sprake is. Slechts 5 gemeenten gaven aan dat men voor-

lichtingspaketten verspreidt. Nagenoeg de helft (46) zegt hier dat men informatie

verschaft bij de ondertrouw. Los van de inhoudelijke aard van de informatie, dat

aspect komt later aan de orde, lijkt dit een typische vorm van ‘reactief’ beleid.7

Tabel 3.3: Wijze van voorlichting over de geldende naamwetregeling door de gemeenten
(Gemeentenenquête) 

Vormen van gebruikte voorlichting Aantal*

Voorlichting aan het loket, via telefoon 96
Postbus 51 folders 55
Gemeentelijke website 29
Vaste rubriek in krant 6
Rubriek in gemeentegids 3
Aangifte huwelijk/geboorte 2

n.v.t./geen antwoord 2

* Gelet op het totaalaantal geven we de voorkeur aan absolute getallen. 

In nog sterkere mate dringt dit beeld zich op in de beantwoording van de vraag of de

gemeenten voorlichtingsmateriaal verspreiden onder instanties waarmee toekomstige

ouders doorgaans contact opnemen. Tabel 3.4 laat de beantwoording zien. De conclusie is

duidelijk: de overgrote meerderheid van de gemeenten laat deze mogelijkheid onbenut. 

Tabel 3.4: Verspreiding van voorlichtingsmateriaal over naamwetgeving door gemeenten
(Gemeentenenquête)

Instanties waarbij materiaal verspreid is Aantal*

Verloskundige 17
Huisartsen 4
Ziekenhuizen 3
Geboortewinkels 1
Notarissen 1
Anders 6

n.v.t./geen antwoord 76

* Gelet op het totaalaantal geven we de voorkeur aan absolute getallen. 

6 Daar 99 gemeenten de enquête hebben ingevuld, is het absolute aantal nagenoeg identiek aan het percentage.
7 De formulering ‘ondertrouw’ moet men ruim opvatten. Dat was de door ons op het formulier gekozen

verwoording. Achteraf gezien een weinig gelukkige, want ongetwijfeld zal men bij invulling hier ook de
informatievoorziening bij erkenning hebben ondergebracht. Dat doet uiteraard niets af aan het
reactieve karakter.
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3.3.2 www.gemeente.nl

Het ligt, gegeven de stand der beschikbare communicatiemiddelen, voor de hand te

veronderstellen dat het internet een medium vormt waarvan de gemeenten gebruik

maken. Het is weinig arbeidsintensief (aangenomen dat men eenmaal de beschikbare

informatie op de site gezet, er verder weinig omkijken naar heeft) en tevens voor

nagenoeg iedereen op elk tijdstip toegankelijk. Dat laatste althans, wanneer van de

kant van de gemeente de relevante informatie op toegankelijke wijze wordt

aangeboden. De vraag in welke mate dat het geval is, laat zich in principe op een

betrekkelijk eenvoudige wijze beantwoorden: door zelf te gaan surfen.

Het onderstaande legt verslag van die onderneming.

90 websites bezocht

De eerste fase bestond eruit dat we een verkenner op pad stuurde met de simpele

boodschap: go and find. Uit de lijst met gemeentenamen op  de site www.overheid.nl

– allemaal gemeenten met een website – is een aselecte steekproef getrokken van in

totaal 90 gemeenten.8 Indien benaderd, werd een zoektocht gestart met als opdracht

antwoord te verkrijgen op de volgende drie vragen:

1. Is er informatie te vinden, primair over naamkeuze en secundair over daarmee 

gerelateerde items als geboorteaangifte en erkenning(sprocedure)? Hoe volledig

is deze informatie?

2. Hoe toegankelijk is de informatie?

3. Is de weergave van de bestaande keuzemogelijkheid neutraal? 

Ad 1: Volledigheid van informatie

Zoekend naar informatie over naamkeuze bleek bij ruim eenderde (32) van de

bezochte gemeenten in het geheel géén inhoudelijke informatie over burgerzaken.

Wél inhoudelijke informatie over burgerzaken (zoals geboorteaangifte, erkenning)

maar géén informatie over naamkeuze gaf minder dan eenderde (26) van de

gemeentesites. Enige informatie betreffende naamkeuze – naamkeuze als zelfstandig

item dan wel gekoppeld aan geboorteaangifte of erkenning – werd door eenderde

van de gemeenten  (32) geboden. 

Bij vier van deze 32 gemeenten bleek de geboden informatie niet van erg inhoude-

lijke aard.9 In negen gevallen liet de informatieverstrekking duidelijk te wensen over:

8 Dit geschiedde in de periode december 2001/januari 2002. Van het oorspronkelijke aantal getrokken
gemeenten bleek van 4 de website nog in oprichting of bleek om andere reden niet oproepbaar.
Daarvoor is een andere gemeente in de steekproef opgenomen.

9 Dit houdt in dat er informatie wordt gegeven over hoe men aan de relevante informatie kan komen e.d.
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de informatie was onsamenhangend of onvolledig. Zo bleek men bij vijf gemeenten

nogal moeite te hebben met het onderscheid tussen ‘gehuwden’ en ‘ongehuwden’ in

relatie tot naamkeuze. Een keer leek het alsof ongehuwden niet de mogelijkheid tot

naamkeuze hebben terwijl bij enkele andere gemeenten de kwestie van de

naamkeuze sterk wordt gerelateerd aan het erkennen van het kind door de vader. In

dat geval wordt de naamkeuze in geval van een huwelijk niet of nauwelijks vermeld.

Ad 2: Toegankelijkheid van informatie

De informatie over naamkeuze op de gemeentelijke websites is zeer uiteenlopend.

In de meeste gevallen is deze vrij beknopt, hetgeen leidt tot cryptische zinnen die

voor een gemiddelde burger hoogstwaarschijnlijk niet duidelijk zijn. Er zijn maar

weinig gemeenten die de informatie over naamkeuze op een publieksvriendelijke

wijze hebben weten te vertalen. Pas wanneer men er gericht naar zoekt, is de

informatie over geboorteaangifte, erkenning en naamkeuze redelijk snel te vinden.

De ingangen zijn veelal: diensten/ producten, gemeente of digitaal loket en

vervolgens burgerzaken. Een enkele keer was de informatie over naamkeuze

uitsluitend te bereiken via het zoekprogramma of de FAQ’s.

Bij de betreffende 32 gemeenten valt de informatie over de naamkeuze op de

volgende wijze te vinden:

– bij 4 gemeenten uitsluitend bij geboorteaangifte;

– bij 4 gemeenten uitsluitend bij erkenning;

– bij 3 gemeenten bij zowel geboorteaangifte als erkenning;

– bij 5 gemeenten bij een afzonderlijk item naamkeuze;

– bij 16 gemeenten bij zowel geboorteaangifte en/of erkenning als bij een

afzonderlijk item naamkeuze.

Wanneer men het bieden van een afzonderlijk item ‘naamkeuze’ als minimale

voorwaarde voor klantvriendelijkheid hanteert – een redelijke eis in onze ogen – dan

moet men uit bovenstaande concluderen dat  tweederde (21) van de 32 gemeenten

die enige informatie verschaffen dat op een acceptabele wijze doet. Op het geheel

van de bezochte sites betekent dit dat 1 op de 5 gemeenten op toegankelijke wijze

informatie over de naamwetgeving verspreidt.

Ad 3: Neutrale weergave van de keuzemogelijkheid

Van circa 20 websites kan iets worden vermeld over de neutraliteit van de informatie-

verstrekking inzake de naamkeuze. In meerderheid is deze neutraal  in de zin dat

aangegeven wordt dat de ouders de keuze hebben. Soms vereist het wel goed

leeswerk omdat een en ander omslachtig wordt aangegeven en het noodzakelijk is

om alle relevante informatie te lezen (en niet alleen wat direct zichtbaar is op het

beeldscherm). Bij 5 gemeenten is de informatie tendentieus in de zin dat sterk
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nadruk ligt op het feit dat bij gehuwde ouders het kind (automatisch) de achter-

naam van de vader en/of  bij ongehuwde ouders de achternaam van de moeder

krijgt.

15 websites beoordeeld door experts

Nu kleeft aan het bericht van de bovenstaande verkenner uiteraard het nadeel van

het enkelvoudige en daarmee samengaande oncontroleerbare karakter van dat

oordeel.  Om dat bezwaar te reduceren bestond fase 2 eruit dat we 15 willekeurig uit

de 90 sites gekozen teksten anoniem hebben voorgelegd aan experts. Aan hen de

vraag om ze te beoordelen op drie aspecten: volledigheid, juistheid en neutraliteit.10

Zoals eerder vermeld, als beoordelaars zijn aangezocht 5 leden  van de

begeleidingscommissie gegeven hun specifieke kennis van de materie.

Uit de analyse van hun beoordeling blijkt dat zij – geheel onafhankelijk van elkaar –

het in hoge mate eens waren waar het gaat om de volledigheid en de juistheid van de

informatie. Dat was niet het geval waar het gaat om de neutraliteit.11 Dit impliceert

dat op vrij eenduidige wijze valt vast te stellen welke informatie juist en volledig is;

ten aanzien van de neutraliteit van een tekst is dat niet het geval.12

Ten aanzien van ‘volledigheid’ kregen 2 teksten van alle beoordelaars een voldoende,

terwijl 4 teksten door vier beoordelaars als voldoende werd beschouwd. Vijf teksten

werden door alle beoordelaars als onvoldoende gekwalificeerd en 1 tekst door vier

van hen. Twee kwamen er duidelijk als de besten uit. 

Wat betreft ‘juistheid’ geldt  een ongeveer identiek beeld. Drie teksten werden door

alle beoordelaars als voldoende beoordeeld,  en eveneens drie kregen viermaal

diezelfde kwalificatie. Twee teksten werden unaniem onvoldoende beoordeeld en

nogmaals twee werden door vier van de vijf als zodanig gekwalificeerd. Ook op dit

criterium waren de teksten van de eerder genoemde gemeenten de beste volgens de

beoordelaars. De als slechtste tekst ten aanzien van juistheid en de slechtste ten

aanzien van volledigheid staan evenals de twee beste in bijlage 7 vermeld.

10 Ten aanzien van elk aspect is gevraagd na lezing een cijfer toe te kennen op de schaal 1-10. Ook is
gevraagd het cijfer toe te lichten.

11 Een maat ter vaststelling van de onderlinge overeenstemming is de Cronbach alpha. Deze moet
minstens .80 bedragen wil er sprake zijn van een redelijke samenhang. Voor het aspect ‘volledigheid’
bedraagt deze (gestandaardiseerde) alpha .94; voor ‘juistheid’: .89 ; voor ‘neutraliteit: .68. De samen-
hang duidt op de richting van de beoordeling, niet op de absolute hoogte van de scores. Daarmee wordt
gecorrigeerd voor de verschillen in reikwijdte die nu eenmaal eigen is aan personen. Sommige beoor-
delaars benutten de volledige scoreruimte van 1 t/m 10, anderen hebben een kleinere. 

12 Opvallend genoeg, speelt het verschil in sekse – of beter: gender – bij het laatste aspect geen rol van
betekenis ter verklaring van dit gebrek aan samenhang!



De gemeente als kennisprovider 53

Hoewel van onderlinge consistentie in beoordeling op het punt van ‘neutraliteit’

geen sprake is, blijken 3 sites op dit punt aan door alle  beoordelaars voldoende te

worden beschouwd, terwijl bij nog eens 3 slechts een beoordelaar onvoldoende

scoort. 

Al met al blijken 2 op de 5 sites de toets der kritiek niet te doorstaan. Afgaande op de

opmerkingen van de beoordelaars wordt deze situatie veroorzaakt door de volgende

tekorten:

1. Veelal ontbreekt een duidelijke indeling.

2. Het woordgebruik is niet consequent; (door elkaar gebruik van termen als

geslachtsnaam/achternaam, gehuwde/getrouwde moeder.

3. De informatie is weinig begrijpelijk (weet de gemiddelde burger wat familie-

rechtelijke betrekkingen zijn?).

4. Feiten die niets met de naamkeuze te maken hebben worden toch vermeld

(geslachtsnaamswijziging).

5. Slechts bij uitzondering wordt aandacht besteed aan vreemd recht (geldt ook

voor kinderen die buiten Nederland geboren zijn).

6. Eveneens wordt bij uitzondering gewezen op het feit dat kinderen zelf mogen

kiezen als ze 16 jaar of ouder zijn.

7. Hoewel slechts relevant voor een heel klein aantal, nergens wordt melding

gemaakt dat de naamskeuze niet mogelijk is indien de geslachtsnaam bij KB is

vastgesteld.

Ten slotte, betreft dit alles afzonderlijke tekorten, het feit dat een betrekkelijk groot

aantal sites niet als voldoende beschouwd kon worden, vindt mede zijn oorzaak in

het feit dat verschillende gemeenten elkaars tekst eenvoudig weg overgenomen

lijken te hebben en daarmee ook elkaars fouten. 

3.4 Kort samengevat 

Kennis van de regels is een noodzakelijke voorwaarde om de via die regels toe-

gekende 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 om aldus een schatting te maken voor de mate waarin nieuwe regels

bekendheid genieten, dan blijkt dat de nieuwe wet inzake de naamskeuze 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. 
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Aan die kennis komen burgers via voor de hand liggende bronnen als de krant (door

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

vrienden (beide wegen door 34% genoemd) en door informatie verstrekt van de zijde

der gemeente (14%). 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 een kleine categorie die meerdere bronnen aanboort

– typisch iets voor hen die gericht zoeken – lijkt dit kale omvangcijfer een onder-

schatting 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. 

Van 90 gemeenten is binnen het kader van dit onderzoek de website bezocht op

zoek naar het wat en hoe. Bij 32 daarvan bleek in het geheel geen informatie over

burgerzaken; 26 gemeenten geven wel informatie over burgerzaken maar niet over

de naamkeuze. Resteren 32 gemeentelijke websites die enige informatie bevatten.

Van 21 van deze sites kan gezegd worden dat ze voldoen aan het criterium van toe-

gankelijkheid; 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  4 op de vijf sites geheel niet of

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

matievoorziening mag stellen. Een door vijf experts vervolgens uitgevoerde

inhoudelijke beoordeling van de tekst van 15 willekeurig gekozen sites – op

‘volledigheid’, ‘juistheid’ en ‘neutraliteit’ – levert inzicht in een aantal concrete

tekorten in de voorlichting. 



4

Gezamenlijk kiezen voor een naam

4.1 Primair het besluitvormingsproces 

‘Hoe vaak krijgen kinderen nu de naam van moeder?’; die vraag ligt iedereen op de

lippen bestorven. In dit hoofdstuk krijgt die vraag ook beantwoording. Toch is dat

antwoord, zoals eerder beargumenteerd in paragraaf 1.3.2, niet het primaire

criterium waaraan de werkingskracht van de wet moet worden afgemeten. Niet de

uitkomst maar het besluitvormingsproces zelf is dat criterium. Of meer precies: de

mate waarin de nieuwe regelgeving het verloop van het besluitvormingsproces

tussen de betrokken ouders faciliteert ten gunste van een daadwerkelijke gelijk-

waardigheid. Immers de bevordering van de gelijkwaardigheid van man en vrouw in

het maatschappelijke verkeer is het achterliggende emancipatoire doel van de

wetgeving. In hoeverre fungeert de wet als zodanig? 

Die vraag concludent beantwoorden veronderstelt dat we beschikken over gegevens

aan de hand waarvan we het besluitvormingsproces onder twee verschillende

regimes – het vorige en het huidige – zouden kunnen vergelijken. Dat nu kunnen we

niet. Logischerwijs al niet al niet omdat er onder het vorige regime formeel geen

sprake was van een besluitvormingsproces; men had eenvoudig geen keuze en dus

niets anders te doen dan te accepteren wat de wet voorschreef. Waar het materieel

gesproken bij een vergelijking op aan komt, is de mate waarin er sprake is van

gezamenlijke tevredenheid over de situatie. Ten aanzien van de vroegere situatie

weten we dat de naamgeving toen al voor een – zij het in omvang kleine – categorie

onbevredigend was, want in strijd met hun besef van gelijkwaardigheid en hun wens

tot keuzevrijheid. Die categorie, zo weten we nu, is in omvang substantieel toege-

nomen. Ten aanzien van de huidige situatie geldt nu de vraag in hoeverre de

naamgeving minder aanleiding geeft tot dit soort gevoelens van onvrede tussen de

partners. Via de bevolkingsenquête is getracht na te gaan in hoeverre er sprake is

van een harmonieuze beslissing. Die harmonie vatten we op als de beste omstandig-

heid waaronder gelijkwaardigheid een kans heeft. Naarmate van gelijkgestemdheid

meer sprake is, passen de actoren de regels zodanig op hun situatie toe dat het

gevolg overeenstemt met het oogmerk achter de geboden faciliteit. Hier traceren we

dan het primaire directe effect van de nieuwe wet.
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4.2 Hoe vaak gekozen voor moeders naam 

Regels vergen hun tijd. Dat impliceert dat het antwoord op de vraag naar de door-

werking ervan gezien moet worden in samenhang met de lengte van de periode

waarin de wet van kracht is. Onderstaande beantwoording is gebaseerd op een

termijn van om en nabij vier jaar nieuw naamrecht. De schatting van het aantal

kinderen dat moeders naam krijgt, is gebaseerd op twee bronnen: de bevolkings-

enquête en de enquête onder de gemeenten. Deze bronnen bieden een actuele

momentopname. We kijken vervolgens enigermate vooruit op basis van een vraag

over toekomstig gedrag, dit aan de hand van de bevolkingsenquête.

