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Voorwoord 

Deze laatste aflevering van 1981 is gevvijd 
aan naamwetgeving, een thema dat recente-
lijk weer in de belangstelling is gekomen, 
vooral voorzover het de achternaam van de 
gehuwde vrouw betreft. 
In het inleidende artikel van drs. Albert 
Klijn en drs. Menke W. Bol wordt eerst een 
historische ontwilckelingsschets gegeven van 
het naamrecht in Nederland. Voorts wordt 
getracht inzicht te geven in een aantal (van 
ons stelsel afwijkende) wettelijke naamstel-
sels zoals die gelden in het buitenland. Ook 
wordt ingegaan op enkele gefingeerde model-
len. Het inleidende artikel wordt afgesloten 

3 met de bespreking van een gedeelte van een 
recent verricht WODC-onderzoek naar de op-
vattingen die er bij de bevolking bestaan over 
deze materie. 
Het tweede artikel betreft een speciaal voor 
dit nummer g;eschreven bijdrage van mr. 
Frederike V. Doeleman. De auteur — werk-
zaam als advocate — behandelt het naamrecht 
van de gehuwde vrouw aan de hand van de 
jurisprudentie die zich op dit terrein ontwik-
keld heeft. 
Aansluitend zijn opgenomen de Richtlijnen 
voor geslachtsnaamswijziging die van kracht 
zijn'vanaf 1 juni 1980. Ook wordt in het kort 
de procedure voor geslachtsnaamswijziging uit-
eengezet. In het voorlaatste artikel geeft 
drs. Albert Klijn een kwantitatieve analyse 
van de verzoeken tot naamsveranderingen die 
in de periode 1966-1980 door het Ministerie 
van Justitie zijn behandeld. 
Het themanummer wordt afgesloten met een 
bijdrage van Mary Bronkhorst en Anita 
Schuurman (medewerkster van het FIOM) die 
verslag doen van enkele praktijkervaringen op 
het gebied van naamswijziging van alleenstaan-
de moeders. 



Naamwetgeving en • 

naambeleving 

Voor wie ik liefheb wil ik heten 
(Neeltje Maria Min) 

De laatste twee kilometer ben je compleet 
uitgepierd, weet je niet eens meer hoe je heet 
(Gerrie Kneteman bij de Tour de France 1981) 

door drs. Albert Klijn en drs. Menke W. Bol l  

1. Inleiding 
Men kan de onlangs opgebloeide belangstelling 

5 	voor de naam en het naamrecht niet los zien 
van de maatschappelijke emancipatie van de 
vrouw. Tengevolge van de diepgaande verande-
ringen in opvattingen en normen omtrent de 
positie van vrouwen en mannen in de sarnen-
leving is het besef ontstaan dat de inrichting 
van de wetgeving op tal van punten een belem-
mering vormt voor de realisering van het stre-
ven naar gelijkberechtiging. Ms uitvloeisel van 
dit besef valt de door de Tweede Kamer in 
februari 1977 aanvaarde motie van de heer (!) 
Van Winkel te beschouwen, waarin de rege-
ring werd verzocht een inventarisatie op te 
stellen van die wettelijke regelingen die in 
strijd kunnen worden geacht met het beginsel 
van de gelijkwaardigheid van man en vrouw. 
Deze inventarisatie in de vorm van de publi-
catie 'Anders g;eregeld' is gereed gekomen in 
december 1978. Hierin wordt onder meer het 
naamrecht behandeld. 
De wetgeving met betrelcking tot het naam-
recht is slechts den van de vele gebieden waar-
op de gelijkberechtiging in het geding is. De 
wetsartikelen die wat dit betreft van belang 
zijn, zijn de artikelen 5 en 9 van het Burger- 

' De auteurs zijn als onderzoekers werkzaam bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecen-
trum. 



lijk Wetboek. Deze behandelen respectievelijk 
de naam van het kind en die van de gehuwde 
vrouw. Formeel juridisch gezien staan deze 
twee zalcen geheel los van ellcaar. Volgens art. 
9 BW mag de gehuwde vrouw naar keuze de 
naam van haar man (mede) gaan gebruiken. 
Indirect echter gaat er via de naamsregeling 
voor lcinderen een welhaast dwingende in- 
vloed uit op de naamkeuze van de gehuwde 
vrouwen die kinderen hebben of verwachten 
te krijgen van hun huidige echtgenoot. Voor 
deze groep gehuwde vrouwen — een groep 
waartoe een meerderheid van de gehuwde 
vrouwen behoort — impliceert een keuze 
voor de eigen geslachtsnaam dat zij een andere 
naam zullen voeren dan hun (toekomstige) 
lcinderen. Wanneer men dit laatste wil voor-
komen, is er geen andere mogelijkheid dan 
het voeren van de achternaam van de man. 
Een dergelijk gebrek aan keuzevrijheid, gekop- 
peld aan een voorkeursbehandeling van de 
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	man m.b.t. de naam van het kind, is thans 
voor bepaalde groepen in de samenleving niet 
langer zonder meer acceptabel. Het zal dan 
oak weinig moeite vergen am te begrijpen dat 
de onvrede die er met betrelcking tot dit punt 
te signaleren valt, juist hierin haar oorzaak 
vindt. 
In juli 1978 zond de Emancipatiekommissie 
aan de Minister van justitie de `Discussienota 
naamreche, die zelf weer dateerde uit 1976. 
In een begeleidende brief verzocht de voorzit-
ter van deze comtnissie een studie te laten uit-
voeren naar de mogelijkheid tot wijziging van 
het naamrecht. De commissie was namelijk van 
oordeel dat het naamstelsel in ons land niet 
voldeed aan een aantal criteria, zoals onder 
meer de continulteit van de naam, de neutraliteit 
van de naam inzake de burgerlijke staat van de 
persoon en de eis van gelijkberechtiging van 
man en vrouw. De minister hee ft dit verzoek 
ingewilligd door aan het WODC opdracht te 
geven een dergelijk onderzoek in te stellen. 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden en het 
eindrapport is inmiddels verschenen. 

In dit inleidende artikel zal nu eersteen kort 
overzicht warden gegeven van de historische 
ontwikkeling van ons naamrecht (par. 2). Ver-
volgens zullen ter vergelijking, en om de fan- 



tasie te prikkelen, enkele bestaande en gefin-
geerde `modellen' van naamstelsels aan•de orde 
komen. In de paragrafen 2 en 3 komt steeds 
eerst de naaingeving aan lcinderen ter sprake, 
en vervolgens de (huwelijks)naam van man en 
vrouw. In paragraaf 4 wordt verslag gedaan 
van het empirisch gedeelte van het WODC-
onderzoek. Daaruit wordt duidelijk welke 
gedachten met betreklcing tot de.naamgeving 
er leven bij de Nederlandse bevolking als 
geheel, en meer in het bijzonder bij de voor-
vechtsters van gelijkberechtiging, de `geemanci-
peerde voorhoede'. 
Tot slot komt als cruciale vraag aan de orde: 
zijn er in Nederland argumenten voor een ver-
nieuwing van de naamwetgeving aan te voeren 
en zo ja, hoe zou zo'n nieuwe regeling er dan 
uit moeten zien? In §5 geven wij weer hoe 
onze persoordijke, mede door het uitgevoerde 
onderzoek gevormde visie hierop is. 

7 	2. Ontvvildceling van gewoonte en wet in 
Nederland 

Gewoonte en wet tot 1838 
Tot ver in de middeleeuwen was de persoons-
naam niet erfelijk maar strikt individueel en 
was een naam voldoende voor de mensen om 
zich van elkaar te onderscheiden. 
In de lie en 12e eeuw ontstond de gewoonte 
om aan die ene naam een bijnaam (ook wel 
toenaam) toe te voegen. Deze gaf bijv. aan 
wat voor beroep of lichaamsgebrek iemand 
had, waar men woonde, of wiens zoon of 
dochter men was. Ook deze naam was aanvan-
kelijk niet erfelijk. In de 15e en 16e eeuw 
kwam het volgens Meertens (1941) herhaalde-
lijk voor dat kinderen zich naar de moeder 
noemden. Dit gebeurde echter vooral wanneer 
de familie van de.moeder voornamer was dan 
die van de vader en bepaald niet uit emancipa-
toire overwegingen. 
Tegen het eincle van de Republiek (1795) werd 
het steeds gebruikelijker, toenamen te fixeren 
voor het nageslacht. Alle initiatieven hiertoe 
kwamen voort uit de bevolking en van eniger-
lei overheidsdwang of -bemoeienis was geen 
sprake. Dit veranderde ingrijpend in 1811. Dat 
was iii. het jaar waarin alle Franse wetten ook 
hier te lande geldig werden. 



Eat van deze wetten bepaalde dat niemand 
van geslachtsnaam mocht veranderen. Maar 
vele Nederlandse families hadden nog niet eens 
eon vaste geslachtsnaam, laat staan dat ze die 
zouden willen wijzigen. Om deze leemte te 
vullen vaardigde de nieuwe overheid een de-
creet uit volgens hetwelk van alle families die 
nog geen vaste naam hadden, de familiehoof-
den er een op moesten geven bij de burgerllike 
stand. Dit decreet stuitte op vele weerstanden 
die doen denken aan die tegen de laatst gehou-
den volkstelling. Op verschillende wijzen werd 
het gesaboteerd. Zo nam bijv. in sommige dor-
pen de hele bevollcing een en dezelfde naam 
aan, en elders koos men een belachelijke naam 
(ervan uitgaande dat het om een tlidelijke rege-
ling ging). Weer anderen gaven tiberhaupt geen 
gehoor aan het decreet. Na het herstel van de 
Nederlandse onafhankelijkheid werd in 1838 
het Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Grotendeels 
was dit een bijna letterlijke vertaling van de 

8 Franse Code Civil, en zo kon het gebeuren dat 
de derde titel van het eerste boek B.W. over de 
geslachtsnaam handelde. Niet over naamsver-
lcrliging, maar aansluitend bij de Franse wet, . 
alleen over naamsverandering. 

figure 1 Nederland 

Gewoonte en wet vanaf 1838 

Kinderen 

d Van Dijk 9 Jansen 	huwelijk - 

Bij het ontbreken van een wettelijke regeling 
kon zich in de vorige eeuw gemakkelijk een 
gewoonte ontwikkelen op het gebied van 
naamgeving aan lcinderen. Vrijwel overal in 
ons land werd het gebruikelijk dat wettige 
ldnderen de naam van hun vader lcregen even-
als onwettige maar door de vader erkende 



kinderen. 1  Het niet-erkende kind lcreeg meest- 
• al de naam van de moeder. 
In het jaar 1934 werd er een nieuw artikel in 
het B.W. opg;enomen, dat met deze gewoonte 
overeenstemde. Ook het thans geldende wets-
artikel over naamgeving aan kinderen (art. 5 
van het in 1970 ingevoerde boek I B.W.) doet 
dat nog (zie ook figuur 1). Lid 1 en 2,hiervan 
luiden als volgt: 

— 1. De gesla.chtsnaam van een wettig, gewet- 
tigd of geadopteerd kind is die van zijn vader. 

2. De geslachtsnaam van een onwettig kind 
is die van de vader, wanneer deze het kind 
heeft erkend„ en anders die van de moeder. 

Met dit artikel als bindend voorschrift leek 
het misschien voor de hand te liggen dat nei-
gingen tot nieuwe gewoontevorming minder 
kans van doorbreken kregen. 
Thans echter blijkt dat in somrnige kringen 
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	de strijd voor gelijkberechtiging van man en 
vrouw zwaarcler weegt dan het klakkeloos op-
volgen van een wettelijk voorschrift. En het 
is inderdaad ontegenzeglijk waar, dat gelijk-
berechtiging in artikel 5 ver te zoeken is. 
Weliswaar kan er (op grond van art. 7, lid 1 

• Van Dijk 00•9 Jansen 
1 	verkeersn.aam desgewenst; 

— Jansen 
— Van Dijk-Jansen 
— Van Dijk 

9 dochter Van Dijk 
d zoon Van Dijk 

B.W.) voor kinderen naamsverandering wor-
den aangevraagd, maar dit is een omslachtige 
weg die bovendien niet voor iedereen te be- 

' De wet onderscheidt wettige en onwettige kinderen. 
Wettige lcinderen zijn lcinderen van gehuwde ouders. 
Onwettige kinderen met; wel kan een man een onwet-
tig kind als het zijne erkennen, waarmee het (behalve 
t.a.v. de moeder) ook t.a.v. van hem de staat van 
`natuurlijk' kind verwerft. Dit erkende kind WI 
echter onwettig.•Binnenkort zal het onderscheid wor-
den opgeheven. 



wandelen is. Voor het inwilligen van de verzoe-
ken hanteert het Ministerie van justitie name-
lijk bepaalde richtlijnen, waaruit bijv. al  valt 
af te leiden dat lcinderen uit twee-oudergezin-
nen niet voor naamswijziging -- in die van de 
moeder — in aanmerking komen en kinderen 
uit een et-oudergezin slechts dan wanneer 
de moeder het kind rninstens vijfjaar alleen 
heeft verzorgd en opgevoed (voor een over-
zicht van deze richtlijnen zie blz. 49 e.v. van 
dit blad). 

Man en vrouw 

Huwelijk 
Zoals we zagen verbood het B.W. van 1838 
de naamsverandering. Het werd in de vorige 
eeuw evenwel algemeen gebruikelijk dat de 
gehuwde vrouw de naam van haar man ging 
voeren, naast of in plants an die van haarzelf. 
Juristen werden het er over eens, dat dit geen 

10 	echte naamsverandering was, maar dat de 
gehuwde vrouw de naam van haar man slechts 
als bijzondere kwalificatie gebruilcte. Sommige 
juristen wilden dit recht om de naam van de 
echtgenoot te voeren in de wet zien vastge-
legd (Beudeker, 1890 en Hooft Graafland, 
1895). Andere waren daartegen (Smits, 1883; 
Van Eeghen, 1906). 
De opstellers van het nieuwe boek 1 B.W. 
waren de eerstgenoemde mening toegedaan, 
en het huidige artikel 9, lid 1 luidt dan ook: 

— Een vrouw die gehuwd is of die gehuwd is 
geweest en niet is hertrouwd, is steeds bevoegd 
de geslachtsnaam van haar man te voeren of op 
de in het verkeer gebruikelijke wijze aan de 
hare te doen voorafgaan.* 

Het artikel spreekt van een recht, niet van een 
plicht. Toch moet in de loop der jaren op 
grote schaal de mening hebben post gevat, dat 
de gehuwde vrouw het zich hoe dan ook moet 
laten welgevallen, met de naam van haar man 
te worden aangesproken c.q. -geschreven. 
Zelfs bestaan er andere wetten en regelingen 
die haar, strijdig met het B.W. verplichten om 
de naam van haar echtgenoot te gebruiken. 

* Lie weer figuur 1. 
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Hiervan zijn diverse voorbeelden. Zo is er het 
felt dat de Kiieswet meer eist dan het B.W.: 
art. D4 sub 2 schrijft dwingend voor dat de 
gehuwde vrouw met de naam van de echtge- 
noot moet worden vermeld. Verder zou uit art. 
9 van het B.VV. eerder horen te volgen dat in 
het rijbewijs e.d. de naam van de echtgenoot 
op verzoek kan worden vermeld in plaats van, 
zoals het nu is voorgeschreven, weggelaten. En 
tot slot blijken de voorschriften van de 'Hand-
leiding bevolkingsboelchouding' van 1967 
evenals de Kieswet 'neer van de gehuwde 
vrouw te eisen dan art. 9 B.W. kon doen ver-
moeden. Ze laten nl. toe dat de gehuwde 
vrouw ongevraagd met de naam van haar 
echtgenoot wordt aangeschreven. 

Co ncub inaat 
Samenwonenden hebben geen bijzondere wette-
lijke rechten op naamgebied. Wat betreft de 
gewoontevorming zijn er geen aanwijzingen 
dat samenwonenden zich dikwijls van de naam 
van hun partner bedienen. 
Vroeger lcwarn het wel voor dat concubines de 
naam van hurt partner gebruikten, maar zo'n 
concubinaat was dan vaak onvrijwillig, in die 
zin dat een huwelijk niet mogelijk was bijv. 
doordat den van beide partners niet tot een 
echtscheiding kon komen (hetgeen vroeger im-
mers veel moeilijker was). 

Echtscheiding 
Van meet af aan kwam het voor dat de geschei-
den vrouw zic:h verder van het gebruik van de 
naam van haar ex-echtgenoot onthield. Maar 
algemeen was dit gebruik toch niet (Van Oven, 
1936). Dikwijls bleef ze zich noemen als \To& 
de scheiding, bijv. als de kinderen aan haar 
waren toegewezen, of als ze bekend was als 
zakenvrouw of in de politiek. De laatste tijd 
is hierin echter verandering gekomen; uit ons 
onderzoek blijkt dat thans 79% van de geschei-
den vrouwen de eigen naam weer gaat gebrui-
ken. 
Ingevolge art. 9 lid 1 van het nieuwe B.W. is 
de gescheiden vrouw gerechtigd, zolang zij 
niet is hertrou.wd, de naam van haar ex-man 
te blijven voeren of aan de hare te doen voor-
afgaan. Artikel 9 lid 2 geeft de volgende res-
trictie: 
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— Indien het huwelijk door echtscheiding is 
ontbonden en daaruit geen afstammelingen in 
leven zijn, kan de rechtbank van de woon-
plaats van de vrouw, wanneer daartoe gegron-
de redenen bestaan, op verzoek van de man 
aan de vrouw de haar in het eerste lid toege-
kende bevoegdheid ontnemen. Heeft de vrouw 
geen woonplaats in Nederland, dan is artikel 
429c van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering van toepassing. 

3. Andere naamstelsels 
Vrijwel alle moderne samenlevingen kennen 
een wettelijk naamstelsel. We zullen eerst pro-
beren enig inzicht te verschaffen in bestaande 
naamstelsels die afwijken van het onze, om 
vervolgens enkele gefuageerde stelsels te bespre-
ken die in de vakliteratuur als alternatieven zijn 
te berde gebracht. 

ICinderen 

Naamgeving bif geboorte 
Er zijn op de wereld vier modellen van naam-
geving te onderscheiden: 
1)De naam van vader of moeder wordt door-
gegeven. 
2) De namen van vader en moeder worden 
(geheel of gedeeltelijk) beide doorgegeven. 
3) De gemeenschappelijke naam der ouders 
wordt doorgegeven. 
4) Het kind krijgt een geheel nieuwe naam. 
Het valt hierbij op dat behalve in het vierde 
model, steeds de afstamming een rol speelt. 
Ad 1) In verreweg de meeste landen krijgt 
het wettige kind de achtemaam van de vader. 
In Bolen kunnen de echtgenoten bij hun huwe-
lijk verldaren dat eventuele kinderen de achter-
naam van de vrouw zullen Icrijgen. 
In Zweden kunnen ouders, wanneer zij niet 
dezelfde achternaam hebben, kiezen welke 
naam wordt doorgegeven aan het kind. Doet 
men dat niet binnen zes maanden na de 
geboorte, dan Icrllgt het kind de naam van de 
moeder (zie fig. 3). 
In Hongarije kan het voorkomen dat de vrouw 
na huwelijk haar eigen naam behoudt; is dat 
het geval, dan kunnen ook haar Icinderen die 
naam krijgen. Onwettige lcinderen krijgen in 
de meeste landen de naam van de moeder en 



voorzover ze erkend zijn, die van de vader. In 
de Bondsrepubliek Duitsland kan het onwet-
tige kind slechts dan de naam van de vader lcrij-
gen, als de moeder het wil. In principe krijgt 
het onwettige kind er de achternaam die de 
moeder bij de geboorte droeg. In de DDR 
krijgt het onwettige kind de naam van de 
moeder, ook al is het erkend door de vader. 
In Israel kan het onwettige kind de naam van 
de vader krijg,en, niet alleen door accoord-
verklaring der ouders, maar ook wanneer de 
moeder en de vader in een op het huwelijk ge-
lijkende verhouding samenleven en als het 
kind kan worden beschouwd als uit deze ver- 
houding geboren. In sommige Zuid-Amerikaan-
se landen kunnen lcinderen die geboren wor-
den uit een relatie die voor stabiel doorgaat, 
zonder meer de naam (of namen; zie hier-
onder) van de vader krijgen. 

	

• 	 Ad 2) Dit model vindt men vooral in Spanje 

	

13 	en Portugal en in een groot aantal voormalige 
kolonien van beide landen, t.w. Zuid- en Mid-
den-Amerika. We zouden dit het lberisch 
model' willen noemen. Het is in de regel alleen 
van toepassing op wettige kinderen. In Spanje 
brengt het systeem met zich dat elk der ouders 
twee achternamen heeft. Van hun beider na-
men (waarbij voor de vrouw haar oorspronke-
lijke namen g;elden) wordt alleen de eerste 
achternaam cloorgegeven aan het nageslacht. 
Hierbij worth de eerste achternaam van de 
vader vooropgeplaatst, zodat na een generatie 
de moederlijke afstamming alweer onzicht-
baar wordt. Ook in Portugal worden de 
geslachtsnamen gekozen uit de geslachtsnamen 
der beide ouders. Hierbij dient de laatste een 
door de vader gebruikte naam te zijn; men mag 
maximaal vier achternamen hebben. 

Ad 3) Wanneer wettige ouders een gemeen-
schappelijke naam hebben (voor de totstand-
koming daarvan zie blz. 14 tim 18), krijgen 
meestal alle uit dat huwelijk geboren kinderen 
ook die naam. Dit kan het geval zijn in Rus-
land, Roemenie, Tsjechoslowakije, Oostenrijk, 
BRD (zie figuur 2) en DDR. Sinds 1979 is het 
in Noorwegen en Zweden zo, dat als geen 
gezinsnaam is gekozen, de ouders binnen zes 
maanden na de geboorte kunnen kenbaar ma- 
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ken of ze voor hun kind de naam van de vader 
of die van de moeder Iciezen. Doen ze dat Set, 
dan Icrijgt het kind na zes maanden de naam 
van de moeder. Het kind heeft het recht om 
de naam van de andere ouder als (niet erfe-
lijke) tussennaam te voeren. 

Ad 4) In Joegoslavie kunnen de ouders per 
(wettig of onwettig) kind bepalen welke 
achtemaam het lcrijgt. Deze naam hoeft niet 
van een der beide ouders afkomstig te zijn. 
In Kameroen hebben de ouders het recht, het 
kind ieder gewenste achtemaam te geven; zo 
ook in Pakistan. 
Voorzover er in de federate staten van Noord-
Amerika geen wettelijke regelingen zijn ge-
troffen, geldt in het algemeen dat eat moeder 
aan haar onwettig kind elke willekeurige 
achtemaam kan geven. 

Figuur 2 Bondsrepubliek Duitsland 

d Jansen huwelijk* —.- 9 Van Dijk 

Man en wouw 

d Jansen cc 

II 
kind 91 
Jansen 

Huwehlk 
Niet overal heeft het huwelijk consequenties 
voor de achtemaam. En voorzover dat wel zo 
is hoeft dit niet onmiddellijk uit de wet te 
blijken; in Noord- en Zuid-Amerika bijv. wordt 
veel aan het gewoonterecht overgelaten. In de 
meeste Oost-Europese landen daarentegen 
bestaan (enigszins gecompliceerde) wettelijke 
regelingen, waarbij de huwende partners uit 

* Volgens verklaring bij de huwelijksvoltrekking. In-
dien verklaring ontbreekt: naam van de man wordt 
huwelijIcsnaam (in het voorbeeld dus Jansen). 
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verkeersnaam 
desgewenst: 
Van Dijk-Jansen 

een aantal mogelijkheden lcunnen kiezen. 
We zullen nu nagaan welke invloed het huwe-
lijk thans op de achtemaam blijkt uit te oefe-
nen. Ditmaal kunnen twee categorieen worden 
onderscheiden: 1) het huwelijk heeft geen 
naamsverandering voor een van beide partners 
tot gevolg, en 2) het huwelijk heeft wel naams-
verandering voor een van beide partners tot 
gevolg. Bij de:ze tweede groep kan weer worden 
onderscheiden tussen a) wettelijk voorge-
schreven naarnsverandering (zonder keus of 
met beperkte keus) en b) niet wettelijk voor-
geschreven naamsverandering. 

Ad 1) Geen naamsverandering (d.w.z. noch 
naar wet, noc:h naar gewoonte). Dit komt 
zelden voor. Maar bijv. in Zuid-Korea is 
iedere naamsverandering, ook bij huwelijk, uit-
gesloten. Verder had tot voor kort in de meeste 

Jansen of d Van Dijk. 00 9 Van Dijk 

kind 9d 
Van Dijk 

verkeersnaam 
desgewenst: 
Jansen-Van Dijk 

Arabische landen het huwelijk geen -effect op 
de naam van een der partners. Onder Europe-
se invloed werd men volgens Nautre pas betrek-
kelijk laat op het idee van de mogelijkheid 
hiertoe gebracht waama in Syrie, Libanon, 
Algerije en Tunesie de gewoonte is ingebur-
gerd dat de vrouw door huwelijk de naam van 
haar man ging gebruiken. 

Ad 2a) Wettehjk voorgeschreven 
Zonder keus is de huwende vrouw in onder 
meer Zwitserland en Griekenland. Zij krijgt 
door huwelijk de naam van haar echtgenoot. 
Naar Zwitsers gewoonterecht mag ze wel 
haar eigen naam hieraan toevoegen. 



. 	Het omgekeerde geval — dat de man verplicht 
de naam van zijn vrouw krijgt — is op de hele 
wereld niet bekend. flat een huwelijIcsnaam 
voor beide partners geheel nieuw is, komt 
evenmin ergens voor. 
In Italie krijgt de vrouw ook de naam van de 
man. Daar draagt zij hem op de tweede plaats, 
na die van zichzelf. Ook in een aantal Zuid-
Amerikaanse landen bestaan er verplichtingen 
op naamgebied voor de gehuwde vrouw. 
Verplichte naamsverandering met beperkte 
keus doet zich onder meer voor in de Bondsrepu-
bliek Duitsland (fig. 2) en Oostenrijk. Men 
kiest bij huwelijk samen een van beider namen 
tot huwelijksnaam. Bij het ontbreken van een 
verklaring daartoe wordt de huwelijlcsnaam 
automatisch die van de man. De partner die 
van naam verandert mag verklaren, zijn/haar 
oorspronkelijke naam aan de huwelijksnaam 
te when doen voorafgaan. 

16 	Ad 2bjNiet wettehlk voorgeschreven 
In tal van landen blijven de wettelijke namen 
der huwende partners hetzelfde, maar kunnen 

figuur 3 Zweden 

d Jansen 	huwelijk* 	d Jansen co 9 Jam 
9 Van Dijk 

kind 9d 

9
d 

Van 
nse

D
nijk geen nnweiiik  

Jansen 

* De niet gekozen naam mag eventueel als tussen-
naam worden gevoerd. 
** lndien geen keus gemaakt wordt binnen zes maan-
den na de geboorte: kind krijgt naam van de moeder 
(in het voorbeeld dus Van Dijk). 



er wel (vrijwillige) veranderingen optreden 
met betrekking tot de verkeersnaam. 

In de Benelux en de Angelsaksische landen 
verandert men nooit door huwelijk van naam, 
terwijl de vrouw naar wet en/of gewoonte het 
recht heeft orn de naam van haar man, haar 	. 
eigen naam of een combinatie van beide te 
gaan voeren. In het moderne Scandinavische 
model (voor Zweden zie fig. 3) hoeft het huwe-
lijk geen gevolgen voor de naam te hebben. 
Desgewenst echter lcunnen huwenden beslui-
ten dat ze een van hun beider namen tot ge-
zinsnaam kie2:en. In Spanje, Waar een ieder de 
eerste achternaam van de vader resp. de eerste 
achternaam van de moeder lcrijgt hoeft er bij 
huwelijk niets te veranderen. Het is echter 
gewoonte, en doctrine en jurisprudentie zijn 
daarmee in overeenstemming, dat de huwende 
vrouw voorop het eerste element van haar 
eigen (di. haar vaders) naam voert, gevolgd 

17 

	

	door het eerste element van haar mans naam, 
met als tussen.voegsel 'de' (= van). Dit 'de' 
drukt volgens Nautre (1977) geen bezit uit. 

d Jansenoo9  Van Dijk of d Van Dijk 00 9 Van Dijk 

kind 9d 	 kind 9d 

keus: Jansen 	 Van Dijk 
of Van Dijk* 

d Jansen co 9 Van Dijk 

kind 9d 

keus: Jansen 
of Van Dijk** 

Deelen (1970) echter ziet het als symptoom 
van de wel zeer onaantastbare gezagspositie 
van de Spaanse man. In navolging van het 
Spaanse voorbeeld voeren de gehuwde vrouwen 
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in Spaanstalige Amerikaanse landen dikwijls 
op soortgelijke wijze hun achternaam. 
Dan is er nog wat men grofweg het Oost-
Europese model zou kunnen noemen. Evenals 
in veel Westerse landen brengt het huwelijk 
hier slechts een,naamswijziging met zich als 
de echtgenoten dat willen. In de meeste 
Sovjet-republieken kunnen de huwenden Icie-
zen: ze houden elk hun eigen naam of ze 
nemen eon van beider namen tot gezinsnaam. 
Dit geldt ook voor Tsjechoslowakije. In som-
mige Sovjet-staten, in Roemenie, de DDR en 
Joegoslavie heeft men de keus uit drie moge-
lijkheden: elk houdt de eigen naam, men Iciest 
een van beider namen tot gezinsnaam of het 
echtpaar krijgt een dubbele naam die is 
samengesteld uit hun beider achtemamen. In 
Polen mag de vrouw de wens te kennen geven 
dat ze, in afwijking van wat regel is, haar eigen 
naam wil houden, of een samengestelde naam 
aannemen. Dit geldt ook voor Israel. 

• 
Concubinaat 
Volgens een Braziliaanse wet van 1975 mag 
een concubine de naam van haar partner gaan 
voeren, mits deze daartoe toestemming geeft 
en het concubinaat minstens vijfjaar duurt. 
In andere Latijns-Amerilcaanse landen bestaat 
jurisprudentie van dezelfde strekking. Een vet-
zoek tot dergelijke naamswijziging door een 
concubine in de staat New York werd in 1975 
afgewezen. Soortgelijke beslissingen zijn be-
kend uit Israel. Bij de totstandkoming van de 
nieuwe Zweedse naamwetgeving is overwogen 
ongehuwde paren de mogelijkheid te bieden 
samen e'en naam te kiezen. Daarvan is uiteinde-
lijk echter afgezien. 

Echtscheiding 
In Zwitserland en Griekenland, waar zoals we 
zagen de huwende vrouw zonder meer de naam 
van haar man krijgt, verliest zij deze ook 
prompt weer in geval van echtscheiding. 
In West-Duitsland blijft de huwelijksnaam 
bestaan, tenzij de scheidende echtgenoten een 
verklaring afleggen waaruit blijkt dat ze weer 
hun oorspronkelijke naam aannemen. 
In Franlcrijk bestaat sinds enige tijd een wet 
volgens welke de gescheiden vrouw in sommige 
gevallen de naam van haar gewezen echtgenoot 
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mag blijven voeren, bijv. wanneer ze als schrijf-
ster onder die naam bekend is. 
In enkele Latijns-Amerikaanse landen (Vene-
zuela, Uruguay) verliest de gescheiden vrouw 
het recht om nog elementen van de naam van 
haar gewezen man te dragen. 
In Rusland en Tsjechoslowalcije blijft de een-
maal gekozen huwelijksnaam gehandhaafd, 
tenzij de scheidende echtgenoten verklaren 
dat ze elk hun eigen naam weer terug willen. 
In de DDR behoudt de scheidende vrouw in 
principe de naam van de man. Als ze echter 
bij de scheiding in het ongelijk wordt gesteld, 
kan de man er bezwaar tegen maken dat ze 
zijn naam blijft voeren. 
In Polen en Israel tenslotte behoudt de vrouw 
de naam van haar man, indien ze die bij huwe-
lijk had overgenomen, tenzij ze verklaart haar 
eigen naam weer terug te willen. 

Enkele nieuw•uitgedachte naamstelsels 

Het stelsel Despotopoulosl Voigt 
Respectievelijk in 1969 en 1972 kwamen de 
Griek Despotopoulos en de West-Duitser 
Voigt met identieke voorstellen voor een 
nieuw naamstelsel, dat overigens in geen van 
beide landen, noch elders is ingevoerd. 

Uit figuur 4 is af te lezen, dat iedereen een 
dubbele naam heeft. Zoons uit officiele huwe-
lijken krijgen resp. de naam van vader en moe-
der, dochters andersom. Bij huwelijk behouden 
de partners hun eerste oorspronkelijke achter-
naam, en krijgen daaraan toegevoegd de eerste 
naam van de partner. Huwende mannen ver-
liezen dus de naam van hun moeder, huwende 
vrouwen die van hun vader. 
Petit (1970) ziet in de door Despotopoulos 
voorgestelde `ingewilckelde naamsaanduiding', 
zo verschillend voor jongens en meisjes in den 
gezin, geen toekomst. Hoefnagels (1976) daar-
entegen vindt het een aardig voorstel en noemt 
als voordeel de symmetrie: immers er wordt 
`wederkerig recht gedaan aan mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes'. 

Het stelsel van Gerritsma en Tan ( 1976) 
Noemde Tan het in 1975 nog een voordeel 
wanneer uit de namen blijkt welke personen 



figuur 4 DepotopoulosIVoigt 

Jansen-Van der Meer 
d Van Dijk-Bakker 

9 Jansen-Van Dijk 
d De Groot-Steenhuis 

huwelijk 

huwelijk 

met ellcaar gehnwd zijn, in 1976 verwerpt zij 
samen met Gerritsma ieder stelsel dat voorziet 
in een verandering van naam bij huwelijk. 
Gerritsma en Tan bepleiten een systeem dat 
er, schematisch weergegeven als volgt uitziet: 
Wanneer twee personen met elkaar huwen, 

20 	behouden ze elk hun eigen achternaam (voor 
degenen die nog werden geboren onder de 
huidige wet is dater 66n; op den duur zal ieder-
een twee namen hebben). Zoons en dochters 
(zowel van gehuwde als ongehuwde ouder-
paren) krijgen een dubbele naam; dochters die 
van moeder voorop, zoons die van vader. 
Trouwt nu na verloop van tijd het meisje • 

• Jansen-Van Dijk met een jongen Van der 
Meer-Bakker, dan behouden zij (in tegenstel-
ling tot in het plan Despotopoulos/Voigt) elk 
hun eigen namen. Hun dochter zal Jansen- 

. Van der Meer en hun zoon Van der Meer-
Jansen heten. Voor niet-erkende lcinderen zou 

figuur 5 Gerritsma en Tan 

9 Jansen ov Van Dijk d 

9 dochter 	zoon d 
— — — Jansen-Van Dijk 	Van Dijk-Jansen 

9 Jansen-Van Dijk 0. Van der Meer-Bakker d (huwelijk) 

d zoon 	 dochter 9 
Van der Meer-Jansen 	Jansen-Van der Meer 



ansen-Van Dijk 00 Van Dijk-Jansen d 

dochter 	zoon 

ansen-Vah Dijk Van Dijk-Jansen d 

ansen-De Groot 00 De Groot-Jansen d 

ansen-De Groot De Groot-Jansen d 

volgens Gerritma en Tan nog een speciale 
regeling ontworpen moeten worden. 
Van herkenbaarheid van het gezin is in dit 
stelsel geen sprake. Zelfs wanneer man en 
vrouw hun beide achtemamen gebruiken, zal 
hieruit niet blijken dat ze bij elkaar horen. 

21 Wanneer broer en zuster hun twee achter-
namen gebruiken, zal duidelijk worden dat 
zij uit een gezin komen, maar wanneer in de 
pralctijk alleen de eerste achtemaam wordt 
gebruikt, is dat weer niet het geval. 

4. Huidige opvattingen bij de bevolking 
De Emancipatiekommissie constateert terecht 
dat er geen empirisch materiaal bestaat met 
behulp waarvan men vragen omtrent de bij 
de bevolking levende bezwaren tegen het hui-
dige naamstelsel en de eventueel bestaande 
voorkeuren voor een ander stelsel zou kunnen 
beantwoorden. Om in die leemte te voorzien 
is door het WODC een aantal onderzoeken op-
gezet. 
Allereerst is door ons een representatieve 
steekproef (N = 1138) uit de totale Neder-
landse bevolking (van 11 jaar tot en met 69 
jaar) getrokken en vervolgens ondervraagd. 
Daarnaast zijn twee categorieen mensen bena-
derd waarvan aangenomen kon worden dat zij 
op grond van hun ervaring belangrijke informa-
tie konden verschaffen. Het ging hier enerzijds 
om de mensen met echtscheidingservaring, 
anderzijds om gehuwde vrouwen die tijdens 
hun huwelijk hun eigen naam waren blijven/gaan 
gebruiken. Daar beide categorieen in de steek-
proef onvoldoende vertegenwoordigd waren, 



zijn ze afzonderlijk benaderd. Tevens is door 
ons een analyse gemaakt van een groot aan-
tal brieven (N = 462) dat aan ons gischreven 
was nadat wij een oproep daartoe geplaatst 
hadden in de vrouwenbladen Opzij, Margriet 
en Viva. In dit artikel beperken wij ons hoofd-
zakelijk tot de gegevens nit het bevollcings-
onderzoek. 

Drie vragen zullen we hier aan de orde stellen. 
In de eerste plaats de vraag naar de kennis 
omtrent het huidige stelsel bij de bevollcing. 
Het is namelijk relevant te weten of de tot 
uiting gebrachte onvrede met het naamstelsel 
al of niet op een zekere mate van kennis van 
zaken berust. De tweede vraag betreft die naar 
de bezwaren welke tegen het huidige stelsel 
worden ingebracht. Tenslotte aandacht voor 
de vraag naar de wens tot verandering van het 
naamrecht. Hoe groot is die wens, wellce voor-
keuren bestaan er en waar staat die voorkeur 

22 	mee in verband? 

De kennis bij de bevolking 
Om te weten te komen in welke mate de men-
sen op de hoogte zijn van de huidige wettelijke 
regeling hebben we de ondervraagden zes 
kennisvragen voorgelegd in de vomi van uit-
spraken waarvan zij de juistheid of onjuistheid 
konden aangeven. Drie uitspraken hadden 
betrekking op de wettelijke regeling inzake de 

Tabel I. Zes uitspraken met betrekking tot het naamstel 

Volgens ondervraagde is deze uitspraak: 

— cen getrouwde vrouw is verplicht de 
achternaam van haar man te gebruiken 

— cen getrouwde vrouw mag altijd zonder 
meer de achternaam van haar man 
gebruiken 

— een getrouwde man mag altijd zonder 
meer de achternaam van zijn vrouw 
gebruiken 

— kindcren krijgen altijd de achternaam 
van de vader/echtgenoot (als die er is) 

— als men aangifte doct van de geboorte 
van een kind kan men vragen het kind 
de achtcrnaam van de echtgenote te 
geeen ip.v. van die van de echtgenoot 

— het kind van een ongehuwde moeder 
krijgt altijd de achternaam van de 
moeder 



naam van de gehuwde vrouw en drie op de 
regeling van de naam van het kind. In de onder-
staande tabel staan de uitspraken en de daarop

•  gegeven antwoorden. Het juiste antwoord is 
daarbij cursief gedrukt. 
Bezien we eerst de kennis inzake de naam van 
de gehuwde vrouw. Het blijkt dat 90% van de 
ondervraagden weet dat een gehuwde vrouw 
de naam van haar man mag dragen. Dat is een 
hoog percentage en als indicator voor de mate 
van kennis is het zeker geflatteerd. Dat blijkt 
wel uit het fei.t dat 43% van de respondenten 
de eerste uitspraak onjuist beantwoordt in de 
mening dat de gehuwde vrouw verplicht is 
door de wetgever om de naam van haar echt- 
genoot te voeren. Hier doet zich naar alle 
waarschijnlijkheid de macht van de gewoonte 
voelen. Dat een relatief hoog percentage de 
derde uitspraa.k juist beantwoordt zal ook wel* 
hiermee samenhangen; geen man doet het, 
dus het zal wel niet mogen. 

23 	Wat de Icinderen betreft: 89% van de onder- 
vraagden weet dat het kind de achternaam 
van de vader/echtgenoot van moeder lcrijgt. Toch 
is 23% van de mensen van mening dat men kan 
vragen om het een andere naam te geven, hetgeen 
onjuist is. Afgaande op de vraag omtrent de 
naam van het kind van een ongehuwde moeder 
zou men concluderen dat de kennis hieromtrent 
zeer gering is; slechts 14% geeft het goede ant-
woord. 

le antwoorden daarop, weergegeven in procenten 

on juist 	weet niet 
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Door per respondent het aantal goede ant-
woorden — zowel met betrekking tot de rege-
ling van de naam van de vrouw als met betrek- , 
king tot de regeling van de naam van het kind 
— op te tellen en vervolgens een indeling te 
maken in geringe kennis (maximaal 1 vraag 
goed beantwoord), gemiddelde kennis (2 
goede antwoorden) en veel kennis (alle vragen 
goed), kan men de mate van kennis tot uit-
drukking brengen. Het blijkt dat over het 
algemeen de bevolking beter ge Informeerd is 
omtrent de regeling van de naam van de 
gehuwde vrouw dan over die van het kind. Van 
de totale bevollcing bezit 28% veel kennis om-
trent het eerste en slechts 8% een vergelijkbaar 
niveau van kennis omtrent het tweede gebied. 
De percentages voor de groepen met geringe 
kennis zijn respectievelijk 14% en 36%. Mag 
dit opvallend heten, niet onvermeld kan blijven 
dat uit de analyses ook bleek dat de mate van 
kennis omtrent de wetgeving inzake de naam 

24 	van het kind ook niet beter is bij mensen met 
kinderen in vergelijking tot hen die geen kinde-
ren bezitten. Ten derde bleek er van enige 
samenhang tusserLde mate van kennis omtrent 
het ene gebied (fidamwan de vrouw) en het 
andere gebied (naanyvan het kind) nauwelijks 
of geen sprake. 
Vooral dit laatste gegeven doet de vraag rijzen 
of de mate van kennis omtrent beide zaken 
wellicht gebonden is aan bepaalde sociale 
groepen binnen onze bevolking. Aan de hand 
van een aantal in onze ogen relevante kenmer-
ken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, 
opleiding, politieke voorkeur en (last but not 

• least) de houding ten opzichte van de emanci-
patie van de vrouw, zijn we dit veronderstelde 
verband nagegaan. Wat de naam van het kind 

• aangaat: er blijkt tussen de mate van kennis 
hieromtrent en de genoemde kenmerken 
nauwelijks of geen verband, uitgezonderd de 
voor de hand liggende samenhang tussen de 
mate van genoten opleiding en de mate van 
kennis. Geheel anders is het beeld van de 
spreiding van kennis inzake de naam van de 
gehuwde vrouw. Uit de gegevens blijkt dat het 
vooral de jongeren (---C 34 jaar) zijn en de men-
sen met een hogere opleiding die goed op de 
hoogte zijn van de huidige wetgeving op dit 
punt. Tevens is het zo dater een sterke samen- 



hang bestaat tussen de mate van kennis en de 
houding die men naar eigen zeggen inneemt 
ten opzichte van de vrouwenemancipatie. Van 
degene die positief staan tegenover de vrouwen-
emancipatie is 47% goed geInformeerd en 24% 
slecht; voor degenen met een negatieve houding 
bedragen de percentages respectievelijk 21% en 
27%. Goed geinformeerden treft men vervol-
gens aan in de gelederen van PSP, PPR en 
VVD. Hier speelt een tweetal effecten een rol. 
Enerzijds de mate van scholing van de aanhan-
gers van de partijen (waarbij met name de PSP, 
PPR en de V1VD een oververtegenwoordiging 
van universitair geschoolden te zien geven), 
anderzijds de mate van progressiviteit (in ter-
men van houding ten opzichte van de emanci-
patiebewegin,g). Wat dit laatste betreft blijken 
partijen als de PSP, PPR en D'66 zeer duide-
lijk gedomineerd door personen met een posi-
tieve houding. Samenvattend kan gezegd wor-
den dat er inzake de kennis omtrent de naam 

25 	van het kind sprake blijkt te zijn van een gelijk- 
matige spreiding van kennis bij onze bevol-
king; voor de naam van de vrouw geldt dit 
niet. Het zijn de jonge, goed geschoolde en 
positief ten opzichte van de eniancipatie van 
de vrouw ingestelde mensen die op de hoogte 
blijken van de wetgeving. 

De bezwaren en de bezwaarden 
Op de vraag, of men bezwaren had tegen de _ 
huidige naamregeling voor vrouw en kind, 
antwoordde 13% van de bevolkingssteekproef 
positief terwijl 80% geen bezwaren aanvoerde. 
Deze verhoucling ligt bij de andere twee bena-
derde categorieen duidelijk anders. Zo heeft 
van de mensen met echtscheidingservaring 
26% bezwaren (en 68% niet) terwijl bij het 
onderzoek onder echtparen waarvan de vrou-
wen tijdens het huwelijk hun eigen naam ge-
bruik(t)en, liefst 42% van hen opgaf bezwaren 
tegen het huidige stelsel te hebben; 53% had 
geen bezwaren. Deze gegevens doen vermoeden 
dat de bezwaarden in bepaalde categorieen van 
de bevolking gezocht dienen te worden. Dit 
vermoeden wordt door de analyse geheel beves-
tigd. Hun profiel vertoont een sterke overeen-
komst met het portret van de mensen die 
goed geihforrneerd bleken waar het de wet-
geving omtre:nt de naam van de gehuwde vrouw 



betreft 	goed opgeleid, pro emancipatie 
van de vrouw). 
Welke zijn nu de bezwaren die men tegen ons 
naamstelsel zegt te hebben? Hoewel de bewoor-
dingen uiteraard verschillen, blijkt er een grote 
mate van eenstemmigbeid in te ontdekken. Het 
is het gebrek aan keuzemogelijkheid binnen 
het huidige systeem dat de voomaamste steen 
des aanstoots vormt. Van diegenen die bezwa-
ren hebben noemt 55% dit als hoofdbezwaar. 
Interessant is het hierbij aan te tekenen dat 
hi] de gescheidenen en echtparen waarvan de 
vrouw de eigen naam gebruikt(e) ook nog een 
ander bezwaar naar voren komt: het feit dat 

• thans de kinderen niet de naam van moeder 
kunnen krijgen. Niet onverwacht, maar daar-
om niet minder belangrijk is het te weten dat 
het de vrouwen zijn met echtscheidingserva-
ring die dit significant vaker als bezwaar oppe-
ren dan de mannen. Bij de voornoemde echt-
paren treft men dit verschil tussen man en 

26 	vrouw filet aan. 

Gewenste alternatieven 
Aan de ondervraagden is verzocht hun voor-
keur voor een bepaald naamstelsel kenbaar te 
maken. Daartoe konden ze een keuze maken 
nit een aantal stelsels zowel met betreldcing 
tot de naam van de gehuwde volwassenen als 
met betrekking tot de naam van het kind. Al-
vorens op de uitkomsten van die keuzes in te 
gaan moeten wij echter aandacht besteden aan 
een aantal veronderstellingen die wij bij de 
opzet van het onderzoek gemaakt hebben. Uit-
gangspunt in deze vonnde de hypothese dat 
de voorkeur van mensen geplaatst moet wor-
den binnen de context van de betekenis die 
de achternaam voor mensen heeft. Enerzijds kan 
de naam fungeren als middel waarmee mensen 
hun onderlinge verhouding (afstamming, part-
nerschap) tot uiting kunnen brengen, ander-
zijds kan de naam fungeren als symbool van de 
individualiteit (uniciteit). Ter illustratie van 
hetgeen bedoeld wordt verwijzen we naar de 
boven dit artikel weergegeven citaten waarin 
op heel verschillende maar pregnante wijze 
het verschil tot uitdrukking komt. hen tweede 
veronderstelling onzerzijds betreft de samen-
hang tussen de betekenis van de naam voor 
een persoon en diens algemene relatie-attitude. 
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Zo zou men kunnen stellen dat mensen met 
een attitude waarin de onderlinge gelijkheid 
van de partners in een relatie en de eigen on-
afhankelijkheid van beide individuen sterk 
naar voren komen, eerder de individualiteits-
functie van de naam zullen accentueren dan 
mensen met een tegenovergestelde relatie-
instelling. Zowel de betekenisgeving als de 
relatie-attitude hebben we trachten vast te 
stellen voor elkc: ondervraagde. Inderdaad 
bleek er sprake van de verwachte samenhang. 
Mensen met een traditionele huwelijksopvat-
ting, mensen die sterk denken in termen van 
de bestaande maatschappelijke rolverdeling 
tussen man en vrouw, die mensen benadrukken 
de saamhorigheidsfunctie van de naam sterker 
dan zij die een meer moderne relatie-instelling 
hebben. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen 
dat het een kwestie van accent-verschil is; 
want ook bij de modern ingestelden treft men 
mensen aan die de saamhorigheid beldem-
tonen boven de individualiteit. 

Aan de ondervraagden werd onder meer ver-
zocht, een keuze te maken uit een aantal naam-
stelsels. Ook in de antwoorden op deze con-
crete vragen komt het verband naar voren met 
de algehele huwelijlcsopvatting (traditioneel-
modern). Allereerst bespreken we hiervan 
de antwoorden inzake de regeling van de 
naam voor gehuwde. Uit tabel 2 (blz. 28) blijkt 
de samenhang met de huwelijksopvattingen. In 
het algemeen Iciest een grote meerderheid van 
de bevolking (71%) voor het bestaande sy-
steem, althans zoals het in de praktijk functio-
neat: bij het huwelijk gaan beide partners 
een naam gebruiken en wel die van de man. 1  
Die voorkeur voor het bestaande stelsel is het 
grootst bij de traditioneel denkenden (83%) 
terwijlbij de modernen een duidelijke minder-
heid (28%) deze deelt. Met recht kan de voor-
keur primair als een keus voor het behoud van 
het bestaande systeem worden aangemerkt 
omdat de bij traditioneel ingestelden aange-
troffen accentuering van de saamhorigheids- 

In de uitspraak staat weliswaar dat de vrouw dan 
een dubbele naam voert (mevrouw De Vries-Jansen) 
maar dit komt in de praktijk weinig voor, zodat het 
toch mevrouw en mijnheer De Vries wordt. 



functie van de naam óók in het alternatieve 
systeem van de ene te kiezen gezinsnaam tot 
uiting kan komen. Interessant is de `dubbel-
optie' bij de modern ingestelde categoric 
respondenten. Dat zij een grote voorkeur 
(40%) hebben voor het behouden van de eigen 
naam is de ene, geheel vanzelfsprekende keus 
die op den lijn ligt met de sterke waardering 
van de individualiteitsfunctie van de naam. 
Toch ziet men ook dat bij deze categoric men-
sen de saamhorigheidsfuncties ervaren wordt. 
Vanuit een dergelijke waardering komt men 
dan echter tot een duidelijk van het bestaande 
systeem afwijkende invulling van die saam- 

• horigheid: men Iciest voor de gezinsnaam (21%) 
of voor de combinatie van dubbele namen van 
beide huwelijkspartners (11%). Het ligt in de 
rede deze twee keuzen in verband te brengen 
met het felt of men al of niet kinderen heeft 
en daarbij te veronderstellen dat voor de mo-
dern ingestelden met kinderen de gezinsnaam 

28 	de voorkeur heeft. De nadere analyse van 
modernen zowel als traditionelen leverde echter 
geen significante verschillen op. Toch is het 
vermeldenswaard dat bij de modern denken-
den met kinderen de voorkeur voor het naam-
systeem waarin de echtgenoten dubbele namen 
voeren geen verandering onderging terwijl de 
gezinsnaam wel iets aan voorkeur inboette ten 

Tabel 2. Samenhang tussen gewenste systemen voor naam 
weergegeven in procen ten 

— beide partners kiezen samen Oda 
gezinsnaam, dus Of a Ilebei Jansen 
of allebei De Vries 	 11 

— alleen de vrouw krijgt naam erbij, 
nl. die van de man, dus Maria de 
Vries-Jansen en Piet de Vries 	. 	83 

— alleen de man krijgt naam erbij, 
ni. die van de vromv, dus Piet 
Jansen-de Vries en Maria Jansen 	1 

— elk krijgt de naam van de ander 
erbij, this Maria Jansen-de Vries 
en Piet de Vries-Jansen 	 1 

— elk houdt zijn eigen naam 	 4 

traditioneel 

100 
(N = 433) 



Geplaatst tegen de achtergrond van de opvat-
tingen die mensen omtrent de relatie en in 
samenhang daarmee omtrent de betekenis van 
de naam hebben, is ook dit beeld begrijpelijk. 

29 	Kiest algemeen gesproken een overgrote meer- 
derheid van de totale bevollcing (86%) voor het 
bestaande systeem waarbij de naam van vader 
ook die van het kind is, voor nagenoeg alle 
traditioneel ingestelden (95%) is dit de enige 
mogelijlcheid. Bij de mensen met een moderne 
relatie-attitude treft men meer een tweetal 
voorkeuren aan. Een klein deel van hen ( 13%) 

gehuwden en de huwelijksopvatting bij de bevolking, 

xelijksopvatting 

atigd 	modern 	totaal 

6 

koste van het bestaande systeem. Hierin mani-
festeert zich waarschijnlijk het effect dat we 
in de inleiding al signaleerden: de wetgeving in-
zake de naam van de kinderen (welke aan echt-
genoten geen keus laat) oefent invloed uit op 
het gedrag (c.q. het gewenste gedrag) van de 
echtgeno ten. 

Hoe dat keuzepatroon, waar het gaat om de 
regeling van de naam van het kind, samenhangt 
met de relatie-instelling komt tot uitdrukking 
in tabel 3 (blz. 30). Ook hier weer een aantal 
door ons aan de bevolking voorgelegde alterna-
tieve systemen (inclusief het bestaande) en de 
antwoorden daarop door ons in samenhang 
gebracht met de eigen instelling. 

21 	 14 

28 	71 

100 	100 
=348) 	(N = 100) 	(N = 881) 



geeft de voorkeur aan dubbele namen voor alle 
Icinderen. Het is dit systeem dat binnen de aan-
geboden mogelijlcheden het meest recht doet 
aan de individualiteitsfunctie en tevens een vol-
strekt gelijke behandeling van man en vrouw 
garandeert. De relatief sterke voorkeur voor 
een dergelijk systeem bij de bedoelde_categorie 
is derhalve alleszins begrijpelijk. Een grate deel 
van de modernen verkiest de ene gezinsnaam 
(57%) om aldus de saamhorigheid naar buiten 
toe tot uitdruklcing te laten komen. Ook hier 
is de invloed van het al of niet ldnderen hebben 
nagegaan. Bij de traditioneel denkenden bleek 
van enige invloed goon sprake; bij de modern 
denkenden daarentegen wel. Niet echter ver-
anderde de voorkeur inzake het systeem waarin 
de kinderen een dubbele naam krijgen; die bleef 
constant. Bij de mensen met kinderen bleek 
echter eon afname van de voorkeur voor de 
gezinsnaam ten gunste van vader. De 'clwang' 
der wet doet kennelijk oak tiler zijn invloed 

30 	gelden op de gehuldigde opvattingen. 

Ter afronding moet bier nog even aandacht 
besteed worden aan de voorkeur van de men-
sen met echtscheidingservaring. Zoals bekend 

Tabel 3. Samenhang tussen gewenste systemen voor naam 
weergegeven in procenten 

— alle kinderen krijgen de achternaam 
van de moeder, dus Jansen 	 1 

— alle kinderen krijgen de achternaam 
van de wider, dus De Vries 	 95 

— alle kinderen krijgen de gezinsnaam 
dus Of Jansen Of De Vries 	 3 

— alle kinderen krijgen eon dubbele 
naam, samengesteld uit de naam van 
de wader en die van de moeder (bijv. 
Marictje Jansen-de Vries of Marietje 
de Vries-Jansen 

— jongens kriken de naam van de 
vader en meisjes de naam van de 
moeder (dus Marietje Jansen on 
Pietje de Vries pin dan broer en 
zus) 	 1 

traditioneel 

100 
(N = 431) 



31 	5. Discussie 
Wanneer men op verzoek van de wetgever de 
bevolking zich laat uitspreken over een bestaan-
de wettelijke situatie en over voorkeuren met 
betreklcing tot wijziging daarvan, clan komt 

wettige kinderen en de huwelijksopvatting bij de bevolking, 

welijksopvatting 

neemt de omvang van deze categorie nog 
steeds toe (Cozijn en Van der Werff, 1981) en 
ook de huidige omvang van de groep geschei-
denen in onze samenleving dwingt tot bijzon-
dere aandacht. Dat bij deze categorie relatief 
vaak een sterke voorkeur voorkomt (15%) 
voor het eerstgenoemde alternatief laat zich 
raden; immers doorgaans worden bij echt-
scheiding de lcinderen aan de moeder toege-
wezen en in dat samenlevingsverband bestaan 
dan vaak twee verschillende namen naast 
elkaar daar de vrouw haar eigen naam weer 
gaat gebruiken. Vandaar dan ook dat alleen 
bij mensen met echtscheidingservaring ten 
aanzien van de voorkeur van de naam van het 
kind verschillen tussen man en vrouw bestaan. 
Het is de man die vaker voor een gezinsnaam 
Iciest terwijl de vrouw vaker van oordeel is dat 
het kind naar de moeder genoemd moet wor-
den. 

natigd 	modern 	totaal 

1 

57 

27 

1 = 345) 

1 

86 

9 

3 	 13 	 3 

2 	 1 

100 	100 
(N = 90) 	(N = 867) 



men voor de vraag te staan wat men met de 
resultaten moet doen. Moet een dergelijke 
ondememing opgevat worden als een `weten-
schappelijk referendum' en moet bijgevolg de 
wetgever de uitslag ervan accepteren als een lei-
draad voor het handelen? Ons lijkt dit niet 
zonder meer het geval. 
Nog afgezien van het feit dat resultaten van 
een onderzoek veelal niet eenduidig te interpre-
teren zijn, kan in het algemeen gesteld worden 
dat men vanuit dergelijke resultaten niet 
rechtstreeks, en dus dwingend, kan conclude-
ren tot de noodzaak van wetswijziging in een 
bepaalde richting. De wetgever die voor deze 
— uiteindelijk politieke — beslissing staat zal 
meerdere gegevenheden tegen elkaar afwegen 
alvorens een bepaald besluit te nemen. Facto-
ren die hier een rol spelen zijn onder meer 
overwegingen van wetgevingstechnische aard 
(de inpassing in het geheel van andere juridische 
regels) en overwegingen van praktische en rman- 

3 2 	ciele aard. Niet in de laatste plaats zal hij zich 
afvragen in welke mate vrijheden van de ene 
groep zich verhouden tot vrijheden van een 
andere; hoeveel gewicht moet bijv. worden 
toegekend aan de inzet en emotionele geladen-
heid waarmee een minderheid bepaalde vrij-
heden nastreeft, en in hoeverre mogen de 
belangen der meerderheid worden aangetast 
als gevolg van het inwilligen van deze minder-
heidswensen? 
Vanzelfsprekend is het niet aan ons onder-
zoekers om in het onderstaande een proeve van 
een dergelijke afweging te geven. Wel willen wij 
aan het slot van dit artikel onze persoonlijke 
visie geven op enkele overwegingen die in deze 
afweging een rol zouden k-unnen spelen. Naar 
onze mening voldoet ten eerste de huidige wet-
geving onvoldoende aan de eis van gelijkberech-
tiging van man en vrouw. Ten tweede is volgens 
ons het toch vrij dwingende karakter van de 
regeling problematisch, gegeven de pluriformi-
teit van de wensen en opvattingen op dit gebied. 
Wat betreft de eis van gelijkberechtiging: de 
emancipatie van de vrouw is een maatschappe-
lijk gegeven waaraan ook de wetgever niet 
voorbij kan gaan. Dit besef lcrijgt `voetje voor 
voetje' (De Jong, 1981) ook in het familie-
rechtelijke vlak gestalte. Zo is in iuni 1980 een 
wetsontwerp (nummer 16247) ingediend bij 



de Tweede Kamer dat beoogt een aantal onge-
lijIcheden tussen man en vrouw weg te nemen. 
Het feit dat daarin het naamrecht vooralsnog 
buiten beschouwing bleef, werd gemotiveerd 
met een verwijzing naar de nog te verschijnen 
resultaten van het WODC-onderzoek. Belang-
rijk is verder te constateren dat ook in de vak-
literatuur de opvatting naar voren is gebracht 
dat ons naamstelsel thans niet aan de bedoelde 
eis voldoet (De Groot, 1980). 
Ook aangaande het tweede argument — de te 
geringe keuzevrijheid van de huidige regeling 
— lcunnen enkele opmerkingen gemaakt wor-
den. De in het empirisch onderzoek tot uit-
drulcking komende wens van een gedeelte van 
de bevollcing tot wijziging van het naamstelsel 
kan naar onze overtuiging niet goed los gezien 
worden van de sociaal-culturele veranderingen 
die zich in de laatste decennia op het gebied 
van de relatievorming en relatiebeleving tussen 
man en vrouw hebben voorgedaan. Brinkgreve 

33 en Korzec (1978) die de veranderingen in 
gevoel, gedrag en moraal in ons land gedurende 
de afgelopen 40 jaar in beeld hebben trachten 
te brengen, typeren de veranderingen op dit 
gebied als de meest ingrijpende die zich heb-
ben voorgedaan. Een belangrijk aspect ervan 
is de toegenomen pluriformiteit in opvattingen 
en gedragingen. Men denke hier bijv. aan onder-
zoek op het terrein van seksualiteitsbeleving 
(Kooy, 1975) of dat over niet-huwelijkse 
samenlevingsvormen (Strayer, Van der Heiden 
en Robert, 1979/1981). Aangezien er geen 
aanwijzingen zijn dat deze ontwikkeling op 
korte termijn een keer zal nemen, is er vol-
doende reden om ouders meer dan thans het 
geval is, ruimte te bieden om met betrelcking 
tot de naam van hun Icind(eren) een eigen 
keuze te maken. Nu er dus naar onze mening 
goede argumenten bestaan voor het wijzigen 
van het bestaande systeem, rijst vervolgens de 
vraag hoe deze eventuele wijziging er globaal 
zou kunnen uitzien. Wil men de meerderheid 

De Groot wijst erop dat ingevolge de door de 
Raad van Europa aangenomen resolutie 'Sur 
l'egalite des epoux en droit civil' (nr. 78) 37 
d.d. 27 september 1978, onze naamwetgeving veranderd 
dient te worden. Dit kritische geluid is tot nu toe 
niet door andere Nederlandse deskundigen weer-
sproken. 



der bevolking niet te kort doen, dan vallen de 
meeste van de in paragraaf 3 besproken stelsels 
onmiddellijk af. Systemen met dubbele namen 
zijn in onze situatie als gekunsteld te beschou-
wen omdat ze erg ver van de traditie verwij-
derd zijn. De resultaten van het empirisch 
onderzoek weerspiegelen dit. Systemen met 
me& elementen van dwang dan nodig is, vallen 
eveneens af. Hiertoe behoort onder meer het 
Westduitse stelsel: huwenden worden daardoor 
immers verplicht tot het lciezen van een gezins-
naam. 