Op basis van de aan de respondenten gevraagde gegevens over de geboortedata van

hun eventuele kind(eren), hun trouwdatum (of de datum waarop ze zijn gaan samen-

wonen) en de achternaam van de betreffende kinderen, kon een schatting worden

gemaakt omtrent de frequentie waarmee de naamkeuze beïnvloed is door de nieuwe

wettelijke regels. Immers, uit het feit dat kinderen geboren zijn in een periode waarin

krachtens de nieuwe wet de keuze voor de naam van moeder mogelijk was en het feit

dat ze de naam van moeder dragen, valt nog niet af te leiden dat de naamkeuze het

gevolg is van de wet. Zo’n veronderstelling is nu juist de typische valkuil van de

instrumentalistische benadering die eerder – zie par. 1.3.1 – is afgewezen. Een niet-

erkenning van een kind geboren buiten huwelijk door de wel aanwezige vader, ten

gevolge waarvan het kind de naam van moeder draagt, zal – zo kan men veronder-

stellen – veeleer berusten op andere gronden dan de naamgeving. Die redenering gaat

in principe evenzeer op voor thans erkende kinderen met de naam van moeder, al ligt

het in de rede te veronderstellen dat het naamgevingsargument meer prominent zal

worden. De beantwoording van de in de bevolkingsenquête gestelde vraag – of (niet-)

erkenning enigszins te maken had met overwegingen inzake de naamgeving, onder-

steunde die veronderstelling in hoge mate. Van de 7 ongehuwd samenwonenden met

kinderen geboren voor wie de wet (inclusief overgangsrecht) geen betekenis meer heeft

kunnen hebben, antwoordde 1 persoon dat de naamgeving in hoge mate een rol had

gespeeld bij (niet-) erkenning; bij de 22 ondervraagden met kinderen die krachtens

overgangsrecht nog van naam konden veranderen waren er 3 respondenten die een

zelfde antwoord gaven. En bij de 15 respondenten met kinderen geboren na 1 januari

1998 antwoordde 1 respondent in die trant.

Uitzonderingen bevestigen de regel, zoals onderstaande briefschrijfster.

“Dertien jaar geleden is mijn zoon geboren, 11 oktober 1988, helaas is zijn vader

toen ik 5,5 maand zwanger was overleden. Op dat moment was mijn zoon nog

niet erkend, als ongeboren vrucht, en kreeg daarom automatisch mijn achter-

naam. Wij woonden toen bijna 5 jaar samen.
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In 1994 kreeg ik een nieuwe relatie. Wederom ging ik samen wonen. In 1996 werd

een dochter geboren. Wij wisten dat in 1998 een wet zou komen waarmee we de

keuze konden maken uit de achternamen van ons. Omdat we graag wilden dat de

kinderen dezelfde achternaam kregen hebben we bewust gewacht tot 1 januari

1998 met het erkennen van onze dochter door haar vader. Zo kon ze mijn

achternaam krijgen, we hebben dus bewust een risico genomen. Want zou er iets

gebeuren (overlijden) dan zou mijn dochter ook geen vader hebben en bijv. geen

recht op een halfwezen-uitkering hebben.”

(Vrouw – samenwonend, 29 jaar; Margriet)

Ten aanzien van kinderen met moeders naam in geval van scheiding geldt een

soortgelijke overweging. De naamkeuze daar heeft  vaak direct te maken met de

emotioneel lastige ‘afrekening’ van partners met elkaar. De nieuwe wetgeving staat

daar in principe los van. 

Bovenstaande opmerkingen zijn daarom van belang omdat ze steun bieden aan het

argument dat de leefsituaties van ongehuwd en gehuwd  samenwonenden naar onze

mening de beste aanknopingspunten vormen voor een schatting van de frequentie

van moeders naam onder de Nederlandse bevolking onder het nieuwe naamrecht.

De schatting staat vermeld in tabel 4.1. 

Tabel 4.1: Naam van kind naar leefsituatie van ouders (Bevolkingsonderzoek)* 

Tijdstip geboorte kind Leefsituatie ouders Naamkeuze

Vader Moeder Totaal

1986-1997 Nooit gehuwd geweest / geen partner 9 7 16
overgangsrecht Relatiehebbenden / samenwonenden 56 5 61

Gehuwden 77 1 78
Gescheiden / verweduwden 29 1 30

Totaal 171 14 185

1998 of later Nooit gehuwd geweest / geen partner 1 1 2
keuze mogelijk Relatiehebbenden / samenwonenden 31 1 32

Gehuwden 11 3 14
Totaal 43 5 48

* Absolute aantallen

Indien we ervan uitgaan dat alle keuzes gemaakt in de in bovenstaande tabel

gecursiveerde leefsituaties gemaakt zijn onder invloed van de nieuwe regels, dan

zou dat betekenen dat 8 procent (10/185) van de kinderen hun naam danken aan de

nieuwe wet. Nu betreft het hier steekproeven van zeer geringe omvang hetgeen

betekent dat er een grote marge rondom dit cijfer in acht moet worden genomen.

Met een zekerheid van 95 procent ligt het percentage voor de Nederlandse bevolking
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(berekend op basis van gehuwd en ongehuwd samenwonenden met kinderen

geboren na 1 januari 1998) ergens tussen 1 en 17 procent. We vermoeden dat de

meest correcte schatting zeer dicht bij de ondergrens zal liggen. Dat vermoeden

stoelt onder meer op de tweede schatting.

Onze tweede schatting berust op de enquête onder de gemeenten. Daarin hebben we

gevraagd naar de aantallen eerste geboorten binnen een huwelijk (in de laatste vier

maanden van het jaar 2001) en vervolgens naar het aantal keuzes voor de naam van

moeder. Aanvullend is over dezelfde periode gevraagd naar het aantal akten van

erkenning (incl. erkenning ongeboren vrucht) in situaties waarin de geslachtsnaam

nog niet bepaald is. Vervolgens is daarvan het aantal akten waarin de keuze viel op de

naam van vader gevraagd. Uit de – overigens betrekkelijk lage – respons op deze

vragen valt op te maken dat 1,6 procent van de in 2001 eerstgeboren kinderen binnen

een huwelijk de naam van moeder kregen. Bij de kinderen die krachtens erkenning

hun naam verkregen was dat aantal beduidend hoger: 10 procent. Telt men beide

situaties op, dan betekent dit dat 4,7 procent van de kinderen geboren in 2001 de

naam van moeder hebben gekregen.1 Dat cijfer benadert de schatting gemaakt op

basis van het bevolkingsonderzoek bijzonder goed.2

Bekend met het beeld van thans, dringt zich de vraag op of dit beeld in de nabije

toekomst zal wijzigen ten gunste van hogere frequentie van de keuze  voor moeders

naam. Met het oog hierop hebben we in de bevolkingsenquête aan respondenten

met een partner maar zonder kinderen gevraagd of zij verwachten binnen een

periode van 2 á 3 jaar één of meer kinderen te hebben.3 Aan hen die zeiden dat dit

waarschijnlijk of zeker het geval zou zijn, is vervolgens gevraagd welke achternaam

ze hun kind denken te zullen geven. Blijkens tabel 4.2 kiest 3 procent zeker voor

moeders naam terwijl een zelfde categorie onbeslist is. Op korte termijn zou, afgaande

hierop, om en nabij 6 procent van de kinderen de naam van moeder krijgen.4

1 Het verschil in omvang tussen de gehuwd en ongehuwd samenwonenden verbaast niet, gelet op het feit
dat de laatste categorie - zoals eerder gezien - in het algemeen een meer positieve instelling heeft ten
opzicht van de ‘vrije naamkeuze’. 

2 Hoezeer de responsgroep van de briefschrijfsters een selectie vormt uit de bevolking mag blijken uit het
simpele feit dat liefst 60 procent van hun kinderen de naam van moeder kreeg.

3 Bij de selectie van de ‘relevante’ deelcategorie zijn we mede uitgegaan van de leeftijd van de vrouw.
Indien deze jonger was dan 45 (en er geen kinderen waren) is de vraag wel voorgelegd; was de vrouw
45 jaar of ouder, dan werd de vraag automatisch overgeslagen. 

4 Men zou nog op een andere wijze een schatting voor de groei kunnen maken door een onderscheid te
maken tussen de ongehuwd en gehuwd samenwonenden.  Wanneer het zoals thans gebruikelijk is dat
kinderen geboren worden binnen de eerstgenoemde situatie, waarmee de dan gemaakte naamkeuze
beslissend wordt voor de volgende kinderen al dan niet buiten of binnen (het inmiddels gesloten)
huwelijk, dan is de huidige frequentie van naamkeuze bij ongehuwden richtinggevend. Blijkens de
enquête bedraagt de frequentie  bij gehuwden 4,3 procent en bij ongehuwden 6,5 procent. 
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Tabel 4.2: Hypothetische keuze van achternaam door partners met kinderwens
(Bevolkingsonderzoek)

Keuze achternaam Aantal Percentage*

Zeker achternaam van moeder 0 0
Waarschijnlijk achternaam van moeder 3 3
Waarschijnlijk achternaam van vader 38 39
Zeker achternaam van vader 54 55
Weet niet / geen antwoord 3 3
Totaal 98 100

* Ongewogen percentages

4.3 Het besluitvormingsproces 

Om redenen uiteengezet in het begin van deze rapportage, is niet het resultaat

datgene wat primair telt, maar veeleer het proces waarbinnen de naamkeuze tot

stand komt. Meer specifiek gesteld: biedt de huidige regelgeving ouders de facto de

kans tot een keuze te komen die recht doet aan de gelijkwaardigheid van man en

vrouw in het maatschappelijk verkeer? Een situatie die wellicht niet beter

beschreven kan worden dan de volgende brieffragmenten doen.

“Omdat de wet ons de mogelijkheid bood om de achternaam van T (zoon) te

kiezen, hebben we daar bewust over nagedacht tijdens de zwangerschap.

Overigens waren we er snel uit: we hadden geen van beiden een echte voorkeur

voor een van de namen op ‘esthetische gronden’, maar N (mannelijke partner)

vond het geven van de achternaam van de moeder wel een mooi eerbetoon aan

haar, omdat zij T negen maanden lang bij zich zou dragen. N’s redenering was

ook dat de band tussen moeder en (aanstaand) kind een heel natuurlijke en

hechte is en het meegeven van de naam past daar bij. (…) En zo hebben  we dus

besloten dat T (zoon) B (achternaam vrouwelijke partner) zou gaan heten. (…)

Stel dat er in 1998/1999 nog geen wet over de achternaamkeuze geweest was, dan

hadden wij waarschijnlijk gedachteloos T de naam van S (achternaam

mannelijke partner) meegegeven. Nu we de keuze wel hadden, zijn we daar

bewust mee om gegaan en achteraf zijn we dan ook erg blij met de wet.”

(Vrouw – samenwonend, 37 jaar; Ouders van nu)

“Wij hebben ons kind de achternaam van de man gegeven. Hierover hebben wij

eigenlijk niet gepraat, maar was het voor ons allebei een uitgemaakte zaak. Het is

wel zo makkelijk als wij nog gaan trouwen, dan neem ik ook de naam van mijn

partner aan.”

(Vrouw – samenwonend, 28 jaar; Margriet)
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Niet altijd is de kwestie van meet af aan duidelijk en verloopt het overleg rimpelloos,

zo blijkt.

“Tijdens mijn zwangerschap in 1998 speelde ook voor mij en mijn man de

achternamenkwestie. Persoonlijk had ik graag mijn eigen naam aan mijn dochter

gegeven, maar mijn man wilde ook graag zijn naam doorgeven. Na veel gedoe

besloten we onze dochter zijn naam te geven.”

(Vrouw – gehuwd, leeftijd onbekend; Margriet)

Niettemin, hier treft men getuigenissen van de prototypische situatie waar de

wetgever stilzwijgend vanuit is gegaan: partners die geheel zelfstandig de gedrags-

norm op zichzelf toepassen door op voet van gelijkwaardigheid tot een gezamenlijke

keuze te komen. Wanneer er overigens van die voet van gelijkwaardigheid nog

sprake is, is van buitenaf moeilijk te bepalen (zoals laatste citaat al aangeeft). Op dit

aspect komen we aanstonds uitgebreider terug.

4.3.1 Waarom wiens naam?

In de bevolkingsenquête is aan partners (gehuwd dan wel ongehuwd) met kinderen

geboren na 1 januari 1998 gevraagd naar het motief van hun naamkeuze. In de

kleine categorie relevante respondenten (N=81) bleek bij 3 op de 4 gevallen: ‘de

traditie’ en in 1 op de 10 gevallen ‘eenheid van het gezin’ de meest genoemde

overwegingen die aan de keuze ten grondslag lagen. Diezelfde motieven keren ook

terug in de brieven, zij het dat het motief ‘traditie’ minder prominent daarin is,

hetgeen niet vreemd is gezien de ‘selectiviteit’ van de schrijfsters. Het motief van de

‘gezinseenheid’ waarbij de achternaam een symbool voor de onderlinge gezinsband

is, werkt overigens niet alleen in ‘traditionele’ richting. Het geldt ook in de andere

richting: door verschil in naam kan men zichtbaar maken dat kinderen uit

verschillende relaties voortkwamen. 

“Verder is het in mijn geval zo dat mijn partner al een kind uit een vorige relatie

heeft, die niet bij ons woont (alleen de weekends bij ons is), maar wel zijn

achternaam heeft. Om onderscheid te maken, vond ik het wel duidelijk als (mijn

dochter) mijn achternaam zou hebben.”

(Vrouw – ongehuwd samenwonend, 37 jaar; Margriet)

Daarnaast blijken overwegingen als ‘mooie naam’ vaak ook in combinatie met het

‘uitsterven van de familienaam’ relevant. Inhoudelijk niet ver daarvan af staat het

argument van de ‘binding’ die men als partners zelf ervaart met specifieke anderen

(en/of die men het kind toewenst in z’n latere leven). Enkele schrijfsters zelf aan het

woord.
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“Wij vinden dat je achternaam iets zegt over de groep mensen waarbij je hoort.

Mijn echtgenoot heeft geen contact meer met zijn ouders en het contact met mijn

ouders/familie is erg goed en hecht. Door onze dochter mijn achternaam te geven

hebben wij haar "verbonden" aan een groep mensen die haar accepteren en

respecteren om wie zij is. Mensen die altijd voor haar klaar zullen staan en

onvoorwaardelijk van haar zullen houden.”

(Vrouw – gehuwd, 31 jaar; Margriet)

“(…) tevens speelt een gedeelte van zijn jeugd een rol. Groot gezin met elf

kinderen, autoritaire vader, ruzies etc. Mijn vriend is de jongste en altijd een

buitenbeentje geweest.”

(Vrouw – ongehuwd samenwonend, 31 jaar; onbekend)

“De reden dat wij ze de achternaam van (de vrouw) wilden geven is omdat het de

enige kleinkinderen zijn van mijn ouders en we een hele goed band met mijn

ouders hebben. Mijn man zijn ouders hebben vele kleinkinderen maar daar wordt

niet naar om gekeken, ze hebben helaas geen interesse en met hen hebben we dus

geen enkele band.”

(Vrouw – gehuwd, 38 jaar; Margriet)

“Onze belangrijkste reden hiervoor was dat de naam (van vrouw) gedoemd is om

uit te sterven, in ieder geval in onze tak van de familie.”

(Vrouw – ongehuwd samenwonend, 30 jaar; Margriet)

“Bij mij speelde ook nog mee dat mijn vader overleden is en ik het een fijn

idee vind dat mijn achternaam niet ophoudt te bestaan.”

(Vrouw – ongehuwd samenwonend, 33 jaar; Opzij)

“We hebben uiteindelijk voor de achternaam van mijn vriend gekozen, omdat het

voor ons lood om oud ijzer is, en voor de inmiddels overleden vader van mijn

vriend had het heel veel betekend dat zijn eerste kleinkind W (achternaam

partner) heet. Bovendien wordt ons kind, als het een zoon wordt, de stamhouder

in rechte lijn van de familie (zowel de vader van mijn vriend als mijn vriend zijn

de oudste in het gezin), en ook dat had veel betekend voor mijn overleden

schoonvader. Daarbij komt ook nog dat het voor mij geen meerwaarde heeft als

mijn kind M (achternaam vrouw) heet, en ook mijn familie zou dat niet heel

bijzonder vinden.”

(Vrouw – ongehuwd samenwonend, 29 jaar; Opzij)

“Ik heb na ons trouwen mijn achternaam aangehouden. Daar bestond bij mij

geen twijfel over. Ik ben heel trots op mijn achternaam,(…). Hij is van Spaanse
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afkomst. Toen mijn vader destijds tot Nederlander genaturaliseerd werd, moest

het tweede deel van onze achternaam (…) vervallen. Zoals gezegd ben ik heel trots

op mijn afkomst en mijn naam en daar komt niemand meer tussen. Onze

dochter heeft mijn achternaam gekregen. Toen ik mijn man jaren geleden leerde

kennen, heb ik hem dat al duidelijk gemaakt (als wij ooit eens kinderen krijgen

dan...).”

(Vrouw – gehuwd, 35 jaar; Margriet)

In principe kunnen al deze overwegingen naar beide kanten uitpakken wat de

naamkeuze betreft. Dat lijkt op het eerste gezicht niet het geval met het ‘biologische’

argument van de specifieke band tussen moeder en kind: zij draagt, zij baart, haar

naam! Een argumentatie die in de brieven zoals te verwachten werd aangetroffen. 

“Een kadootje voor mij als vrouw. Ik heb de zwangerschap meegemaakt en de

bevalling ‘moeten doorstaan’, en dan vond ik het heel leuk en vanzelfsprekend dat

ons kind mijn naam zou dragen. Bij een andere keuze had ik het gevoel gehad dat

ik haar ‘zou moeten afstaan’ in de figuurlijk zin des woords. Nu blijft ze op een

andere manier dan de navelstreng aan mij verbonden.”

(Vrouw – ongehuwd samenwonend, 38 jaar; Margriet)

“We hadden (voor trouwen) besloten dat ik de ongeboren vrucht (….) niet zou

erkennen opdat ze de naam van mijn vrouw zou krijgen. ’t Zijn, voor mijn gevoel,

nou eenmaal logischerwijs iets meer de kinderen van mijn vrouw dan die van

mij.”

(Man – gehuwd, 37 jaar; onbekend)

Maar ook hier geldt dat de sociale werkelijkheid ingewikkelder ligt. Gegeven dat de

biologische band voor de vrouw een onbetwistbare zekerheid biedt, kan men de

minder zekere relatie tussen kind en vader juist een extra versteviging geven door

het kind diens naam te geven. 

“Ik vind het leuk om ons kind iets van de vader te geven. Op die manier geef je als

moeder toch aan wie de vader is van het kind.”

(Vrouw – gehuwd, 31 jaar; Margriet)

“Onze dochter heeft de achternaam van mijn partner, haar vader gekregen. Wij

hebben hier geen discussie over gehad, vonden het beide eigenlijk vanzelfsprekend

dat zij zijn naam zou krijgen. Dit was dus geen moeilijke keus voor ons, het

kiezen van een voornaam heeft meer tijd in beslag genomen. Ik vind het wel

moeilijk om dit goed te motiveren, maar zal een aantal gedachtegangen proberen
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op papier te zetten. Dat het kind van mij is, is al duidelijk en ik mocht haar

9 maanden dragen, aan hem de eer om het kind zijn naam te laten.”

(Vrouw – samenwonend, 25 jaar; Margriet)

Resteren twee motieven die – evenals dat van de ‘traditie’ – weinig extra toelichting

behoeven omdat ze inhoudelijk slechts naar één kant gelden: het emancipatorische

karakter van de keuze en het praktische ervan (want bij scheiding is de kans groot

dat moeder de zorg voor de kinderen krijgt). 

4.3.2 Het verloop van het overleg

Het is niet vreemd te veronderstellen dat wanneer een keuze lastig is, het proces  van

besluitvorming wat heen en weer gaat alvorens de knoop doorgehakt wordt. Zo’n

proces kan dan langdurig worden en irritaties met zich gaan brengen, zelfs escaleren.

Hoe dan tot een eensluidende keuze te komen? Om zicht te krijgen op de omstandig-

heden waaronder gelijkwaardigheid naar we veronderstellen het best tot gelding kan

komen, hebben we gevraagd naar het feitelijk verloop van het besluitvormingsproces;

naar het moment waarop men de beslissing ten aanzien van de achternaam definitief

genomen heeft en naar de beleving van het verloop van het overleg.

Van de betreffende respondenten zeggen 7 op de 10 dat men de beslissing van de

naam had genomen  ‘op het moment dat men wist dat het kind op komst was’. Dat

duidt aan dat de beslissing doorgaans in een zeer vroeg stadium valt.5 Dit op het

eerste gezicht weinig opmerkelijke feit verdient toch daarom hier enig accent

omdat het een substantiële relativering is van een als bezwarend aangevoerde

conditie: de geboorteaangifte als laatste tijdstip voor de naamkeuze. Dat moment is

voor de vrouw doorgaans een onmogelijk tijdstip en daarmee, zo is gesteld, ‘een

ontmoedigende’ omstandigheid waar het de keuze voor de naam van moeder

betreft. Zoals gezegd, empirisch lijkt hierop wel wat af te dingen gezien het feit dat

die naam feitelijk veelal al lang vast staat. Dat moment zelf vormt dus in verreweg

de meeste situaties niet het echte probleem.6 Als er hier sprake is van een probleem

betreft dat het feit dat de partners ‘vergeten’ die eenstemmigheid ook officieel

kenbaar te maken en dan op het moment van de geboorteaangifte bemerken dat

vader niet de naam van moeder kan doorgeven zonder officieel bewijsstuk van hun

5 Dat valt in zekere zin te begrijpen als men puur afgaat op de eenvoud van de keuze: er zijn immers
slechts ‘twee smaken’. In het geval er meer keuzes mogelijk zijn, ligt het voor de hand dat zo’n beslissing
ook meer tijd neemt. Zoals blijkt uit de beantwoording van dezelfde vraag ten aanzien van de
voornaam. Uit de beantwoording van die vraag blijkt dat slechts een kwart (24%) die naam weet zodra
de zwangerschap een feit is; ongeveer 42 procent  neemt de beslissing ergens halverwege de
zwangerschap en nog eens ruim een kwart (27%) net voor de geboorte.

6 Dat kan uiteraard wel het geval zijn bij een vroeggeboorte. Uit de brieven blijkt dat 2 van de keuzes
gedaan zijn in een dergelijke situatie en beide keren viel de keuze op de naam van vader. 
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eensgezindheid. We komen daarop hieronder nog terug. In situaties waarin er geen

eensluidende keuze is, ligt waarschijnlijk de oorzaak ook niet primair in het moment

van de geboorteaangifte zelf maar in de klaarblijkelijke onoverkomelijke verschillen

van inzicht (en gevoelens!) tussen de partners. Meer tijd lijkt niet het meest aange-

wezen middel om uit een al maanden bestaande impasse te geraken, zo mag men

veronderstellen.

Een tweede, meer directe, indicator voor de omstandigheden waaronder men besluit

is het antwoord op de vragen hoe moeilijk of makkelijk men het maken van de keuze

vond en hoe tevreden men achteraf bezien over het verloop van het overleg was.

De antwoordpatronen op beide vragen lopen in zeer hoge mate parallel. Dat leidt

ertoe dat van de relevante categorie respondenten (N=95) 78 procent de naamkeuze

makkelijk vond en tevreden was over het verloop van het overleg; 3 procent is

ontevreden na een overleg dat klaarblijkelijk niet geheel rimpelloos verliep terwijl

7 procent op beide vragen het antwoord schuldig bleef. Dat beeld duidt er ons

inziens op dat in hoge mate omstandigheden aanwezig zijn die de werking van de

wet begunstigen: een gemeenschappelijke keuze in harmonie genomen. 

Dit geconstateerd hebbend, rijst als vanzelf de vraag omtrent de kracht van de wet

in situaties waarin van overeenstemming geen sprake is. Want van dergelijke min of

meer conflictueuze situaties lijkt ook sprake. Soms is waarschijnlijk niet meer dan

van enig ongemak sprake en weten de partners het stadium van de polarisatie te

vermijden. Er is een voor de hand liggend mechanisme dat hierbij behulpzaam is: de

uitkomst in de hand van het lot leggen. Immers dat biedt een uitweg zonder

gezichtsverlies. 

“Mijn echtgenoot wilde graag dat ons kind zijn achternaam zou krijgen, ik wilde

graag dat ons kind mijn achternaam zou krijgen. Wij hadden beiden even ‘zware’

rationele argumenten, waardoor geen enkel argument de doorslag gaf. Het

voorstel om een (eerstgeboren) zoon de achternaam van de vader te geven en een

(eerstgeboren) dochter de achternaam van de moeder, vond mijn echtgenoot te

lang onzekerheid bieden. (…) Uiteindelijk hebben wij geloot: ik heb twee briefjes

gemaakt en het briefje dat mijn echtgenoot zou trekken, bevatte de achternaam

van ons kind. Het werd uiteindelijk de achternaam van mijn echtgenoot. Op dat

moment vond ik dat jammer, maar ik vond de procedure wel eerlijk. Ook mijn

echtgenoot zou zich er ‘zonder mokken’ bij hebben neergelegd indien het lot op

mijn achternaam zou zijn gevallen.”

(Vrouw – gehuwd, 33 jaar; Ouders van nu)

“Mijn man en ik zijn in april 1998 getrouwd. (Net na de wetwijziging over

naamgeving van kinderen dus.) Voor ons trouwen hebben we het over
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naamgeving gehad. We verschilden van mening. Hij wilde graag zijn naam, ik

graag mijn naam. We raakten in blijde verwachting en kwamen in goede

harmonie uit op het volgende. Bij een jongen zou het de naam van de vader 

krijgen, bij een meisje de naam van de moeder. Het was voor ons niet moeilijk om

op dit compromis uit te komen. De familie van mijn man (zijn ouders) vonden

ons compromis echter niets, toen zij het hoorden. Gedurende de zwangerschap

was het contact met zijn ouders hierdoor slecht. Ik beviel op 29-9-1999 van een

gezonde knul. Iedereen blij, vooral schoonouders?!”

(Vrouw – gehuwd, 29 jaar, Opzij)

Soms is er sprake van meer dan ongemak. Wat dan te doen als de meningen zich

verharden en men er samen niet meer uitkomt? Die vraag heeft de wetgever feitelijk

onbeantwoord gelaten nadat er gedurende de parlementaire behandeling geen

bevredigende oplossing voor te vinden bleek.7 Het lijkt erop dat dan geschiedt wat

voorzegd is: dan is het aan een van twee om te buigen ter voorkoming van barsten.

Een gang naar de rechter ontbreekt immers. En de – geringe – aanwijzingen uit dit

onderzoek bevestigen het vermoeden dat het dan aan haar is om te buigen voor

hem. 

“Het had erom gespannen of we hadden helemaal geen kinderen gekregen, zo fel

was mijn partner daarop. En dan valt de naamkeuze natuurlijk in het niet bij het

belang van de keuze voor kinderen ja of nee. Dus mijn zoontje heeft mijn mans

achternaam.”

(Vrouw – gehuwd, 32 jaar; Ouders van Nu) 

“Een halve ‘echtscheiding’ werd dat dus en het heeft een enorme nare tijd in mijn

zwangerschap opgeleverd want het werd echt hard tegen hard! Ik hoopte dat het

een combinatie zou kunnen worden van en zijn naam en mijn naam maar dat

kon dus echt niet. Ik heb zelfs geïnformeerd of ik van nationaliteit kon verande-

ren, bijvoorbeeld Brits, want in GB maakt het ze niet uit hoe je het wilt, maar dat

ging niet zo 1, 2, 3. Uiteindelijk werd het dus zijn naam omdat hij in staat was

om weg te gaan (je kan er om lachen maar geloof me het was echt heel

verschrikkelijk en als dit onderwerp weer op tafel komt krijgen we er weer ruzie

om) dus oh, oh, wat gezellig!”

(Vrouw – ongehuwd samenwonend, 31 jaar; Margriet)

7 In het oorspronkelijke voorstel was er, zoals gezegd, het beroep op de rechter. De Raad van State
ontraadde een dergelijke voorziening en de Kamer was ook diezelfde opvatting toegedaan. Daarop werd
het uit het wetsvoorstel geschrapt. We komen daarop terug in hoofdstuk 5.
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“In 1988 ben ik bevallen van mijn dochter E. Zij draagt mijn achternaam, omdat

haar vader haar niet wettelijk wilde erkennen. Hiervoor heb ik dus niet een keuze

hoeven maken, ook omdat ik haar alleen opvoedde. Na een aantal jaren kreeg ik

weer een relatie. Samen met deze partner kreeg ik een zoon. Y; geboren op

29 december 2000 (…). Om mijn kinderen één te houden, wilde ik graag dit keer

ook mijn achternaam geven. Maar mijn partner wilde dit net zo graag. Dit feit

heeft vele discussies tussen mijn partner en mij opgeleverd. (…) Inmiddels was ik

al 8 maanden zwanger en zag ik een gerechtelijke procedure niet zitten, dus heb

ik mijn hoofd gebogen (want zo voelde het voor mij) en Y (zoon) de achternaam

van zijn vader toegezegd. Vandaar dat ik na het lezen van deze oproep in de

Margriet dacht; gelijk reageren...”

(Vrouw – ongehuwd samenwonend, 35 jaar; Margriet)

4.3.3 Externe belemmeringen

Een keuze die men zou willen maken, geschiedt niet in een sociaal vacuüm. Getracht

is daarom een beeld te krijgen van de mate waarin er van serieuze belemmering

– deels in de formele sfeer van de regeluitvoering, deels in de informele sociale

sfeer – sprake is (geweest). 

Laten we eerst kijken naar de dichtstbijzijnde omgeving: familie en vrienden. Hun

opstelling kan zowel behulpzaam of juist storend – het gezamenlijk toepassen van

de norm op het eigen handelen belemmerend – zijn. Gelet op het gewicht van de

traditie, ligt het voor de hand te veronderstellen dat de storende functie zich met

name manifesteert in de (te voorziene) weerstand bij de schoonfamilie van de

vrouw. De zwaarte ervan kan variëren: van feitelijk de eigen keuze belemmerend tot

een negatieve reactie achteraf. Het behoeft geen betoog dat de eerste soort reacties

het meest van belang zijn in dit verband.

“Mijn schoonouders vonden het heel erg. Zij waren er van tevoren van op de

hoogte gebracht dat de mogelijkheid kon bestaan dat ze mijn achternaam zouden

krijgen. Wij hadden afgesproken dat als er een meisje bij zou zitten dat ze dan

mijn achternaam zouden krijgen. Toen mijn vriend zijn ouders belde (terwijl ik

nog bloot in de verloskamer lag), vroegen zij als eerste of het wel S-jes (naam van

partner) waren geworden. Mijn vriend bevestigde dat. Verder toonden ze geen

belangstelling en lieten niets meer horen. Inmiddels werden de kinderen

weggebracht naar de couveuseafdeling, omdat ze daar zorg nodig hadden.

De reactie van mijn schoonouders deed me veel verdriet. Blijkbaar was de naam-

geving voor hen het belangrijkste en voor mij was het blijkbaar ook belangrijker

dan ik had gedacht. Mijn vriend ging naar het stadhuis, maar kon de kinderen

niet aangeven met zijn achternaam als ik er niet bij was, want hij had nog geen

voogdij. (…) 
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Mijn schoonouders kwamen niet langs in het ziekenhuis. Doordat de kinderen op

de couveuseafdeling lagen en van mij gescheiden werden, ontstond bij mij een

soort identiteitscrisis waarbij de naamgeving een soort bevestiging leek. De

boosheid op de reactie van mijn schoonouders en de hormonale toestanden

speelden daarbij ook mee. Uiteindelijk is het er op neergekomen dat de kinderen

mijn achternaam hebben gekregen. Deze keus is ons door de schoonfamilie niet in

dank afgenomen. Het heeft tot heel wat conflicten en verdriet geleid.

Toen ik het oproepje (van het onderzoek) las, sprongen de tranen weer in mijn

ogen. Mijn vriend heeft in deze zaak heel  duidelijk voor mij gekozen, wat mij nog

steeds een goed gevoel geeft. Met de kinderen waar het natuurlijk allemaal om

ging, gaat het goed. De verhouding met mijn schoonouders is inmiddels  hersteld.”