Met het oog op de Nederlandse situatie zou-
den wij het Zweedse stelsel (zie figuur 3, 
blz. 16) als een streefmodel when voorstellen. 
Een voordeel van dit stelsel is, dat door het 
centraal stellen van de keuzevrijheideen maxi-
male ruimte wordt gecreeerd voor de betrok-
kenen om hun persoonlijke beleving van de 
achtemaam op een adequate wijze tot uiting 

34 	te brengen. Wordt eon van beider namen tot 
gezinsnaam gekozen, dan houdt de where 
partner het recht haar/zijn oorspronkelijke 
naam als daaraan voorafgaande naam te blijven 
voeren. Een bijkomend voordeel van dit sy-
steem is dat ook ongehuwde ouderparen 
samen Oen van beider namen voor hun kind 
kunnen lciezen (n.b. niet voor zichzelf; daar-
van had immers de Zweedse wetgever bewust 
afgezien). Bij niet-beslissen van ouders met 
verschillende achtemamen — binnen een ter-
mijn van zes maanden na de geboorte van hun 
-kind — krijgt in Zweden het kind de naam van 
de moeder. Of dat ook bier de regel zou dienen 
te zijn, treklcen wij emstig in twijfel, met het 
oog op de gevoelens van de meerderheid van 
onze bevolking. In Nederland zou daarom het 
doorgeven van de naam van de vader regel lcun-
nen blijven en zou het doorgeven van de naam 
van de moeder een legaal gemaldcelijk te verwe-
zenlijken alternatief kunnen worden voor hen 
die dit when. 
Invoering van een pendant van het Zweedse 
naamstelsel zal zeker de komende tijd waar-
schijnlijk geen grootscheepse veranderingen 
in het feitelijk naamgedrag teweegbrengen. 
Een aantal storende en/of discriminatoir te 
achten elementen echter zullen erdoor worden 
weggenomen. 
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Verkenningen in de 
Nederlandse jurisprudentie 
met betrekking tot het 
naamrecht van de gehuwde 
vrouw 

door mr. Frederike V. Doeleman* 

Inleiding 
In 1924 al schreef Aletta Jacobs in haar 
1-lerinneringen' met betreldcing tot het huwe-
lijk dat zij zou aangaan: 	zouden samen 
gaan wonen, een wettig huwelijk aangaan, 
maar voor het overige vrij en onafhankelijk 
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	van elkander leven. Daartoe zou ik mijn 
eigen naam blijven voeren,.. . 
What's in a name? Voor de gehuwde vrouw 
die haar eigen naam blijft voeren, een bijdrage 
tot haar emancipatie. 
De algemeen geldende regels voor man en 
vrouw met betreldcing tot hun naam zijn te 
•vinden in Titel 2 van boek 1 BW. Artikel 6 
BW: De geslachtsnaam wordt ten aanzien van 
ieder bewezen door de acte van geboorte. 
Deze regel geldt gedurende het hele leven van 
man en vrouw, de geslachtsnaam van de vrouw 
wordt door het huwelijk dus niet gewijzigd. 
Artikel 9, lid 1 BW: Een vrouw die gehuwd is 
of die gehuwd is geweest en niet is hertrouwd 
is steeds bevoegd de geslachtsnaam van haar 
man te voeren of op de in her verkeer gebruike-
lijke wijze aan de hare te doen voorafgaan. Dit 
artikel heeft slechts betreldcing op de naamvoe-
ring door de vrouw in het maatschappelijk 
verkeer. Bij het totstandkomen van dit artikel 
werd aangesloten bij de maatschappelijke reali-
teit. Bovendien werd daarmee rechtmatig 
gemaalct hetgeen volgens art. 8 BW onrecht-
matig is. Artikel 8 BW: Hij die de naam van 
een ander zonder diens toestemming voert, 
handelt jegens die persoon onrechtmatig, 

* Advocate te Amsterdam. 



wanneer hij daardoor de schijn wekt die ander 
te zijn of tot diens geslacht of gezin te beho-
ren. De wetgever wilde de consequentie van 
artikel 8 niet doen gelden voor de gehuwde 
vrouw, omdat dat in strijd zou zijn met hetgeen 
als vaste gewoonte ward aangemerkt. 
Gerritsma (1975) voert als bezwaar tegen art. 
9, lid 1 BW aan, dat met de daarin neergelegde 
bevoegdheid onmiddellijk weer een plicht 
wordt gecreeerd om de naam van de man dan 
ook daadwerkelijk te voeren. En inderdaad 
schreef in 1969 Petit nog, dat de gehuwde 
vrouw het toekomt, 'maw moet zij zich ook 
laten welgevallen dat derden, haar man inbe-
grepen, haar met diens geslachtsnaam aandui-
den, althans buiten acten en ambtelijke stuk-
ken'! 	• 

• Langzamerhand gaan steeds meer vrouwen 
uitsluitend haar eigen naam voeren of blijven 
dat ook na de huwelijkssluiting doen; can 

38 	maatschappelijke ontwikkeling die samenhangt 
met de emancipatie van de vrouw. Veel vrou. 
wen ondervinden daarin vrijwel dagelijks pro-
blemen, hetzij door onwetendheid van made-
burgers en instanties, doch ook niet zelden 
door onwil. Begrijpelijk, nieuwe wegen moeten 
bevochten worden, maar voor de vrouwen zelf 
brengt dit vaak veel ergernis met zich. 
In de juridische literatuur is hierover nauwe-
lijks een discussie op gang gekomen. In 1975 
stelde Gerritsma -voor, dat art. 9 BW aldus 
gewijzigd zou worden: 'Door huwelijk vindt 
geen verandering plaats in de naamvoering van 
echtgenoten: zowel de man als de vrouw blij-
ven na huwelijk de geslachtsnaam, als bedoeld 
in art. 5 BW, voeren'. Een dergelijke wijziging 
komt mij, gelet op de maatschappelijke reali-
teit, wat te rigoureus voor maar in het kader 
van dit artikel voert het te ver hier nader op 
in te gaan. 
Mij werd gevraagd na te gaan waar en in hoe-
vane het probleem van het niet accepteren in 
de samenleving van de eigennaamvoering door 
de gehuwde vrouw in de jurisprudentie is 
terug te vinden. 1k zal daartoe eerst de pro-
bleemgebieden aangeven en vervolgens op een 
aantal uitspraken van de Nederlandse rechter 
nader ingaan an daarbij enige kritische leant-
tekeningen plaatsen. 



De probleemgebieden 
In welke situaties doet het probleem zich 
voor? 
Ik denk dan aan de aanduiding met de naam 
op meer of minder officiele stukken, zoals 
paspoorten, rijbewijzen, verkiezingsoproep-
kaarten, belastingpapieren en salarisoverzich-
ten. De eerste vier zijn administratiefrechte-
lijk van aard, de inrichting ervan is nauwkeurig 
in administratiefrechtelijke wetten en rege-
lingen neergelegd; de burger staat clan in rela-
tie tot de overheid als openbaar bestuurder. 
De laatste is civielrechtelijk van aard, het is 
slechts een voorbeeld, waarvan er nog vele 
andere te noemen zijn, zoals registratie bij 
opname in een ziekenhuis, tenaamstelling van 
een bank- en girorekening. De burger staat 
hier in relatie tot zijn medeburger, die overigens 
een grote en machtige instantie kan zijn. 
Van de problemen die zich op het civielrech- 
telijk terrein voordoen, zijn mij geen uitspraken 

39 	bekend. Die gevallen lenen zich blijkbaar niet 
zo gemaldcelijk voor — civiele — actie. Toch 
zou het aardig zijn eens stil te blijven staan 
bij de vraag of een vrouw, die er bij haar werk-
gever al jaren voor strijdt om uitsluitend onder 
haar eigen naam geregistreerd te worden, het-
geen dan zijn weerslag moet hebben op het 
salarisoverzicht, zal slagen in een vordering 
tegen de werkgever tot diens veroordeling om 
zich van iedere aanduiding met de man's naam 
te onthouden. Op administratiefrechtelijk 
gebied is het interessant te kijken naar het 
Besluit Bevolkingsboekhouding, waarin de 
inrichting van de Bevolkingsregisters bij gemeen-
ten is geregeld, en naar de Kieswet, waarop 
ik nog nader zal ingaan. 
Zowel voor het paspoort als het rijbewijs is 
een uittreksel uit het Bevolkingsregister nodig. 
In het Bevolkingsregister staat iedere persoon, 
man of vrouw, geregistreerd onder de eigen 
naam. Indien men gehuwd is staat tevens de 
naam van de echtgenoot/echtgenote vermeld. 
Wat tot voor vrij kort steeds gebeurde wanneer 
een gehuwde vrouw een uittreksel uit het 
Bevolkingsregister haarzelf betreffende op-
vroeg, was — en daarmee werd aangesloten 
bij het algemeen gebruik in het maatschappe-
lijk verkeer — dat steeds ook de naam van de 
echtgenoot werd vermeld, in de meeste geval- 



Len als eerste naam. Dit gaf problemen bij de 
tenaamstelling op rijbewijs en paspoort, in-
dien een gehuwde vrouw die stulcken uitslui-
tend op de eigen naam wenste. Nadat steeds 
meer vrouwen gemeenten verzocht hadden 
om met haar wens om uitsluitend met de 
eigen naam te worden aangeduid en aange-
schreven rekening te houden, zijn gemeenten 
dant uiteindelijk toe overgegaan. Zeker ook 
zullen daartoe meegewerkt hebben adviezen 
die verscheidene keren door de Rijkiinspectie 
van de Bevollcingsregisters zijn uitgebracht 
om van dergelijke verzoeken van vrouwen 
aantekening te maken in het persoonsregister 
en bijvoorbeeld een signaal in te brengen in 
het automatische bestand. Deze gunstige ont-
wildceling lcw,am dus tot stand, zonder dat 
daartoe processen gevoerd behoefden te wor-
den. 
Ofschoon, verschillende keren is een artikel 
uit de Kieswet aangegrepen, naar mijn opvat- 

40 	ting mede om vorenbedoelde ontwilckeling op 
gang te brengen. Het Kiezersregister immers is 
in de meeste gemeenten geincorporeerd in het 
Bevollcingsregister, dat wil zeggen voor het 
Kiezersregister worden de gegevens ontleend , 
aan het Bevolkingsregister. De ICieswet nu 
biedt een procesgang die de burger wellicht 
meer aanspreekt en ook meer processuele 
waarborgen lijkt te geven, dan de mogelijkheid 
die het Besluit Bevollcingsboekhouding in 
artikel 108 biedt om een geschil betreffende 
de bevolkingsboelchouding voor te leggen aan 
de Minister van Binnenlandse Zaken. Het pro-
bleem, dat een gemeente weigerde om een 
gehuwde vrouw uitsluitend met haar eigen 
naam op een uittreksel te vermelden, is nim-
mer ingevolge genoemd artikel aan de Minister 
voorgelegd, en inmiddels zou die procedure 
ook achterhaald zijn. Voor jurisprudentie ben 
ik dus te rade gegaan bij de Kieswet. 
Het artikel nit de Kieswet, dat verschillende 
keren werd aangegrepen, en waarop ik doelde, 
is artikel D 4, lid 2. Dit luidt: Gehuwde 
vrouwen en weduwen worden in het register 
vermeld, hetzij met de naam van haar echt-
genoot onderscheidenlijk overleden echtge-
noot, onder toevoeging van haar eigen naam, 
voorafgegaan door het woord geboren' of 
een afIcorting van dit woord, hetzij met haar 



eigen naam, gevolgd door de woorden `echt-
genote van' onderscheidenhjk `weduwe van' 
of afkorting van deze woorden en de naam 
van haar echtgenoot onderscheidenlijk over-
leden echtgenoot 
Uit de oproepkaarten voor de Europese 
Verkiezingen in 1979 maakte een aantal 
vrouwen op, dat zij in het Kiezersregister ver-
meld stonden onder de naam van de echtge-
noot, gevolgd door haar eigen naam. De Kies-
wet biedt voor het geval men de tenaamstel-
ling in het Kiezersregister verbeterd wil heb-
ben de volgende procesgang: men kan zich in 
de eerste plaats met een verzoek daartoe wen-
den tot burgemeester en wethouders van de 
gemeente waarin men woont; bij afwijzende 
beschilcIdng van burgemeester en wethouders 
kan men zich vervolgens met een verzoek-
schrift (binnen zes dagen!) richten tot de kan-
tonrechter, waarin de kantonrechter verzocht 
wordt deze verbetering bij wijze van bevel aan 

41 	burgemeester en wethouders op te leggen; van 
de beschilcking van de kantonrechter is ten-
slotte voor de in het ongelijk gestelde partij 
beroep in cassatie mogelijk bij de Hoge Raad. 

De jurisprudentie 
Een dergelijk verzoek is drie keer aan de kan-
tonrechter voorgelegd. Het zijn de volgende 
zaken: 
— de zaak De Haseth, Kantongerecht te 
Amsterdam, 16 mei 1979, A.B. 1980, nr. 373 
— de zaak Den Boer, Kantongerecht te Rot-
terdam, 6 juni 1979, A.B. 1980, nr. 374 
— de zaak Van der Have, Kantongerecht te 
Utrecht, 11 februari 1980 Hoge Raad, 
8 oktober 1980, A.B. 1981, no. 63. 

De zaak De Haseth 
De Haseth stelde in haar verzoekschrift aan de 
kantonrechter, vrij weergegeven, onder meer: 
— dat zij op het moment van huwelijksvol-
trekking ten overstaan van de ambtenaar van 
de burgerlijke stand te kennen had gegeven, 
dat zij van de bevoegdheid haar gegeven in 
art. 9 van het BW geen gebruik wenste te ma-
ken en dus haar geslachtsnaam zou blijven 
voeren. 
— dat haar echter gebleken was dat zij toch 
onder de naam van haar echtgenoot in het 



Bevollcingsregister van de gemeente Amster-
dam was opgenomen. 
Hetgeen zij hier stelt is onjuist, immers zoals 
al eerder gezegd is elke vrouw in het Bevol-
lcingsregister opgenomen onder de eigen naam; 
tevens wordt indien zij gehuwd is de naam 
van de echtgenoot vermeld. Dit geldt voor 
mannen evenzeer. Zij bedoelde te zeggen, dat 
haar gebleken was dat op uittreksels en offi-
ciale stulcken steeds de naam van haar echt-
genoot aan de hare voorafging. 
Voorts stelde zij: 
— dat de tot het Bevolldngsregister behorende 
gegevens van die gemeente tevens dienst doen 
als Kiezersregister, 
— dat zij B & W heeft verzocht om te bevor-
deren dat zij in het Kiezersregister zou worden 
opgenomen onder haar eigen naam. 
Blijkbaar hoopte zij met dat verzoek twee 
vliegen in ean Map te slaan, en.aldus zichzelf 
ook in het Bevollcingsregister onder de eigen 
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Ten slotte stelde zij nog: 
— dat B & W weliswaar stelden dat ingevolge 
lid 2 van art. D 4 van de Kieswet het aan de 
gemeentebesturen is overgelaten om te kiezen 
op welke wijze gehuwde vrouwen in het 
Kiezersregister worden vermeld, doch dat dit 
een geheel eigen interpretatie is die niet uit 
de wet valt af te leiden; 
— dat de verschillende wijzen van vermelding 
afhankelijk gesteld dienen te worden van het 
feit of de gehuwde vrouw van haar bevoegd-
heid ex art. 9 boek 1 BW wel of geen gebruik 
maakt en dat nu zij van die bevoegdheid geen 
gebruik maakt B & W in strijd met art. 9 en 
art. D 4, lid 2 ICieswet handelen, wanneer zij 
haar onder haar man's naam in het Kiezers-
register vermelden. 
Zij had nog wel zoveel respect voor de Kies-
wet — in tegenstelling tot Van der Have, maar 
daarover later — dat zij de kantonrechter ver-
zocht B & W te bevelen het Kiezersregister 
zodanig te wijzigen, dat zij onder haar eigen 
naam zou worden opgenomen, met daarachter 
vermelding echtgenote van Kleijn. 

B & W van Amsterdam hebben voor de kan-
tonrechter nogmaals de stelling naar voren ge-
bracht, dat de in art. D 4 lid 2 omschreven 



keuzemogelijkheid uitsluitend is toegekend aan 
de gemeentebesturen, nu de wetgever die 
mogelijIcheid (opnieuw) heeft willen bieden op 
verzoek van de gemeentebesturen en dit wel 
om hen in staat te stellen om de mechanisering 
van de administratie te bevorderen. 

De kantonrechter wijst dit verweer van de 
hand, en komt de vrouw in haar verzoek tege-
moet. Hij overweegt daartoe dat de wetgever 
met art. 9 BW allerminst een verplichting voor 
de gehuwde vrouw om de naam van haar man 
te voeren, in het leven heeft willen roepen en 
hij heeft voorts oog voor de maatschappelijke 
ontwildceling, die meebrengt dat steeds meer 
vrouwen haar eigen naam voeren. 
B & W van Amsterdam zijn van deze beschik-
king niet in cassatie gegaan. 

De zaak Den Boer 
De kantonrechter te Rotterdam komt zeven 
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Hij blijkt gevoeliger voor de stellingen van de 
zijde van het gemeentebestuur; ook dit keer 
werd gesteld, dat de keuze tussen de in art. 
D 4, lid 2 gegeven twee mogelijkheden van 
vermelding niet ter beoordeling van de kiezer 
staat en dit werd nader uitgewerkt met de 
stelling dat de bepalingen van de Kieswet als 
'lex specialis' prevaleren boven de algemene 
bepalingen in het BW en dat de wijze van in-
richting en bijhouding van het Kiezersregister 
niet afhankelijk is van het in art. 9, lid 1 BW 
toegekend recht. Dat recht diende blijkbaar 
te wijken voor de voortschrijdende mechani-
satie. 

De kantonrechter acht het mede op grond 
van de wetsgeschiedenis vanzelfsprekend, dat 
de keuzemogelijkheid bij de gemeente ligt en 
hij vindt met name niet, dat door toepassing 
van dit artikel voor interne administratieve 
doeleinden inbreuk op de rechten van de vrouw 
gemaakt wordt. Het verzoek wordt dus afge-
wezen. 
De vrouw is van deze beschikking te laat in 
cassatie gekomen, zodat zij in haar beroep 
door de Hoge Raad niet-ontvankelijk is ver-
ldaard. De procureur-generaal had zich in zijn 
conclusie overigens aan de zijde van de kanton- 



rechter geschaard en tot verwerping van het 
beroep geconcludeerd. 

De zaak Van der Have 
Deze zaak onderscheidt zich wezenlijk van de 
voorgaande, omdat de vrouw in dit geval het 
gemeentebestuur van Utrecht heeft gevraagd 
om uitsluitend onder haar eigen naam ver-
meld te worden in het Kiezersregister. De 
beslissing van het gemeentebestuur hierop is 
dan ook niet een afwijzing, doch een niet-ont-
vankelijk-verldaring op grond van de overwe-
ging dat het verzoek geen voorziening vindt 
in enige bepaling van de Kieswet. 

In het verzoekschrift aan de kantonrechter 
onderbouwt de vrouw haar verzoek met de 
stelling, dat een registratie-systeem (zoals in 
casu dat van de Kieswet), dat registratie van 
een gehuwde vrouw slechts toelaat met ver-

• melding van haar huwelijksrelatie tot een met 
44 	name genoemde man, terwill de man geheel 

zelfstandig kan (en zelfs moet) worden gere-
gistreerd, discriminerend is, en in strijd met 
het gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in 
art. 4, lid 1 van de GrondweO alsmede met 
art. 26 van het Internationaal Verdrag inzake 
de burgerrechten en politieke rechten 2  (in 
werlcing getreden voor Nederland op 11 maart 
1979). 

De kantonrechter kan de vrouw daarin niet 
volgen, 'dux niet is in te zien waarom sprake 
zou zijn van discriminatie indien een gehuwde 
vrouw, die ingevolge art. 9 BW steeds bevoegd 
is de geslachtsnaam van haar man te voeren, 
met die naam in het Kiezersregister wordt ver- 

' Art. 4, lid 1 van de Grondwet luidt: 'Allen die 
zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, 
hebben gelijke aanspraak op bescherming van per-
soon en goederen'. 
2  Art. 26 van het Internationale .Verdrag inake 
burgerrechten en politieke rechten luidt: 'Allen zijn 
gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie 
aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In 
dit verband verbicdt de wet discriminatie van welke 
aard ook en garandeert een ieder gelijke en doel-
matige bescherming tegen discriminatie op welke 
grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, 
godsdienst, politieke of andere overtuiging, natio-
nale of andere status'. 



meld, terwijl daarbij tevens haar eigen naam 
wordt vermeld'. 
Het komt inij voor, dat de kantonrechter de 
vrouw niet wi/ volgen, waarom grijpt hij 
anders naar een bevoegdheid, waarvan deze 
vrouw uitdrukkelijk geen gebruik maakt. 
De kantonrecht overweegt, dat er geen sprake 
is van discriminatie in de zin van eerderge- 
noemd verdrag en wijst het verzoek af. 
De vrouw gaat in cassatie, de enige zaak tot 
heden waarin deze kwestie inhoudelijk aan de 
orde is gekomen. 
De procureur-generaal gaat uitvoerig in op de 
vraag of ten deze sprake is van discriminatie. 
Hij is van oordeel dat art. D 4, lid 2 een rege-
ling bevat die weliswaar valt onder de begrips-
omschrijving van `discriminatie' in de zin van 
art. 90 quater Sr.' , doch dat daarmee art. D 4, 
lid 2 nog met een door art. 26 van genoemd 
Verdrag verboden vorm van discriminatie 
bevat. Er lcunnen beperkingen als rechtvaardi- 
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doelt daarbij op belemmeringen van grond-
rechten, die met het oog op een goed functio- 
nerend bestuur mogelijk moeten zijn. 

In een uitspraak van het Europese Hof 2  is 
gesteld, dat een onderscheid pas dan discrimi-
natoir is wanneer een redelijke evenredigheid 
tussen doel en middelen ontbreekt. De procu-
reur-generaal meent dat in art. D 4, lid 2 ---- tot 
stand gekomen op grond van praktische over-
wegingen — mede gelet op het maatschappelijke 
gebruik ten tijde van de totstandkoming van 
het artikel, het evenwicht tussen doel en midde-
len is bereikt en dat het gemaalcte onderscheid 
tussen mannen en vrouwen een redelijke grond 
heeft en met als grievend mag worden ver-
staan. 

Art. 90 quater Sr. luidt: `Onder discriminatie 
wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uit-
sluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft 
of ten gevolge kan hebben, dat de erkenning, het 
genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein 
of op andere terreinen van het openbare leven, wordt 
tenietgedaan of aangetast.' 
2  Europese Hof, arrest van 23 juli 1968 (de `Belgische 
taalzaken'), C.E.D.H. serie A 1968, par. 10 p. 34. 



Daarop valt nog wel wat af te dingen, wanneer 
men enerzijds zich realiseert dat met de hui-
dige stand van de techniek een andere vorm 
van registratie geen `onevenredig' grote pro-
blemen meer hoeft op te leveren en men 
bovendien voor ogen houdt dat het stelsel van 
de Kieswet een uitzondering vomit, immers op 
vrijwel alle officiele stukken wordt de vrouw 
slechts met haar eigen naam aangeduid. 

De Hoge Raad beslist op grond van een soort-
gelijke overweging als de kantonrechter, name-
lijk met verwijzing naar de bevoegdheid ex art. 
9 BW, eveneens dat er geen sprake is van discri- 1 
minatie. Met die verwijzing naar art. 9 BW 
sluipt mijns inziens de misleiding binnen, waar 
het limners gaat orn een vrouw die van die 
bevoegdheid uitdrukkelijk geen gebruik maakt 
en om wat zij als discriminatie ervaart. Dat de 
Hoge Raad in zijn overwegingen voorts steun 
zoekt in de maatschappelijke werkelijkheid van 

46 een zeer grote meerderheid van de gehuwde 
vrouwen in Nederland, die de naam van haar 
man vpert, wekt dan nog nauwelijlcs verbazing. 

De Hoge Raad is voorts ook nog van oordeel, 
dat een op de maatschappelijke werkelijkheid 
afgestemde registratie in het Kiezersregister 
beter een goede gang van zaken waarborgt dan 
een registratie `waarbij gehuwde vrouwen niet 
anders warden vermeld dan met de naam, die 
de zeer grote meerderheid van haar in het 
maatschappelijk verkeer niet voert'. 
Alsof er alleen de keuze tussen die twee moge-
lijkheden zou zijn en niet die, welke inmiddels 
door de gemeenten ten aanzien van uittreksels 
uit bevolldngsregisters en verkiezingsoproep- 

_kaarten al gehanteerd wordt: het overlaten aan 
de vrouw zelf. ZoLang inderdaad de zeer grate 
meerderheid van de vrouwen de naam van haar 
man voert is er dunkt mij geen bezwaar tegen, 
dat de gemeenten van die naamvoering uit-
gaan, zolang niet de vrouw haar wens am uit-
sluitend met haar eigen naam aangeduid te 
warden kenbaar maakt. Dat de ene registratie 
een betere waarborg zou bieden dan de andere, 
wordt door de Hoge Raad overigens niet met 
bewijzen gestaafd. 
Het is jammer, dat de Hoge Raad niet wat 
dieper op het vraagstuk van de discriminatie 



i§ ingegaan — de conclusie van de procureur-
generaal gaf daarvoor voldoende aanknopings-
punten. Een mogelijkheid zou zijn geweest, 
dat de Hoge Raad had overwogen dat de ver-
melding van de gehuwde vrouwen in het Kie-
zersregister op een der wijzen van art. D 4, 
lid 2 Kieswet weliswaar door de vrouwen die 
uitsluitend haar eigen naam voeren als dis-
criminerend ervaren kan worden, doch dat dit 
nog geen discrirninatie oplevert in de zin van 
het Internationaal Verdrag inzake de burger-
rechten en politieke rechten. 

De vrouw, voor wie met dit arrest van de 
Hoge Raad de rechtsmiddelen in Nederland 
zijn uitgeput, heeft zich inmiddels tot de 
Europese Commissie voor de Rechten van de 
Mens te Straatsburg gewend met het verzoek 
om vast te stellen, dat de toepassing van de 
Nederlandse wetgeving in haar zaak in strijd 
is met het Europese Verdrag tot bescherming 
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	van de rechten van de mens. Deze zaak is nog 
in behandeling. 

Slot 
Door de hiervoor geschetste ontwikkeling in 
het beleid van gemeentebesturen en mede als 
gevolg van de gevoerde procedures zouden 
vrouwen, althans op administratief-rechtelijk 
terrein, niet langer problemen moeten onder-
vinden met betreldcing tot haar eigennaamvoe-
ring. Ook verlciezingsoproepkaarten zullen, in-
dien men daarom verzoekt, uitsluitend de 
eigen naam van de vrouw vermelden. Een pro-
cedure als door Van der Have gevoerd is reeds 
daarom al niet meer actueel. Overigens zal 
een beslissing met betrelcicing tot haar zaak van 
de Europese Commissie overbodig worden zo-
dra het advies van de Kiesraad (van 13 oktober 
1980) aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
betreffende hoofdstuk D van de Kieswet in een 
wettelijke regeling zal zijn uitgemond. Dit ad-
vies bevat een algehele herziening van hoofd-
stuk D, dat niet meer in een Kiezersregister 
voorziet. Art. D 4, lid 2 komt daarmee dus te 
vervallen! De gemeentebesturen zullen dan de 
lciesgerechtigdheid moeten gaan bijhouden — 
hoe, is nog niet duidelijk — maar duidelijk 
is in elk geval wel dat niet meer te tornen valt 
aan de inmiddels ontstane praktijk bij de 
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gemeenten, dat rekening gehouden wordt met 
de wens van gehuwde vrouwen om uitsluitend 
met de eigen naam te worden aangeduid. 
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Richtlijnen voor geslachts- 
naamswij ziging* 

van kracht vanaf 1 juni 1980 

Algemeen 
De richtlijnen gelden in beginsel alleen voor 
Nederlanders. Aan vreemdelingen wordt alleen 
geslachtsnaamswijziging toegestaan indien het 
vluchtelingen betreft of daarmee gelijk te stel-
len personen, dan wel personen in wier land 
vrijheid op het stuk van de geslachtsnaam 
bestaat. 

Voor de toepassing van deze richtlijnen wordt 
onder minderjarige verstaan: hij die de ouder- 
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niet gehuwd is of gehuwd is geweest. Het feit 
dat personen die de achttienjarige leeftijd 
hebben bereikt als meerderjarig in de zin van 
de richtlijnen worden beschouwd, houdt niet 
in dat zij in alle gevallen zelf de naamswijzi-
ging kunnen verzoeken. Zolang zij niet meer-
derjarig zijn in de zin van het Burgerlijk Wet-
boek zal ingevolge artikel 7 Boek I B.W. het 
verzoek om naamswijziging moeten worden 
ingediend door hun wettelijke vertegenwoor-
diger. 
Minderjarigen die de leeftijd van 12 jaar heb-
ben bereikt worden op het voor hen ingedien-
de verzoek om naamswijziging gehoord. 
Waar gesproken wordt van de naaste bloedver-
wanten van een persoon worden bedoeld zijn 
bloedverwanten in de eerste graad (ouders en 
(meerderjarige) kinderen). 

Onder stiefkind wordt verstaan het kind dat 
wordt opgevoerd in het gezin van zijn moeder 
en haar echtgenoot tot wie het kind niet in 
familierechtelijke betreklcing staat. 
Onder kind uit een buitenhuwelijlcse samen-
leving wordt verstaan het kind geboren uit 

* Eerder gepubliceerd in de Staatscourant van vrijdag 
9 mei 1980 (nr. 89). 



ouders die op grond van een bestaand huwelijk 
of een ander wettelijk beletsel dan wel om 
andere redenen geen huwelijk kunnen of wil-
len aangaan. 
Onder kind uit een een-oudergezin wordt 
verstaan het wettige, gewettigde of erkende 
kind dat alleen door zijn moeder wordt opge-
voed. Onder pleegkind wordt verstaan het 
kind dat als een eigen kind wordt opgevoed 
door echtelieden die niet zijn de ouders van 
het kind. In bijzondere gevallen kan van de 
richtlijnen worden afgeweken of buiten de 
richtlijnen om naamswijziging worden ver-
leend. 