(Vrouw – ongehuwd samenwonend; 35 jaar; onbekend)

“Zijn ouders hadden graag de naam doorgegeven, hij is de enige zoon.

Ze accepteren en begrijpen de keuze wel. Mijn ouders hadden het niet geaccep-

teerd als het zijn achternaam had gekregen, omdat zij vinden dat mijn man niet

voor mij durft te kiezen en voor mij te zorgen door niet te trouwen. Dit komt dus

voort uit de ouderwetse opvatting. Ze zijn bang dat ik straks een rits kinderen heb

van diverse mannen met diverse namen (waar dat vandaan komt weet ik niet,

want ik ben heel trouw).”

(Vrouw – samenwonend; onbekend)

“Mijn ouders vonden het apart, maar wel leuk. Mijn familie vond het sowieso

leuk, mijn zussen konden het zelf niet, omdat hun oudste kind al ouder dan

12 jaar was, wellicht hadden zij het als de kinderen jonger waren geweest ook wel

gedaan. (…) Zijn ouders zijn gescheiden, maar toch had mijn schoonmoeder er in

het begin wel moeite mee, nu is ze wel gewend. Zijn vader heeft het er nog steeds

moeilijk mee, volgens ons, hij noemt de naam niet en wij moeten nog regelmatig

uitleggen dat T (echtgenoot) officieel natuurlijk nog steeds V heet. De relatie met

zijn vader was al niet zo best en dit heeft niet bepaald meegewerkt aan een

verbetering.

Van vrienden kregen we wel overwegend positieve reacties, maar er werd altijd

wel bij gezegd dat zij het  niet zo gauw gedaan zouden hebben. Vaak konden ze

als antwoord op het waarom alleen maar iets zeggen als dat de familie van de

man dan zeer negatief zou zijn en de man zelf toch ook wel wat in zijn eer

aangetast zou worden. Alsof zijn eer afhangt van de achternaam van zijn kind,

ik neem aan dat hij sowieso trots is op zijn kind, dit staat toch los van de

achternaam. Er wordt ook regelmatig gedaan alsof mijn man bij mij  wel vreselijk

onder de plak zit! Voor een vrouw is het blijkbaar heel normaal, maar als een

man de naam wil hebben van zijn partner dan is het een watje. Oftewel van

emancipatie op dit gebied is nog lang geen sprake.”

(Vrouw – gehuwd, 31 jaar; Margriet)
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Een situatie waarin de kinderen van naam veranderd zijn krachtens het

overgangsrecht.

“De reacties waren zoals ik had verwacht: de meeste mensen vonden het maar

vreemd. Er werd van alles bedacht: misschien waren we wel gescheiden, of was ik

soms hertrouwd? Hoe vindt Jan het dat zijn kinderen zijn achternaam niet

hebben? (Hoe een moeder het ervaart dat de kinderen haar achternaam niet

hebben beseft kennelijk niemand.) Tot op heden zijn er zelfs mensen die post aan

ons adresseren met alleen de naam van mijn man, zonder zich te realiseren dat

het voor ons een zeer bewuste, weloverwogen, waardevolle én belangrijke keuze is

geweest.”

(Vrouw – gehuwd, 41 jaar; Margriet)

Vanzelfsprekend kunnen de reacties van de zijde van officiële instanties en dan met

name van de gemeentelijke overheid een belemmering dan wel een stimulans

vormen voor de spontane toepassing van de gedragsnorm. In de gemeente-enquête

is in dat verband gevraagd of de gemeenten in hun informatiebeleid een bepaalde

wijze van kenbaar maken van de naamkeuze stimuleren. Daarbij was onze veronder-

stelling dat het ‘laten aankomen op de geboorteaangifte’ in feite een stimulans

vormt voor onverwachte problemen op het allerlaatste moment. Om en nabij 2 op

de 3 gemeenten zegt de akte van naamkeuze te stimuleren in hun voorlichtings-

beleid. Een gegeven dat ons inziens niet geheel spoort met het in hoofdstuk 3

verkregen beeld van het voorlichtingsbeleid dat nogal reactief van aard leek. 

Vervolgens legden we de gemeenten de vraag voor omtrent het feitelijke beleid (aan

het loket) in geval van de geboorteaangifte van het eerste kind binnen huwelijk zoals

gebruikelijk alleen door de vader geschiedt en de keuze naar zijn zeggen gevallen is

op zijn naam.8 In zo’n situatie is het wetsconform die keuze te registreren, want óf

de ouders zijn het eens (en dan geldt deze keuze) óf ze zijn het niet eens (en dan zou

het kind de naam van vader krijgen). In 60 (van de 99) gemeenten wordt, naar men

zegt, de opgave van vader gerespecteerd en geregistreerd. In 1 op de 5 (21) zou

nader geïnformeerd worden of men het onderling eens is en in 4 gemeenten zou

men met de geboorteakte naar het geboorteadres gaan. We hebben aansluitend

gevraagd wat het beleid zou zijn indien in dezelfde situatie de keuze op moeders

naam zou zijn gevallen. In 1 op de 3 gemeenten (31) zou die keuze direct geregi-

streerd worden en in een zelfde aantal  zou navraag gedaan worden. In 1 op de

5 gemeenten (18) zou die keuze niet gehonoreerd worden en daarmee de regel naar

8 De vraag was een half gesloten vraag. Antwoordmogelijkheden waren: ‘de keuze wordt zonder meer
geregistreerd’, ‘er wordt nader geïnformeerd of ouders het al dan niet eens zijn’ en men kon een
alternatief aangeven. Overigens, in de vraagstelling lieten we het geslacht van de aangever onbepaald;
uit de antwoorden bleek dat men – zoals bedoeld – hier toch las: vader.
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de letter worden uitgevoerd. Interessant is het te vernemen dat in ongeveer 1 op

10 gemeenten moeite zou worden gedaan om de burger ter wille te zijn door óf de

ambtenaar van de burgerlijke stand naar het geboorteadres te laten gaan

(6 gemeenten) óf de aangifte uitstellen tot moeder kon komen (3 gemeenten). 

Al met al lijkt van een erg rigide regelnaleving bepaald geen sprake. Blijft staan dat

de praktijk soms problemen met zich brengt. 

“Naarmate de zwangerschap verstreek en zowel mijn ex-man als ik bezig waren

de scheiding met bijbehorende zaken rond te maken heb ik nog gevraagd of hij

wilde tekenen bij het Gemeentehuis zodat mijn ongeboren baby bij de geboorte

mijn achternaam zou krijgen. Helaas is de gemeente niet meewerkend en moet je

op moment van tekenen beiden aanwezig zijn, apart verschijnen om dit

document te tekenen was niet mogelijk. Dit was in onze prille echtscheiding niet

mogelijk. (…) mijn mooie roze kraamtijd kreeg een domper en mijn kindje kreeg

de achternaam van mijn ex-man. De man die geen interesse heeft getoond in het

kindje, abortus heeft voorgesteld, geen erkenning heeft verleend, geen alimentatie

betaalt, en het kindje tot op heden nog nooit heeft gezien.”

(Vrouw – gescheiden, leeftijd onbekend; Ouders van Nu)

Desgevraagd blijkt die noodzakelijke aanwezigheid van beide ouders ook het enige

dat in de enquête van de zijde van gemeenten gemeld is als een belemmering op het

uitvoeringsvlak. Voorgesteld werd dan ook dat de wet zou moeten voorzien in een

regeling waarin moeder bij volmacht de keuze voor haar naam moet kunnen maken.

4.4 Kort samengevat 

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

een schatting te maken van het aantal kinderen dat thans als gevolg van de regel-

geving moeders naam heeft gekregen. De eerste bron leidt tot een marge gelegen

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

kinderwens 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 degene die wat

minder zeker waren daarbij op, dan wordt dat aandeel tweemaal zo groot. 

De betrekkelijk geringe omvang van het aantal kinderen met moeders naam maakte

een analyse gericht op eventuele verschillen in motieven weinig zinvol. Met de

nodige voorzichtigheid kan worden vastgesteld dat er geen duidelijke samenhangen



Hoofdstuk 4 70

te constateren zijn tussen keuze en motief, behalve uiteraard dat de vaak voor-

komende motieven als ‘traditie’ en ‘eenheid in het gezin’ onvermijdelijk de keuze

van vaders naam impliceren. 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. De specifieke band vormt voor

sommige vrouwen het onbetwistbare argument 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 een middel vormt hem aan het kind (en naar we

vermoeden: ook aan haar) te binden.

Belangrijker dan de uitkomst is, althans als het gaat om de werkingskracht van de

wet te beoordelen, het verloop van het beslissingsproces. Verloopt dat onder condi-

ties die de beste kans bieden tot gelijkwaardig overleg? Enkele bevindingen bieden

‘circumstantial evidence’ tot een – voorzichtig – bevestigend antwoord. Zo verloopt

het besluitvormingsproces in 7 tot 8  van de 10 gevallen snel, gemakkelijk en naar

onderlinge tevredenheid. Dat lijkt een situatie waarin het zaad van de gelijkwaardig-

heid gemakkelijk tot wasdom kan komen. Zonder deze wetgeving zou de naam-

geving onder grote spanning hebben gestaan, zo valt te beargumenteren. Het gevolg

van de geboden keuzemogelijkheid is uiteraard het ontstaan van expliciete menings-

verschillen. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat partners er soms in slagen die te

overbruggen op een wijze die de  gelijkwaardigheid intact laat: loten. Het lijkt er

daarentegen op dat, als er serieuze onenigheid is, de vrouwelijke partner uiteindelijk

zwicht bij gebrek aan een andere uitweg en om barsten te voorkomen.

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 aange-

troffen waarin die invloed de voorkeur van de partners (lees: de vrouw) heeft te niet

gedaan. Er blijkt wel sprake van schrijnend  (al of niet duurzaam) leed, veelal

veroorzaakt door de reactie van de (schoon)familie. Afgaande op het gerapporteerde

gedrag van de afdeling burgerzaken bij de geboorteaangifte door vader die niet in

het bezit is van de vereiste akte van naamkeuze, valt te concluderen dat 1 op de 5

gemeenten zich houdt aan de letter van de wet; in alle andere gevallen wordt

pragmatisch gehandeld, hetgeen 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, een mogelijk belemmerende factor van

betekenis, is in 4 van de 5 Nederlandse gemeenten geen sprake. Ter oplossing van

problemen die zich aandienen bij de naamkeuze ter gelegenheid van de geboorte-

aangifte is van de zijde van gemeenten voorgesteld de naamkeuze bij volmacht

mogelijk te maken.
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De naamwetgeving in terugblik

5.1 Maakt de wet wat uit? 

Veel bijdragen aan het parlementaire debat – die van de wetgever niet uitgezonderd –

waren getoonzet in majeur, een toonsoort voor hoopvolle verwachtingen.

Het wetsvoorstel werd geacht een substantiële bijdrage te zijn aan de emancipatie.

Dat gold niet minder voor buiten het parlement levende verwachtingen. Een mooi

voorbeeld daarvan vormt de overweging van Brinkgreve naar aanleiding van de

indiening van het wetsvoorstel: 

“Zal de angst voor de chaos doorklinken, nu een eeuwenlange orde doorbroken dreigt te

worden? Zullen vaders zich onttroond voelen, of op een bepaalde manier ontmand, als niet

hun naam wordt doorgegeven maar die van de moeder? Zal de verhouding tot hun

kinderen anders worden? En zullen ze nog wel kinderen willen als ze die toch, althans in

naam, ‘kwijtraken’?” 

(Brinkgreve [1991] 1999, p. 36). 

Inderdaad, verstrekkende gevolgen, maar hoe realistisch? Waarop gebaseerd?

Het lijkt erop dat de schrijfster stilzwijgend uitgaat van een sterk antagonistisch

besluitvormingsproces tussen partners (waarom zouden mannen anders denken

hun kind kwijt te raken?), een hoog emancipatoir besef bij de vrouwen waar het de

naamkeuze betreft en dat alles los van de invloed van de context van de maat-

schappelijke traditie. Hoe het ook zij, heel wat minder verstrekkend was de

verwachting, zoals verwoord door de onderzoekers van het meermaals genoemde

onderzoek uit 1980.

“Invoering van een pendant van het Zweedse naamstelsel (een naamstelsel zoals thans

gerealiseerd; red.) zal zeker de komende tijd waarschijnlijk geen grootse veranderingen in

het feitelijk naamgedrag teweegbrengen. Een aantal storende en/of discriminatoir te

achten elementen echter zullen erdoor worden weggenomen.”

(Bol en Klijn 1981, p. 34)

De in de vorige hoofdstukken gepresenteerde bevindingen anno 2001 lijken

duidelijk aan te geven waar het gelijk vooralsnog ligt. In dit hoofdstuk een poging tot

een afrondende beoordeling van de betekenis van de wetgeving gemeten aan de

getraceerde gevolgen. Wat maakt het bestaan van nieuwe regels voor partners uit?
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De wet beoogde gunstiger voorwaarden te scheppen voor gelijkwaardig overleg

resulterend in een gezamenlijke keuze daarmee bijdragend aan de emancipatie.

In hoeverre voldoet de wet aan de verwachtingen daaromtrent? 

Deze afrondende terugblik op de bevindingen van ons onderzoek geschiedt aan de

hand van de in hoofdstuk 1 door ons geformuleerde onderzoeksvragen. Ten eerste

aandacht voor de vraag hoe de regelgeving zich verhoudt tot de maatschappelijke

omstandigheden waaronder de regel moet werken. Ten tweede aandacht voor de

gemeenten als voorwaarde scheppend orgaan zowel wat betreft de informatie-

voorziening als wat betreft de wijze van uitvoering. Ten derde gaan we  in op het

punt van de besluitvorming. Enkele aanbevelingen ronden het geheel af.

5.2 Keuzevrijheid en pluriformiteit

1 Welke belevingswaarde heeft de achternaam in het maatschappelijk verkeer en

welke naamstelsel(s) geniet(en) de voorkeur in de ogen van de burgers?

2 In welke mate zijn in de naamsbeleving en voorkeuren voor naamstelsels

veranderingen opgetreden in de achterliggende jaren.

De veronderstelde samenhang met de mate waarin mensen hun achternaam ervaren

als een  verwijzing naar óf hun individuele identiteit óf hun deelgenoot zijn van een

sociaal verband enerzijds en hun relatie-instelling anderzijds werd in dit onderzoek

wederom waargenomen. Personen met een traditionele instelling – gekenmerkt door

de vanouds bestaande rolverdeling tussen man en vrouw – ervaren de achternaam

meer als een saamhorigheidssymbool; personen met een moderne relatiebeleving

– met meer nadruk op onderlinge gelijkwaardigheid in rollen – ervaren de achter-

naam meer als een symbool van de eigen identiteit. Dit gegeven vormt de maat-

schappelijke context waarbinnen de regel – in dit geval een regel die een regel

wegneemt die als te gedragsbeperkend werd beschouwd – gevolgen krijgt. Het leek

niet al te gewaagd in 1980 te veronderstellen dat het gebrek aan keuzevrijheid inzake

de achternaam van hun kinderen mettertijd door een meerderheid van de bevolking

als een niet langer acceptabele inperking van hun rechten ervaren zou worden.

Aanname daarbij was dat een ‘moderne’ relatieopvatting waarin autonomie en

vrijheid een belangrijke plaats hebben, zich zou doorzetten. Hoewel dat geenszins

impliceerde dat de ‘traditionele’ instelling zou verdwijnen, de consequentie daarvan

zou in elk geval  moeten zijn dat de wetgever inzake de naamgeving meer ruimte

zou moeten bieden voor verschillende opties. 

Afgaande op onderzoek naar de ontwikkeling van waardenoriëntaties in ons land,

lijkt dat vermoeden inderdaad door de feiten bevestigd, zij het dat er geen sprake is
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van een lineaire trend (Felling e.a. 2000). Het hieruit af te leiden vermoeden dat

thans meer dan toen waarde gehecht zal worden aan de vrijheid van naamkeuze,

vindt bevestiging in de door het Sociaal en Cultureel Planbureau verstrekte cijfers.

In 1987 zei 59% van de bevolking voorstander te zijn van een keuzevrijheid voor de

ouders waar het de naam van de kinderen betreft, in 1991: 62%, in 1993: 71%; in

1995 was dat: 64% (Holtrust & de Hondt 1997, p. 359).1 Ook hier is van een lineaire

stijging geen sprake; in het recente verleden lijkt zich een lichte terugval in de

waardering van de naamkeuzevrijheid te hebben voorgedaan. Hoewel de exacte

hoogte van die voorkeur varieert met de wijze van vraagstelling – afgaande op ‘losse

uitspraken’ bedraagt die steun 75 procent, afgaande op gemaakte keuzes uit

meerdere naamstelsels 55 procent – de keuzevrijheid valt te beschouwen als een

dominant blijvend cultuurkenmerk.

De huidige naamwetgeving sluit aan bij dat cultuurkenmerk door keuzeruimte te

bieden. Als zodanig valt de regeling te beschouwen als een geslaagde interventie; bij

uitblijven ervan had de naamgeving steeds meer tot onvrede tussen partners geleid.

Toch dient hier een kanttekening te worden gemaakt, gelet op de beleden voorkeur

van een kwantitatief op het eerste gezicht onbelangrijke minderheid. We doelen hier

op de categorie  van de bevolking die de geboden keuzevrijheid te beperkt acht en

de ouders volledig vrij wil laten in hun keuze bij elk nieuw geboren kind. De

betekenis van dit signaal ligt niet in de omvang van de categorie – slechts 7 procent

van de bevolking – maar in de aard van het bezwaar. Het stelt namelijk de kwestie

van de legitimiteit van de overheidsbemoeienis met de achternaam ter discussie.2

We grijpen hier terug op het in hoofdstuk 1 geconstateerde dat de overheid niet ‘over

de naam gaat’. De naam is een zaak van ouders, zij zijn de belangenbehartigers van

hun kinderen. Die gedachte kreeg – zie hoofdstuk 2 – elegant verwoording door een

schrijfster die wees op het puur administratieve belang van die overheidsbemoeienis.

Wanneer de wetgever de keuzevrijheid beschouwt als ten principale behorend tot

het private domein – en dat uitgangspunt lijkt aan deze wetgeving ten grondslag te

liggen – welke grond is er dan nog voor een inperking van de keuzevrijheid? Dat

overheidsbelang bestaat uit het behoud van een goede en doelmatig functionerende

registratie. Dit belang nu behoeft in het geheel niet in het geding te komen bij een

grotere keuzevrijheid in naamgeving. De praktijk van de  nieuw samengestelde

gezinnen bewijst dat voldoende. De thans geldende eis van eenheid van naam

1 Uit deze studie valt tevens af te leiden dat de steun voor de optie dat de naam van moeder dwingend
zou worden voorgeschreven nooit substantiële steun heeft gehad; bij de mannen sprak nooit meer dan
2 procent zich in die richting uit, bij de vrouwen nooit meer dan 3 procent. De in ons onderzoek
gevonden feitelijke frequentie van moeders naam is geheel in lijn met deze gegevens.

2 Dat is niet het geval bij de voorkeur van de – procentueel net iets grotere – categorie van ontevredenen
die een dubbele achternaam voorstaan. Hun wens komt neer op een andere invulling van de bepaling
maar doet niets af aan de overheidsbemoeienis in dezen. 
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binnen een zelfde gezinsrelatie resulteert in een inperking van de keuzevrijheid die

zo bezien disproportioneel is. 

Terugblikkend op het wetgevinsgproces valt te constateren dat de keuze van de

eenheid van naam binnen het gezin als een uitgangspunt voor nieuwe wetgeving

sterk leunde op de bevindingen van het WODC-onderzoek uit 1980 en de daaruit

voortvloeiende adviezen. Daaraan is echter – goed beschouwd  – voor de overheid

geen dwingend argument te ontlenen om die zorg tot de hare te maken. Dat besef is

met ter tijd duidelijker geworden. Niet verbazingwekkend is het dan ook dat via de

rechter inmiddels is getracht de grond voor die overheidsbemoeienis aan te vechten. 

5.3 De gemeente als voorwaarde scheppend

3 In welke mate is de nieuwe regelgeving bekend bij de ingezetenen?

4 In welke mate en op welke wijze vervult de gemeente de rol van informatie-

intermediair?

5 Hoe voert de gemeente de regelgeving uit, welke problemen ondervindt zij en

welke oplossingen zijn daarvoor denkbaar (worden eventueel reeds toegepast)? 

Om te kunnen profiteren van de keuzevrijheid moet men weten dat deze bestaat en

– uiteraard – op welke wijze men daarvan gebruik kan maken.  De gemeente, zo is

beargumenteerd, speelt hier een belangrijke voorwaarde scheppende rol. Na om en

nabij 4 jaar fungeren blijkt ruim een derde van de bevolking op de hoogte van het

nieuwe regime. Anders dan op het eerste gezicht verwacht, is het niet zo dat de

‘wetskenners’ een specifieke (leeftijds)categorie vormen. De bronnen waaruit men

put, zijn daarentegen wel de voor de handliggende: krant/tv en radio enerzijds én de

‘mond op mond’ overdracht via familie/vrienden/kennissen. De gemeente lijkt een

belangrijke bron voor juist hen voor wie op dat moment de betreffende regels

relevantie hebben.

Afgezien van de ter beschikkingstelling van de standaardfolders en de gebruikelijke

informatie bij het in ondertrouw gaan dan wel de huwelijksvoltrekking blijken de

gemeenten niet erg actief – zo men wil: pro-actief – in hun informatieverstrekking.

Meer dan helft van de aan de enquête deelnemende gemeenten liet verstek gaan bij

de inventariserende vraag onzerzijds naar actieve wijzen van informatieverspreiding.

Dat beeld komt overeen met de resultaten van onze verkenning van het gemeentelijk

informatiebeleid  via het internet. Van de door ons bezochte sites bleken 4 op de 5

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

vorm van informatievoorziening mag stellen. Een  dieper gravende inhoudelijke
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analyse van een klein aantal sites – lettend op ‘volledigheid’, ‘juistheid’ en ‘neutra-

liteit’ van de informatie – toonde opmerkelijke tekorten aan.

Anderzijds blijkt dat gemeenten betrekkelijk soepel zijn in hun ‘handhaving’ van de

wet waar het de praktijk van de registratie van de achternaam betreft. Daar geldt, zo

lijkt, het adagium: praktisch en soepel voor zover mogelijk. Verreweg het grootste

deel oriënteert zich op het doel en niet primair op de letter van de uitvoeringsregels.

Van een rigide praktijk is doorgaans geen sprake. Desgevraagd laten de gemeenten

weten dat een wijziging van de uitvoeringsregel waarbij de moeder via een volmacht

haar instemming met de door vader officieel kenbaar gemaakte keuze zichtbaar kan

maken, een oplossing voor thans gesignaleerde problemen (bij de geboorteaangifte)

zou kunnen bieden. Een alternatief is mogelijk het invoeren van de tijdens de

behandeling van het wetsvoorstel gesneuvelde uitstelperiode voor het kiezen van de

naam.3

5.4 Kiezen: hoe doet men dat? 

6 Hoe harmonieus verloopt het ouderlijk besluitvormingsproces?

7 Welke overwegingen gelden voor ouders bij de keuze van de achternaam?

8 Hoe vaak wordt thans voor de naam van moeder gekozen?

Om en nabij 5 procent van de nieuwgeboren kinderen krijgt thans – na vier jaar

nieuw naamrecht – de achternaam van moeder. Het ligt niet in de lijn der realistische

verwachtingen dat op korte termijn dit percentage opmerkelijk zal stijgen. 

Het leidt geen twijfel dat voor velen die in woord en geschrift hebben gepleit voor

een keuzevrijheid inzake de achternaam, het percentage kinderen dat thans

moeders naam draagt aan de tegenvallende lage kant is. Aangetekend kan worden

dat een verwachting die substantieel hoger was dan de hier gerapporteerde feitelijk-

heid, goed beschouwd berustte op een wensdroom. In herinnering mag worden

gebracht de discussie anno 1989 tussen Niphuis-Nell enerzijds en Klijn anderzijds;

een discussie waarvan in de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1991/92,

22 408, nr. 3) gewag werd gemaakt. Door eerstgenoemde werd gesteld dat de steun

voor een naamstelsel waarbij de kinderen de naam van moeder konden krijgen in

dat jaar veel hoger was dan de door het WODC in 1981 becijferde. Die stelling leek

volgens Klijn niet onjuist, al betwijfelde hij de hoogte van die steun. Beide

onderzoekers stemden echter overeen in hun verwachting dat het percentage

3 Zie noot 6 hoofdstuk 1. 
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kinderen dat de naam van moeder feitelijk ook zou krijgen, beduidend lager zou

liggen. Niphuis-Nell schatte vervolgens de frequentie van de keuze voor moeders

naam in de orde van 3% tot 18%, daarbij aantekenend dat het werkelijke cijfer

dichter  bij de ondergrens dan bij de bovengrens zou uitkomen (Niphuis-Nell 1989;

Klijn 1989). Het is opmerkelijk hoe verrassend dicht onze bevindingen deze

schatting benaderen. 

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat het juist praktische bezwaren  zijn, belemme-

ringen voortvloeiend uit de regelgeving zelf die dat percentage drukken. Dat

bezwaar lijkt empirisch niet erg houdbaar. De partners zijn het in de overgrote

meerderheid van de situaties snel  en spontaan eens in hun keuze voor de achter-

naam.4 In dat overleg fungeren tal van argumenten die – afgezien van overwegingen

als ‘emancipatie’ (en het tegenovergestelde ‘traditie’) en ‘praktisch’ (gelet op de vele

moeder-kind combinaties na echtscheiding) – elk op zich zowel naar de ene kant als

wel naar de andere kant kunnen uitpakken. Het is niet de kracht van de objectieve

argumentatie, zo blijkt wel, die de achternaam bepaalt maar de mate waarin men

gezamenlijk een overweging geldingskracht geeft. 

Zoals eerder opgemerkt, de hoge mate van ouderlijke consensus vormt de voor-

waarde voor de conflictloze toepassing van de nieuwe regel op de eigen situatie.

Die consensus kan er in bestaan dat beide partners vanzelfsprekend zich tot het

traditionele model bekennen dan wel dat men in overleg er gezamenlijk gemakkelijk

uitkomt. Ons onderzoek laat zien dat beide situaties de overgrote meerderheid

uitmaken. Overigens geen onverwachts resultaat, immers een resultante van deels

een doorwerking van de lange traditie waarin geen keuze bestond (hetgeen onenig-

heid nogal ontmoedigt) en deels van de goede verstandhouding van relatiepartners

(een inherent kenmerk van liefdesrelaties). Dat alles neemt niet weg dat er ook

sprake is van situaties – naar schatting om en nabij 5 procent – die niet overeen-

stemmen met de door de wetgever veronderstelde eensgezindheid. Ook hier geldt:

niet het getal maar de aard ervan telt. Want hier manifesteert zich de lacune in de

wet waar het gaat om een gebruikelijk mechanisme om uit een dergelijke onenig-

heid te geraken: het beroep op de rechter als laatste gezaghebbende beslisser.

Hoewel dit mechanisme in het oorspronkelijk wetvoorstel als een adequate

voorziening tegen een vaderlijk vetorecht werd opgevoerd, sneuvelde het op twee

gronden. Ten eerste op de juridische overweging dat het de rechter aan een geschikt

4 Voor zover de regeling een belemmering vormt, betreft het de gang van zaken rond de geboorteaangifte.
Dat moment is verreweg het meest gebruikte moment – 8 op de 10 naamkeuzes vinden bij de aangifte
plaats, maar de feitelijke keuze is dan meestal al lang gemaakt. Het feit dat er dan toch nog voor ouders
onverwachts problemen kunnen optreden omdat ze niet beiden kunnen verschijnen om hun gezamen-
lijke keuze kenbaar te maken, vormt hier de concrete bron van ergernis.
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toetsingskader zou ontbreken; ‘het belang van het kind’ werd blijkbaar als ontoe-

reikend beschouwd. Ten tweede op de hier gemakshalve als ‘moralistisch’ aange-

duide overweging dat een rechter er niet aan te pas zou moeten komen! Daarmee

leek het feitelijk voorkomen van zulke situaties min of meer ontkend. Wat daarvan

zij, beide overwegingen hebben ertoe geleid dat er in situaties van meningsverschil

geen andere uitweg is dan – hoe paradoxaal ook – er zelf uit te komen.

Zonder de complexiteit van het vraagstuk te willen bagatelliseren, gelet op het

sociaal-wetenschappelijk gedachtegoed inzake de functie van rechtspraak, is de

uitkomst een naïeve. Want beide overwegingen geven er blijk van dat men alleen oog

had voor de ‘specifieke effecten’. In feite is geheel voorbij gegaan aan de in omvang

veel grotere betekenis van de ‘algemene effecten’ van zo’n beroepsmogelijkheid.

Daarmee doelen we op het feit dat een eenmaal door een rechterlijke instantie

gedane uitspraak – op basis van welke overwegingen dan ook – werkt als een

toetssteen waaraan nadien twistende partners kunnen nagaan hoe hun kaarten

liggen. Dat nu werkt selectief in tweeledig opzicht. Het bewerkstelligt een reductie

van het aantal conflicten die zich tot een mogelijke rechtszaak hadden kunnen

ontwikkelen en het leidt tot een toespitsing van argumenten in conflicten die leiden

tot een rechtszaak. Al doende wordt de schaduwwerking van de rechter sterker en

ontwikkelt zich in die schaduw een onderhandelingsproces dat, geïnitieerd door

onenigheid, toch in der minne kan eindigen. De naamgeving vormt geen uitzonde-

ring op het empirisch beeld van de werking van rechtspraak, zo mag men veron-

derstellen. 

In het onderzoek hebben we ervan afgezien om rechtstreeks te vragen naar de

wenselijkheid van het beroep op de rechter. Dit omdat we niet overtuigd waren dat

het veel bruikbaars zou opleveren. We hebben er op vertrouwd dat we via de brieven

enig zicht zouden krijgen op conflictsituaties en de wijze waarop die beëindigd

werden. Die verwachting is in zoverre bewaarheid dat enkele schrijfsters deze voor

hen (en hun partners) pijnlijke situatie weergaven. Die informatie geeft aanleiding

tot de volgende reflectie. In geval van onoverbrugbaar lijkende tegenstellingen

dienen zich twee  oplossingsstrategieën aan. De eerste: het lot laten beslissen.

Een in het alledaags maatschappelijke verkeer aanvaarde strategie daar waar van

gezichtsverlies geen sprake is. Het is ‘kop of munt’ bij het voetbal of het ‘lootje

trekken’ in informele situaties. Zoals bekend heeft de wetgever onder druk van de

Kamer deze strategie overwogen als een officieel mechanisme. De Ambtenaar van de

Burgerlijke Stand zou door het lot beslissen in geval men niet tot een keuze kon

komen (Kamerstukken II, 1992/93, 22 408, nr. 6, p. 8). Maar ook deze oplossing

sneuvelde, al valt uit de stukken niet te achterhalen waarom men daarvan uitein-
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delijk heeft afgezien.5 De tweede strategie is ook een veel voorkomende in het

maatschappelijk verkeer: ‘buigen’ om barsten te voorkomen. Ook een schikking, zij

het een heel wat minder minnelijke. In hoofdstuk 4 zijn daarvan voorbeelden

gegeven. Voor zover we daarop kunnen afgaan is het de vrouw die in dergelijke

situaties het meest buigt. Zonder ons methodologische principe te verlaten – de

brieven bieden nu eenmaal geen grond voor een kwantitatieve generalisering –

verondersteld mag worden dat dit doorgaans het geval zal zijn gelet op de norma-

tieve dominantie van vaders naam. Het is juist dit buigen voor de man die de

voorstanders voorkomen hadden willen zien.

5.5 Per saldo

De bevindingen van dit onderzoek overziende, mag worden geconcludeerd dat de

huidige regelgeving inzake de achternaam – met name de bepalingen in artikel 5 lid

4 – in grote lijnen werken in een richting die beoogd was. Dit geconstateerd zijnde,

lijken niettemin de volgende aanbevelingen ter optimalisering van de werking van

de regelgeving van belang.

1 Verbetering van de gemeentelijke voorlichting

De gerapporteerde bevindingen over de voorlichtingspraktijk  – met name die via

het internet – zouden voor de gemeentelijke overheden aanleiding moeten zijn in

onderling overleg nader aandacht aan deze in relevantie toenemende bron te gaan

besteden. Wellicht zou de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken een voor-

trekkersrol kunnen spelen bij het initiëren van dergelijk overleg.

2 Naamkeuze bij volmacht

Grote problemen doen zich rond de naamkeuze bij de geboorteaangifte niet voor.

Niettemin lijkt het zinvol de geuite wens van de zijde van gemeenten om de naam-

keuze bij volmacht mogelijk te maken te overwegen. Het voorkomt schrijnende

situaties.

3 Vrijgeven van de naamkeuze

Gesignaleerd is dat de legitimatie van de door de wet opgelegde beperking in de

keuzevrijheid van ouders met een beroep op de eenheid van naam binnen het gezin

ter discussie staat. Opgevat als een principieel bezwaar, dat onder invloed van de

individualisering meer gewicht heeft gekregen, dwingt het de wetgever tot een

hernieuwde bezinning op de geldende bepaling.