I. Wijziging van onwelvoeglijke of bespotte-
lijke namen, veel voorkomende namen en 
namen van vreemde herkomst 
a. Geslachtsnamen welke kennelijk onwelvoeg-
lijk of bespottelijk zijn, komen voor wijziging 
in aanmerking. In sterk sprekende gevallen 

50 	waarin de bespottelijkheid verband houdt met 
het beroep, de maatschappelijke positie of een 
persoonlijke hoedanigheid van de drager is 
eveneens naamswijziging op deze grond moge-
lijk. 
b. Geslachtsnamen welke zo veelvuldig voor-
komen dat zij onvoldoende onderscheidend 
vermogen hebben, komen voor wijziging in 
aanmerking. 
c. Niet-Nederlandse geslachtsnamen van per-
sonen die door naturalisatie of door het doen 
van een kennisgeving de Nederlandse nationa-
liteit hebben verIcregen en de namen van hun 
lcinderen komen voor wijziging in aanmerking 
indien ten tijde van de naturalisatie of de ken-
nisgeving de in artikel 5b, lid 2, van de Wet 
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap 
genoemde grond daartoe bestond. 

De naamswijziging dient in deze gevallen op de 
meest eenvoudige wijze te worden aangebracht, 
bij voorkeur door omzetting van enkele letters 
of door toevoeging van een voor- of achter-
voegsel. Is dit niet mogelijk, dan 'can een ande-
re naam worden gekozen. De nieuwe naam 
mag nog niet in Nederland voorkomen, hij 
moet Nederlands klinken en hij mag geen onge-
wenste associaties opwekken. Toevoeging van 
een naam is in deze gevallen niet toegestaan. 



De gekozen naam dient bij voorkeur ook aan-
vaardbaar te zijn voor de naaste bloedverwan-
ten van de verzoeker die om dezelfde reden 
naamswijziging lcunnen vragen. 

II. Toevoeging van een naam 
Toevoeging van een geslachtsnaam kan worden 
verleend aan meerderjarigen, uitsluitend in de 
volgende gevallen: 
a. indien de verzoeker aantoont dat de toe te 
voegen naam deel uitmaakt van de naam die 
door zijn voorouders ten tijde van de invoering 
van de burgerlijke stand (1810-1838) als 
geslachtsnaam werd gevoerd en niet sindsdien 
in onbruik is geraakt; 
b. indien het betreft de toevoeging van de in 
haar tak uitgestorven of met uitsterven bedreig-
de geslachtsnaam van de moeder; de verzoeker 
moet dan aantonen dat van de grootvader van 
vaderszijde van zijn moeder geen mannelijke 
afstammelingen in de mannelijke lijn meer in 

51 	leven zijn van wie nog nakomelingschap is te 
verwachten. De toe te voegen naam moet voor 
de eigen geslachtsnaam worden geplaatst. 
De ouders en de ldnderen van verzoeker wor-
den op het verzoek gehoord. Naamstoevoeging 
wordt niet verleend indien verzoeker tot de 
adel behoort of de drager van de naam waar-
van de toevoeging wordt gevraagd tot een adel-
lijk geslacht behoort. 

III. Wijziging van de geslachtsnaam van een 
kind in die van zijn opvoeder 

A. Stiefkinderen 

I. Minderjarigen 
Aan een minderjarig stiefldnd kan in zijn 
belang de geslachtsnaam van de stiefvader 
worden verleend indien deze een jaar met de 
moeder is gehuwd, hun huwelijk bestendig 
wordt geacht, het kind in het nieuwe gevormde 
gezin wordt opgevoed en de stiefvader met 
het verzoek instemt. 
De vader van het kind en de naaste bloed-
verwanten van de stiefvader worden op het 
verzoek om naamswijziging gehoord. Is het 
huwelijk van de ouders door de dood van de 
vader ontbonden dan worden in plaats van de 
vader diens ouders gehoord. 



Het verzoek wordt afgewezen indien de vader 
tegen de naamswijziging bezwaar heeft op 
grond van zijn mening dat zijn kinderen zijn 
geslachtsnaam behoren te dragen. Niettemin 
kan aan zijn bezwaar worden voorbijgegaan, 
indien de samenleving van de moeder met de 
stiefvader i  al .dan niet in huwelijksverband, 
reeds vijf jaar bestaat en 
a. tussen de vader en het kind geen of nage-
noeg geen contact bestaat; of 
b. het kind, de leeftijd van 12 jaar bereikt 
hebbende en bekend zijnde met zijn afstam-
ming, zelf de naamswijziging wenst; of 
c. de bezwaren niet opwegen tegen het belang 
van het kind bij de naamswijziging.. 

2. Meerderjarigen 
Aan een meerderjarig stiefkind kan op zijn 
verzoek de geslachtsnaam van de stiefvader 
worden verleend, indien deze hem heeft opge-
voed en met het verzoek instemt. 

52 	De vader van de verzoeker en de naaste bloed- 
verwanten van de stiefvader worden op het 
verzoek gehoord. 
Stiefkinderen aan wie in overeenstemming met 
de hiervoor onder 1 vermelde richtlijn de naam 
van hun stiefvader is verleend, kunnen na het 
bereiken van de meerderjarigheid op hun ver-
zoek hun oorspronkelijke geslachtsnaam her-
lcrijgen. 

B. Kinderen nit een buitenhuwelijkse samen-
leving 

1. Minderjarigen 
Aan een minderjarig kind uit een buitenhuwe- 
lijkse samenleving kan in zijn belang de 
geslachtsnaam van zijn verwekker worden ver-
leend indien de verwekker en de moeder gedu-
rende vijfjaar in een bestendige relatie samen-
leven en het kind wordt opgevoed in het gezin 
waarvan de verwekker en de moeder aan het 
hoofd staan. 
De echtgenoot van de moeder c.q. de echtge-
note van de verwekker en diens naaste bloed-
verwanten worden op het verzoek om naams-
wijziging gehoord. Het verzoek wordt afge-
wezen indien: 
a. de wettige vader tegen de naamswijziging 
bezwaar heeft gemaakt op grond van zijn 



mening dat de staande zijn huwelijk met de 
moeder geboren kinderen zijn geslachtsnaam 
behoren te dragen; 
of 
b. de echtgenote van de verweklcer tegen de 
naamswijziging bezwaar heeft gemaakt op 
grond van haar mening, dat alleen de uit haar 
huwelijk met de verwekker geboren Icinderen 
diens geslachtsnaam behoren te dragen. 
Niettemin kan aan die bezwaren worden voor-
bijgegaan indien: 
a. het kind, de leeftijd van 12 jaar bereikt heb-
bende en bekend zijnde met zijn afstamming, 
zelf de naamswijziging wenst; of 
b. de bezwaren niet opwegen tegen het belang 
van het kind bij de naamswijziging. 

2. Meerderjarigen 
Aan een meerderjarig kind uit een buitenhuwe-
lijkse samenleving kan op zijn verzoek de 
geslachtsnaam van zijn verwekker worden ver- 
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	leend, indien deze hem heeft opgevoed en met 
het , verzoek instemt. 
De echtgenoot van de moeder c.q. de echtge-
note van de verwekker worden op het verzoek 
gehoord. 
Kinderen aan wie in overeenstemming met de 
hiervoor onder 1 vermelde richtlijn de naam 
van hun verwekker is verleend, kunnen na 
het bereiken van de meerderjarigheid op hun 
verzoek hun oorspronkelijke geslachtsnaam 
herkrijgen. 

C. Kinderen uit een een-ouder gezin 

I. Minderjarigen 
Aan een minderjarig wettig, gewettigd of er-
kend kind kan in zijn belang de geslachtsnaam 
van de moeder worden verleend, indien het 
huwelijk van de ouders is ontbonden of, in-
dien geen huwelijk heeft plaatsgevonden, de 
relatie van de moeder met de erkenner is ver-
broken en vervolgens de moeder vijf jaar het 
kind alleen heeft opgevoed en wijziging van 
deze situatie niet aannemelijk is. 

De vader van het kind en de naaste bloedver-
wanten van de moeder worden op het verzoek 
om naamswijziging gehoord. Is het huwelijk 
van de ouders door de dood van de vader ont- 



bonden dan worden in plaats van de vader 
diens ouders gehoord. 
Het verzoek wordt afgewezen indien de vader 
bezwaren heeft tegen de naamswijziging om-
dat hij van mening is dat zijn kinderen zijn 
geslachtsnaam behoren te dragen. Aan het 
bezwaar van de vader kan worden voorbijge-
gaan, indien: 
a. tussen de vader en het kind geen of nage-
noeg geen contact bestaat; of 
b. het kind, de leeftijd van 12 jaar bereikt 
hebbende en bekend zijnde met zijn afstam-
ming, zelf de naamswijziging wenst; of 
c. het bezwaar niet opweegt tegen het belang 
van het kind bij de naamswijziging. 

2. Meerderjarigen 
Aan een meerderjarig wettig, gewettigd of 
erkend kind kan op zijn verzoek de geslachts-
naam van zijn moeder worden verleend, indien 
het huwelijk van de ouders is ontbonden of, 

54 	indien geen huwelijk heeft plaatsgevonden, de 
relatie van de moeder met de erkenner is ver-
broken en vervolgens de moeder het kind alleen 
heeft opgevoed en met het verzoek instemt. 
De vader van de verzoeker en de naaste bloed-

, verwanten van de moeder worden op het ver-
zoek gehoord. 
Kinderen aan wie in overeenstemming met de 
onder 1 genoemde richtlijn de naam van hun 
moeder is verleend, lcunnen na het bereiken 
van de meerderjarigheid op bun verzoek bun 
oorspronkelijke geslachtsnaam herkrijgen. 

D. Pleegkinderen 

I. Minderjarigen 
Aan een minderjarig pleeglcind kan in zijn 
belang de geslachtsnaam van de pleegvader 
worden verleend indien het huwelijk van de 
pleegouders bestendig wordt geacht en het 
kind door de pleegouders wordt opgevoed. 
De ouders van het kind en de naaste bloedver-
wanten van de pleegvader worden op het ver-
zoek om naamswijziging gehoord. 

Het verzoek wordt afgewezen indien een van 
de ouders tegen de naamswijziging bezwaar 
heeft op grond van zijn/haar mening dat het 
kind de naam van de vader/moeder behoort te 



dragen. Niettemin kan aan deze bezwaren wor-
den voorbijgegaan, indien: 
a. tussen de ouders en het kind geen of nage-
noeg geen contact bestaat; of 
b. het kind, de leeftijd van 12 jaar bereikt heb-
bende en bekend zijnde met zijn afstamming, 
zelf de naamswijziging wenst; of 
c. de bezwaren niet opwegen tegen het belang 
van het kind bij de naamswijziging. 

2. Meerderjarigen 
Aan een meerderjarig pleegkind kan op zijn 
verzoek de geslachtsnaam van de pleegvader 
worden verleend indien deze hem heeft opge-
voed en met het verzoek instemt. 
De ouders van het kind en de naaste bloedver-
wanten van de pleegvader worden op het ver-
zoek gehoord. 
Pleegkinderen aan wie in overeenstemming 
met de onder 1 vermelde richtlijn de geslachts-
naam van hun pleegvader is verleend, kunnen 

55 	na het bereiken van de meerderjarigheid op hun 
verzoek hun oorspronkelijke geslachtsnaam 
herkrijgen. 

Toelichting 

Inleiding 
De Richtlijnen voor geslachtsnaamswijziging 
1976 zijn op enkele punten niet meer in over-
eenstemming met de wet en de praktijk zoals 
die onder meer blijkt uit de rechtspraak van 
de Raad van State. 
In de laatste jaren is een duidelijke behoefte 
ontstaan aan de mogelijkheid tot wijziging 
van de geslachtsnaam van een kind in die van 
de moeder in die gevallen dat de moeder na 
de ontbinding van haar huwelijk of na de ver-
breking van haar relatie met de erkenner van 
[mar kind, alleen voor de opvoeding van haar 
kind zorg draagt of gedragen heeft. 
Door de naamswijziging kan de band Met de 
moeder, die haar eigen geslachtsnaam voert, 
tot uitdniklcing worden gebracht en kan de 
eenheid van geslachtsnaam in het gezin van de 
moeder worden verwezenlijkt. Om aan de 
bestaande behoefte tegemoet te komen is aan 
de richtlijnen een nieuwe richtlijn (C) voor 
naamswijziging van lcinderen uit een een-ouder 
gezin toegevoegd. 



De termijnen genoemd in de richtlijn voor 
stiefkinderen zijn gewijzigd in verband met de 

•bij Wet van 13 september 1979, Stb. 501, 
ingevoerde mogellikheid van adoptie door stief- 

• ouder en eigen ouder. Voorwaarde voor de 
adoptie van een stiefkind is onder meer dat 
het kind op de dag van het verzoek ten rninste 
een jaar door de moeder en de stiefvader moet 
zijn verzorgd en opgevoed. In aansluiting 
hieraan is de in de richtlijn voor naamswijzi-
ging van stieflcinderen gestelde voorwaarde, 
dat de moeder en de stiefvader gedurende ten 
minste vijfjaren als echtgenoten hebben samen-
geleefd, vervangen door de voorwaarde dat de 
stiefvader den jaar met de moeder is gehuwd. 
Voor deze verkorting van de termijn bestaat 
echter geen aanleiding indien de wettige vader 
bezwaar tegen de naamswijziging maakt. Het 
absolute veto-recht dat aan de wettige vader 
ten aanzien van adoptie van zijn kind door de 
moeder en de stiefvader is toegekend, bestaat 

56 	niet voor naamswijziging. In bepaalde gevallen 
. kan aan de bezwaren van de wettige vader 
worden voorbijgegaan. Hiervoor bestaat echter 
alleen aanleiding als het huwelijk van de moe-
der en de stiefvader bestendig kan worden 
geacht. Voor dit geval is dan ook de voorwaar-
de gesteld dat de moeder en de stiefvader ten-
minste vijfjaren hebben sainengeleefd. De tijd 
van samenleving, die aan het huwelijk, dat ten 
minste een jaar moet hebben bestaan, vooraf 
mocht zijn gegaan, wordt dus meegeteld. 
De leeftijd waarop een kind op het voor hem 
ingediende verzoek om naamsverandering moet 
worden gehoord, is verlaagd van 14 jaar naar 
12 jaar, zulks in aansluiting aan de wijziging 
van artikel 227, vierde lid, van Boek I Burger-
lijk Wetboek bij de Wet van 13 september 
1979, Stb. 501, waarbij de leeftijd waarop 
een kind moet worden gehoord over een voor 
hem ingediend adoptieverzoek op 12 jaar is 
gestekl. 
De overige in de Richtlijnen aangebrachte 
wijzigingen zijn niet van materiele aard. Zij 
strekken uitsluitend tot verbetering van onvol-
komenheden. De Emancipatie Kommissie 
heeft in augustus 1976 laten verschijnen een 
`Discussienota Naamrecht'. Hierin wordt een 
aantal stelsels tot wijziging van het namenrecht 
uiteengezet met de voor- en nadelen die aan 



ieder daarvan verbonden zijn. De Kommissie 
heeft uit deze voorstellen geen keuze gedaan. 
Op het Ministerie van Justitie wordt een 
standpuntbepaling ten aanzien van dit onder-
werp, dat op het ogenblik weer sterk in de 
belangstelling staat, voorbereid. In verband 
hiermee voert het Wetenschappelijk Onderzoek 
en Documentatie Centrum van het Ministerie 
van Justitie een onderzoek uit naar de opvat- 
tingen en problemen ten aanzien van de 
huidige wettelijke regeling met betrelcking tot 
de naam. Onder deze omstandigheden zijn de 
Richtlijnen voor geslachtsnaamswijziging zoals 
hierboven is uiteengezet alleen gewijzigd op 
punten waar dit dringend noodzakelijk was en 
heeft mitsdien geen fundamentele herover-
weging plaatsgevonden. 

Het karakter van de richtlijnen 
De wet zegt, dat bij algemene maatregel van 
bestuur regelen worden gesteld betreffende de 

57 	verzoeken tot naamswijziging, doch alleen 
betreffende de wijze van indiening en de behan-
deling ervan. Regels betreffende de wijze waar-
op op verzoeken wordt beslist en de gevallen 
waarin verzoeken worden ingewilligd, worden 
dus niet bij algemene maatregel van bestuur 
vastgesteld. Een materie als naamswijziging 
leent zich in het algemeen ook slecht tot een 
uitgewerkte regeling. Immers is de verscheiden-
heid van de gevallen die zich in de werkelijkheid 
van het maatschappelijk leven kunnen voor-
doen te groot, dan dat daarin door strakIce 
regels een sluitende orde kan worden gebracht. 
Niettemin heeft zich in de praktijk een aantal 
richtlijnen ontwikkeld wellce in veel voorko-
mende gevallen plegen te worden toegepast. 
Het is in het belang van de rechtszekerheid 
gewenst dat deze richtlijnen worden vastgelegd 
en openbaar gemaakt. De eerste maal is dit 
geschied in Het Personeel Statuut als officiele 
mededeling nr. 12 van de Permanente Com-
missie van advies voor de zaken van de burger-
lijke stand en voor nationaliteitsaangelegen-
heden (1951). Mede door de openbaarheid 
van deze regels nemen — begrijpelijkerwijs — 
de belanghebbenden aan dat aan de richtlijnen 
rechten kunnen worden ontleend. Kan enerzijds 
een in beginsel bindend lcaralcter aan de richt-
lijnen niet worden ontzegd, anderzijds dient 



er wel uitdrukkelijk op te worden gewezen dat 
in deze vaak delicate materie elk geval op eigen 
merites moet worden beoordeeld. Om dit duide-
lijk te doen uitkomen is in de richtlijnen met 
nadruk vooropgesteld, dat iii bijzondere geval-
len ervan kan worden afgeweken en dat ook 
buiten de richtlijnen om naamswijziging kan 
worden verleend, uiteraard eveneens slechts in 
bijzondere gevallen. 
Kan aan de richtlijnen een gerechtvaardigde 
verwachting worden ontleend dat in de geval-
len waarvoor zij zijn vastgesteld dienovereen-
komstig wordt beslist, een volstrekt recht op 
een zodanige beslissing kan daaraan niet wor-
den ontleend. De gevallen liggen zelden gelijk, 
naar de ervaring leert. In beroep zal marginaal 
ter toetse lcunnen komen of er gegronde rede-
nen waren om van de richtlijnen af te wijken 
of buiten de richtlijnen om te beslissen en of 
.de daarbij betrokken belangen op een behoor-
lijke wijze zijn gewaardeerd en zo nodig tegen 

58 	elkaar afgewogen. 
De richtlijnen voor geslachtsnaamswijziging 
welke laatstelijk bij beschilcldng van 3 decem-
ber 1976 werden vastgesteld, zijn thans uitge-
breid met een richtlijn voor wijziging van de 
geslachtsnaam van wettige, gewettigde of 
erkende lcinderen in de naam van hun moeder 
in die gevallen dat de moeder alleen voor hun 
opvoeding zorg draagt of zorg gedragen heeft. 
Deze richtlijn komt tegemoet aan een steeds 
toenemende behoefte om in deze gevallen de 
band met de moeder, die haar eigen geslachts-
naam voert, door naamswijziging tot uitdruk-
king te brengen en de eenheid van geslachts-
naam in het gezin van de moeder te verwezen-
lijken. Het feit dat het kind door het dragen 
van de naam van de moeder de uiterlijke schijn 
van onwettigheid verkrijgt, blijkt door de ver-
zoekers niet meer als een bezwaar tegen de 
naamswijziging te worden gezien. 
In de richtlijnen is vastgelegd dat minderjarigen 
die de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben op 
het voor hen ingediende verzoek om naamswij-
ziging moeten worden gehoord en dat, indien 
het kind deze leeftijd heeft bereikt en zelf de 
naamswijziging wenst, aan de tegen de naams-
wijziging ingebrachte bezwaren kan worden 
voorbijgegaan. 
De leeftijd van 12 jaar is aangehouden in ver- 



band met de verlaging van de in artiicel 227, 
vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wet-
boek genoemde leeftijdsgrens. 

I. A. Onwelvoeglijke en bespottelijke namen 
De vraag of een naam als onwelvoeglijk of 
bespottelijk moet worden beschouwd mag 
niet uitsluitend worden getoetst aan het oor-
deel van de verzoeker; er moet een objectief 
vast te stellen onwelvoeglijkheid of bespotte-
lijkheid zijn, die niet alleen door de verzoeker 
maar door iedereen die dezelfde naam draagt 
zou lcunnen worden gevoeld. Daarom is de eis 
gesteld dat de geslachtsnaam kennelijk onwel-
voeglijk of bespottelijk is. 
In bijzondere gevallen kan een naam, wanneer 
deze duidelijk associaties opwekt met nationaal 
of internationaal te slechter faam bekend staan-
de personen, als hinderlijk worden aange-
merkt. Het is duidelijk dat van hinder geen 
sprake is wanneer die naam veel voorkomt. 

59 	Wegens de zeldzaamheid van dergelijke gevallen 
is hieraan in de richtlijnen geen bijzondere 
aandacht besteed. 
Het is wel voorgekomen dat naamswijziging 
wordt verzocht door dragers van op zichzelf 
volstrekt aanvaardbare namen omdat zij 
menen dat deze naam hen hindert door het 
onwelwillend gebruik dat anderen ervan ma-
ken. In het algemeen is dit geen voldoende 
grond voor naamswijziging; er is geen sprake 
van objectief vast te stellen onwelvoeglijkheid 
of bespottelijkheid. 
Soms worden verzoeken ingediend door per-
sonen die stellen dat zij in verband met inner-
lijke conflicten van hun naam verlost willen 
worden. Wanneer er uiterlijk niets op de naam 
valt aan te merken, zullen deze verzoeken in 
beginsel worden afgewezen. De grond van het 
verzoek is dan immers niet in de naam gelegen. 
Het is in het algemeen ook niet aan te nemen, 
dat de betrolckene door een toewijzing van het 
verzoek daadwerkelijk zou worden geholpen. 

B. Veel voorkomende namen 
De functie van de naam is ten dele gelegen in 
het onderscheidend vermogen dat hij heeft. 
Komt een naam zo veelvuldig voor, dat vol-
doende onderscheidend vermogen ontbreekt, 
dan komt de naam voor wijziging in een zich 



wel van andere namen onderscheidende naam 
in aanmerking. Of een naam veelvuldig voor-
komt wordt in beginsel beoordeeld naar de 
mate waarin deze in het gehele land voorkomt. 

C. Niet-Nederlandse geslachtsnamen 
In het algemeen is het dragen van een niet-
Nederlandse geslachtsnaam geen reden voor 
het verlenen van naamswijziging. 
Namen van bijvoorbeeld Duitse of Franse her-
komst komen veelvuldig in Nederland voor 
en worden sinds generaties door Nederlanders 
zonder bezwaar gedragen. 
Anders staat het met niet-Nederlandse namen 
van hen die eerst kortelings door naturalisatie 
of optie het Nederlandse staatsburgerschap 
hebben verworven. 

Ingevolge artikel 5b, lid 2, van de Wet op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap kan 
de geslachtsnaam van een persoon bij zijn 

60 	naturalisatie worden gewijzigd, indien dit 
voor zlln inburgering van belang is. In gevallen 
waarin van deze mogelijkheid geen gebruik is 
gemaakt of geen naamswijziging mogelijk was, 
omdat betrokkene het Nederlanderschap door 
het doen van een kennisgeving heeft verkre-
gen, }can door hem en zijn kinderen naams-
wijziging worden gevraagd. Voorwaarde voor 
de wijziging is dat de naam duidelijk op de 
buitenlandse herkomst van de verzoeker wijst; 
een buitenlands klinkende naam welke in 
Nederland veel voorkomt, komt in beginsel 
Met voor wijziging in =meriting. 

In de gevallen bedoeld onder A, B en C dient 
uiteraard omtrent de keuze van een nieuwe 
naam te worden overlegd met het Ministerie 
van Justitie, Hoofdafdeling Privaatrecht, 
Onderafdeling Burgerlijke Staat. 

II. Toevoeging van een naam 
Het beleid inzake naamswijziging is er mede 
op gericht een toeneming van dubbele geslachts-
namen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom 
is toevoeging van een geslachtsnaam slechts 
toegestaan in uitzonderlijke gevallen. 

Het eerste is dat het historisch bestaan van de 
dubbele naam ten tijde dat in Nederland de 
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registers van de burgerlijke stand werden aange-
legd, kan worden aangetoond, doch alleen 
wanneer die dubbele naam ook na die tijd is 
gevoerd. Ook dit laatste moet kunnen worden 
aangetoond. Traditioneel is voorts de moge-
lijkheid tot toevoeging van de in haar tak uit-
gestorven of met uitsterven bedreigde naam 
van de moeder. Deze is gehandhaafd om een 
verarming van het Nederlandse namenbestand 
tegen te gaan. 
Naamstoevoeging wordt niet verleend indien 
verzo.  eker tot de adel behoort of de drager van 
de naam waarvan de toevoeging wordt ge-
vraagd tot een adellijk geslacht behoort. Door 
de samenvoeging van geslachtsnamen zou irn-
mers met meer blijken of betrokkene tot de 
Nederlandse adel behoort en tot welke titel 
of welk predikaat hij dan gerechtigd is. 

III. Wijziging van de geslachtsnaam van een 
kind in die van zijn opvoeder 

Algemeen 

Minderjarigen 
Bij de beoordeling van verzoeken om naams-
wijziging ten behoeve van de onder III 
genoemde minderjarigen staat het belang van 
het kind centraal. De naamswijziging moet in 
het belang van het kind zijn. 
In het algemeen is het in het belang van het 
kind dat het dezelfde naam draagt als de ande-
re leden van het gezin waarin het wordt opge-
voed. Een verschil in naam in een gezin roept 
vaak bij derden vragen op, die als hinderlijk 
worden ervaren. 
In veel gevallen gaat het kind reeds onder de 
gevraagde naam door de wereld en alleen bij 
officiele gelegenheden, bijvoorbeeld wanneer 
het wordt ingeschreven voor een school of 
wordt opgeroepen voor een onderzoek door 
de schoolarts, blijkt dat het kind wettelijk een 
andere geslachtsnaam draagt. 

De naamswijziging komt de stabiliteit en rust 
in het gezin ten goede; het kind valt niet 
langer op door zijn afwijkende geslachtsnaam 
en de naamswijziging bevestigt de band van 
het kind met de persoon wiens naam wordt 
verleend. 



Naamswijziging is evenwel alleen in het belang 
van een minderjarige indien het gezinsverband, 
waarin het kind opgroeit, een bestendig Icarak-
ter heeft. In de onder III vermelde richtlijnen 
zijn dan ook voorwaarden gesteld waaraan 
voldaan moet zijn om van bestendigheid van 
de gezinssituatie te kunnen spreken. 
Tevens is bepaald dat een verzoek om naams-
wijziging wordt afgewezen, indien de vader 
van het kind tegen de naamswijziging bezwaar 
heeft gemaakt op grond van zijn mening dat 
het kind zijn geslachtsnaam behoort te dragen. 
Er zijn evenwel omstandigheden waarin dit 
bezwaar niet opweegt tegen het belang van het 
kind bij de naamswijziging. Met name is dit 
het geval wanneer tussen de vader en het kind 
geen of nagenoeg geen contact bestaat. In dit 
geval moeten de belangen van het kind de 
doorslag geven, ook al zou de vader bezwaar 
hebben tegen de naamswijziging. Daarnaast is 
er het geval dat het opgroeiende kind, wanneer 

62 	het een leeftijd heeft bereikt dat het beter zijn 
gevoelens over de naamswijziging kan bepalen, 
zelf de naamswijziging wenst. Ook dan moet 
aan het belang van het opgroeiende kind meer 
gewicht worden toegekend dan aan de bezwa-
ren van de vader, zelfs indien de vader zich 
aan het kind gelegen heeft laten liggen en een 
relatie met het kind heeft onderhouden. In dit 
geval moet het zwaarste wegen dat het kind 
in feite in het nieuwe gezinsverband wordt 
grootgebracht en dat het kind — thans bewust 
— deze situatie voor wat de naam betreft 
naar buiten wil bevestigen. 
In de richtlijnen 1976 was bepaald dat ook 
aan de bezwaren van de vader kan worden 
voorbijgegaan, indien deze niet de verwekker 

• 	van het kind is en indien zijn houding en ge- 
drag niet in overeenstemming zijn met zijn 
bezwaren. Deze gevallen worden niet meer 
genoemd. Dit houdt geen beperlcing van de 
richtlijnen in. In beide gevallen zullen de door 
de vader ingebrachte bezwaren in de regel niet 
opwegen tegen het belang van het kind bij de 
naamswijziging. 
Ook in het geval dat de vader is overleden kan 
een naamswijziging het belang van het kind 
dienen. Het verzoek om naamswijziging 
behoeft niet te worden opgevat als een blijk 
van gebrek aan eerbied voor de nagedachtenis 



aan de overleden vader. Met name in die geval-
len waarin de vader kort na de geboorte van 
het kind is overleden en het kind zijn vader 
niet of nauwelijks bewust heeft gekend, kan 
een wijziging van de geslachtsnaam van het 
kind, waarbij de naam wordt aangepast aan 
de huidige gezinssituatie, in het bela.ng van het 
kind zijn. 

In de richtlijnen is uitdrukkelijk vastgelegd 
dat een minderjarige die de leeftijd van 12 jaar 
heeft bereikt op het voor hem ingediende 
verzoek om naamswijziging wordt gehoord. 
Het is immers in het belang van het kind dat 
het, wanneer het op een leeftijd is gekomen 
dat het over de voor hem verzochte naams-
wijziging zelfstandig kan oordelen, in de 
gelegenheid wordt gesteld zijn mening over 
het verzoek kenbaar te maken. Dit houdt in 
dat het kind op de hoogte moet zijn van zijn 
afkomst. Het kind kan zich immers alleen een 

63 	oordeel vormen over de voor hem verzochte 
naamswijziging, indien het weet in welke ver-
houding het staat tot het gezin waarin het 
opgroeit. In het algemeen dient ook een jonger 
kind over zijn status te zijn vOorgelicht voor 
de naamswijziging tot stand komt. 

Meerderjarigen 
Bij de beoordeling van een verzoek om naams-
wijziging van een onder III genoemde meerder-
jarige dient in beginsel diens wens doorslag-
gevend te zijn. De direct belanghebbenden bij 
het verzoek, zoals de vader van de verzoeker 
en de naaste bloedverwanten van degene 
wiens naam wordt gevraagd, worden wel op 
het verzoek gehoord. 
Voor zover in de richtlijnen voor naamswijzi-
ging van een meerderjarige als voorwaarde is 
gesteld, dat hij door de persoon wiens naam 
wordt gevraagd is opgevoed, wordt hieronder 
verstaan dat betrolckene onmiddellijk voor 
het bereiken van de 18-jarige leeftijd geruime 
tijd (gedacht is aan een termijn van 3 jaar) deel 
van het door die persoon gevormde gezin 
heeft uitgemaakt. 
Een kind wiens geslachtsnaam op grond van 

• de onder III genoemde richtlijnen tijdens zijn 
minderjarigheid is gewijzigd, kan na het 
bereiken van de meerderjarigheid op zijn ver- 



zoek zijn oorspronkelijke geslachtsnaam her-
Icrijgen. 