5 In het Eindverslag treft men twee tegenwerpingen aan. Enerzijds verbijstering (bij het CDA) dat men in
een dergelijk belangrijke zaak het – klaarblijkelijk als te banaal ervaren –  lot laat beslissen. Anderzijds
de tegenwerping (van GroenLinks) dat deze keuze een (schijn)oplossing was, gekozen in armoede
(Kamerstukken II, 1993/94, 22 408, nr. 10, p. 6-7). 
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4 Het beroep op de rechter

Paradoxaal is het te weten dat als de door de wetgever zo benadrukte harmonieuze

ouderlijke samenwerking niet vanzelf een feit wordt, juist het mechanisme daartoe

ontbreekt: de rechter als laatste gezaghebbende beslisser. Het lijkt raadzaam om

daarin te voorzien. Niet omwille van de frequentie van het gebruik ervan maar

omwille van de geloofwaardigheid van de opdracht die de wet impliciet stelt: de

ouderlijke harmonie faciliteren.





Summary

On January 1st 1998 more than three years of parliamentary debate finally led to the

new Dutch law on family names coming into effect. Actually the issue had been on

the parliamentary agenda for more than a decade, the preliminary draft dating from

1984. The new law states that: children born within a marriage, or if born outside a

marriage are recognised by their father, can be given the surname of either parent.

It is thus possible to receive the mother’s surname; historically this can be seen as a

quite dramatic change in the law covering family names that has been in force since

Napoleonic times.

The new law is a result of the attention given in the 70’s by the Dutch Government to

questions of emancipation. In 1978 the then recently formed emancipation

commission asked the Minister of Justice to allow research into the possibilities of

changing the existing laws on naming children to make them more emancipated.

That research, which ultimately led to the WODC report ‘Achternamen’ (family

names) (Bol and Klijn, 1981), was also the basis for formulating the new law.

The new proposition had to accommodate the following requirements:

1. Equal treatment for men and women;

2. Greater freedom of choice for parents;

3. The perceived unity of the family;

4. An appropriate governmental administration.

The law, which has applied since January 1st 1998, states that: parents have to make

a joint decision, whether to give the child the mother’s or father’s surname. If

possible it is better to make the decision before the birth but it can be made as late

as when the birth is actually registered. If no agreement has been reached by then,

the child automatically receives the father’s surname. Furthermore the choice made

for the first child is then binding for any further children born to the same relation-

ship. In addition there is no procedure for a judicial appeal. It is these last points

which have received fairly strong criticism and are seen as a weakness in the law

from the standpoint of emancipation.

This research is a socio-legal evaluation study of the precise meaning of the new

law. The basis for our reasoning was that the law should not embody any stimulus

for a particular choice. The government attaches no intrinsic importance to the

choice of family names. As far as the law contains a behavioural norm it is: parents,

come to a joint decision based on equality! Legislation only has to supply the

conditions that offer the best guarantee for mutual equivalence of men and women.

Seen from this standpoint, the research has concentrated on such matters as: the

degree to which the law is in accordance with the existing conception of giving

names in society; how aware people are of the law; the manner in which local
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councils (which are responsible for implementing the law) offer information and

apply the rules, and also how the decision process between parents takes its course

and the final result. In this way the research gives a picture of how, 4 years after

coming into effect, implementation of the law has worked in practice.

Different sources have been used to collect material that will help answer these

questions. Firstly a digital survey was carried out with a sample (N=1127) of the

Dutch population between the ages of 18 and 72. As well as this, letters (65) were

evaluated which had been written in reaction to a request placed in 3 newsmagazines.

E-mails (118) were also received in answer to propositions posted on the website

‘Ouders (parents) on line’. Finally 99 Dutch councils participated in a digital survey

and an evaluation was made of 90 council websites.

One of the most important conclusions of the research was the importance that the

population gave to the freedom of choice. In 1980 at least 8 out of 10 people

supported the proposal in which the father’s surname was the only option for the

child, this is no longer the dominant viewpoint. Only 4 out of 10 people questioned

chose this alternative. Whereas in 1980 only barely 1 in 10 choose a proposal in which

the parents could choose between either surname for their child, this is now 1 in 2.

A second finding concerned how easy it was for people to obtain relevant infor-

mation. On the basis of information originating from 99 local councils about their

advise/information, it was concluded that this was mainly ‘reactive’, little time being

spent on it.  This took into account all the information available at reception desks,

by telephone and that was circulated in folders.  As a rule it was found that the

information was supplied to a couple when the banns were read, giving notice of

their intended marriage.  A relatively new and attractive medium is the Internet.

With this in mind the homepages of 90 local councils were visited to search for any

information about the choices for children’s family names. The results showed that 4

out of 5 sites were completely, or at least in part, not satisfactory in what should be

seen as reasonable criteria in the supply of information.  The local councils

appeared to be rather flexible with the implementation of the rules. Where possible

a practical solution was sought for problems which resulted from the fact that the

mother cannot usually be present when the child’s name is registered and therefore

does not have the same opportunities as the father when it comes to joint choices.  

Thirdly, the frequency that the mother’s surname was chosen was studied. This

frequency was estimated in two different ways. The population survey resulted in an

estimate of between 1 and 17 percent of children receiving their mother’s family

name. The survey by the local councils gave an estimate of around 5 percent.  There

is no reason to believe that this percentage will increase dramatically in the short term.
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Finally an evaluation was made of how the decision-making processes are actually

carried out.  Are the decisions made in ways that favour the working of the law? This

is difficult to show but there are some indications that can be interpreted as

positive. Decisions in 7 out of 10 cases were taken quickly, meaning that the couple

made the decision about the surname as soon as the pregnancy had been

confirmed. When asked about how difficult this decision had been and whether they

were satisfied with how the mutual decision had been made, 8 out of 10 said that it

had been (very) easy and that they were (very) satisfied with the decision process.

These findings can be considered as circumstantial evidence in favour of how the

law is working. Actually, without the choices made possible by the new law the

question of a child’s surname would have become even more contentious,

considering the strong preference of the population for parents to be able to make

their own choices. The choices offered give rise to possible different opinions. In

these situations the law does not provide a mechanism for solving them. The

parents, in one way or another, have to find a solution themselves. Even though

disagreements appear to occur relatively rarely it is important that an acceptable

compromise can be reached.  There is no option of appealing to the courts, a

mechanism that traditionally would fulfil this role. This forces one of the two parties

to give way and as far as we can tell this appears to be the woman.

A small percentage (7%) of the population considers the choices provided too

limited. They do not see why the choice made for the first child should

automatically be binding on any following siblings. When considering the reason for

this trend, one should primarily take into account how giving a child a surname has

evolved in the last decade: more freedom of choice. The weight of this objection may

well increase in due course.





Literatuur

Asser/de Boer
Personen- en familierecht
Deventer, Kluwer, 1998

Boele-Woelki, K. 
Dubbele geslachtsnamen
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht,
nr. 6, 2002, p. 153

Bol, M.W., A. Klijn
Achternamen; onderzoekingen met
betrekking tot de artikelen 5 en 9 van het
Burgerlijk Wetboek
Den Haag, WODC Staatsuitgeverij, 1981

Boor, E.
De verborgen moraal in het familierecht.
Mechanismen van in- en uitsluiting naar
sekse binnen het naam- en gezagrecht.
In: K.D. Lühnemann, M. P. L. Loenen, A.G.
Veldman (red.), De onzichtbare standaard
van het recht
Arnhem, Gouda Quint, 1999, pp. 21-35

Brinkgreve, C.
In naam van de moeder. In: C. Brinkgreve,
Huismensen; essays en columns over
vrouwen, mannen en kinderen
Amsterdam, Meulenhoff, 1999, pp. 36–38

Carmines, E.G., Richard A. Zeller
Reliability and Assessment, 
Beverly Hills, California/ London, Sage
University Paper, 1979

Felling, A., J. Peters, P. Scheepers
Individualisering in Nederland aan het eind
van de twintigste eeuw
Assen, Van Gorcum, 2000

Galanter, M.
Justice in many rooms: courts, private
ordening and indigenous law
Journal of Legal Pluralism,  jrg. 19, 1981,
pp. 1-47
Nederlandse bewerking in: J. Griffiths
(red.), Gerechtigheid in vele gedaanten.
Rechtbanken, niet-officiële regulering en
het volksrecht
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996,
pp. 343-363

Griffiths, J.
De sociale werking van rechtsregels en
het emancipatoire potentieel van
wetgeving. In: T. Havinga & B. Sloot
(red.), Recht bondgenoot of barrière bij
emancipatie 
Den Haag, VUGA Uitgeverij, 1990,
pp. 27-46

Griffiths, J.
De sociale werking van recht. In: J.
Griffiths (red.), De sociale werking van
recht; een kennismaking met de
rechtssociologie en rechtsantropologie
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996,
pp. 467-513



Literatuur

Holtrust, N.I., I. de Hondt
Ontwikkelingen in het familierecht. In:
M. Niphuis-Nell (red.), Sociale atlas van
de vrouw; deel 4 Veranderingen in de
primaire leefsfeer
Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau,
1997, pp. 247-284

Hoorn, W van e.a., 
Nog steeds liever samen. In: J. Garsen
e.a. (red.), Samenleven: nieuwe feiten over
relaties en gezinnen
Voorburg/Heerlen, CBS, 2001, pp. 29-42

Kamerstukken II
1991-1992, 22 408, nrs. 1-2

Kamerstukken II
1991-1992, 22 408, nr. 3

Kamerstukken II
1992-1993, 22 408, nr. 6

Kamerstukken II
1992-1993, 22 408, nr. 7

Kamerstukken II
1992-1993, 22 408, nr. 10

Kamerstukken II
1995-1996, 22 408, nr. 11

Kamerstukken II
1995-1996, 22 408, nr. 12

Kamerstukken II
1995-1996, 22 408, nr. 16

Kamerstukken II
2000-2001, Brief aan TK; DCE-01/55199,
1 oktober 2001

Klijn, A. 
‘Moeders’ naam is wet
Burgerzaken & recht, 2001, pp. 404-406

Klijn, A.
Hoe groot is het verschil tussen 38% en
83%? Ofwel: nauwelijks veranderde
voorkeur inzake het naamrecht
Nederlands Juristenblad, 1989,
pp. 745-747

Klijn, A., M. W. Bol
Naamwetgeving en Naambeleving
Justitiële Verkenningen, nr. 10, 1981,
pp. 5-36

Lenters, H.
Naam en gezag. In: De familie geregeld.
Preadvies voor de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van de  Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie
Leiden, Koninklijke Vermande, 2000,
pp. 15-68

Macaulay, S.
Lawyers and consumer protection laws
Law and Society Review, nr. 14, 1979,
pp. 115-171
Nederlandse bewerking in: J.Griffiths
(red.), De sociale werking van recht; een
kennismaking met de rechtssociologie en
rechtsantropologie
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996,
pp. 257-293

Moore, S.F.
Law and social change: the semi-
autonomous social fields as an apropriate
subject of study
Law and Society Review, jrg. 17, 1973,
pp. 719-764

86



Literatuur

Nederlandse bewerking in: J. Griffiths
(red.), De sociale werking van recht; een
kennismaking met de rechtssociologie en
rechtsantropologie
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996,
pp. 137-157

Niphuis-Nell, M.
De achternaam van het kind: angel van
het patriarchaat?
Nederlands Juristenblad, 1989, pp. 35-40

Niphuis-Nell, M. 
De “werkelijke” opinie en de conclusies
die men daaraan kan verbinden
Nederlands Juristenblad, 1989,
pp. 747-749

Niphuis-Nell, M.
Hoera, een stamhoudster! In: Eeuwige
kwesties. Honderd jaar vrouwen en recht
in Nederland, Jubileumuitgave Nemesis
Deventer, Tjeenk Willink, 1999 pp. 90-103

Wortmann, S.F.M.
Kroniek van het personen- en familierecht
Nederlands Juristenblad, 2000,
pp. 1588-1589

Wijk, C. van 
Toetsende statistiek: basisboek, een
praktijkgerichte inleiding voor
onderzoekers van taal, gedrag en
communicatie
Bussum, Coutinho, 2000

87





Bijlage 1

Samenstelling begeleidingscommissie 

Voorzitter:

Prof. mr. G.R. de Groot Hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht, 
Faculteit rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

Leden:

Mevr. dr. E. Baerends Universitair hoofddocent, vakgroep Rechtstheorie,
Faculteit rechtsgeleerdheid, Universiteit Groningen

Mevr. mr. A. Blokland DGWRR, wetgevingsjuriste directie Wetgeving sector
Privaatrecht, Ministerie van Justitie, Den Haag

Mevr. mr. E. Boor Beleidsmedewerktser Clara Wichmann Instituut,
Amsterdam

Dhr. mr. J.E. Geuzinge Directeur Register, Amsterdam

Dhr. J.C. Jansen Verplanke Adviseur adviescentrum Dienst Burgerzaken, Den Haag
namens de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken





Bijlage 2

Artikel 5 lid 2, 4 en 5 Boek 1 BW 

Artikel 5 

2. Indien een kind door erkenning in familierechtelijke betrekking tot de vader komt te
staan, houdt het de geslachtsnaam van de moeder, tenzij de moeder en de erkenner ter
gelegenheid van de erkenning gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van
de vader zal hebben. Van deze verklaring wordt melding gemaakt in de akte van
erkenning. De eerste twee volzinnen zijn van overeenkomstige toepassing bij erkenning
van een ongeboren kind. Indien een kind door gerechtelijke vaststelling van het
vaderschap in familierechtelijke betrekking tot de vader komt te staan, houdt het de
geslachtsnaam van de moeder, tenzij de moeder en de man, wiens vaderschap is
vastgesteld, ter gelegenheid van de vaststelling gezamenlijk verklaren dat het kind de
geslachtsnaam van de vader zal hebben. De rechterlijke uitspraak inzake de vaststelling
van het vaderschap vermeldt de verklaring van de ouders hieromtrent.

4. Indien een kind door geboorte in familierechtelijke betrekking tot beide ouders komt te
staan, verklaren de ouders gezamenlijk voor of ter gelegenheid van de aangifte  van de
geboorte welke van hun beider geslachtsnamen het zal hebben. Van de verklaring van de
ouders die voor de aangifte van de geboorte wordt afgelegd, wordt een akte van
naamskeuze  opgemaakt. Van de verklaring van de ouders die ter gelegenheid van de
aangifte van de geboorte wordt afgelegd, wordt melding gemaakt in de akte van geboorte.
De verklaring die niet ter gelegenheid van de geboorte wordt afgelegd, kan ten overstaan
van iedere ambtenaar van de burgerlijke stand worden afgelegd.

5. Geschiedt de naamskeuze in de gevallen, bedoeld in het vierde lid, niet uiterlijk ter
gelegenheid van de aangifte van de geboorte, dan neemt de ambtenaar van de
burgerlijke stand als geslachtsnaam van het kind de geslachtsnaam van de vader in de
geboorteakte op. Wordt een verklaring houdende naamskeuze voor of ter gelegenheid van
de aangifte van de geboorte afgelegd, dan heeft het kind de gekozen naam vanaf de
geboorte.





Bijlage 3

Oproepen voor brieven 

Margriet  (oktober 2001, nr. 43, pag. 9) 

Welke achternaam heeft uw kind?
Sinds 1998 kunt u als ouders kiezen of uw kind de achternaam van de vader of de moeder
krijgt. Wat hebben  u en uw partner besloten en waarom? Was het moeilijk om tot een
besluit te komen; moeilijker misschien dan de keuze van de voornaam? Welke redenen
hebben uiteindelijk de doorslag gegeven? Als moeders naam is gekozen, heeft u daar dan
problemen bij ondervonden, of kreeg u juist positieve reacties van uw omgeving? Als u op
dit moment nog voor de keuze staat, wat denkt u (en niet te vergeten: uw partner) dan te
doen?
Dit zijn vragen waar het WODC, het onderzoeksinstituut van het Ministerie van Justitie,
graag uw antwoord op wil hebben omdat men daar het nut van de regeling van de achter-
naam onderzoekt. Zet uw ervaringen en meningen op papier of e-mail, liefst vergezeld van
gegevens zoals uw leeftijd (en de leeftijd van uw partner), hoe lang u gehuwd bent of
samenwoont, hoeveel kinderen u heeft en hun geboortejaar, uw opleiding en uw werk-
kring. U kunt erop vertrouwen dat alle brieven vertrouwelijk behandeld worden.
Schrijft u naar [adres] 

Opzij  (november 2001, jrg. 29, pag. 83)

Onderzoek naamgeving
Sinds 1998 hebben ouders de keus wiens achternaam hun kind zal krijgen. Het WODC,
het onderzoeksinstituut van het Ministerie van Justitie, wil graag weten wat er besloten is
en waarom; of het moeilijk was om tot overeenstemming te komen en waarvoor
toekomstige ouders zullen kiezen. Ervaringen en meningen, inclusief leeftijd ouders en
kind(eren), gehuwd of samenwonend, opleiding en werkkring en eventueel met naam en
adres kunnen gestuurd worden naar [adres] 

Ouders van nu (oktober 2001, nr. 10, pag. 32)

Onderzoek Achternaam kiezen
Welke achternaam heeft jullie kind? Die van jou of die van je partner? En waarom? Was
het moeilijk om te kiezen? Het WODC, onderzoeksinstituut van het Ministerie van Justitie,
wil antwoord op dat soort vragen. Het onderzoekt de wet uit 1998, die het ouders mogelijk
maakt te kiezen welke achternaam hun kind krijgt. Wat is jouw ervaring met deze wet?
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Schrijf of mail en vermeld ook jullie leeftijd en die van jullie kind(eren), gehuwd of
samenwonend, jullie opleiding en werkkring en eventueel jullie naam en adres. [adres]



Bijlage 4

Enquête onder gemeenten 

Introductie van het onderzoek

In opdracht van de Directie wetgeving van het Ministerie van Justitie voert het onder-
zoekcentrum (WODC) een onderzoek uit ter evaluatie van de per 1 januari 1998 in
werking getreden Wet tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 BW etc. (Stb. 161
jrg. 1997). Voor dat onderzoek vraag ik uw medewerking. 