A. Stiefkinderen 
Het natuurlijke, niet-erkende kind dat door de 
moeder bij huwelijk is meegebracht, kan door 
haar echtgenoot worden erkend en gewettigd. 
In het belang van het kind verdient het in het 
algemeen de voorkeur dat deze weg wordt 
ingeslagen, welke het kind de staat van wettig 
kind van de echtgenoot van de moeder geeft 
en dat niet wordt volstaan met voor het kind 
alleen naamswijziging te vragen waardoor het 
slechts de uiterlijke schijn van wettigheid 
verkrijgt. 
Sedert de inwerlcingtreding op 1 november 
1979 van de wet van 13 september 1979, 
Stb. 501, waarbij adoptie door stiefouder en 
eigen ouder mogelljk is gemaakt, kan boven-
dien zowel een natuurlijk kind als een wettig 
kind, dat door de moeder bij huwelijk is mee- 
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	gebracht, door haar echtgenoot en haar worden 
geadopteerd. 
Het kan echter voorkomen dat adoptie niet 
mogelijk is, omdat de wettige vader zich tegen 
de adoptie verzet of aan een wettelijk vereiste 
niet is voldaan. Men kan ook denken aan een 
andere dan een wettelijke onmogelijkheid, bij-
voorbeeld dat de moeder en de stiefvader de 
adoptie niet doorzetten omdat hun ouders of 
naaste bloedverwanten er niet voor voden of 
omdat zij zelf de stap naar adoptie niet willen 
doen. In deze gevaLlen kan naamswijziging wor-
den gevraagd. In de richtlijnen voor minder-
jarige stiefkinderen is bepaald, dat in geval het 
huwelijk van de ouders door de dood van de 
vader is ontbonden, in plaats van de vader 
diens ouders op het verzoek om naamswijzi-
ging worden gehoord. 
Voor het overige zij verwezen naar de inleiding 
tot deze toelichting. 

B. Kinderen uit een buitenhuwelijkse samen-
leving 
In de richtlijnen is de mogelijlcheid opgenomen 
tot wijziging van de geslachtsnaam yin 'chide-
ren geboren uit een buitenhuwelijkse samen-
leving van ouders die niet met elkaar kunnen 
of willen huwen, maar wel in gezinsverband 
samenleven. Het is voor die kinderen alleen 



dan van belang om de geslachtsnaam van hun 
vader te dragen, indien deze samen met hun 
moeder en hen den gezin vormt. Andere samen-
levingsvormen dan de hier genoemde, zijn dan 
ook niet als buitenhuwelijIcse samenleving in 
de zin van de richtlijnen aan te merken. Een 
kind geboren uit een buitenhuwelijkse samen-
leving komt niet voor naamswijziging in aan-
merking, indien het niet wordt opgevoed in 
het gezin waarvan de verwekker en de moeder 
aan het hoofd staan. De mogelijkheid tot 
naamswijziging is mede voorzien voor de — 
zeldzame — gevallen waarin de ouders niet 
willen huwen en het kind niet door erkenning 
de naam van de vader heeft verlcregen. In de 
richtlijn is aangegeven dat niet ieder bezwaar 
van de wettige vader of de echtgenote van de 
verwekker tot afwijzing van het verzoek zal 
behoeven te leiden. Het belang van de kinde-
ren moet tegen dat van de wettige vader of de 
echtgenote van de verwekker worden afgewo- 

65 	gen. 

C. Kinderen uit een een-ouder gezin 
In veel gevallen voert de moeder na de ont- 
binding van haar huwelijk niet meer de 
geslachtsnaam van haar gewezen echtgenoot, 
maar gebruikt zij weer haar eigen geslachts-
naam. Door het gebruik van de eigen naam 
blijkt dagelijks dat de moeder en het wettige 
of gewettigde kind, dat na de ontbinding van 
het huwelijk door de moeder alleen wordt op-
gevoed, verschillende geslachtsnamen dragen. 
Dit is ook het geval in de veel minder vaak 
voorkomende situatie, dat het kind is erkend 
en de naam van de erkenner draagt, maar het 
nooit tot een huwelijk van de moeder met de 
erkenner is gekomen en de moeder haar eigen 
geslachtsnaam is blijven voeren. 
Dit verschil in naam in het door moeder en 
kind gevormde gezin blijkt door hen als hin-
derlijk te worden ervaren. Het aantal verzoe-
ken om wijziging van de geslachtsnaam van 
een kind in die van de moeder neemt gestaag 
toe, ondanks het feit dat het kind door het 
dragen van de naam van de moeder de uiter-
lijke schijn van onwettigheid verkrijgt. De 
behoefte om door naamswijziging de eenheid 
van geslachtsnaam in het gezin van de moeder 
te verwezenlijken blijkt doorslaggevend te zijn 



voor het verzoek. Als waarborg voor de besten-
digheid van deze bijzondere gezinssituatie is in 
het belang van het kind in de richtlijnen niet 
alleen als eis gesteld dat de moeder na de ont-
binding van haar huwelijk c.q. de verbreking 
van de relatie met de erkenner het kind gedu-
rende vijf jaar alleen heeft opgevoed, maar ook 
dat wijziging van deze situatie niet aanneme-
lijk is. 
Zou de moeder hertrouwen, dan is irnmers in 
de regel een wijziging van de geslachtsnaam van 
het kind in de naam van de stiefvader meer in 
zijn belang. In geval van een huwelijk van de 
moeder met de erkenner heeft het kind, dat 
door het huwelijk wordt gewettigd, er belang 
bij dat het de naam heeft behouden van zijn 
erkenner die zijn wettige vader is geworden en 
dat het niet voordien de geslachtsnaam van 
zijn moeder heeft verkregen bij een naams-
wijziging, die ondanks de latere erkenning in 
stand blijft. De geslachtsnaam van de moeder 

66 	kan ook worden verleend aan het wettige of 
gewettigde kind dat na het overlijden van de 
vader door de moeder alleen wordt opgevoed. 
In de meeste gevallen zal de moeder na het 
overlijden van haar echtgenoot echter zijn 
geslachtsnaam blijven voeren en voor het kind 
geen naamswijziging vragen. 

D. Pleegkinderen 
Het belang van het kind om de eenheid met 
het pleeggezin waarvan het geruime tijd deel 
uitmaakt of heeft uitgemaakt, door naamswijzi-
ging te versterken, is de reden waarom in deze 
gevallen naamswijziging wordt toegestaan. 
Indien adoptie mogelijk is, verdient het in het 
algemeen de voorkeur dat die weg wordt be-
wandeld. Het kan echter voorkomen dat adop-
tie niet mogelijk is, omdat aan een wettelijk 
vereiste niet is voldaan. Men kan ook denken 
aan een andere.dan een wettelijke onmoge-
lijkheid; bijvoorbeeld dat de pleegouders de 
adoptie niet doorzetten omilat bun ouders of 
naaste bloedverwanten er niet voor voelen of 
omdat de pleegouders zelf de stap naar adoptie 
niet willen doen. In deze gevallen kan naams-
wijziging worden gevraagd. 



De procedure van de 
geslachtsnaamswijziging 

Wie om bepaalde redenen de eigen geslachts-
naam of die van de aan hem/haar toegewezen 
minderjarige kinderen wenst te wijzigen, kan 
daartoe een verzoek indienen bij de Koningin. 
Dit verzoekschrift moet worden gericht aan 
de Hoofdafdeling privaatrecht van het Ministe-
rie van Justitie en wordt daar aan de hand van 
de hiervoor weergegeven richtlijnen volgens 
de daarvoor geldende procedure afgehandeld. 
De aanvrager krijgt sedert kort een bericht van 
ontvangst van het verzoek. In dat schrijven 
ondertekend door de Staatssecretaris van justi-
tie wordt tevens de gehele procedure uiteenge-
zet. In een hieraan toegevoegd schrijven wordt 

67 	bovendien uiteengezet hoe de aanvrager even- 
tueel in beroep kan gaan tegen een besluit 
waarmee hij/zij het niet eens is. Van beide 
brieven wordt hieronder de tekst afgedrukt. 

De procedure zelf 
Hierbij bevestig ik u de ontvangst van het 
door u ingediende verzoek om naamswijziging. 
Ik meen er goed aan te doen u enige informa-
tie te geven over de wijze van behandeling en 
de tijd die als regel met dergelijke verzoeken 
gemoeid is. 

Het verzoek is heden toegezonden aan de 
politie in uw woonplaats. U zult binnenkort 
van de politie een oproep ontvangen om inlich-
tingen te verstrekken die voor de beoordeling 
van uw verzoek van belang zijn. Ook zullen 
andere belanghebbenden de gelegenheid krij-
gen hun mening omtrent het gedane verzoek 
kenbaar te maken. Nadat de politie de voor-
bereidende behandeling van uw verzoek heeft 
afgerond, worden de desbetreffende stuldcen 
aan de Hoofdofficier van Justitie toegezonden. 
Deze adviseert mij op basis van het door de 
politie ingestelde onderzoek en zendt het 
dossier aan mij terug. 

Indien het minderjarigen betreft wordt daarna 



68 

nog het advies ingewonnen van de Raad voor 
de Kinderbescherming. Zodra alle gevraagde 
gegevens zijn verkregen, wordt uw verzoek 
beoordeeld. Ms uw verzoek niet wordt afge-
wezen, verlcrijgt u toestemming het in de 
Nederlandse Staatscourant bekend te maken. 
Over de te volgen procedure zult u dan wor-
den ingelicht. 

Gedurende zes maanden na de dag van de 
publicatie in de staatscourant kunnen belang-
hebbenden bezwaren tegen de inwilliging van 
het verzoek bij mij indienen. Na verloop van 
zes maanden sedert de bekendmaking moet u 
het exemplaar van de betroklcen staatscourant, 
dat u door de Redaktie van de Nederlandse 
Staatscourant kreeg toegezonden, aan dit 
Ministerie opzenden. Daarna zal een Koninklijk 
besluit worden opgemaakt. Een uittreksel 
daarvan zal u als regel dan binnen drie maan-
den worden toegezonden. 

U begrijpt dat met de gehele procedure gerui-
me tijd gemoeid is. In het algemeen duurt dit, 
indien het een verzoek om naamswijziging 
voor minderjarigen betreft, ongeveer ander-
half jaar, indien het meerderjarigen betreft 
ca. 14 maanden. Wanneer echter de omstandig-
heden onverhoopt niet meewerken — bijv. in 
verband met achterstand bij de onderzoek-
instanties of eventuele moeilijke bereikbaarheid 
van de te horen personen — kan de termijn 
uitlopen. 

Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u van 
mijn afwijzende beschildcing beroep instellen 
bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van 
State, zullcs op grond van de Wet administra-
tieve rechtspraak overheidsbeslissingen 
(a.r.o.b.). Bij de afwijzende beschikking wordt 
daarover informatie verstrekt. 

Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd 
te hebben. 

De Staatssecretaris van Justitie. 



Beroepsmogelijkheid 
Indien u het met dit besluit niet eens bent, 
kunt u, indien u dat wenst, daartegen beroep 
instellen op grond van de Wet administratieve 
rechtspraak overheidsbeschildcingen. U moet 
dan binnen dertig dagen na de dag van ver-
zending van deze brief een beroepschrift 
richten aan de Afdeling rechtspraak van de 
Raad van State. 
Over de wijze waarop dit beroepschrift moet 
worden ingediend, vindt u aan het slot van 
deze brief gegevens. 
Hebt u beroep ingesteld, dan zullen uw bezwa-
ren tegen dit besluit worden onderzocht 
door de Afdeling rechtspraak. U wordt dan 
opgeroepen om te verschijnen in een voor het 
publiek toegankelijke zitting van die Afdeling. 
U zult daar uw bezwaren mondeling kunnen 
toelichten en eventuele vragen welke de Afde-
ling rechtspraak daarover wil stellen, beant-
woorden. 

69 	Tevoren kunt u kennis nemen van de stulcken, 
welke daartoe ter inzage zijn gelegd. In die-
zelfde zitting zal een door mij aangewezen 
vertegenwoordiger de beschikking toelichten 
en eveneens eventuele vragen daarover beant-
woorden. 
Ik moet u er op wijzen dat de mogelijkheden 
om door het instellen van beroep het besluit 
ongedaan te maken beperkt zijn. 
Volgens de wet is de Afdeling rechtspraak niet 
bevoegd de zaak volledig opnieuw te beoor-
delen en een eigen beslissing op het verzoek 
om naamswijziging te geven. 
Slechts in vier gevallen kan het besluit worden 
opzij gezet. 

De in de praktijk belangrijlcste grond is dat 
het besluit bij afweging van de betroldcen 
belangen in redelijkheid niet zou kunnen zijn 
gegeven. De andere gronden wellce tot ver-
nietiging kunnen leiden zijn dat het besluit 
in strijd is met de wet of een ander algemeen 
verbindend voorschrift, dat het besluit buiten 
de doeleinden valt van de bevoegdheid op 
grond waarvan zij is gegeven, of dat het besluit 
in strijd is met enig in het algemeen rechts-
bewustzijn levend beginsel van behoorlijk 
bestuur, bijvoorbeeld doordat in gelijke geval-
len ongelijke beslissingen zijn gegeven. 
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Het beroepschrift moet worden gericht aan 
de Afdeling rechtspraak van de Raad van 
State, Binnenhof 1 te 's-Gravenhage. Daarbij 
moet het besluit zelf of een gewaarmerkt 
afschrift daarvan worden overgelegd. Voor de 
behandeling bent u een recht verschuldigd 
van f 25,— dat tevoren door u moet zijn 
gestort op postrekening 507590 van de 
secretaris van de Raad van State. De Voor-
zitter van de Afdeling rechtspraak kan vrij-
stelling van de betaling van dat recht verlenen 
wanneer hij op grond van een daartoe door de 
burgemeester van uw woonplaats afgegeven , 
verklaring van oordeel is dat u niet in staat 
bent het recht te betalen. 

1k vertrouw u met het vorenstaande over de 
mogelijkheid van het instellen van beroep 
voldoende te hebben ingelicht. 

De Staatssecretaris van Justitie. 



Naamsverandering: een 
kwantitatieve analyse over de 
periode 1966-1980 

door drs. Albert Klijn 

1. Inleiding 
In dit artikel wordt in klein bestek een over-
zicht gegeven van enkele ontwikkelingen in 
ons land met betreklcing tot de naamsverande-
ring. Artikel 7 van boek I van het Burgerlijk 
Wetboek biedt namelijk personen de mogelijk-
heid hun achternaam te laten wijzigen. De pro-
cedure daartoe vangt aan met de indiening van 
een verzoek bij het Ministerie van Justitie 
waarin men de redenen van het verzoek moet 
toelichten. Omdat naar het oordeel van de wet-
gever deze materie tamelijk delicaat is en er een 

71 	grote verscheidenheid aan redenen bestaat, is 
afgezien van een poging de gronden voor 
naamswijziging sluitend te omschrijven en in de 
wet vast te leggen. In de praktijk zijn echter wel 
een aantal criteria ontwikkeld die, met het 
oog op het belang van de rechtszekerheid van 
de betrokkene door het Ministerie van Justitie 
gepubliceerd zijn als Richtlijnen voor geslachts-
naamswijziging. Dit is voor de eerste maal 
geschied in 1951. In principe hebben deze 
Richtlijnen een bindend karakter, maar er 
kan van worden afgeweken. Het voordeel van 
deze wijze van regulering is dat op vrij eenvou-
dige wijze aanpassingen aan veranderende maat-
schappelijke omstandigheden mogelijk worden. 
Dat is in de praktijk ook gebleken; sedert 1951 
zijn de Richtlijnen driemaal gewijzigd namelijk 
in oktober 1966, januari 1977 en laatstelijk in 
juni 1980.' 
Zoals reeds eerder in dit nummer is uiteenge-
zet, belanden de verzoeken tot naamswijziging 
op de Hoofdafdeling Privaatrecht van het 
Ministerie van Justitie alwaar de zaak verder 
volgens de geldende procedure wordt afge- 

' De tekst van de thans geldende Richtlijnen en de 
toelichting erop staan elders in dit nummer afge-
drukt. In aansluiting daarop is daar ook de procedure 
kort weergegeven. 



handeld. Gedurende een reeks van jaren wordt 
door de betrokken afdeling een statistisch 
overzicht met betreldcing tot het aantal nieuw.• 
binnengekomen verzoeken en het aantal afge-
handelde zalcen opgesteld..Sedert kort wordt in 
samenwerlcing met de Hoofdafdeling Finan-
cieel Economische Zaken ook jaarlijks een 
kostenberekening inzake de naamswijziging 
vervaardigd. Op basis van deze gegevens wordt 
in het onderstaande een kwantitatieve analyse 
gemaakt die betreldcing heeft op de periode 
1966-1980. 2  
Hoewel het materiaal beperkt is, biedt het 
niettemin een goede mogelijkheid om een aan-
tal ontwikkelingen langs kwantitatieve weg in 
beeld te brengen. Drie aspecten krijgen in het 
onderstaande de aandacht. Allereerst wordt 
ingegaan op de ontwikkeling van het aantal 
verzoeken gedurende de afgelopen 15 jaar. In 
aansluiting daarop wordt de aandacht toege-
spitst op de veranderingen die zich hebben 

72 	voorgedaan wair het de motieven tot naams- 
wijzigingen betreft voorzover die vallen af te 
lezen uit de in de verzoeken aangevoerde 
gronden. Tenslotte krijgt het jinanciele aspect 
van de naamswijziging enige aandacht. 

2. De ontwikkeling van het aantal verzoeken 
In de periode waarover hier gesproken wordt 
is de tekst van artikel 7 BW geen dode letter 
gebleken. Met name gedurende de laatste tien 
jaar is er in toenemende mate gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid aldaar geboden. Werden 
er in 1966 1251 verzoeken ingediend, na een 
scherpe afname daarvan gedurende de jaren 
1968-1971 steeg het aantal verzoeken daama 
sprongsgewijs tot 2700 in 1980. Figuur 1 
brengt deze ontwiklceling duidelijk in beeld. 
Bij deze ontwikkeling kunnen twee kantteke-
ningen geplaatst worden. Allereerst valt op te 
merken dat steeds het aanvraag-vergrotend 
effect van wijziging in de Richtlijnen zicht-
baar wordt. Nadat in het najaar van 1966 de 
eerste wijzigingen sedert 1951 van kracht 
geworden waren, steeg in het daarop volgende 

Hierbij mijn dank aan de heer R. A. .1. IIaaze (Pri-
vaatrecht) en de heer R. D. van der Kooy (Financieel 
Economische Zaken) voor het ter beschikking stel-
len van het materiaal en het desgevraagd geven van 
de benodigde toelichting daarop. 



jaar het aantal nieuw ingediende verzoeken 
tot 1539. Ongeveer eenzelfde stijging deed 
zich voor in 1977 nadat in januari van dat jaar 
de Richtlijnen ten tweede male gewijzigd 
waren. Werden in 1976 1521 verzoeken inge-
diend in 1977 werden het er 1782. Het aantal 
verzoeken blijft gedurende de daarop volgende 
jaren ongeveer op ditzelfde niveau tot zich in 
1980 een welhaast explosieve ontwikkeling 
voordoet. In dat jaar werden 2700 verzoeken 
ingediend en dat ondanks de omstandigheid dat 
de veranderingen in de Richtlijnen pas halver-
wege dat jaar van kracht werden. De tweede 

• kanttekening betreft de sterke terugloop van 
het aantal verzoeken in de jaren 1968-1971 
waarna in 1972 een herstel optrad. Hier 
manifesteert zich waarschijnlijk de invloed 
van de invoering van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek in 1970. Vermoedelijk is er antici-
perend daarop in de jaren 1968-1971 vooraf-
gaande aan de invoering enige terughoudend- 
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	heid betracht (wellicht op advies van de advo- 
caat of andere rechtshulpverlener) bij het in- 

Figuur 1. 
Ontwikkeling van het aantal jaarlijks ingediendeverzoeken 
tot naamswijziging in de periode1966-1980 (1966 = 100) 
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dienen van nieuwe verzoeken vanuit de 
gedachte (of de hoop) dat de nieuwe regels 
inzake erkenning en naamswijziging aanmer-
kelijk verruimd zouden worden. Een feit is 
immers dat de meningen op dit punt tot aan 
de invoering van boek I sterk verdeeld waren. 
Hoewel er inderdaad van enige verruiming 
sprake is geweest heeft de invoering van het 
nieuwe BW de facto geen noemenswaardig 
effect gehad op de ontwikkeling van het aan-
tal verzoeken zoals Bosch van Rosenthal reeds 
eerder opmerkte (1974). Zij voegde er aan toe 
dat het accent sedertdien verlegd is. daarmee 
doelend op de veranderingen in de gronden 
waarop naamswijziging wordt aangevraagd. 
Hierop zal nog nader worden ingegaan. 
Ter afronding van dit deel dient hier nog een 
opmerlcing gemaakt te worden omtrent de 
kennelijk toenemende behoefte aan naams-
wijziging. Vastgesteld kan worden dat de 
laatste tien jaar de vraagcurve een stijgende 

74 lijn vertoont. Ook wanneer men de groei in het 
absolute aantal verzoeken corrigeert voor het 
effect van de gestegen bevolkingsgrootte dan 
blijkt een duidelijke stijging te zijn opgetre-
den. De ook in figuur 1 getekende ontwikke-
lingslijn op basis van het aantal verzoeken per 
100.000 inwoners loopt parallel aan die geba- 

Tabel 1. Ontwikkeling van het aantal verzoeken tot 
naamswijziging sedert 1966 

Jaar 	Aantal verzoeken 	Aantal verzoeken per 
100.000 inwoners 

abs. 	index 	abs. 	index 
1966= 	 1966= 
100 	 100 

1966 	1251 	100 	10.1 	100 
1967 	1539 	123 	12.3 	122 
1968 	1191 	95 	9.4 	93 
1969 	1149 	92 	 89 
1970 	1038 	83 	7.9 	78 
1971 	856 	68 	6.5 	64 
1972 	1477 	118 	II.— 	109 
1973 	1436 	115 	10.6 	105 
1974 	1495 	120 	11.— 	109 
1975 	1454 	116 	11.6 	105 
1976 	1521 	122 	11.— 	109 
1977 	1782 	142 	12.8 	127 
1978 	1772 	142 	12.7 	126 
1979 	1769 	141 	12.6 	125 
1980 	2700 	216 	19.2 	190 



s'eerd op de absolute aantallen. 3  In tabel 
1 worden — ter nadere informatie — de beide 
ontwikkelingen nog eens cijfermatig weer-
gegeven. 
Een vraag die zich opdringt is die naar de te 
verwachten ontwikkeling in de nabije toe-
komst, bijv. gedurende de jaren tachtig. Het 
antwoord daarop is moeilijk te geven. Immers 
men kan wel een prognose maken door op 
basis van de ontwikkeling vanaf 1972 een 
trendlijn te berekenen maar de daaraan ten 
grondslag liggende aanname is dat allerlei fac-
toren die van invloed zijn geweest op de des-
betreffende trend zich op dezelfde wijze zullen 
blijven ontwildcelen. Dit is een aanname die in 
dit geval nogal arbitrair is. 
Zo is — en hiermee wordt even vooruitgelopen 
op de volgende paragraaf — de sterke stijging 
in 1980 veroorzaakt door een heel specifieke 
factor, namelijk het grote aantal alleenstaande 
vrouwen dat naar aanleiding van de wijziging 

75 	in de Richtlijnen in dat jaar, heeft verzocht 
om hun Icinderen hun naam te geven in plaats 
van die van de erkenner of de vader. Bij het 
maken van een prognose komt men nu voor de 
keus te staan of men de toename in 1980 als 
een eenmalige uitschieter moet beschouwen 
(een inhaal-effect) of als voorbode van een 
blijvende hoeveelheid verzoeken van deze aard. 
De elders in dit nummer besproken resultaten 
van het onderzoek naar de opvattingen van 
de Nederlandse bevollcing over het naamrecht 
leiden tot de veronderstelling dat ook in de 
nabije toekomst een groot en waarschijnlijk 
stijgend aantal gescheiden vrouwen hun kinde-
ren hun eigen familienaam zal willen geven. 
Afgaande op het aantal verzoeken ingediend 

3  Om mogelijke misverstanden te voorkomen wordt 
erop gewezen dat het aantal verzoeken niet gelijk 
te stcllen valt met het aantal personen dat naams-
wijziging verzoekt. Uit een steekproef getrokken 
uit het totaal aantal ingediende verzoeken in de 
periode 1975-1979 bleek dat gemiddeld per ver-
zoek voor 1.35 personen naamswijziging wordt 
aangevraagd. De verdeling van het aantal personen 
per verzock is als volgt: verzoeken voor 1 persoon 
vormen 74% van het totaal aantal verzoeken, voor 
2 personen 20% en 6% voor 3 of meer personen. 
Wanneer men derhalve de trend wit uitdrukken in 
het aantal personen dat naamswijziging verzoekt per 
100.000 inwoners dan komt de curve hoger te liggen, 
hoger zelfs dan die van het absolute aantal. 



in de periode januari—september 1981 zal het 
totale aantal dit jaar op hetzelfde niveau uitko-
men als in 1980 (± 2700). Het lijkt niet erg 
aannemelijk dat dit aantal in de nabije toe-
komst lager zal komen te liggen. We komen 
hier in de volgende paragraaf nog op terug. 

3. De ontwikkeling in de gronden voor 
naamswijziging 
Geconcludeerd werd dat er sprake is van een 
toenemende behoefte aan naamswijziging (blij-
kens het toenemend gebruik van de bestaande 
mogelijkheden). De vraag die hierop direct aan-
sluit luidt hoe het beeld er inhoudelijk uit ziet. 
Is er sprake van een gelijke toename met be-
trekking tot alle in de Richtlijnen genoemde 
gronden waarop naamswijziging kan worden 
toegestaan of is dat niet het geval en zijn 
bepaalde gronden in de loop der tijd onbelang-
rijk respectievelijk belangrijker geworden? In 
het voorafgaande is reeds aangegeven dat het 

76 	laatste het geval is. 
Om een goed zicht te verkrijgen op de 
bedoelde ontwilckeling zou men het liefst 
beschikken over het jaarlijks aantal ingediende 
verzoeken uitgesplitst naar de daarin aange-
voerde gronden voor naamswliziging. Helaas, 
dergelijke gegevens zijn niet voor handen. 
Bekend is wel hoeveel beslissingen (zowel posh 
tieve als negatieve) jaarlijIcs genomen worden 
binnen elke rubriek. Nu valt het aantal afge-
handelde zaken niet zonder meer te beschou-
wen als een goede indicator voor de maat-
schappelijke `vraag'. Meerdere organisatorisch-
inteme factoren kunnen immers van invloed 
zijn op de omvang van de verschillende rubric-
ken afhandelingen. Uit de verschillen die in de 
loop der jaren optreden, kan men derhalve 
niet eenduidig de ontwikkeling in de vraag af-
leiden. 	navraag bij de desbetreffende afde- 
ling is echter niet gebleken dat er zich gebeur-
tenissen hebben voorgedaan die systematisch 
een of meerdere rubrieken beInvloed hebben. 
Vandaar dat hier toch op basis van het bedoel-
de materiaal is afgegaan om een beeld te schet-
sen van de maatschappelijke ontwilckelingen. 4  

4  In de cijfers met betrekking tot het totaal aantaI 
jaarlijks genomen beslissingen is geen bijzonder op-
vallend — d.w.z. afwijkend van de in figuur 1 weer-
gegeven curve — patroon te bespeuren. 
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In tabel 2 treft men eon overzicht aan van de 
jaarlijkse samensteLling van het totaal aantal 
beslissingen aan de hand an 10 rubrieken 
(gronden voor naamswijziging). Voor de om 
schrijving van de desbetreffende rubrieken 
wordt verwezen naar de tekst van de Richt-
lijnen elders in dit nummer. 
Uit de tabel blijkt allereerst dat het overgrote 
deel van de naamswijzigingen betreklcing heeft 
op de overspelige- en de stiefkinderen. Deze 
twee gronden tezamen omvatten in de hier 
bestudeerde periode gemiddeld tweederde van de 
genomen beslissingen. Zichtbaar is eveneens 
de tegengestelde ontwikkeling van beide gron- 
den. De situatie van het overspelige kind 
vomide tot aan het eind der jaren zestig abso-
luut en relatief steeds verreweg de meest rele-
vante grond. Nadien — tengevolge van de in-
voering van het nieuwe boek I B.W. — neemt 
het aantal beslissingen absoluut en relatief 
gesproken duidelijk af en wordt de situatie van 

78 het stieflcind de belangrijkste grond. Op het 
toenemend belang van de laatste categorie in 
deze is reeds gewezen door Bosch van Rosen- . 
thal in haar artikel (1974). Op basis van de 
hier gepresenteerde cijfers valt tevens th 
concluderen dat de overige gronden tot voor 
kort Icwantitatief gesproken weinig voorstel-
den. In 1981 is de rubriek `naam van moe-
der gewenst' echter zeer sterk in betekenis 
toegenomen. Het is de moeite waard doze 
interessante ontwikkeling nog eens nader te 
bekijken. Figuur 2 biedt een grafische weer-
gave van de ontwikkeling van een viertal gron-
den. 

Bezien we allereerst de ontwikkeling met 
betreklcing tot de kinderen geboren uit een 
buitenhuweltykse samenleving. Op het eind van 

	

• 	de zestiger jaren had ongeveer 10% van het 
aantal beslissingen betrekking op deze situatie. 
Met ingang van 1971 zette zich een scherpe 
daling in. Deze hangt waafschijnlijk samen met 
de meermalen genoemde invoering van het 
nieuwe BW. Sedert 1975 maakt deze categorie 
ongeveer 3% van het totaal aantal beslissingen 
uit. Wat bespotteliike of hinder/like namen 
betreft, na eon plotselinge toename daarvan 
in de jaren 1972 en 1973 waarbij de omvang 
van doze categorie bijna verdrievoudigde tot 
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13%, zette zich een constante daling in. 5  In 
de ontwikkeling van de naamswijziging ten 
behoeve van pleegkinderen hebben zich glo-
baal gesproken weinig schommelingen voorge-
daan in de afgelopen 16 jaar. Absoluut en pro-
centueel neemt de omvang van deze rubriek 
langzaam toe. Dat desondanks de laatste twee 
jaar het relatieve aandeel ervan afneemt heeft 
te maken met de sterke toename van het to-
taal aantal verzoeken tot naamswijziging. 

Figuur 2. 
Ontwikkelingen van vier gronden waarop beslissingen 
omtrent naamswijziging zijn genomen, weergegeven 
in procenten van het totaal aantal (jaarlijks) geno-
men beslissingen 
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Die toename heeft betrekking op de vierde in de 
bovenstaande figuur weergegeven grond voor 
naamswijziging: de wens van alleenstaande 

'74 '76 

5  Bosch van Rosenthal — waarschijnlijk schrijvend 
in 1973 — merkte naar aanleiding van het door haar 
gegeven voorbeeld van zo'n naam — Poepjes — op 
dat er al minstens 25 jaar een aantal 'Poepjes' ver-
anderd werden. 'Ik verbaas mij daar nog altijd over. 
Je zou den ken dat dit op een goed moment toch 
moet ophouden, maar dat is niet zo. Klaarblijkelijk 
komen er toch altijd nog meer Poepjes bij dan er 
worden weggewerkt'. Met haar primaire veronder-
stelling heeft ze dus op de wat langere termijn toch 
gelijk gekregen. 

'7'8 	'80 
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moeders om haar (minderjarig) kind haar naam 
te geven. De grafiek behoeft hier nauwelijks 
toelichting; in tijd van twee jaar heeft het 
relatieve aandeel iich bijna verviervoudigd 
tot de tweede meest aangevoerde grond voor 
naamswijziging. 6  
Naar aanleiding van deze ontwikkeling kunnen 
hier twee opmerkingen gemaakt worden. De 
eerste betreft de geschiedenis die leidde tot de 
wijziging van de Richtlijnen van 1980 waarbij ' 
de mogelijkheid van deze naamswijzigingen 
expliciet verwoord werd, de tweede betreft de 
ontwikkeling in de nabije toekomst. 
Wie de richtlijnen leest — en met name de 
toelichting op dit punt — lcrijgt de indruk dat 
het beleid zoals gevoerd door het departement 
langzaam onder invloed van de maatschappe-
lijke ontwiklcelingen gewijzigd is. Dat is echter 
gezichtsbedrog wanneer men in deze let op de 
ontwikkeling van het jaarlijks aantal positieve 
beslissingen op het totaal aantal afhandelingen. 

rebel 3. Het percentage toegekende verzoeken om 
wijziging van de naam van het kind in die van de 
moeder in de periode 1966-1980 

laar 	 Percentage 

1966 	 0 
1967 	 35 
1968 	 50 
1969 	 38 
1970 	 81 
1971 	 27 
1972 	 35 
1973 	 74 
1974 	 41 
1975 	 59 
1976 	 42 
1977 	 43• 
1978 	 44 
1979 	 86 
1980 	 94 

Tabel 3 laat zien dat er van een langzaam over-
stag ;saan — hetgeen zich zou manifesteren in 
een langzaam stijgend percentage positieve 
beslissingen — Oen sprake is. 

° Flet voor 1979 vermelde percentage (8%) is eon 
artefact ten gevolge van een ten departement bewust 
gevoerde vertragingsactie waar het de afbandeling 
van deze verzoeken betreft. Dit met het oog op de 
toen reeds in voorbereiding zijnde wijziging van de 
Richtlijnen die in 1980 van kracht werd. 



In de periode 1966-1978 is het gemiddelde 
percentage positieve beslissingen 44%, hetgeen 
dus wil zeggen dat gezien deze fase de kans 
op succes in deze vrij gering was. 7  Plotseling 
stijgt in 1979 het percentage naar 86%. De 

. 	oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat in dat 
jaar een aantal negatieve beschikkingen van 
het Ministerie na hoger beroep (via de AROB-
procedure) door de Raad van State vernietigd 
werden. Het is onder invloed van die beslissing 
dat men op het departement in dat jaar en aan 
een wijziging van de Richtlijnen ging werken en 
vooruitlopend daarop, alvast op meer verzoe-
ken positief besliste. 
De tweede opmerking betreft de te verwach-
ten ontwikkeling in deze wat betreft de eerst 
komende tien jaar. Aannemend dat het vooral 
de gescheiden vrouwen (met minderjarige 
kinderen) zijn die een dergelijk verzoek indie-
nen, mag men de huidige en de te verwachten 
ontwikkelingen van het aantal gescheiden 

81 	vrouwen als de meest belangrijke factor 
beschouwen die de richting van de toekomsti-
ge ontwikkeling op het terrein van de naams-
wijziging zal bepalen. Afgaande op het beeld 
dat in deze geschetst wordt door Cozijn (1981) 
en de prognose van Frinking (1977) kan wor-
den aangenomen dat het aantal echtscheidin-
gen tot 1985 nog zal stijgen en dat pas daar- 
na een stabilisering of een vermindering zal 
optreden. Tengevolge van het vertragings-
effect, veroorzaakt door de in de Richtlijnen 
vastgelegde eis dat de moeder gedurende 5 jaar 
&Udell de zorg voor haar lcinderen gehad moet 
hebben alvorens een naamwijziging overwogen 
kan worden, mag verondersteld worden dat 
van een afname van deze verzoeken in de ko-
mende jaren geen sprake zal zijn. 

4. De kosten van naamswijziging 
Uiteraard zijn aan naamswijziging kosten ver-
bonden. In 1979 is voor de eerste maal een 
berekening gemaakt van de gemiddelde kosten 
die de afhandeling van een verzoek voor Justi-
tie bedragen inclusief het Koninklijk Besluit. 8  

Omdat de absolute aantallen waarop gepercen-
teerd is ldein zijn, resulteert een klein absoluut ver-
schil snel in een relatief grote afwijking. 

Vgl. Justitie-begroting 1980-1981 Hoofdstuk VI 
nr. 3 blz. 30. 



Daaruit bleek dat afhandeling van een verzoek 
betrekking hebbend op een volwassene gemid-
deld f 754,— kostte terwijI een verzoek met 
betrekking tot een minderjarige f 1.255,— 
bedroeg. Dit verschil in kosten wordt veroor-
zaakt door de inschakeling van de Raad voor 
de ICinderbescherming in het laatste geval. Op 
dit moment worden de kosten geraamd op 
respectievelijk f 803,— en f 1.314,— per afge- 
handeld verzoek. De totale kosten voortvloeiend 
uit naamswijzigingen beliepen in 1979 1,3 
miljoen en voor dit jaar wordt gerekend op een 
bedrag van 1,5 miljoen gulden. 

Tegenover de kosten van de overheid staan de 
kosten die de aanvrager/ster heeft. Nog steeds, 
zo blijkt uit verhalen, bestaat er in bepaalde 
kringen van de bevollcing een misverstand over 
die kosten als zou het `veel geld' kosten en 
derhalve typisch iets zijn dat alleen voor de 
meer welgestelden is. 

82 	De werkelijkheid is echter anders. Afgezien 
' van een aantal niet te schatten kosten (ver-

voer, porti, telefoon) zijn het slechts de kosten 
welke voortvloeien uit de publicatie van de 
(positieve) beschilcking in de Staatscourant 
die voor rekening van de aanvrager/ster komen. 
Deze kunnen geschat worden op gemiddeld 
f 25,—. Van enige fmanciele drempel is der-
halve geen sprake in deze. 	• 
Uit de hier weergegeven cijfers valt te bereke-
nen hoe de kostenverdeling tussen overheid 
en individu er feitelijk uitziet; de laatstgenoem-
de draagt 2 a 3% van de kosten, de overheid 
de rest. Men zou dus de vraag kunnen stellen 
of dit een juiste verhouding genoemd kan 
worden, zelfs wanneer men ten aanzien van 
de organisatie van de rechtsbedeling het begin-
sel onderschrijft dat het gebruik ervan niet 
bepaald mag worden door de maatschappelijke 
ongelijlcheid van individuen. Wellicht zou een 
ietwat meer reele bijdrage in de kosten van de 
zijde van de aanvrager/ster ook een venninde-
ring van het aantal intrekkingen van verzoeken 
(tijdens de afhandeling ervan) tot gevolg kun-
nen hebben. Zo is gebleken dat in 1979 25% 
van de oorspronkelijk ingediende verzoeken 
later werd ingetrokken. Hoewel het natuurlijk 
zo is dat een terugdringing van de tevergeefs 
gemaakte kosten en een eventuele verhoging 



van de eigen bijdrage uiteindelijk slechts mini-
male financi81e effecten zullen kunnen ople-
veren, is het aan de andere kant zo dat het 
ook de overheid niet misstaat op de financi81e 
kleintjes te letten. 

5. Samenvatting 
Aan de hand van beschikbaar materiaal met 
betrekking tot de afhandeling van de jaarlijks 
bij het Ministerie van Justitie ingediende ver-
zoeken tot wijziging van de geslachtsnaam is 
in het voorgaande een analyse gemaakt van 
een aantal ontwikkelingen in de periode 
1966-1980. Drie aspecten werden daarbij 
belicht. 
Allereerst het aspect van de behoefte aan 
naamswijziging. Afgezien van een terugval 
in de vraag gedurende de jaren net vooraf- 
gaande aan de invoering van boek I nieuw BW, 
vertoont de vraagcurve een constante stijging. 
Het aantal verzoeken is in deze periode nage- 

83 	noeg verdubbeld, althans wanneer men de 
absolute groei ervan corrigeert voor de stijgen-
de bevolkingsomvang. 
Het tweede aspect betreft de veranderingen 
die zich hebben voltrokken in de gronden 
voor naamswijziging. Uit het materiaal bleek 
dat de situatie van overspelige- en stiefkinderen 
altijd de meest belangrijke grond is gebleven 
om naamswijziging aan te vragen. Gemiddeld 
heeft ruim twee-derde van alle jaarlijkse ver-
zoeken betrekking op deze situaties. Het is de 
bij de overgrote meerderheid van onze bevol-
king levende overtuiging dat het gewenst is dat 
leden van een leefverband eenzelfde naam dra-
gen die zich hier manifesteert. Het is diezelfde 
overtuiging die hoogstwaarschijnlijk ook ten 
grondslag ligt aan het vooral gedurende de 
laatste drie jaar sterk toegenomen aantal ver-
zoeken van alleenstaande (ongehuwde of 
gescheiden) moeders om hun kinderen hun 
naam te geven in plaats van die van de erken-
ner of de vader. Maakten dergelijke verzoeken 
tot aan het midden der jaren '70 slechts een 
onbeduidende fractie van het totaal aantal 
verzoeken uit, thans bevat deze categorie ver-
zoeken om en nabij een derde deel daarvan. 
Gelet op de te verwachten ontwikkelingen 
inzake het aantal echtscheidingen in ons 
land gedurende de komende jaren, kan een 



substantiele afname van dergelijke verzoeken 
in de eerstkomende jaren redelijkerwijs niet 
verwacht worden. De overige gronden voor 
naamswijziging vormen strikt kwantitatief 
gesproken een te verwaarlozen minderheid. 
Tenslotte het fmanciele aspect. Sedert kort 
bestaat er-enig zicht op de kosten welke afhan-
deling van verzoeken tot naamswijziging 
voor de overheid met zich brengen. Op dit 
moment belopen deze naar verwachting 1,5 
miljoen. Wat de lastenverdeling betreft tussen 
overheid enerzijds en aanvrager(ster) ander-
zijds werd becijferd dat er sprake is van een 
wel erg scheve verdeling: 97%a 98% van de 
kosten per aanvraag worden door de overheid 
gedragen. 
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Naamswijziging bij kinderen 
van alleenstaande moeders 
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door Mary Bronkhorst en Anita Schuurman l  

Inleiding 
In ons werk worden wij geconfronteerd met de 
vele problemen van alleenstaande moeders en 
daartoe behoort onder meer het probleem 
van de naam van het kind. Al jarenlang blijkt 
dat een wijziging van de geslachtsnaam van het 
kind in de naam van de alleenstaande moeder 
een ongelooflijk moeizame procedure is.' Nog 
niet zo lang geleden ontraadden advocaten de 
vrouwen een procedure te starten omdat het 
een hopeloze zaak zou zijn. De vrouw kon 
kiezen tussen dan toch maar deze zware 
weg volgen met al de emotionele consequen-
ties van then of zich neerleggen bij het a dvies 
van de advocaat. Toen bleek dat een aantal 
vrouwen hun ongenoegen over deze gang van 
zaken met elkaar deelden, besloten zij een op-
roep te plaatsen om te horen of er nog meer 
vrouwen met deze problemen te maken had-
den. Vrijwel gelijktijdig werden de nieuwe 
richtlijnen m.b.t. de geslachtsnaamswijziging 
van kracht. 3  Dit betekende voor veel vrouwen 
hernieuwde hoop om een geslachtsnaamwijzi-
ging te verkrijgen en vanaf dat moment kwam 
er bij het Ministerie van Justitie een stroom 
van aanvragen op gang. 

De nieuwe richtlijnen lijken op het eerste 
gezicht zeer acceptabel. Of de procedure voor 
vrouwen en lcinderen soepeler verloopt kan 
alleen de pralctijk uitwijzen. Daarom gaan we 
nu nader in op een voorbeeld. 

Medewerksters van het FIOM, instelling voor belan-
genbehartiging en hulpverlening bij zwangerschap en 
alleenstaand ouderschap te Den Haag. 
2  Hoe deze precies in haar werk gaat moge blijken 
uit de brief die door het Ministerie van Justitie sedert 
medio 1980 wordt toegezonden aan personen die een 
naamsverandering aanvragen; zie blz. 67 e.v. 

Zie blz. 53 van dit blad, onder IIIC. 



De praktijk 
'Op het moment dat ik hoorde dat de nieuwe 
rich tlijnen waren gepubliceerd, spoedde ik me 
naar de advocaat met de vraag om de proce-
dure op gang te zetten. Allang koesterde ik de 
wens om mijn kinderen op mijn eigen naam te 
krijgen, omdat ik dagelijks geconfronteerd 
werd met de achternaam van de kinderen die 
voor 	een emotionele beladenheid had. 
Ook was het vemlend om hi/v. bij de tandarts 
of schoolarts steeds te moeten uitleggen dat 
de kinderen een andere naam dan ik dragen. 
Ook de kinderen raakten hi2rdoor in venvar-
ring en hebben toen maar op school doorge-
gegeven dat ze hun moeders naam dragen om 
verdere vragen te voorkomen. Samen met de 
advocaat heb ik een aantal redenen opgesonul 
waarom ik deze naamswijziging wilde, waarbij 
we samen als belangrijk punt ervoeren dat, om 
de eenheid in het gezin uit te drukken, er een 
achternaam zou komen. Gelukkig voldeed ik 

86 	aan de eis dat ik 	jaren alleen voor de ver- 
zorging van de kinderen stond. 
De advocaat zou het stuk opsturen naar het 
Ministerie en ik moest afwachten tot de Raad ' 
voor de Kinderbescherming mij op zou roe 
pen.' 

Eenheid van het gezin en de nieuwe richt-

lijnen 
In de toelichting bij deze richtlijnen kunnen we 
lezen, dat de eenheid van het gezin meer als 
doorslaggevend wordt ervaren dan het feit 
dat de uiterlijke schijn van onwettigheid gewekt 
wordt door het dragen van de naam van de 
moeder. Dit geldt ook voor bovengenoemd 
voorbeeld. 

De eis van vijf jaar verzorging en opvoeding 
wordt gesteld als waarborg voor de stabiliteit 
van deze bijzondere gezinssituatie. Met bijzon-
dere gezinssituatie wordt dan bedoeld de 
situatie van het eenoudergezin. Hoe bijzonder 
deze situatie is kan men zich afvragen; het is 
immers een publiek geheim dat ca. 25% van 
de kinderen leeft in een eenoudergezin. Opval-
lend is dat bij een stiefvaderlijke aanvraag 
slechts een verzorgingstermijn van een jaar geldt. 
Als het huwelijk bestendig wordt geacht, vol-
doet men aan de voorwaarde om de aanvraag 



in te dienen. De vraag dringt zich nu op waar-
om dit verschil in termijn (vijf jaar voor de 
alleenstaande moeder; een jaar voor de stief-
vader) gehanteerd wordt. 
Het lijkt voor de hand te liggen dat de gezins-
situatie met een stiefvader minder `bijzonder' 
wordt geacht dan het eenoudergezin. Men 
kan zich niet geheel aan de indruk onttrelcken 
dat het verkiezen van de huwelijkse staat 
beloond wordt. 

De raad voor de kinderbescherming 
Ook deze speelt een rol in de procedure. 4  
Toch was ik wel wat zenuwachtig, toen ik die 
middag naar de Raad moest Ik had het voor-
deel dat ik de desbetreffende maatschappelijk. 
werkster al kende. Bij haar moest ik opnieuw 
mijn aanvraag zeer uitgebreid toelichten en 
vooral duidelijk motiveren waarom ik de kin-
deren niet gewoon op de naam van de erken-
ner liet staan. Zouden zij mij dat bijv. later 

87 	niet kwalijk nemen of konden ze het nu wel 
goed genoeg inschatten en ontnam ik de er-
kenner zijn vaderschap filet door de kinderen 
op miln eigen naam te willen. Kortom vragen, 
vragen, vragen, met name over het belang van 
mtjn kinderen. Ondanks dat ik zeer uitge-
breide informatie had gegeven over mijn 
gezinssituatie en ik ook duidelijk vermeld had 
dat ik nooit getrouwd geweest was en zelf 
principieel tegen het instituut huwelijk was, 
stelde de maatschappeltjk werkster mij de 
vraag of ik toch binnenkort opnieuw zou 
trouwen. 
Hier werd ik behoorljk boos over omdat hier-
uit bleek dat mtjn ideeen over samenleving 
ontkend werden, althans niet gehoord. 
Het gesprek eindigde ermee dat de maatschap-
pelijk werkster mit beloofde de erkenner op 
te roepen en dat ik daarna meer zou horen'. 

De nieuwe richtlijnen, het belang van het 
kind en het huwelijk 
In de richtlijnen wordt herhaaldelijk over het 
belang van het kind gesproken. Het belang 
van het kind kan zelfs zwaarder wegen dan de 
bezwaren van de vader c.q. erkenner. De vraag 
hierbij is wie dit belang bepaalt, is dit het 

Zie weer de brief op blz. 67 van dit blad. 



kind, is dit de moeder of de maatschappelijk 
werkster van de Raad? 
Ook wordt in de richtlijnen gesteld dat `zou 
de moeder hertrouwen, dan is immers in de 
regel wijziging van de geslachtsnaam van het 
kind in de naam van de stiefvader meer in zijn 
belang'. Overeenkomstig deze gedachte stelde 
de maatschappelijk werkster haar vraag. Gecon-
stateerd kan worden dat noch de wetgever noch 
de maatschappelijk werlcster stil staan bij de 
vraag of de moeder haar naam, ook los van 
het huwelijk, aan haar lcinderen zou willen 
geven of dat de lcinderen haar naam zouden 
willen hebben. 

De politie 
Zoals blijkt uit de op blz. 67 afgedrukte 
brief, komt t.a.v. minderjarigen ook de politie 
te pas aan naamsveranderingen. 

'Toen ik bij de politie kwam, werd mu j ver- 
88 	teld dat er een objectief rapport gemaakt 

moest worden, dat naar het Ministerie van 
Just itie gestuurd zou worden. Weer moest ik 
dezelfde vragen beantwoorden als bij de 
Raad, met dit verschil dat 	de politie door- 
gevraagd werd over het contact tussen de er-
kenner en de kinderen. [Vu is het in miln 
situa tie zo, dat de erkenner van de kinderen 
aan de over/cant woont, en dat daardoor de 
erkenner de kinderen wel eens bij toeval op 
straat tegenkomt. 
De erkenner is altijd al een bezoekregeling uit 
de weg gegaan, maar wilde wel de kinderen op 
zijn .naam houden. Ondanks mtjn herhaaldelijk 
aandringen op meer contact tussen erkenner en 
de kinderen, bleef hi! bij zijn besluit, zodat 
de kinderen slechts deze toevallige ontmoe-
tingen met hem hadden. De politie hield vol 
dat deze toevallige ontmoetingen een vorm 
van contact waren, weliswaar geen intensief 
contact, maar toch contact Hierna ontstond 
er een geirriteerde woordenwisseling, door-
dat mijn interpretatie van dit begrip anders 
is. Ondanks dat ik duidelijk te kennen had 
gegeven dat ik het woord niet in het rapport 
vermeld wilde zien, bleek na het lezen van het 
concept dat dit toch gebeurd was. Het kostte , 
nog een woordenwisseling met de politie-
inspecteur en zijn chef voordat aan mijn ver- 



zoek gehoor werd gegeven en uiteindelijk het 
woord contact geschrapt werd. 
De politic had ook veel vragen over het beta-
len van alimentatie. Volgens mij had de erken-
ner in al die jaren slechts vhf maal een bedrag 
aan alimentatie gegeven. De erkenner bleek 
echter verteld te hebben dat hij vaker betaald 
had. Omdat de politie hierover door bleef 
vragen onstond er een soort kruisverhoor, 
waardoor ik me behoorlijk in het nauw gedre-
ven voelde. Tot slot zei ik maar dat ik thuis 
eventuele bewijsstukken zou opzoeken. Geluk-

. kig vond ik die en moest ik nog eens bij de 
politie verschijnen. Ti/dens het eerste gesprek 
met de politic werd het adres van mijn ouders 
gevraagd. Dit verbaasde nuj ten zeerste, maar, 
zo werd mij verteld, ik kon me niet aan deze 
eis onttrekken, omdat toestemming van de 
grootouders nodig is. Als de grootouders 
akkoord gaan met de naamswijziging kan dit 
telefonisch afgehandeld worden; als zij 
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	bezwaar hebben, wordt een proces-verbaal 
opgemaakt'. 

De nieuwe richtlijnen en het objectieve rapport 
van de patie 
In de richtlijnen staat dat als de vader c.q. 
erkenner bezwaar heeft tegen naamswijziging, 
aan dit bezwaar voorbij gegaan kan worden 
als er tussen hem en de lcinderen geen of nage-
noeg geen contact bestaat. Maar wat wordt 
er verstaan onder contact? Zijn dit ook de 
toevallige ontmoetingen, of wordt er inten-
sievere omgang mee bedoeld, bijv. het gezamen-
lijk doorbrengen van vakanties en/of weeken-
den; en betekent ook het betalen van alimen-
tatie contact? In dat geval wordt meteen 
duidelijk hoe problematisch een aanvraag voor 
naamswijziging kan zijn voor gescheiden 
vrouwen, wanneer de rechter de ex-man veroor-
deeld heeft tot het betalen van alimentatie. 
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt hoe verschil-
lend het woord contact geinterpreteerd kan 
worden, zozeer dat het moeilijk is om het als 
objectief gegeven te hanteren. 
In de richtlijnen staat dat de naaste bloedver-
wanten worden gehoord. 
Ook al is de vrouw meerderjarig en ziet zij 
misschien at jaren lang haar ouders niet meer, 
dan nog worden de grootouders van het kind 



opgeroepen door de politic. Onduidelijk blijft 
in hoeverre hun eventuele bezwaar bepalend 
kan zijn voor de aanvraag van de moeder. 

Het verdere verloop . . . 
'Nadat al de onderzoeken er waren geweest: 
twee bezoeken aan de advocaat, twee meal 
een onderhoud met de Raad, drie maal een 
onderhoud met de politie, besloot de erken-
ner volkomen onverwacht akkoord te gaan 
met mijn aanvraag tot geslachtsnaamswijzi-
ging. Vanaf dat moment ging alles in 
razend tempo en verscheen het verzoek twee 
maanden later in de Staatscourant. Blijkt flier-
tilt niet dat de medewerking van de betrokken 
instan ties plotseling veel groter wordt vanaf 
het moment dat de vaderlerkenner te kennen 
geeft, geen bezwaren (meer) te hebben tegen 
de naamswijziging'? 

Nawoord 
90 	De richtlijnen pretenderen tegemoet te komen 

aan de steeds vaker gehoolde wens van vrou-
wen de kinderen op haar eigen naam te Icrij-
gen. 
Toch kun je overal in de richtlijnen lezen dat 
de bezwaren van de vader/erkenner zwaar-
wegend zijn, en dat hieraan slechts voorbij ge-

, gaan kan worden wanneer ze niet opwegen 
tegen het belang van het kind. Trouwens, is het 
wel altijd in het belang van het kind dat het bij 
(her)trouwen van de moeder de naam van de 
(stieOvader lcrijgt? De richtlijnen gaan daar 
zonder meer van uit. 
Wat tenslotte opvalt in de richtlijnen, is dat 
het belang van de moeder nergens wordt ge- 
noemd. Stilzwijgend wordt er van uitgegaan dat 
zij er wel niet op zal staan, dat de kinderen 
(als ze hertrouwt) haar naam behouden. Geluk-
kig zijn de richtlijnen van 1980 slechts bestemd 
voor tijdelijk gebruik (zie de toelichting erbij). 
Laten wij hopen dat de definitieve regeling 
m.b.t. naamgeving aan Ieden van een-ouder-
gezinnen aanzienlijk minder aan duidelijkheid 
te wensen overlaat. 



Literatuuroverzicht 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

Uitleen van tijdschriften 
Van de artikelen, die in deze rubriek zijn gepu-
bliceerd, kan een kopie worden aangevraagd 
bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Docu- 

91 	mentatie Centrum van het Ministerie van 
Justitie, postbus 20301,2500 EH 's-Graven-
hage, tel. 070-706553/55. 

Algemeen 

1 
Stolte, J. B. De juridische relatie tussen patient en 
arts. 
Medisch contact, 36e jrg., nr. 34, augustus 1981, 
p. 1033-1042 (N). 

In 1980 bracht de Centrale Raad voor de Volksge-
zondheid zijn `Deeladvies betreffende de juridische 
relatie tussen patient en arts, het recht van de patient 
op informatie en het toetsingsvereiste' uit. De daar-
voor verantwoordelijke werkgroep — waar geen 
huisarts zitting in had — gaat uit van het idee van 
het `medisch contract', een inspanningsovereenkomst 
tussen arts en patient. Volgens de auteur is de inter-
pretatie van dit begrip door de raad foutief. Naar zijn 
mening gaat het om een subtiele, veelvormige, nauwe-
lijks in woorden te vangen verhouding, waarom de 
uiterste omzichtigheid is geboden bij de formalisering 
ervan. Bovenal omdat een weerslag van dit advies in 
de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg dreigt te 
worden opgenomen. De auteur behandelt vervolgens 
het begrip medisch contract en de aard en draagwijdte 
daarvan, het recht op informatie en inzage, en de toe-
stemmingsvereiste. De schrijver concludeert dat 
terughoudendheid van de wetgever t.o.v. het medisch 
handelen gewenst is: in onze onvolmaakte samen-
leving reageert men op randverschijnselen met rege- 
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lingen en voorschrif ten die nooit toereikend zijn en 
vaak nevenverschijnselen teweegbrengen die even 
ongewenst zijn of ergot dan de randverschijnselen 
zelf. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

2 
Abel, R. L. Conservative conflict and the reproduction 
of capitalism; the role of informal justice. 
International journal of the sociology of law, 
9e jrg., nr. 13, augnstus 1981, blz. 245-267. 

De auteur stelt vast dat veel rechtshervormers in de 
V.S. zowel als in Europa zich richten op infomsele 
systemen die een alternatief moeten bieden voor de 
formele rechtsprocedures. In dit artikel gaat hij nader 
in op de veronderstelde verschillen die doze infonnele 
aanpak biedt In de eerste plaats wordt altijd aangeno-
men dat de informele procedures goedkoper zijn dan 
de formele procedures. Hierbij moet volgens de auteur 
wet een onderscheid gemaakt worden tussen de indi-
viduele kosten en de kosten voor de overheid. Daar-
naast wordt altijd aangenomen dat informele proce-
dures beter toegankelijk zijn dan formele procedures. 
Naar de mening van de auteur maakt dit probleern deel 
uit van een complex van vragen rond de maatschappe-
lijke ongelijkheid van verschillende groepen. In het 
tweede deel van zijn artikel gaat de auteur nader in 
op de vraag hoe het komt dat juist in deze tijd steeds 
meet wordt gezocht naar meer informele procedures. 
Een van de redenen zou volgens de auteur kunnen zijn 
dat informele procedures een toleranter beeld geven 
van die gedragingen waarvan niet expliciet vaststaat 
dat ze verboden zijn. 
Aan het slot van zijn artikel stelt de auteur vast dat 
de vragen naar formele en informele system en elkaat 
zullen blijven af wisselen. 
Met literatuuropgave. 

3 
Baauw, P. J. Advocaat en mensenrechten — straf-
rechtspleging en Straatsburg (preadvies). 
Advocatenblad, 61e jrg., or. 15, augustus 1981, 
Blz. 322-347 (N). 

De inleiding van dit artikel handelt o.a. over de his-
torische band tussen mensenrechten en strafrecht-
pleging, de 'due process revolution' in de VS, de 
verbeterde positie van de verdediging in het nationale 
strafproces en de grondtechten en bescherming via 
Internationale verdragem De mogelijkheden die de 
advocaat heeft om zijn client inzake elementaire 
mensenrechten te verdedigen kennen echter een aan-
tal inherente beperkingen, nL in het recht, in het 
strafrecht en in de advocatuur zelf. De diverse aspec-
ten van deze onderwerpen worden uitvoerig door de 
auteur behandeld. De schrijver geeft in zijn preadvies 



twee mogelijkheden om mensenrechten in het kader 
van de strafrechtspleging te verdedigen nL in de 
nationale strafrechtspleging (rechtshulp aan straf-
clienten) en op internationaal niveau (naar Straats-
burg). Voor beide rechtsgangen is kennis van het 
Europees Verdrag noodzakelijk. Een bronnenover-
zicht op dit gebied, geselecteerd op toegankelijkheid 
en directe bruikbaarheid voor de advocatuur, wordt 
hierbij gegeven. Vervolgens wordt de nationale straf-
rechtspleging besproken. Het uitgangspunt daarbij is 
de gang van zaken waarmee de verdediger in straf-
zaken te maken heeft Aan de hand van de fasen in de 
strafrechtspleging — opsporing, vervolging, berechting 
en executie — worden de problemen behandelt die 
zich m.b.t. het aantasten c.q. verdedigen van grond-
rechten kunnen voordoen — het Europees Verdrag 
biedt hierbij een aantal algemene aanknopingspunten. 
Tot slot komen de rechtsgang en de praktische aspec-
ten van het indienen van een klacht in Straatsburg 
aan de orde. Een voorbeeld van een zgn. 'Application 
Form' is toegevoegd, alsmede een noot voor het 
indienen van een verzoekschrift bij de Commissie 
voor de Rechten van de Mens. 

93 	4 
Dickey, W. J., F. J. Remington, and D. Schultz. 
Law, trial judges, and the psychiatric witness. 
International journal of law and psychiatry, 
3e jrg., nr. 3,1980, blz. 331-341. 

In de Amerikaanse staat Wisconsin werd tot voor 
kort het psychiatrische rapport dat informatie zou 
verschaffen over de geestestoestand van de crimineel 
ten tijde van de begane misdaad, buiten beschouwing 
gelaten. Sedert 1978 echter werd psychiatrisch 
bewijs wel toegelaten om aan te tonen dat bij de 
verdachte de intentie om de misdaad te begaan, niet 
aanwezig was. De verwarring die in de praktijk van 
de rechtspraak hiermede ontstond leidde ertoe dat 
men in 1980 weer op zijn schreden is teruggekeerd. 
De schrijvers van dit artikel pogen in het hoe en 
waarom hiervan wat meer inzicht te verschaffen. 
Zij concluderen dat bij een zeer groot aantal psychia-
ters de adequate klinische en onderzoekservaring 
m.b.t. bovengenoemd onderwerp ontbreekt en dat zij 
zodoende niet in staat geacht moeten worden om de 
jury behoorlijk te informeren. Ook zouden de psy-
chiatrische rapporten de gelegenheid hebben geboden, 
al of niet bewust, een mening weer te geven om te 
bereiken wat naar inzicht van de psychiaters gewenst 
zou zijn. 
Met literatuuropgave. 