Voor u behoeft de wet, inhoudelijk gesproken, geen toelichting.  Daarom beperk ik mij tot
het onderzoek zelf. Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer heeft de Staats-
secretaris van Justitie uitdrukkelijk een evaluatie toegezegd. Naast informatie over de
omvang van het gebruik van de geboden mogelijkheid, had zij daarbij ook oog voor de
eventuele uitvoeringsproblemen.1 Om die vraag te kunnen beantwoorden, doen wij een
beroep op een aantal gemeenten, waaronder de uwe.  Wij doen dit overigens, in overleg
met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB); een vertegenwoordiger
daarvan – dhr. J.C. Jansen Verplanke – maakt ook deel uit van de begeleidingscommissie.

Onderstaande vragen zie ik graag zo volledig mogelijk beantwoord. U zou ons een grote
dienst bewijzen dit op korte termijn te doen en uw antwoorden vóór [datum] langs
elektronische weg te retourneren (aan NVVB). Voor nadere toelichting ben ik eveneens via
die weg voor u eenvoudig bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

dr. A. Klijn
Hoofdonderzoeker WODC 
Ministerie van Justitie
aklijn@wodc.minjust.nl

1 In het decembernummer van het tijdschrift Burgerzaken & Recht is kort aandacht aan dit onderzoek
besteed. Daarin treft u meer informatie over doel en opzet ervan. 
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Evaluatie Naamwetgeving

Enquête 

1 Voorlichting

1a: Op welke wijzen informeert uw gemeente de ingezetenen over de mogelijkheden en
consequenties van de naamwetgeving? 
(meerdere antwoorden mogelijk via het plaatsen van X op de plaats van O)
Via:

1 � voorlichting aan het loket dan wel via telefoon
2 � gemeentelijke website
3 � zogenaamde Postbus 51-folders
3 � vaste rubrieken in plaatselijke krant(en)
5 � periodiek via kabelkrant
6 � anders:

1b: Voert uw gemeente ook een actief voorlichtingsbeleid door:
1 � het verspreiden van voorlichtingspakketten
2 � informatieverstrekking bij ondertrouw
3 � anders:

Kunt u bovengenoemde actieve voorlichting toelichten?

1c Verspreidt de gemeente voorlichtingsmateriaal onder instanties waar ouders (in spe)
doorgaans contact mee opnemen zoals: 

1 � bij verloskundigen 
2 � bij geboortewinkels of vergelijkbare instanties
3 � bij huisartsen
4 � bij ziekenhuizen
5 � bij notarissen
6 � anders:

2 Beleid inzake uitvoering 

2a Bij eerste geboorte binnen het huwelijk biedt de wet burgers twee opties voor het
moment van keuze: vooraf via akte van naamkeuze of bij de geboorteaangifte. Stimuleert
uw gemeente één van deze opties?

1 � onze gemeente voert geen specifiek beleid in dezen;
2 � van gemeentewege wordt gestimuleerd een akte van naamkeuze te laten 

opmaken;



Enquête onder gemeenten 97

3 � van gemeentewege wordt gestimuleerd de naamkeuze bij de geboorteaangifte te
laten plaatsvinden.

2b De wet bepaalt dat beide ouders bij het kenbaar maken van de naamkeuze (zowel bij
akte als bij geboorteaangifte) in persoon aanwezig moeten zijn. Wanneer er bij de
geboorteaangifte van het eerste kind binnen een huwelijk geen akte van naamkeuze is en
slechts één van de ouders in persoon verschijnt, wat is dan doorgaans het beleid binnen
uw gemeente?

Als één van de ouders niet binnen de wettelijke periode van aangifte in persoon
verschijnt, wordt de naam van de vader geregistreerd

1 � ja; is vast beleid
2 � nee
3 � anders:

Als de naamkeuze neerkomt op de naam van de vader, wordt deze geregistreerd
1 � ja
2 � nee
3 � anders:

Als de naamkeuze neerkomt op de naam van de moeder:
1 � dan wordt de naam van de moeder geregistreerd
2 � dan wordt de termijn van geboorteaangifte zodanig verlengd dat zowel de vader 

als de moeder aanwezig kunnen zijn
3 � anders:

2c Kunt u aangeven wat voor (serieuze) problemen zich bij de uitvoering van de
wetgeving inzake de naamkeus hebben voorgedaan of nog steeds voordoen. Geef daarbij
ook aan de frequentie en welke oplossing(en) daarvoor gevonden zijn.

3 Gebruik van de wetgeving

Om te kunnen aangeven in welke mate van de nieuwe optie gebruik gemaakt wordt,
hebben we behoefte aan een aantal kwantitatieve gegevens over de jaren 2000 en 2001
(voor zover mogelijk). We vragen u om een zo nauwkeurig mogelijke schatting of een
exacte opgave.
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3a Voor het jaar 2000
Het aantal 1e huwelijken* - zonder kinderen: .......... (exacte telling / schatting)

aantal geboorten na huwelijksdatum : .......... 
aantal akten van naamkeuze : ..........
aantal malen naam moeder gekozen : ..........

Het aantal 1e huwelijken* -  kinderen aanwezig :  .......... (exacte telling / schatting)
Het aantal niet 1e huwelijken* - zonder kinderen :  .......... (exacte telling / schatting)

aantal geboorten na huwelijksdatum : ..........
aantal akten van naamkeuze : ..........
aantal malen naam moeder gekozen : ..........

Het aantal niet 1e huwelijken* -  kinderen aanwezig:  .......... (exacte telling / schatting)

* tussen partners beiden woonachtig in uw gemeente

3b Voor het jaar 2001

Het aantal 1e huwelijken* - zonder kinderen : .......... (exacte telling / schatting)
aantal geboorten na huwelijksdatum : .......... 
aantal akten van naamkeuze : ..........
aantal malen naam moeder gekozen : ..........

Het aantal 1e huwelijken* -  kinderen aanwezig:  .......... (exacte telling / schatting)

Het aantal niet 1e huwelijken* - zonder kinderen:  .......... (exacte telling / schatting)
aantal geboorten na huwelijksdatum : ..........
aantal akten van naamkeuze : ..........
aantal malen naam moeder gekozen : ..........

Het aantal niet 1e huwelijken* -  kinderen aanwezig: ........... (exacte telling / schatting)

* tussen partners beiden woonachtig in uw gemeente

3c Kunt u een zo nauwkeurig mogelijke schatting geven (of een exacte telling) van het
aantal malen dat bij geboorteaangiftes de naam van moeder als achternaam gekozen is in
uw gemeente:

2000:  .......... 2001:  ..........
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4 Belemmeringen voor het gebruik 

4a Kunt u aangeven waar er in de geldende regelgeving  dan wel in de uitvoerings-
bepalingen serieuze drempels liggen die het gebruik van de geboden mogelijkheid
substantieel belemmeren?

4b Kunt u – denkbare of reeds feitelijk in uw gemeente toegepaste – ook oplossingen
aangeven voor de gesignaleerde problemen? 

Hartelijk dank voor uw medewerking
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Bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek is uitgevoerd door NIPO B.V. met behulp van NIPO
CAPI@HOME. Dat is een panel van 30.000 huishoudens die zich bereid hebben verklaard
periodiek te responderen op onderzoek uitgezet door het NIPO. Deze huishoudens
beschikken over een multimedia PC zodat vragenlijsten via modem of internet verstuurd
kunnen worden. Het NIPO beschikt over de nodige achtergrond kenmerken (op gedrags-
socio-economisch en demografisch gebied) van deze respondenten, zodat het mogelijk is
een gerichte steekproef uit deze huishoudens te trekken en zij bovendien in enquêtes
hierover niet meer bevraagd hoeven te worden.

Aan het NIPO is gevraagd uit de database van 30.000 huishoudens een gestratificeerde
aselecte steekproef te trekken van N=1.000. Als strata dient de burgerlijke staat van de
respondenten volgens de volgende verdeling: ongehuwd zelfstandig of thuiswonend
N=400, ongehuwd samenwonend (nooit gehuwd) N=200, gehuwd N=200, verweduwd/
gescheiden N=200. 
Rekening houdend met een non-respons van 30 procent is door NIPO een bruto
steekproef getrokken van 1535 huishoudens. De uiteindelijke respons is 73 procent. De
verdeling tussen bruto-steekproef en respons is voor de verschillende categorieën van
burgerlijke staat als volgt: 

Burgerlijke staat bruto netto respons

ongehuwd zelfstandig of thuiswonend 552 463 84%
ongehuwd samenwonend (nooit getrouwd geweest) 303 187 62%
gehuwd 329 277 84%
weduwe / weduwnaar 120 59 49%
gescheiden 159 93 58%
geregistreerd partnerschap 66 48 73%
Totaal 1535 1127 73%

Op ons verzoek is door NIPO een weegfactor toegevoegd waarmee de verdelingen in de
steekproef proportioneel gecorrigeerd worden naar de verhoudingen in de Nederlandse
samenleving. NIPO heeft hiervoor gebruik gemaakt van de CBS populatiegegevens. NIPO
geeft hiervoor de volgende verantwoording:
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• Gescheidenen: 
direct herwogen naar leeftijd en geslacht populatie gescheidenen.

• Verweduwden: 
direct herwogen naar leeftijd en geslacht populatie verweduwden.

• Geregistreerde partners en gehuwden: 
deze worden door het CBS onder één noemer geplaatst, nl. gehuwden. De gehuwden
zijn op leeftijd en geslacht naar deze populatiecijfers herwogen. Van de geregistreerde
partners is alleen het aantal naar geslacht, maar geen leeftijd bekend. Deze zijn
daarom alleen herwogen naar geslacht. 

• Nooit gehuwd geweest/geen partner en relatiehebbenden/samenwonenden: 
in de cijfers van het CBS van ongehuwden wordt geen onderscheid gemaakt naar
thuiswonend, zelfstandig of samenwonend. Deze groepen zijn samengevoegd
herwogen naar populatiecijfers (leeftijd en geslacht) van ongehuwden.

Op basis van deze weegfactor kan nagegaan worden of en in welke mate de proportionele
verdeling van geslacht en leeftijd binnen de steekproeven (binnen iedere categorie van
burgerlijke staat is een aparte steekproef getrokken) afwijken van die binnen de
Nederlandse samenleving.

In de steekproef van verweduwden blijken vrouwen ondervertegenwoordigd te zijn
(gemiddeld in Nederland is 81% vrouw, in de steekproef 63%) en tevens is de gemiddelde
leeftijd lager dan in de samenleving (steekproef 56 jaar, in Nederland 63 jaar). Bij de
ongehuwden blijkt de gemiddelde leeftijd hoger dan in Nederland (steekproef gemiddeld
36 jaar, samenleving 31 jaar). Voor het overige blijkt de verdeling van geslacht en leeftijd
in de steekproef overeen te komen met het landelijk beeld.

Ten slotte, aangaande de inhoud van de respons. De invulling van de vragenlijst kostte de
respondent gemiddeld 13 minuten; hetgeen volgens de NIPO-medewerkers tamelijk veel
is. Dat heeft, als men mag afgaan op de standaard gevraagde waardering van de
vragenlijst op een schaal van 1 t/m 10, de beantwoording niet negatief beïnvloed want de
gemiddelde waardering bedroeg 7.7 hetgeen bovengemiddeld hoog is.
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Toelichting, schaalconstructies en analyse

6.1 Inleiding

In het bevolkingsonderzoek zijn de opvattingen over de betekenis van de achternaam,
opvattingen over de relatiebeleving en de kennis op het gebied van naamwetgeving
gemeten door de respondenten over ieder onderwerp een aantal uitspraken voor te
leggen. Doel daarvan was later de antwoorden samen te voegen tot één schaal die inzicht
geeft in de attitude ten aanzien van de betekenis van de achternaam, hun relatie en hun
kennis van de wet. Voor zo’n schaal moeten, technisch gezegd, de variabelen (de
uitspraken) die zijn voorgelegd deel uitmaken van eenzelfde betekenisruimte. 

Er bestaan verschillende statistische methoden om te beoordelen of een set vragen
samengevoegd kan worden tot één schaal. Bijna al deze methoden maken gebruik van de
onderlinge samenhang tussen de antwoordpatronen op de vragen of die tussen de
afzonderlijke vragen en de totaalscore. Hierbij wordt verondersteld dat wanneer vragen
verwijzen naar dezelfde betekenisruimte, de onderlinge correlatie hoog moet zijn.
Bij de constructie van de in dit onderzoek gebruikte schalen is gebruik gemaakt van twee
technieken. Allereerst is, als vooronderzoek, met behulp van factoranalyse nagegaan of de
set vragen verwijst naar één of meerdere betekenisruimten. Vervolgens is door ons
gebruik gemaakt van de reliability test voor de feitelijke constructie van de schalen. Deze
laatste techniek wordt in de volgende paragrafen besproken. In de laatste alinea van deze
bijlage beschrijven we de analyse waar getoetst wordt of de leefsituatie van de respon-
denten invloed heeft op hun score op beide schalen. Deze bespreking is met name
bedoeld om Tukey’s HSD-methode te verduidelijken.

6.2 Schaalconstructie met de reliability test

Bij de vragensets over opvattingen met betrekking tot relatiebeleving en naambeleving wordt
bij iedere afzonderlijke vraag naar een mening gevraagd die men kan weergeven op een drie-
c.q. vijfpuntschaal. Iedere afzonderlijke vraag wordt beschouwd als een indicator die een
aspect van de naambeleving dan wel relatiebeleving meet. De antwoorden samengevoegd in
een schaal, worden dan beschouwd als een meting van de naams- c.q. relatiebeleving.1

1 Bij de naambelevingsschaal verwijst een hoge score naar het sterk benadrukken van het aspect ‘saamhorig-
heid’ en een lage score betekent het sterk hechten aan het aspect ‘identiteit’. Bij de relatiebelevingschaal
verwijst een hoge score naar een ‘traditionele’ rolopvatting en een lage score naar een meer ‘moderne’.
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Het is echter de vraag of iedere afzonderlijke vraag binnen de gegeven set uitspraken ook
daadwerkelijk behoort tot dezelfde betekenisruimte. Weliswaar zijn de hier gebruikte
vragensets ook bij het onderzoek in 1980 gebruikt en getoetst, de inhoud van de
betekenisgeving door de respondenten kan echter in de loop van de tijd veranderd zijn.
Een duidelijk voorbeeld hiervan, vooruit lopend op de hierna te spreken analyse, is de
uitspraak  ‘Het huwelijk en ongehuwd samenwonen betekent emotioneel hetzelfde’.
Behoorde deze stelling in 1980 duidelijk tot de betekenisruimte van de relatie-instelling,
thans blijkt dat niet meer het geval. Voor wat betreft de relatiebeleving geeft 80 procent
van de respondenten aan geen verschil te zien tussen huwelijk en samenwonen. Bij zo’n
scheve verdeling van de antwoorden, discrimineert de uitspraak niet meer en kan dus ook
niet gebruikt worden voor een instrument dat de verschillen juist in kaart wil brengen.