5 
Fairchild, E. S. Interest groups in the criminal 
justice process. 
Journal of criminal justice, 9e jrg., nr. 2, 1981, 
blz. 181-194. 
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In dit artikel analyseert de auteur con aantal onder-
zoeken dat is gedaan naar de samenstelling en de 
effecten van belangengroepen op het terrein van de 
strafrechtspleging. Er worden bij deze onderzoeken 
verschillende groepen onderscheiden. In de eerste 
pleats de verenigingen van rechtsplegers, daamaast 
de belangengroepen van workers in de sociale sector, 
d.w.z. de hulpverleners en nazorgfunctionarissen. De 
verschillende onderzoeken komen tot de conclusie 
dat de eerste belangengroep van rechtsplegers het 
meest invloedrijk is. Dit zou samenhangen met o.a. 
de maatschappelijke setting van doze groep. U it de 
onderzoeken blijkt verder dat deze belangengroepen 
in de wetgevingsfase eigenlijk nauwelijks tot open-
lijke conflicten aanleiding geven. In het algemeen 
blijkt volgens de auteur dat dit deel van de wetgeving 
nogal harmonisch tot stand komt. flier en daar 
lijkcn wat veranderingen op te treden, maar helemaal 
duidelijk is dat nog niet. Ilet artikel besluit met eon 
aantal voorstellen voor verder onderzoek op dit 
terrcin. 
Met literatuuropgave. 

6 
Jansen, J. M. De jeugdafdeling van het arrondissements-
parket te 's-Hertogenbosch. 
Familie- on jeugdrecht, 3e jrg., tr. 4, juli 1981, 
blz. 134-139(N). 

De auteur, 0 fficier van Justitie, gceft aan dat er 
sinds mei 1978 voor de behandeling van misdrijven 
en symptomatische overtredingen, begaan door 
strafrechtelijk minderjarigen (12 tot 18 jaar), alsmede 
van misdrijven begaan door strafrechtelijk meerder-
jarigen van 18 tot 21 jaar, eon aparte jeugdafdeling 
is gecreeerd op het parket, waarbij de rechtbank eon 
aansluitende organisatie op de jeugdafdeling heeft 
ingesteld. De doelstelling van de jeugdafdeling is o.a. 
om tussen het plegen van eon strafbaar felt en de 
berechting c.q. afdoening ervan, eon zo kort mogelijk 
tijdsbestek to doen bestaan. De Officier van Justitie, 
Kinderrechter on eon vertegenwoordigei van de Raad 
van Kinderbescherming overleggen in de vorm van 
eon driehoeksoverleg de afdoening van de strafzaken, 
die op de rol kom en. De auteur geeft eon beschrijving 
van de afdoening van zaken tegen strafrechtelijke 
minderjarigen on tegen jeugdigen (van 18 tot 21 
jaar). Daarnaast gaat de auteur in op het beleid inzalce 
de voorlopige hcchtenis en op de toenadering die 
plaatsvindt tussen het Openbaar Ministerie on 
politic enerzijds on hulpverlenende instanties voor 
minderjarigen on jeugdigen anderzijds. 
Met literatuuropgave. 

7 
Kalmthout, A. M. Dienstverlening — hoe de 
nthaster beschikt en het openbaar ministerie wikt. 
Proces, 60e jrg., nr. 9, september 1981, 
p. 197-204 (N). 
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Per 1 februari 1981 zijn in alle arrondissementen, 
waarvan in acht onder onderzoeksbegeleiding van 
het WODC, de experimenten met de alternatieve 
sanctie `Dienstverlening' officieel van start gegaan. 
De auteur plaatst hierbij enkele kanttekeningen. Dit 
als vervolg op een door hem eerder gepubliceerd 
artikel (Proces, jan. 1981 en Ars Aequi, 29-9-1980). 
Op grond van de voorbereiding, introductie en 
praktische uitwerking van het experiment enerzijds 
en het niet voldoende (willen) onderkennen van de 
juridische consequenties anderzijds, is de auteur van 
mening dat er weinig levenskansen voor deze nieuwe 
sanctie zullen zijn. De schrijver pleit voor een duidelijk 
beleid inzake dienstverlening daar direct de (rechts-) 
positie van de verdachte geraalct wordt. Onduidelijk-
heid, inconsistentie en te grote diversiteit in het 
toepassen van de dienstverlening leidt tot rechtsonge-
lijkheid en rechtsonzekerheid. Dit alles is terug te 

. voeren op het feit dat er geen goeddoordachte wette-
lijke regeling is opgesteld. Tot slot geeft de auteur 
nog lcritiek op het verschijnsel dienstverlening in 
samenhang met de cornpetentie van het O.M. en de 
specifieke taak van de rechter om recht te spreken. 
De schrijver heeft zijn twijfels over de oplegging van 
een sanctie door het O.M. welk tot gevolg kan hebben 
dat de verdachte zonder proces en zonder dat het 
feit bewezen is een korte vrijheidsstraf gaat uitzitten 
om een vervolging te voorkomen. 

8 
Kruttschnitt, C. Social status and sentences of female 
offenders. 
Law and society review, 15e jrg., nr. 2, 1981, 
blz. 247-265 (USA). 

Voortbordurend op de theorie van Black gepubliceerd 
in zijn 'The behavior of law' (1976), onderzocht de 
auteur de rol die de sociale status van een vrouwelijke 
verdachte speelt bij de bepaling van het vonnis. Van 
1034 vrouwen werden de effecten van economische 
positie, criminele voorgeschiedenis, leeftijd en ar-
beidsstatus op de zwaarte van het vonnis gemeten, 
met inachtneming van het delict waarvoor zij veroor-
deeld werden. Uit de analyse blijkt dat de aard en de 
zwaarte van de veroordelingen zeer goed voorspelbaar 
zijn aan de hand van de diverse sociale kenmerken van 
de vrouwen. Voordat geconcludeerd kan worden dat 
sekse op zich oorzaak is van afwijkende justitiiile beslis-
singen, moeten volgens de schrijfster de relatieve 
effecten van seksegebonden sociale kenmerken op 
justitiele beslissingen worden onderzocht. 
Met literatuuropgave. 

9 
Rood-de Boer, M. Jeugdsanctierecht en diversie. 
Familie- en jeugdrecht, 3e jrg., nr. 4, juli 1981, 
blz. 126-133 (N). 
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De auteur geeft aan dat in de jeugdstrafrechttheorie 
naast het legistische concept van strafrecht, twee 

, kritische denkrichtingen bestaan, to weten: 'welzijns-
richting' on de `nieuwe Utrechtse school'. De welzijns-
theorie is in de loop van 75 jaar jeugdstrafrecht zo inge-
burgerd, dat men niet meor kan spreken van eon 
4 kritische welzijnsdenkrichting in het jeugdstrafreche. 
Op basis van doze denkrichting is de diversie-benade-
ring, het zoveel mogelijk ontwijken van justitiele 
.instanties hi] de aflandeling van een geval van (jeugd)- 
delinquentie, ontstaan. De auteur geeft als illustratie 
hiervan enkele voorbeelden van het optreden van de 
kinderpolitie, Openbaar Ministerie, Kinderrechter on 
de rol van de Raad voor de Kinderbescherming. De 
auteur noemt ook enkek bezwaren, die genoemd 
worden hi] het hanteren van het diversie-model, nL: 
het zou eon uitbreiding van het strafrechtelijk systeem 
kunnen betekenen; het ontbreken van eon rechtspositie 
van een gediverteerde; de niet voor diversie geseleo. 
teerde verdachten zouden zwaardere straffen kunnen 
krijgen on diversie zou systeembevestigend werken. 
De auteur besluit met de opmerking dat diversie eon 
nieuwe dimensie toevoegt aan het leven van justitiabele 
minderjarigen, hulpverleningsinstanties on justitiele 
instanties. 
Met literatuuropgave. 

10 
Rubin, H. T. Between recommendations and orders: 
The limbo status of juvenile court referees. 
Crime and delinquency, 27e jrg., nr. 3, juli 1981, 
blz. 317-335 (USA). 

In het Idnderstrafrecht in de V.S. is het zeer gebrui-
kelijk dat de jeugdige delinquent in eon speciale 
hoorzitting gehoord wordt door eon speciaal daarvoor 
aangewezen functionaris (referee). Doze persoon is 
goon rechter at wordt hij dikwijls wel als zodanig 
beschouwd. In het algemeen is zijn of haar bevoegd-
heid beperkt tot ordening van de gegevens on advise-
ring aan de rechter. Indien partijen ontevreden zijn 
over de bevindingen van zo'n scheidsman of arbiter 
;can or door de rechter opnieuw gehoord worden. In 
dit artikel bestudeert de auteur dit fenomeen van 
scheidslieden in het kinderstrafrecht. Hi] stelt daarbij 
onder moor dat ondanks de kostenbesparing or eon 
groot aantal automatismen on nadelen in doze methode 
zijn binnengeslopen. De schrliver komt tot de conclu-
sie dat het gebruik van doze scheidslieden eon onge-
wenste on ongeschikte uitbreiding van de macht van 
de kinderrechter tot gevolg heeft Hi] pleit tenslotte 
dan ook voor afschaffing van dit gebruik van scheids-
lieden. 
Met literatuuropgave. 

• 11 
Trechsel, S. Das unbewusste Moth' im Strafrecht. 
Zeitschrift flir die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
31e jrg., nr. 2, 1981, blz. 397-424 (BAD). 
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Aan de hand van een casus, waarbij een goed gesitu-
eerde man een liftster onder bedreiging met een 
pistool haar handtasje afhandig maakt, introduceert 
de auteur de vraag of de rechter met een diepte-psy-
chologisch vast te stellen motief rekening moet 
houden. In dit geval was de man impotent en was de 
handeling te begrijpen als een seksueel della. Van 
oudsher bestaat er volgens de auteur een gespannen 
verhouding tussen het strafrecht en de dieptepsycho-
logie. De dieptepsychologen kijken naar zijn mening 
met afschuw naar de strafrechtspleger. Het conflict 
tussen beiden splitst zich toe op de wils- en verant-
woordingsproblematiek. Aan het motief worden in 
het strafrecht volgens de auteur drie consequenties 
verbonden. In de eerste plaats de verwijtbaarheid, ten 
tweede de strafvergelding en ten derde de vaststelling 
van de delictselementen. Op de laatste betekenis van 
het motief in het strafrecht gaat de auteur uitvoerig 
in. Het onbewuste motief heeft volgens de auteur 
eigenlijk alleen in het leerstuk van de toerekenings-
vatbaarheid aandacht gekregen. In het laatste hoofd-
stuk van zijn artikel laat de auteur zien dat wanneer 
men rekening houdt met de dieptepsychologische 
inzichten, het duidelijk wordt dat strafrecht ten be-
hoeve van de samenleving vaak niet ten dienste kan 
staan aan het individu. 
Met literatuuropgave. 

12 
Trepanier, J. La dejudiciarisation des tnineurs 
delinquants au Canada et les projects legislatifs du 
gouvernement federal. 
Canadian journal of criminology, 23e jrg., nr. 3, 
juli 1981, biz. 279-289. 

De auteur geeft zijn visie op een Canadees wetsont-
werp dat uitdrukkelijk beoogt de strafrechtelijke 
stigmatisering van jeugdige delinquenten terug te 
dringen. Volgens hem lijken de effecten van het 
wetsontwerp niet allemaal in die richting te zullen 
gaan. Uit reeds bestaande diversion praktijken blijkt 
dat de sociale controle die wordt uitgeoefend in 
plaats van de formeel juridische reactie op delinquent 
gedrag, wel erg sterk is. Daarnaast strekt deze controle 
zich uit over gedrag van jongeren dat formeel Met 
onder de strafwet zou vallen. Naar het oordeel van de 
auteur client de wetgever zich te realiseren dat dit 
soort neveneffecten optreden. Dit is vooral van belang 
nu in Canada nog de nodige wetgeving op dit terrein 
op stapel staat. De auteur besluit zijn artikel met de 
conclusie dat in sommige gevaLlen bij afwezigheid 
van een justitiele reactie het beste helemaal niets kan 
gebeuren. 
Met literatuuropgave. 

13 
Walgrave, L. Recht tegenover jeugddelinquentie: 
beteugelen en herstellen, maar niet straffen? 
Familie- en jeugdrecht, 3e jrg., nr. 4, juli 1981, 
blz. 106-118 (N). 
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De auteur geeft aan dat men ill Belgie in 1912 het 
jeugd- of kinderstrafrecht heeft afgeschaft. Hiervoor 
in de plaats is de klinische-gedragswetenschappelijke 
benadering gekomen. Dit welzlins/bchandelingsmodel 
staat nu ter discussie, aangezien er gepleit wordt voor 
het meer rechten toekennen aan minderjarigen, wat 
dan tevens een strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
inhoudt. De auteur doet een poging tot verklaring 
van de wending in het denken over jeugddelinquentie 
en jeugdrecht en de daaruit voortvloeiende kritiek op 
de praktijk van de jeugdbescherming. De auteur 
geeft aan dat er een derde weg is, nl. een beteugelend 
optreden van de rechter tegenover jeugdige delin-
quenten, naast de strikt juridisch-strafrechtelijke 
benaderinien de gedragswetenschappelijke benadering. 
Met het beteugelings- en herstellingsmodel hoopt de 
autcur dat jeugdige delinquenten de grenzen van het 
toelaatbare ervaren en gewezen worden op hun kansen 
tot positieve vcrantwoordelijkheid. Dit model ligt dicht 
tegen het Engelse 'Community service order' model 
aan. De auteur besluit met een aantal kanttekeningen 
hi] zijn pleidooi voor beteugelingsrecht. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

14 
Allersma, J. Aesculaap en delinquent: de misdadixer 
als pro efpersoon in medische experimen ten. 
Tijdschrift voor criminologie, 23e jrg., nr. 4, 
juli/augustus 1981, blz. 157-170 (N). 	• 

In dit artikel gaat de auteur in op het gebrul van 
het lichaam van de delinquent voor wetenschappe- 
lijke experimenten; dit met het oog op de beschenning 
van de privacy bij wetenschappelijk onderzoek. Na 
het aanhalen van een aantal recente voorbeelden, 
waarbij mensen als proefkonijn worden gebruikt voor 
onderzoeken van medische aard, geeft de auteur 
inzicht hoe er in het verleden is geddcht over het 
gebruik van delinquenten voor wetenschappelijke 
experimenten. Met behulp van voorbeelden geeft 
hi] aan dat na eeuwenlang criminelen in dode staat 
gebruIt te hebben voor wetenschappelijke experk 
menten, de behoefte is ontstaan om te experirnen-
teren met levende proefkonijnen voor menige 
medische behandeling, verloskunde en bestrijding 
van pokken. De gedachte van de uitvocrders van deze 
experimenten is geweest dat de crimineel, al dan niet 
ter dood veroordeeld, alt een vorm van getioeg-
doening t.o.v. de maatschappij zich hiervoor het 
best leende. Met dit artikel heeft de auteur getracht 
aan te geven dat Cr een doorbraak in het denken is 
geweest over de toelaatbaarheid van medische en 
andere proeven op levende mensen, in het bijzonder 
criminelen, waarbij men vroeger in sommige op-
zichten verder is gegaan clan bijv. 'de huidige crimi-
nele bioloog' zou durven te overwegen, aldus de 
auteur. 
Met literatuuropgave. 
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15 
Baurmann, M. C. Sexualitiit, Gewalt und psychische 
Folgen. 
.Kriminalistik, nr. 7/8, juli/augustus 1981, 
blz. 278-281 (BRD). 

De auteur heeft in een longitudinaal onderzoek 
willen nagaan wat de werkelijk ernstige seksuele 
misdrijven zijn en waar de echte gevaren voor het 
slachtoffer liggen. Hij heeft daartoe een vragenlijst 
voorgelegd aan alle slachtoffers (N= 8058) van 
seksuele misdrijven die in de periode van 1969 tot 
1973 in Neder-Saksen aangifte hebben gedaan. Zes 
tot tien jaar later werd d.m.v. een steekproef 112 
personen een interview afgenomen. De belangrijkste 
vragen waren: 1. Welke bevolkingsgroepen lopen een 
extra risico slachtoffer van een seksueel misdrijf te 
worden? 2. Wat heeft er eigenlijk plaatsgevonden als 
een seksueel misdrijf bij de politie wordt aangegeven? 
Welke rot speelt het geweld bij een seksueel contact? 
3. Kan men spreken van het selcsuele delict? Of bestaan 
er verscheidene typen? 4. Hoe kwam het tot seksuele 
handelingen en waar? Hoe hebben dader en slacht-
offer zich gedragen? 5. Hoe ldjkt het slachtoffer na 
een aantal jaren tegen het gebeurde aan? 6. Hoe heeft 
de omgeving van het slachtoffer gereageerd en hoe 
hebben degenen die ambtelijk bemoeiienis hadden 
zich gedragen? 7. Bij hoeveel slachtoffers ontstaat 
psychische schade? 8. Is de aangerichte schade volgens 
het slachtoffer primair of secundair? De auteur pleit 
aan de hand van de resultaten van zijn onderzoek voor 
een differenti6ring in het publieke bewustzijn naar • 
verschijningsvormen van seksuele delicten. Daarmee 
wordt dramatisering van de minder ernstige zaken 
voorkomen, terwijl men zich duidelijker bewust 
wordt van het feitelijke geweldskarakter van de 
ernstige seksuele delicten. Er moet een op bepaalde 
doelgroepen gerichte informatie op gang komen. 
Coi5rdinatie moet plaatsvinden tussen de verschillende 
instanties die belast zijn met de opvang van slacht-
offers van seksuele misdrijven. Er is nog veel ruimte 
voor het ontplooien van nieuwe initiatieven. 

16 
Berghmans, R. en H. van de Bunt. Het probleem 
jeugdcriminaliteit: een probleem voor criminologen? 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 36e jrg., 
nr. 7/8, juli/aug. 1981, blz. 732-737 (N). 

Dit is een verslag van het congres `Grenzen van de 
jeugd; achtergronden van jeugdcriminaliteie, dat 
op 22 en 23 mei 1981 te Amsterdam gehouden werd. 
Thema's die aan de orde kwamen waren o.m. theorie-
vorming over aeugd)criminaliteit, culturele minder-
heden en criminaliteit, preventie, meisjescriminaliteit, 
alcohol en druggebruik en het at dan,niet straffen 
van delinquente jongeren. Birmen de criminologie 
zijn van oudsher twee benaderingswijzen bekend,•de 
etiologische (die vraagt naar de oorzaak) en de 
sociaal-structurele (die de condities onderzoekt die 



van invloed zijn op het maatschappelijk verschijnsel 
misdaad). Daarnaast zien we de laatste jaren nieuwere 
theoretische opvattingen en een andere aanpalc, zoals 
die van Buikhuisen of van Jongman. De auteurs 
besluiten het verslag met enige inhoudelijke impres-
sies. 

17 
Block, R. Victim -offender dynamics in violent crime. 
Journal of criminal law and criminology, 7e jrg., 
nr. 2, zomer 1981, blz. 743-761 (USA). 

Op basis van eon schematische weergave van het 
verloop van eon delict en de maatschappelijke reactie 
hierop bat de auteur zien hoe belangrijk de preventie 
door de burgerij zelf is. Hierbij schenkt hij uitvoerig 
aandacht aan de aard van de statistische misdaad-
cijfers die in veel gevallen de basis vormen waarop 
preventieve maatregelen worden genomen. Als voor-
beeld bespreekt hi] het belang van een juiste analyse 
van de mishandeling zoals die door de politie wordt 
gerapporteerd. Naar zijn mening moet hierbij vooral 
gelet worden op de probleemsituatie. Met name de 
interactie zoals die bestaat tussen de dader en het 

100 	slachtoffer zegt iets over de slachtofferlcans van 
mensen. lien ander voorbeeld van slachtofferschap 
waar hi] uitvoerig op in gaat in dit artikel is de aan-
gerande vrouw. In een laatste hoofdstuk licht hij 
enkele onderzoeksvormen toe die naar zijn mening 
tot eon goed resultaat kunnen leiden. In.zijn slot-
conclusie stelt hi] dat het mislukken van veel slacht- 
offerstudies to wijten is aan een slechte begripsvorming. 
Met literatuuropgave. 

18 
Fattah, h'. A. Is capital punishment an unique 
deterrent? A dispassionate review of old and new 
evidence. 
Canadian journal of criminology, 23e jrg., nr. 3, 
juli 1981, biz. 291-312. 

Nadat de auteur in zijn artikel de vraag heeft onder-
zocht waarom afschrikking als strafdoel zo populair 
is, gaat hij uitvoerig in op de empirische basis van de 
veronderstelde afschrikkende werking van straffen. 
De effecten van straffen zijn voornamelijk onderzocht 
bij de doodstraf. Hi] geeft eon uitvoerig verslag van de 
onderzoeksresultaten die hiervan bekend zijn. Zijn 
conclusies zijn dat de statistieken niet laten zien dat in 
het geval de doodstraf op delicten staat, het aantal 
van dat soort delicten afneemt In de landen vvaar de 
doodstraf word afgeschaft is corder eon afname dan 
eon toename van die delicten waar to nemen. Daar 
komt nog bij dat volgens de auteurs in eon democra-
tische rechtsstaat de toepassing van de doodstraf 
nooit met die zekerheid kan plaatsvinden dat eon 
optimaal afschrikkend effect kan worden bereikt 
Tot slot dient men volgens de auteur rekening to 
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houden met de aantreklcingslcracht die de doodstraf 
op ziekelijke personen kan hebben. 
Met literatuuropgave. 

19 
Garofalo, J. The fear of crime: causes and,consequen-
ces. 
Journal of criminal law and criminology, 7e jrg., 
nr. 2, zomer 1981, blz. 839-857 (USA). 

De auteur benadrukt lit dit artikel het belang van het 
onderzoek naar de angst voor criminaliteit onder 
de bevolking. Niet alleen voor de voortgang van de 
criminologie als wetenschap is meer inzicht in deze 
problematiek zeer gewenst, maar ook voor de praktijk 
van de misdaadbestrijding. Bij de bestudering van 
deze angst wordt een onderscheid gemaakt tussen 
angst voor bestaande, actuele dingen en angst voor 
dingen die nog te gebeuren staan. In een schema 
presenteert de auteur een algemeen model waarin de 
oorzaken van angst zijn aangegeven. In een toelichting 
wijst hij op het belang van goede informatie op dit 
punt, met name ook voor de kans die bestaat om 
slachtoffer van een delict te worden. Van belang 
acht hij het ook dat meer 'feed back' plaatsvindt van 
de resultaten van de aanpak van de criminaliteit naar 
de bevolking. Tenslotte merkt hij bij het model op 
dat de totale uitkomst van de individuele angst van de 
burgers meer is dan een optelsom van deze individuele 
verontrusting. Bij de nadere bespreking van mogelijke 
oorzaken van de angst wijst hij op de tegenstelling 
tussen de rationele en irrationele factoren die hierbij 
een rol spelen. 
Met literatuuropgave. 

20 
Gottfredson, M. R. On the etiology of criminal 
victimization. 
Journal of criminal law and criminology, 7e jrg., 
nr. 2, zomer 1981, blz. 714-726 (USA). 

In dit artikel stelt de auteur de vraag of de bewering 
dat de kans om slachtoffer te worden samenhangt 
met de frequentie waarmee men bloot staat aan 
misdadig gedrag, wel een verklaring biedt voor het 
slachtofferschap. Men zal in verschillende bevolkings-
groepen in verschillende mate aan verschillende 
soorten crimineel gedrag blootgesteld zijn, maar dit 
geeft volgens hem geen enkel aanknopingspunt om 
slachtofferschap te voorspellen. Wel stelt de auteur 
vast dat uit onderzoek inmiddels is komen vast te staan 
dat niet iedereen een gelijke kans heeft slachtoffer te 
worden. Een voorspelling hiervan is volgens hem pas 
mogelijk als naast de persoonsvariabelen ook jets meer 
bekend is over de tij&- en omgevingsfactoren. Met 
verwijzing naar onderzoeksresultaten van collegae-on- 
derzoekers komt de auteur tot de conclusie dat een 
samenhang tussen de variabelen tijd, plaats en persoon 
een zekere voorspellende waarde moet hebben. In 



eon laatste hoofdstuk van zijn artikel geeft hij enkele 
thcoretische aanwijzingen in welke Harting dit zou 
moeten worden ontwikkeld. 

21 
Hackler, J. and L Gauld. Policies toward violent 
crime: Alberta as a case study. 
Canadian journal of criminology, 23e jrg., nr. 3, 
juli 1981, blz. 313-329. 

De auteurs stellen in dit artikel aan de orde de onjuist-
heid van de publieke opinie over de oorzaken van 
geweldsmisdrijven. Men acht in het algemeen de oor-
zaken van geweldsdelicten gelegen in de dramatische 
omstandigheden waarop de delinquent reageert. Vol-
gens de auteurs is dit onjuist, waardoor naar hun 
oordeel de oplossingen voor de geweldsdelicten ook 
in de verkeerde richting worden gezocht. Aan de 
hand van eon aantal tabellen en grafieken gaan de 
auteurs nader in op de karakteristieken van gewelds- . 
&Beton en de omvang waarin doze voorkomen. In 
eon slotconclusie adviseren de auteurs bij de bestrijding 
van geweldsdelicten moor aandacht to besteden aan de 
algemene preventie van gewelddadigheid. Zij doelen 
hiermede op eon rationele benadering van het probleem 
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	vanuit de gedachte dat men tot gewelddidigheden 
komt in eon cumulerend conflict 
In dit licht bezien kan men aandacht besteden aan 
bepaalde buurten, bars on andere gelegenheden die 
vaak contlicten oproepen of stimuleren. 
Met literatuuropgave. 

22 
Lewis, D. A. and G. Salem. Community crime 
prevention: an analysis of a developing strategy. 
Crime and delinquency, 27e jrg., nr. 3, juli 1981, 
blz. 405-421 (USA). 

De preventie van criminaliteit is eon fenomeen dat 
ons al lang bezig houdt en nog bezig zal bouden. 
De meeste strategieen die hier toegepast worden 
zijn erop gericht om de potentiele eriminelen to 
demotiveren. De afgelopen tien jaar is or echter 
con benadering ontstaan die zich juist moor richt 
op het gedrag van de potentiele slachtoffers dat 
verandering behoeft. In doze zienswijze wordt crimi-
naliteit gezien als gebeurtenissen waarin criminelen 
on slachtoffers participeren. De auteurs bestuderen 
theoretische stellingen van tegenwoordige strafe-
gieen om criminaliteit to voorkomen waarbij in het 
bijzonder aandacht wordt geschonken aan de zgn. 
'community crime prevention', waarbij eon gehele 
gem ecnschap zich als eon gehcel tegen criminaliteit 
weert. Tot slot komen de auteurs met eon altema- 
tieve strategie het zgn. `sociale controle perspectief, 
dat criminaliteit als eon maatstaf neemt voor de 
toegenomen desorganisatie in de maatschappij en 
haar onvermogen om juiste sociale controle uit to 
voeren. 
Met literatuuropgave. 
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23 
Parker, H. and H. Giller. British delinquency research 
since the sixties. 
British journal of criminology, 21e jrg., nr. 3, 
juli 1981, blz. 230-245. 

De auteurs constateren een achteruitgang van de 
kritisch sociologische stroming in het onderzoek 
m.b.t. jeugddelinquentie. Dit in tegenstelling tot 
het onderzoek vanuit het sociaal psychologisch 
perspectief en de traditionele studies met correctio-
nele inslag in het psychomedische kader, die qua 
omvang ongeveer gelijk zijn gebleven. Er is do 
laatste jaren een duidelijke verandering in het 
ideologische klimaat; een verandering die ook tot 
uiting komt in het niet meer verstrekken van 
fondsen e.d. voor onderzoeken met een kritisch 
en/of gevoelig karakter. De invloed van onderzoek 
op het beleid is praktisch nihil, behalve waar de 
beleidsimplicaties kosten verlagend werken en in de 
nieuwe ideologie passen. De auteurs achten de 
verminderde aanwezigheid van het kritisch so ciolo-
gisch perspectief een gemis; juist in eon peiiode 
waarin meer jongeren vervolgd en veroordeeld worden 
als ooit te voren vanuit een law and order' almosfeer, 
gekenmerkt door een `I■lieuw Rechts' aanpak van 
jongeren uit de werkende klasse in het algemeen en 
jeugddelinquentie in het bijzonder. 
Met literatuuropgave. 

24 
Reuband, K.H. Determinanten der Anzeigebereit-
schaft unter Opfern von Eigentumskriminalitiit. 
Monatsschrift fur Kriminologie und Strafrechts-
reform, 64e jrg., nr. 4, juli 1981, blz. 213-223 (BRD). 

De auteur beschrijft een onderzoek dat men heeft 
verricht in de gehele Bondsrepubliek naar de factoren 
die medebepalend zijn voor de bereidheid om na een 
eigendomsdelict aangifte to doen bij de politie. De 
voornaamste factoren die de slachtoffers deden be-
sluiten aangifte te doen, waren de hoogte van de 
geleden schade en de omstandig,heden, waaronder het 
delict plaatsvond. Ook was van invloed of men ver-
zekerd is. De delicten met een hoog aangiftepercentage 
waren die van inbraak in huis of auto, omdat dit 
delicten zijn, die meestal gedekt worden door de 
verzekering. Eveneens een hoog aangiftepercentage 
scoorden diefstallen, waarbij het slachtoffer werd 
bedreigd of lichamelijk letsel ondervond. Sociale 
omstandigheden van het slachtoffer blijken nauwelijks 
invloed te hebben op de bereidheid aangifte te doen, 
behalve in het geval van leeftijd: hier blijkt dat volwas-
senen eerder aangifte doen van eon eigendomsdelict 
dan jongeren. 
Met literatuuropgave. 
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25 
Skogan, W. G. Assessing the behavioral context of 
victimization. 
Journal of criminal law and criminology, 7e jrg., 
nr. 2, zomer 1981, blz. 727-742 (USA). 

Naar de mening van de auteur is een van de grootste 
tekortkomingen van het criminologisch onderzoek, 
dat steeds wordt vergeten de context van de handeling 
in de studio to betrekken. Naar zijn mening zou dan 
ook veel moor onderzoek moeten vvorden verricht 
naar de relatiatussen het individuele gedrag van het 
slachtoffer, zijn huiselijke omgeving en het type 
slachtofferschap. Zo'n benadering van het vraagstuk 
zou dan wel in de visie van de auteur moeten geschie-
den vanuit een brede conceptualisering van het 
gedrag en Set vantiit afzonderlijke, concrete gedra-
gingen. Hij signaleert hierbij wel de moeilijkheid om 
in dergelijke algemene gedragscategorien voldoende 
betrouwbaarheid to krijgen met het oog op het 
gebruik als meetinstrument. In zijn conclusies aan 
het einde van zijn artikel stelt de auteur dat moor 
wetenschap van de relatie tussen de dader en het 
gedrag van het potentiele slachtoffer veel zou kunnen 
bijdragen aan de misdaadpreventie. Zijn verwachting 
is wet .dat ook bij een systematische aanpak van dit 
onderzoek pas op langere termijn vruchtbare resul- 
taten to verwachten zijn, omdat men naar zijn messing 
in tijdreeksen de effecten van veranderingen zal 
moeten meten. 
Met literatuuropgave. 