6.2.1 De relatiebelevingschaal

Allereerst de constructie van de relatiebelevingschaal. Aan de respondenten zijn over dit
onderwerp 9 stellingen voorgelegd. Aan hen werd gevraagd om op een vijfpuntschaal aan
te geven of zij het eens dan wel oneens met deze stellingen waren. In tabel 2.2 zijn de
antwoorden weergegeven.
Of de antwoorden op deze stellingen samengevoegd kunnen worden tot één schaal hangt,
zoals gezegd,  af van de samenhang tussen alle antwoorden. Een maat voor deze
totaalsamenhang is Cronbach’s α (Carmines en Zeller 1979, pp. 43 e.v.).2 Deze α heeft een
waarde tussen 0 en 1. Bij 0 is er geen enkele samenhang tussen de antwoorden en bij 1 is
de samenhang volledig. Als vuistregel geldt dat wanneer α > 0,7 het verantwoord is om
de stellingen samen te voegen tot één schaal. Dat wil overigens niet zeggen dat dan de
meest optimale schaal verkregen is. Immers wanneer één of meerdere stellingen slecht
correleren met de andere stellingen, dan zal dat de grootte van α negatief beïnvloeden.
Om na te gaan of α verbeterd kan worden, wordt steeds één stelling weggelaten en α
opnieuw berekend. Tevens wordt de correlatie berekend tussen het weggelaten item en de
schaal. Is deze correlatie laag en wordt α groter dan met het item, dan kan deze stelling
dus beter weggelaten worden. Blijkbaar hoort de betreffende stelling niet tot de
betekenisruimte van de schaal.

In de volgende tabel zijn de stellingen voor de relatiebelevingschaal opgenomen.
Bij iedere stelling staat de correlatie vermeld van deze stelling met de schaal (berekend
door de antwoorden op de overige stellingen op te tellen). 

2 De formule voor α= N*gem ρ/[1+ gem ρ(N-1)], waarbij N het aantal stellingen is (hier 9). Iedere stelling
wordt vervolgens gecorreleerd met de 8 andere stellingen. Het gemiddelde van deze 35 correlaties is gem ρ. 
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Tabel VI-1: Relatiebelevingschaal: correlatie item met totaalschaal (zonder item) en αα
schaal zonder item 

Correlatie item α zonder item

met schaal

1*. Het huwelijk en ongehuwd samenwonen
betekent emotioneel hetzelfde 0,123 0,714

2. Het huwelijk is de meest unieke band 0,471 0,652
3. De verantwoordelijkheid voor inbreng van geld hoort bij man 0,571 0,633
4. Het is het beste als moeder de kinderen opvangt na school 0,478 0,651
5. Echtscheiding betekent dat de partners hebben gefaald 0,366 0,675
6. Van scheiding zijn de kinderen altijd de dupe 0,348 0,679
7. De mens is bestemd om als paar door het leven te gaan 0,404 0,667
8. Gehuwde man en vrouw apart op vakantie is vragen om last 0,481 0,650
9*. Het is het beste als man en vrouw werk en zorg kinderen delen 0,092 0,722

* De antwoorden van deze items zijn omgepoold.
Cronbach’s α = 0,699

De Cronbach α van de schaal is lager dan volgens de vuistregel acceptabel is. De α stijgt echter tot

boven de 0,7 wanneer stelling 1 of stelling 9 worden weggelaten. Deze stellingen blijken nauwelijks te
correleren met de schalen zonder deze stellingen. We herhalen de analyse nu met weglaten van de
eerste en laatste stelling.

Tabel VI-2: Relatiebelevingschaal zonder stelling 1 en 9: correlatie item met totaalschaal
(zonder item) en αα schaal zonder item 

Correlatie item α zonder item
met schaal

2. Het huwelijk is de meest unieke band 0,482 0,712
3. De verantwoordelijkheid voor inbreng van geld hoort

bij man 0,555 0,696
4. Het is het beste als moeder de kinderen opvangt na school 0,477 0,713
5. Echtscheiding betekent dat de partners hebben gefaald 0,392 0,732
6. Van scheiding zijn de kinderen altijd de dupe 0,375 0,734
7. De mens is bestemd om als paar door het leven te gaan 0,436 0,722
8. Gehuwde man en vrouw apart op vakantie is vragen om last 0,517 0,703

Cronbach’s α = 0,747

Cronbach’s α heeft nu een aanvaardbare grootte. Bovendien blijkt dat het weglaten van
één van de resterende stellingen tot een lagere α leidt. De relatiebelevingschaal is dus
optimaal als de scores van de stellingen 2 t/m 8 samengenomen worden.
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6.2.2 De naambelevingschaal

Op dezelfde wijze als bij de constructie van de relatiebelevingschaal wordt voor de
naambelevingschaal de Cronbach’s α berekend over alle stellingen, en wordt per item
berekend welke correlatie hij heeft met de totale schaal en welke waarde α krijgt zonder
deze stelling.

Tabel VI-3: Naambelevingschaal: correlatie item met totaalschaal (zonder item) en αα schaal
zonder item

Correlatie item α zonder item
met schaal

1. Uit de achternaam moet vooral de bloedverwantschap blijken 0,483 0,447
2. Uit de achternaam moet vooral de gezinsband blijken 0,550 0,411
3. Als mensen getrouwd zijn, moet uit hun achternaam 

blijken dat ze bij elkaar horen 0,520 0,410
4. Als mensen samenwonen, moet uit hun achternaam 

blijken dat ze bij elkaar horen 0,466 0,459
5* Men moet op bepaalde leeftijd zelf voor eigen naam 

kunnen kiezen 0,130 0,713
6. Iedereen moet gedurende zijn/haar leven 

altijd de eigen achternaam hebben 0,137 0,594

* De antwoorden van dit item zijn omgepoold.
Cronbach’s α = 0,569

Uit α blijkt dat deze zes stellingen samen geen goede schaal vormen. De correlatie van
stelling 5 en 6 is laag en α stijgt aanmerkelijk wanneer deze stellingen buiten de analyse
blijven.

Tabel VI-4: Naambelevingschaal: correlatie item met totaalschaal (zonder item) en αα schaal
zonder item

Correlatie item α zonder item
met schaal

1. Uit de achternaam moet vooral de bloedverwantschap blijken 0,586 0,731
2. Uit de achternaam moet vooral de gezinsband blijken 0,645 0,700
3. Als mensen getrouwd zijn, moet uit hun achternaam blijken 

dat ze bij elkaar horen 0,666 0,688
4. Als mensen samenwonen, moet uit hun achternaam blijken 

dat ze bij elkaar horen 0,470 0,784

Cronbach’s α = 0,785

De resterende vier stellingen blijken samen een goede schaal te vormen.
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6.2.3 Kennisschaal 

De constructie van de kennisschaal is eenvoudig. Ging het bij de vorige schalen steeds
om meningen van respondenten, bij de kennisvragen gaat het er simpel om of de
respondenten de vragen goed of fout beantwoord hebben. Door per respondent de goede
antwoorden op de zes kennisvragen op te tellen wordt een schaal geconstrueerd met een
minimum van 0 (alle vragen fout beantwoord) en een maximum van 6 (alle vragen goed).
Naarmate een respondent een hoge score heeft op deze schaal, is de wetskennis groter.  

6.3 Tukey’s HSD-methode

Een veel gebruikte techniek om na te gaan of groepen van elkaar verschillen met
betrekking tot een mening of houding – bijvoorbeeld hun relatiebeleving – is de
zogenaamde variantieanalyse. Voor iedere groep wordt de gemiddelde score op de
relatiebelevingschaal berekend en vervolgens wordt getoetst of deze gemiddelden
significant van elkaar verschillen. Blijkt dit het geval te zijn, dan weten we dat de
gemiddelde score van minstens één groep significant afwijkt van minstens één andere
groep. Uiteraard zal in zo’n geval de groep met de laagste score significant verschillen van
de groep met de hoogste score. Hoe echter de groepen met een score tussen de hoogste
en de laagste zich tot elkaar verhouden, is niet duidelijk.
Een methode om dat laatste aan de weet te komen, gebaseerd op paarsgewijze
vergelijking van de verschilscores, is Tukey’s Honestly Significant Differences-methode;
kortweg: Tukey’s HSD (Van Wijk 2000, pp. 155 e.v.). Voor ieder paar van groepsgemiddel-
den wordt de toevalsmarge berekend onder aanname dat de gevonden verschillen op
toeval berusten. Vallen de gemeten verschilscores buiten deze grenswaarden dan is er
sprake van een significant verschil. Vervolgens kunnen de resultaten worden samengevat
in een tabel zoals hieronder vermeld.

Tabel VI-5: Relatiebelevingschaal Tukey HSD 

N Subset
DOELGROEP: 1 2 3

5 Verweduwden 59 2,6562
3 Gehuwden 325 2,8905 2,8905
4 Gescheiden 93 3,1444 3,1444
1 Nooit gehuwd geweest / geen partner 260 3,1884
2 Relatiehebbenden / samenwonenden 390 3,2175
Sig. ,162 ,106 ,956

Voor iedere groep is de gemiddelde score voor de relatiebelevingschaal berekend (een
schaal die loopt van 1 (traditioneel) tot 5 (modern)). Vervolgens worden de gemiddelden
die niet significant van elkaar verschillen als een subset weergegeven. Zou geen van de
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gemiddelden significant afwijken van de andere, dan zou de tabel slecht één subset
bevatten. Hier hebben we echter drie subsets hetgeen betekent dat er dus drie groepen
gemiddelden gevonden zijn die significant van elkaar verschillen: verweduwden hebben
een significant lagere score dan gescheiden mensen; verweduwden en gehuwden scoren
significant lager (en dus traditioneler) dan mensen die nooit gehuwd zijn geweest en
samenwonenden. Groep 3, gehuwden, worden zowel in subset 1 als 2 ingedeeld. Dat
betekent dat de score van deze groep niet significant verschilt van die van de andere
groepen in subset 1 en 2 maar wel van die uit subset 3.
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Gemeentelijke websites: een beoordeling 

Vijf beoordelaars, leden van de begeleidingscommissie, hebben vijftien willekeurig
gekozen websites van gemeenten beoordeeld. Onderstaand de weergave van de twee
beste en de twee slechtste teksten met het gemiddeld cijfer voor correctheid en
volledigheid. We wijzen er daarbij uitdrukkelijk op dat het predikaat ‘beste’ en ‘slechtste’
betrekking heeft op deze vijftien door hen beoordeelde teksten. Het is zeer wel mogelijk
dat bij de ca. 380 niet door hen beoordeelde teksten, betere en slechtere te vinden zijn. 

Beste teksten

Gemeente W
Als de ouders getrouwd zijn, heeft een kind automatisch een moeder en een vader. Bent u
niet gehuwd dan heeft het kind (volgens de wet) alleen een moeder. Om de afstammings-
relatie tussen vader en kind tot stand te brengen moet de vader het kind erkennen.
Hierover meer informatie bij Erkenning. Er is ook meer informatie te vinden over de keuze
van de (voor)naam bij Geslachtsnaam kind en Voornaam kind.

Product: Geslachtsnaam kind

Beschrijving: De achternaam (geslachtsnaam) van een kind wordt bepaald door het
recht van het land waarvan het kind de nationaliteit bezit. De achternaam
van een Nederlands kind wordt dus bepaald door het Nederlandse recht.
De achternaam van een kind met een vreemde nationaliteit wordt
vastgesteld volgens het betreffende vreemde recht.
Het Nederlandse naamrecht zegt dat de ouders kunnen kiezen bij de
geboorte van hun eerste kind tussen de achternaam van de vader en de
achternaam van de moeder. Deze keuze kan niet worden herroepen en
geldt voor alle volgende kinderen binnen het gezin. De manier waarop de
keuze gemaakt moet worden, is afhankelijk van de al dan niet huwelijkse
staat van de ouders:

De ouders zijn getrouwd:
Wordt er gekozen voor de naam van de moeder, dan moeten de vader en
moeder samen persoonlijk verschijnen voor de ambtenaar van de burger-
lijke stand om een verklaring van naamskeuze af te leggen. Deze verkla-
ring kan al worden afgelegd voor de geboorte van het kind. Uiterlijk kan
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deze verklaring worden afgelegd bij de geboorteaangifte. Na de geboorte-
aangifte is het dus niet mogelijk om alsnog een verklaring van naams-
keuze te doen. Maken de ouders geen keuze, dan krijgt het kind auto-
matisch de achternaam van de vader. 

De ouders zijn niet getrouwd:
De keuze van de achternaam wordt gedaan bij de erkenning van het kind.
Kiest men voor de naam van de vader, dan moeten beide ouders bij de
erkenning persoonlijk verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand. De erkenning met naamskeuze kan plaatsvinden voor de geboorte
van het kind (erkenning ongeboren vrucht), bij de geboorteaangifte of op
een later tijdstip. Wanneer de ouders niet duidelijk kiezen voor de naam
van de vader, krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Na de
erkenning is het niet mogelijk om alsnog een verklaring tot naamskeuze te
doen. 
Eenoudergezin:
Wanneer een kind buiten het huwelijk is geboren en de vader heeft het
kind niet erkend, dan is er juridisch gezien geen vader. Het kind heeft in
dat geval alleen een moeder. Naamskeuze is in deze situatie dan ook niet
mogelijk. Automatisch krijgt het kind de achternaam van de moeder.
Wordt het kind op een later tijdstip alsnog erkend, dan is het mogelijk om
gelijktijdig met de erkenning te kiezen voor de achternaam van de vader.
Bij Erkenning vindt u meer informatie over het erkennen van een kind en
onder Voornaam kind vindt u over dat onderwerp meer informatie. 

Beoordeling: Volledigheid: 7,9, juistheid: 8,4

Gemeente X

Achternaam kiezen bij het eerste kind
Ouders kunnen samen kiezen of ze hun kinderen de achternaam van de vader óf die van
de moeder geven. Die keuze moeten zij maken bij het eerste kind, en geldt vervolgens
voor alle volgende kinderen in het gezin. Wanneer zij alle kinderen de achternaam van de
vader willen geven, dan hoeven zij, wanneer zij gehuwd zijn, niets te doen; wanneer de
ouders niet vóór of bij de aangifte van de geboorte samen een verklaring hebben
afgelegd, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader.
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Naam moeder
Kiezen de ouders ervoor om de kinderen de achternaam van de moeder te geven, dan
moeten de ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand (bij voorkeur in de
eigen gemeente) om een verklaring af te geven. Dit kan het beste al gebeuren tijdens de
zwangerschap, omdat de moeder vaak net na de zwangerschap nog niet ter been is.

Niet-gehuwde ouders
Bij niet-gehuwde ouders is het precies andersom: wanneer zij ervoor kiezen het kind de
achternaam van de vader te geven, dan moeten zij actie ondernemen. De vader moet dan
de ongeboren vrucht erkennen. Beide ouders moeten tevens samen een verklaring
afleggen voor de burgerlijke stand. Dit moet bij de “erkenning van de ongeboren vrucht”
gebeuren door de partners samen. Zonder deze verklaring krijgt het kind automatisch de
achternaam van de moeder. De erkenning, en dus ook de keuze van de achternaam, kan
ook vóór de geboorte plaatsvinden, vanaf het moment dat de zwangerschap bekend is.
Wanneer een van de ouders overlijdt voordat de naamkeuze is gedaan, dan kan de
achtergebleven ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand de naam van de vader óf
de moeder kiezen.

Eenoudergezinnen
Bij eenoudergezinnen: wanneer een niet-gehuwde moeder een kind krijgt dat niet door een
vader wordt erkend, krijgt het kind de achternaam van de moeder. 
Ieder kind dat meerderjarig is, heeft éénmaal de mogelijkheid de naamkeuze van de ouders
te herzien. Het gaat dan niet om een keuze, maar om een wijziging. Het kind moet dan een
verzoek indienen bij het Ministerie van Justitie. Aan zo’n verzoek zijn wel kosten verbonden.

Beoordeling: Volledigheid: 7,0, juistheid: 7,8

Slechtste teksten

Gemeente Y

naamkeuze
Beschrijving Indien u de achternaam van uw kind(eren) wilt wijzigen in uw eigen

achternaam of die van uw echtgenoot, dan heeft u hier van de gemeente
toestemming voor nodig. De naamkeuze geldt voor alle kinderen die
worden geboren uit de relatie. Als de gemeente uw toestemming geeft
voor de naamkeuze, moeten de persoonsgegevens in de administratie van
de gemeente (GBA) worden gewijzigd. Een naamkeuze kan voorkomen in
de volgende gevallen: 
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Naamkeuze door gehuwde partners voor de geboorte van hun eerste kind. 
In buitenland geboren Nederlandse kinderen, waarvoor ter plaatse geen
naamkeuze kon worden gedaan. 

Levering Aanvragen bij de balie. Na overleg met [...]

Beoordeling: Volledigheid: 2,5, juistheid: 2,3

Gemeente Z

Geboorten
Aangifte van een geboorte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van
de gemeente, waarbinnen de geboorte heeft plaats gehad en wel binnen drie dagen na de
bevalling. De aangever moet een geldig legitimatiebewijs overleggen.

Beoordeling: Volledigheid: 1,8, juistheid: 4,0