26 
Sparks, It. F. Multiple victimization: evidence, 
theory and future research. 
Journal of criminal law and criminology, 7e jrg., 
nr. 2, zomer 1981, blz. 762-778 (USA). 

Bij alto slachtofferonderzoeken van de laatste 15 jaar 
bleek volgens de auteur steeds een meerderheid goon 
slachtoffer to zijn geworden van de opgegeven delic-
ten on eon betrekkelijk goring aantal bleek van 
meerdere delicten slachtoffer to zijn geworden. Over 
doze laatste groep schrijft de auteur in dit artikel. 
I lij licht daarbij enkele methodologische problemen 
toe on gaat daamaast dieper in op en kele andere 
wagon die ten aanzien van doze groep kunnen worden 
gesteld. Wat heeft doze groep, dat zij zo vaak slacht-
offer worden? Naar de mening van de auteur moeten 
hierbij twee benaderingen worden onderscheiden; in 
de eerste plaats de theorie die uitgaat van de veronder-
stelling dat een keer slachtoffer zijn niet de kans 
vergroot op eon tweede slachtofferschap on de opvat-
ting die uitgaat van een kansvergroting. Ilij bespreekt 
hierbij verschillende onderzoeken van verschiLlende 
auteurs. Daarnaast gnat hij uitgebreid in op wat al 
bekend is over de verschillende variabelen die van 
invloed zijn op het herhaalde slachtofferschap zoals 
de omgevingsfactoren, de attractiviteit c.d. Aan het 
slot van zijn artikel formuleert hij eon aantal vragen 
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waarop naar zijn mening in de victimologie een 
antwoord moet worden gevonden. 
Met literatuuropgave. 

27 
Traulsen, M. Die Delinquenzbelastung der Kinder 
nach der Polizeilichen Kriminalstatistik. 
Kriminalistik, nr. 7/8, juli/augustus, 1981, blz. 
297-302 (BRD). 

Uitspraken over delinquent gedrag van kinderen 
worden beinvloed door methodologische onvolmaakt-
heden in de politiestatistiek. Doordat verschillende 
methoden worden gebruikt is het maken van verge-
lijkingen onmogelijk. De stijgingspercentages binnen 
de Bondsrepubliek en binnen de verschillende deel-
staten kunnen alleen met elkaar vergeleken worden 
als het daar gehanteerde 'Kriminalitatsbelastungs'- 
zahl (KBZ) van de kinderen vanuit dezelfde bevol-
kingsbasis berekend is. (KBZ is in principe gelijk aan 
het aantal verdachten maal honderdduizend gedeeld 
door het inwoneraantal.) Omdat in de statistieken 
dubbeltellingen voorkomen moet men van het aantal 
lcinderen dat van delinquent gedrag verdacht wordt, 
ongeveer vijftien tot twintig procent aftrekken om op 
het `echte' aantal verdachten te komen. Slechts een 
zeer klein aantal van deze kinderen komt regelrnatig 
met de politie in aanralcing, de meesten zelden. 
Met literatuuropgave. 

28 
Velzen, J. van en E..Rood-Pijpers. Voorstellin,gen in 
de Nederlandse bevolking van het strafrechtelijk 
systeem en van het verschijnsel misdaad. 
Tijdscluift voor criminologie, 23e jrg., nr. 4, 
juli/augustus 1981, blz. 189-205 (N). 

De auteurs doen in dit artikel verslag van de resul-
taten van de eerste fase van hun onderzoek, dat een 
replicatie is van een onderzoek naar representaties 
dat door Ph. Robert in Frankrijk is uitgevoerd. 
Sociale representatie staat voor de voorstelling die de 
leden van een collectiviteit zich van de sociale wereld 
(of een deel daarvan) maken. Het onderzoek Wordt 
opgevat als een vorm van opinie-onderzoek, dat qua 
onderwerp en methode verschilt van gangbare opinie-
onderzoeken. Met 52 respondenten is een open 
interview op de band opgenomen, waarvan er 40 
geanalyseerd zijn. Uit deze analyse is als structurerend 
principe naar voren gekomen: de visie op het feitelijk 
en wenselijk functioneren van de (Nederlandse) 
samenleving. Op basis hiervan is een indeling gemaakt 
in zes typen, te weten: 1) moralistisch ingestelde 
conformisten, 2) ritualistisch ingestelde conformisten, 
3) personalistisch ingestelde conformisten, 4) refor-
misten, 5) gematigd revolutionairen, actieve opstel-
ling, nadruk op structurele verandering en 6) revolu-
tionairen, passieve opstelling, nadruk op mentaliteits-
verandering. De eerste vier typen komen overeen met 
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de resultaten van het onderzoek in Frankrijk. In doze 
eerste fase zijn de structuren in de voomaamste voor-
stellingen van het voorwerp van onderzoek in de be- 
volking opgespoord en eon voorlopige typologie is 
ontwiklceld. In de tweede fase kunnen doze typologieen 
aangescherpt worden m.b.v. eon moor gestructureerde 
benadering (enquae) van een grotere groep respon-
denten. Tenslotte zal in de derde fase nagegaan worden 
of or eon verband bestaat tussen eon bepaald type voor-
stetting en de sociaal-economische positie van de 
respondenten. 
Met literatuuropgave. 

29 
Welsh, S. The manufacture of excitemen tin police-
juvenile encounters. 
British journal of criminology, 21e jrg., nr. 3, 
juli 1981, blz. 257-267. 

De auteur heeft gedurende acht maanden eon groep 
jeugdigen van verschillende leeftijd, sekse en ras 
actief geobserveerd in eon wijk in London. Na doze 
acht maanden heeft zij verschillende functionarissen 
van het plaatselijk politiebureau geinterviewd en doze 
gesprekken op de band opgenomen, in totaal 50. 
In dit artikel doet de auteur verslag van haar bevin- 
dingen. Na eon beschrijving van de wijk en de jeugdi- 
gen die in doze wijk wonen, geeft zij verschillende 
voorbeelden van hoe jeugdigen op straat hun vrije tijd 
doorbrengen on daarbij het contact met de plaatselijke 
politic niet vermijden. Zij geeft aan hoe jeugdigen 
reageren op de politie en dat zij provocaties niet uit 
de weg gaan. Daarnaast gaat zij in op de verschillende 
wijze van benadering van politiefunctionarissen door 
de jeugdigen. Met dit onderzoek tracht de auteur aan 
to tonen, dat or moor aandacht besteed dient to wor-
den aan details in de interacties tussen politic en 
jeugdigen. 

30 
Wilson, N. K. The masculinity of violent crime 
— some second thoughts. 
Journal of criminal justice, 9e jrg., nr. 2,1981, 
blz. 111-123. 

In dit artikel gaat de auteur uitvoerig in op de 
interpretatie van de statistieken die zijn gemaakt 
van de geweldsdelicten door mannen en vrouwen. 
Bij sommige criminologen bestaat volgens hen de 
neiging om de geweldpleging als eon looter mannelijk 
delict to beschouwen. Aan de hand van grafieken en 
tabellen laat hij zien dat wanneer men de cijfers over 
de geweldsdelicten door vrouwen gepleegd op zich-
zelf beschouwt, men moot constateren dat hier van 
een on twikkeling sprake is die daardoor het fenomeen 
niet typisch mannelijk maakt. Onder de categoric 
jongere vrouwen on meisjes ziet men eon vrij sterke 
toename in het aantal gewapcnde overvallen en mis- 
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handelingen. Kennelijk, zo concludeert de auteur, 
is er bij de geweldpleging sprake van een aantal 
omstandigheden dat met name bij de jongere vrouwen 
en meisjes een rol speelt Dit is dan weliswaar op dit 
moment meer het geval dan twintig jaar geleden, 
maar het neemt niet weg dat de geweldpleging door 
vrouwen evengoed toeneemt als de geweldpleging 
door mannen. Voor de verklaring van dit verschijnsel 
moet volgens de auteur in de toekomst dan ook niet 
meer alleen naar mannen worden gekeken. 
Met literatuuropgave. 

31 
Young, T. R. Corporate crime: a critique of the 
Clinard report. 
Contemporary crises, Se jrg., nr. 3, juli 1981, 
blz. 323-336. 

De publicatie van het rapport van Dillard en zijn 
medewerkers Yeager, Brisselte, Petroshek en 
Harries, met betrekking tot de criminaliteit door 
rechtspersonen, vormt naar de mening van de auteur 
een historisch moment in de Amerilcaanse crirninolo- 
gie. Het gaat hier om een misdrijf waarbij volgens de 
auteur doorgaans de gehele samenleving slachtoffer 
is. Het belangrijkste van het rapport is dat het duide-
lijk de aandacht vestigt op de omvang van dit pro- 
bleem. Hiertegenover stelt de auteur dat we echter 
niet weten *at de omvang van deze vorm van crimi-
naliteit precies is. Het rapport behandelt verschillende 
methoden om deze criminaliteit terug te dringen. 
Het laat zien dat strenge straffen erg moeilijk effec-
tief te maken zijn. Ook de publieke opinie is in dit 
opzicht moeilijk effectief aan te wenden. In het 
rapport wordt verder de mogelijkheid geopperd om 
voor zover mogelijk publieke eigendom in het bedrijfs- 
leven te incorporeren. Een andere mogelijkheid die 
het rapport vermeldt is de zgn. consumentenactie. 
Hoewel nog erg veel onderzoek te verrichten is, 
hebben de auteurs van het Clinard-rapport volgens 
de schrijver van dit artikel baanbrekend werk 
verricht. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

32 
Feld, B. C. A comparative analysis of organizational 
structure and inmate subcultures in institutions for 
juvenile offenders. 
Crime and delinquency, 27e jrg., nr. 3, juli 1981, 
blz. 336-363 (USA). 

Het is een bekend verschijnsel dat er binnen de 
gevangenissen onder de gedetineerden een zgn. 
`subcultuur' bestaat waarin de vijandigheid tussen de 
gedetineerden en het gevangenispersoneel door de 
gedetineerden onder bepaalde gedragsregels wordt 
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gevangen. In dit artilcel gaat de schrijver nader in op 
de gevolgen en uitwerking van de detentie van jeugdige 
delinquenten door de bestudering en analyse van deze 
zgn. `informele structuur' zoals die onder de gedeti-
neerden bestaat. Zijn studie heeft zich beperkt tot 
tien verschillende.units binnen vier verschillende 
gevangenissen, welke binnen het Departement van 
Massachusetts gelegen waren. De gegevens in leder 
van de units werden gedurende zes weken verzameld 
door vhf onderzoekers die gebruik maakten van zeer 
gedetailleerde vragenlijsten en vraaggesprekken. Zeer 
veel tijd word ook besteed aan de observatie van het 
gehele gebeuren. De studie demonstreert een duide-
lijke en consistente relatie tussen de form ele en infor-
mele organisaties binnen een gevangenis. Hoe meer 
de nadruk van het gevangenisbeleid op de strafwaar-
dige bedoeling van de detentie lag, hoe grater de 
vijandigheid en gewelddadigheid binnen de 'sub-
cultuue van de gedetineerden was. 
Met literatuutopgave. . 

33 
ICaulitzld, R: Berufsausbildung im Jugendstrafvollzug. 
Monatsschrift fiir Kriminologie und Strafrechtsreform, 
64e jrg., nr. 4, juli 1981, blz. 240-251 03RD). 

De auteur is van mening dat de stelling dat het oplei-
den van jeugdige gedetineerden voor een beroep een 
resocialiserende invloed heeft, slechts ecn halve 
waarheid is. Er is nooit een diepgaand onderzoek 
gedaan en de invloed van resocialisering door oplei-
ding en vorming zou moeten warden bewczen. De 
schrijver wil dit doen op twee manieren: ten eerste 
door een beschrijving van de huidige stand van 
zaken in de jeugdgevangenissen, ten tweede door een 
kritische beschouwing van empirische studies op dit 
gebied. Hij besluit met het aanreiken van alternatieven • 
voor behandeling van jongeren in jeugdgevangenissen, 
waarbij eon belangrijke plaats ingenomen wordt door 
vrijwillige deelname. 
Met literatuuropgave. 

34 
Pfefferbaum, A. and N. I. Dishotslcy. Racial 
intolerance in a correctional institution: an ecological 
view. 
American journal of Psychiatry, 138e jrg., nr. 8, 
augustus 1981, blz. 1057-1062. 

Onder verwijzing naar een cerdere publicatie in het-
zelfde tijdschrift waarin de bij dit onderzoek gevolgde 
methode uitvoerig werd beschreven, geven de auteurs 
een overzicht van hun studie naar de betekenis van 
sociale factoren bij onverdraagzaamheid tussen per-
sonen van verschillend ras. Bcstudeerd werd de 
samenhang tussen relationeel gedrag, etnische afkomst, 
status en rol binnen de groep en acceptatie door mede-
gevangenen in eon strafinrichting voor adolescenten. 
Drie verschillen de aanpassingspatronen bleken te 



bestaan. Personen van Spaanse afkomst vormden een 
sterk samenhangende groep met vrij hoge eisen t.a.v. 
conformering aan groepsnormen en een type leiders 
dat in staat was goede relaties te onderhouden met 
alle etnische groepen. De blanken van niet-Spaanse 
aflcomst vorm den een onsamenhangende groep 
geleid door personen die zich juist veel met rassen-
tegenstellingen bezighielden (neo-nazi's). De zeer 
sterk samenhangende groep zwarten en hun leiders 
waren zowel bij samenwerking als conflicten tussen 
de verschillende rassen in de voorste gelederen te 
vinden. 

35 
Vrouwen binnen gevangeniswezen en tbr. (Thema-
nummer). 
Balans, 12e jrg., nr. 6/7, 1981 (N). 

Dit nummer is geheel gewijd aan de vrouwen binnen 
het gevangeniswezen en terbeschikkingstelling. Zowel 
aan de vrouwen die onvrijwillig in deze omgeving 
verblijven als zij die dit terrein als werkkring hebben 
gekozen. Na een kort historisch overzicht zijn repor-
tages opgenomen over de inrichtingen waar vrouwen 
zijn gedetineerd of ter beschikking gesteld van de 

109 	regering. Gespreldcen met enkelen van hen worden 
• weergegeven. Daarna wordt in een aantal artilcelen 

licht geworpen op het aandeel van de vrouw in de 
verschillende geledingen van de inrichtingsorganisatie. 
Onder de aandacht komt een pleidooi voor het 
inschakelen van de vrouw in de bejegeningstaak waarin 
de specifieke bijdragen van vrou wen meer tot hun 

• recht zouden kunnen komen dan in de bewaringstaalc. 
Tot slot komen aan bod emancipatie-activiteiten bij 
de overheid (justitie), de vrouwelijke clienten van de 
reclassering, de vrijwillige hulpverlening aan (ex-)gede-
tineerden en de opvang van slachtoffers van seksueel 
geweld. 

36 
Wittop Koning, J. P. Het klachtrecht voor gedetineer-
den onder de loupe genomen. 
Proces, 60e jrg., nr. 9, september 1981, p. 207— 
215 (N). 

De auteur begint met een korte historische schets 
van het klachtrecht. Vervolgens wordt een overzicht 
gegeven van de nieuwe rechtspositieregeling. Aan de 
hand van de klachtgrond dat een maatregel kan worden 
opgelegd waarbij afgeweken wordt van rechten die de 
gedetineerde kan ontlenen aan in het gesticht geldende 
voorschriften, worden de voetangels en klemmen die 
aan deze formulering zitten besproken. Ingevolge deze 
beklaggrond heeft de gedetineerde volgens de auteur 
eveneens aanspraak op het zorgvuldigheidsbeginsel. 
Voor wat betreft de omvang en werking van de beklag- 
regeling kan geconcludeerd worden dat steeds meer 
zaken aan de beldagcommissies worden voorgelegd 
zonder dat de gestichtsbevolking spectaculair toeneemt 



110 

De ontstane jurisprudentie heeft niet alleen grate 
invloed op het beleid van de inrichtingen, dat van het 
Departement van Justine en de regelgeving, maar oak 
op de wet zelf. Tot slot gaat de auteur in op de bete-
kenis van de beklag- en beroepsregeling voor het gevan-
geniswezen. 

Psychiatrische zorg 

37 
Bouwman, M. Het dilemma van de justitiele psychia-
trie: hulp of straf. 
Welzlinsweekblad, 6e jrg., nr. 30/31,7 augustus 1981, 
blz. 5-7 (N). 

Het artikel is een weergave van een aantal gesprekken 
dat de auteur voerde naar aanleiding van het boek van 
W. Derks: Ilet hemd van Vrouwe Justitia. De foren-
sische psychiatric is eon talc van de zielkunde waarvan 
gebruik wordt gemaakt als de rechtet-commissaris zijn 
licht wil opsteken over de toerekeningsvatbaarheid van 
de veidachte. Derks, psycholoog-criminoloog, is 
vijftien jaar werkzaam geweest op dit snijvlak van 
psychiatric en strafrecht. In zijn boek over de foren-
sische wereld haalt hij vooral hard uit naar wat voor 
velen bekend is all het POE (psychiatrische observatie 
kliniek), maar intus:sen Pieter Baan centrum beet. Hij 
verzet zich tegen de procedure van de rapportage en 
tegen diverse verklaxingsmodellen die in de forensische 
psychiatric worden gebruikt. Volgens Perks kun je de 
rechterstoel als een tweezitsbankje zien voor rechter 
en psychiater, waarbij de laatste de mond heel dicht 
aan het oor van de magistraat houdt om zijn adviezen 
in to fluisteren. 'Psychiatrisering van het recht', meent 
hij. Natuurlijk weet de samenleving goon raad met veel 
ernstige geweldsdelicten, misschien de rechter ook wel 
niet. De psychiater moet het verlossende woord spreken. 
Maar wie is de psychiater? Volgens Perks een man met 
oak maar een mehing. Behalve met Derks zelf is ook 
een gesprek gevoerd met dr. F. H. L. Beyaert, buiten-
gewoon hoogleraar forensische psychiatric in Utrecht 
en geneesheer-directeur van het Pieter Baan 'centrum, 
en met prof. dr. N. W. de Smit, buitengewoon hoog-
leraar in de forensische psychiatric aan de Vrije Univer-
siteit, voorzitter van de Amsterdamse Reclasseringsraad 
en sinds '65 districtspsychiater in de hoofdstad. 

38 
Faretra, G. A profile of aggression from adolescence 
to adulthood: An 18-year follow-up of psychiatrically 
disturbed and violent adolescents. 
American journal of orthopsychiatry, 51e jrg., 
nr. 3, jun 1981, blz. 439-453. 

Beschreven wordt een zich over 18 jaar uitstrekkend 
follow-up onderzoek, verdeeld in vier perioden, 
onder 66 agressieve, gestoorde jongelui die in 1960 
werden opgenomen op de kinderafdeling van eon 
groot psychiatrisch ziekenhuis. Men ontdekte dat bij 
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deze lcinderen naarmate ze volwassen werden de 
psychiatrische contacten afnamen, maar het anti-
sociale en criminele gedrag bleef voortduren: 20% 
had nog uitsluitend psychiatrische contacten, 36% 
alleen justitiele contacten en 33% had beide vormen 
van contacten, zij het later in de follow-up alleen 
nog justitiele. Een vierde van de onderzochte groep 
bleef ook als volwassene een bekende van het 
psychiatrisch/justitiele apparaat. Karakteristiek voor 
deze groep was een verblijf in een psychiatrische 
kliniek op zeer jonge leeftijd; een indicatie voor de 
ernst van de problemen. De schrijfster noemt een 
aantal kenmerken van de groep die het meeste anti-
sociale gedrag bleef vertonen. Preventieprogramma's 
zouden volgens de auteur meer nog dan op psychia-
trische problemen moeten inspelen op de sociale 
problemen van deze lcinderen. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

Zie ook de excerpten nrs. 6, 9, 12 en 13. 

39 
Gieles, F. De restgroep van de restgroep in de 
kinderbescherming. 
Tijdschrift voor jeugdbescherming en jeugdwelzijn, 
9e jrg., nr. 7/8, juli 1981, blz. 187-191 (N). 

De schrijver gaat na aan de hand van gegevens uit 
de literatuur en verstrekt door de kindertehuizen 
zelf, hoe het komt dat bij een aantal ldnderen dat 
van het ene tehuis naar het andere is doorgestuurd, 
de behandeling niet aanslaat. Hij is zelf werkzaam 
geweest in Nederlandsch Mettray en kent de situatie 
uit eigen ervaring. Hij bekijkt de oorzaken van het 
vertrek van jongeren (de uitvallers) uit Idndertehui-
zen, de z.g. `eindstations' en komt tot een drietal 
categorieen: a) er was sprake van ernstige del.icten, 
b) er was sprake van een onleefbare plaats in de 
groep (hetzij voor betrokkene, hetzij voor de 
anderen), en c) er viel geen pedagogische relatie 
op te bouwen tussen het kind en de groepsleiding. 
Aan de hand van literatuur worden opvattingen van 
diverse auteurs vergeleken. Het artikel besluit met 
een aantalvragen, die vooralsnog onbeantwoord 
blijven, maar de lezer (en de schrijver) dwingen tot 
een hernieuwde bezinning. 
Met literatuuropgave. 

40 
Steinman, S. The experience of children in a joint-
custody arrangement: a report of a study. 
American journal of orthopsychiatry, 51e jrg., 

•nr. 3, juli 1981, blz. 403-414. 

De schrijfster onderzocht de psychologische erva-
ringen van 32 ldnderen van gescheiden ouders die 
door beide ouders worden verzorgd en afwisselend 
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bij beide ouders in huis wonen. Het onderzoek maakt 
deel uit van een grotere studie onder 24 ouderparen 
die on echtscheiding het co-ouderschap in praktijk 
brengen. De uitkom sten van deze deelstudie duiden 
crop dat de ouders over het algemeen ondanks 
diverse praktische problemen, tevreden zijn met de 
regeling die ze getroffen hebben om samen bun 
kinderen te blijven verzorgen. De kinderen waren 
meer ambivalent in hun oordeel en voelden zich 
vaak overbelast door de eisen die het leven in twee 
omgevingen aan hen stelde. Uit het onderzoek werd 
duidelijk dat voor het welslagen van deze regeling 
om de opvoedingsverantwoordellikheid te blijven 
delen, bepaalde eigenschappen bij de ouders onont-
beerlijk zijn. Er sal nog moeten worden onderzocht 
voor welk type kind deze manier van leven, gegeven 
de omstandigheden, de meest geschlte is. 

Politie 

41 
Antunes, G. and E. J. Scott. Calling the cops: 
Police telephone operators and citizen calls for 
service. 
Journal of criminal justice, 9e jrg., sir. 2,1981, 
blz. 165-180. 

Aan de hand van een onderzoek naar de inhoud van 
26 000 telefonische assistentieverzoeken gericht aan 
de politic, schetsen de auteurs in dit artikel een 
beeld van de aard van deze vragen en de inhoud van 
de reacties van de politic hierop. Deze telefonische 
vragen worden door de bemanning van de politie-
telefooncentrale vertaald in termen van assistentie 
en bijstand. Naar de mening van de auteurs vervult 
deze bemanning een sleutelpositie, omdat het lang 
niet mogelijk is aan alle verzoeken te voldoen terwijI 
op sommige vragen snel en adequaat moet worden 
gereageerd. De variatie in de aard van de vragen is 
zeer groot. De auteurs hebben uit het onderzoek 
kunnen concluderen dat het in slechts 20 procent 
van de vragen omstandigheden betreft die met een 

• delict samenhangen. Ook in de overige gevallen 
•wordt volgens de auteurs de meeste keren bijstand 
verleend. Dit gebeurt door aan een surveillancewagen 
die in de buurt is de opdracht te geven eens te gaan 
kijken. Dit is volgens hen ook van belang om aan de 
burgerij het gevoel te geven dat de politic altijd 
klaar staat. Ann de hand van een analyse van assis-
tentieverzoeken hebben de auteurs nog een over-
zicht gemaakt van de kenmerken van de mensen die 
de politic bellen. De auteurs bespreken tot slot het 
belang van onderzoek naar de eisen die met het oog 
op een goede relatie met het publiek aan de beman-
ning van de centrale moeten worden gesteld. 
Met literatuuropgave. 
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42 
Charles, M. T. The performance and socialization 
of female recruits in the Michigan State Police 
Training Academy. 
Journal of police science and administration, 
9e jrg., nr. 2, juni 1981, blz. 209-223. 

De steeds meer gehoorde vraag om vrouwen toe te 
laten tot de surveillance-dienst, een vraag gesteund 
door rechterlijke uitspraken, plaatste vele kwesties 
inzake de selectie en benoeming van vrouwelijke 
politiefunctionarissen in het middelpunt van de 
belangstelling. Het gaat daarbij veelal om de lcwestie 
of vrouwen zijn opgewassen tegen de fysieke aspecten 
van het surveillancewerlc. Hoewel uit onderzoek is 
gebleken dat dit overwegend geweldloos is, kan er 
toch incidenteel een beroep worden gedaan op fysieke 
lcracht. Na een bespreking van relevant onderzoek, 
doet de auteur verslag van zijn eigen onderzoek in 
1977 bij de politie-opleiding van de staat Michigan 
naar de academische, technische . en fysieke prestaties 
van mannen en vrouwen in opleiding en naar hun 
socialisatie. De auteur concludeert dat de mannelijke 
recruten meer geneigd zijn vrouwen te acceptaren in 
algemene en technische rollen dan in de fysieke roL 
De opleiding brengt geen of weinig verandering in de 
rolperceptie van zowel mannelijke als vrouwelijke 
recruten. Het aannemen van vrouwen die niet aan alle 
dus ook fysieke eisen voldoen, veroorzaakt problemen 
voor alle vrouwen en maakt het moeilijker bij haar 
mannelijke collega's als gelijke te worden geaccep-
teerd. Veel Amerikaanse politiemannen hebben inder-
daad het idee dat er ongelijke normen bij de selectie 
worden gehanteerd nu er daar een bepaald percentage 
vrouwelijk personeel wordt voorgeschreven. Dit kan 
volgens de auteur ernstige conflicten veroorzaken en 
het functioneren van de politie belemmeren. 
Met literatuuropgave. 

43 
Doornbusch, K. J. Handhaving openbare orde of 
bestrijding ordeverstoringen; de keuze van een ander 
model. 
Tijdschrift voor de politie, 43e jrg., nr. 7/8, juli/ 
augustus 1981, blz. 305-310 (N). 

De auteur van dit artilcel levert een bijdrage aan de 
discussie over de bezinning van een ander politieel 
optreden dan het huidige optreden, waarbij een 
volledig uitgeruste ME bij situaties van (dreigende) 
ordeverstoringen meer of minder snel wordt ingezet. 
Hij vindt dat het ME-optreden op dezelfde grondslag 
plaats dient te hebben als het overige politiewerk, nL 
op individuele relaties berustend contact Hij doet 
een keuze voor een ander model, waarvoor hij elf 
uitgangspunten formuleert, waarbij de nadruk ligt 
op het feit dat de politie in principe tussen het 
publiek blijft. Dit model heeft, volgens de auteur, 
meer het karakter van het handhaven van de open-
bare orde, dan het bestrijden van een verstoring 



daarvan. De strategie van het ME-optreden dient dan 
gericht te zijn op het ondersteunen van de reeds aan-
wezige politieambtenaren. Daarnaast vergt deze bena-
dering meer op maatschappelijke vorming gcrichte 
politie-opleidingen en een andere werving en selectie, 
waarbij de aandacht dient te liggen op het aantrekken 
van jonge politieambtenaren met een tolerante instel-
ring jegens de maatschappij. 
Met literatuuropgave. 

44 
Eastman, G. D. en J. A. McCain. Education, 
professionalism, and law enforcement in historical 
perspective. 
Journal of police science and administration, 
9e jrg., nr. 2, juni 1981, blz. 119-130. 

De verhoogde betrokkenheid van de Amerikaanse 
colleges en universiteiten bij het politiegebeuren is 
ten dele een gevolg van de toeloop naat het hoger 
onderwijs de laatste tientallen jaren; het is ten dele 
ook te wijten aan de uitvoerige aandacht die de media 
besteed hebben aan ordeverstoringen en de niet te 
stuiten toename van crimineel gedrag. Het felt dat 

114 	de federate regering Cr geld beschikbaar voor wilde 
stellen, had een snelle toename van het aantal nieuwe 
politie-opleidingsinstituten tot gevolg. De schrijver 
bespreekt een aantal opleidingsinstituten voor 
politiefunctionarissen, de redenen van bun ontstaan, 
het functioneren van het vroegere systeem van de 
sheriff en constable, de bezwaren die hieraan kleefden 
en de eisen voor een betere opleiding en training, die 
het gevolg waren van de voortschrijdende urbanisatie 
en een toenemende wetteloosheid. 
Met literatuuropgave. 

45 
Fenstermaker Berk, S. and D. R. Loseke. 'Handling' 
family violence: Situational determinants of police 
arrest in domestic disturbances. 
Law and society review, I 5e jrg., nr. 2, 1981, 
biz- 317-346 (N). 

Geweld binnen het gezin, in het bijzonder gebrulic 
van geweld door echtgenotcn, staat momenteel in de 
belangstelling van sociale wetenschappers. De schrijf-
sters onderzochten 262 politierapporten over huise-
lijke twisten om na te pan wanneer en op welke 
gronden de politie in deze gevallen tot arrestatie 
overging. Gevonden werd dat een aantal variabelen 
direct verband houdend met de onmiddellijke situatie 
zoals de politie die aantrof, significant waren voor de 
beslissing om te arrestcren. De auteurs merken op dat 
politietraining om huiselijke ruzies te leren hanteren 
belangrijke veranderingcn in de taakuitoefening van 
de politie met zich mee kan brengen. flit kan echter 
niet los gezien worden van de noodzaak tot verande- 
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ringen ta.v. de reactie op mishandeling van echtge-
notes binnen het gehele justitiele systeem. 
Met literatuuropgave. 

46 
Fyfe, J. J. Observations on police.deadly force. 
Crime and delinquency, 27e jrg., nr. 3, juli 1981, 
blz. 376-389 (USA). 

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de 
zgn. 'deadly force' van de Amerikaanse politie. 
Hieronder moet men verstaan de mogelijkheid van 
de politie om in staat te zijn mensen te doden. De 
auteur neemt hier als maat de frequentie van het 
aantal keren dat de politie op anderen heeft geschoten. 
De beslissing die hiervoor bij een politieman vooraf-
ging hangt immers ten nauwste samen met deze 
'deadly force' van de politie. De laatste jaren is er vrij 
veel aandacht aan dit onderwerp geschonken en heeft 
men geconcludeerd tot een regel van gewoonterecht 
dat de politie op iedere voortvluchtige verdachte mag 
schieten. De schrijver vraagt zich in dit artikel af of 
de politie toegestaan mag worden om op ongewapende 
en niet gewelddadige voortvluchtige verdachten te 
schieten en in hoeverre de politiefunctionarissen 
elkaar `dekken' bij incidenten waarbij in strijd met de 
wet en de regels is geschoten. 
Met literatuuropgave. 

47 
Klentz, B. and A. L. Beaman. The effects of type 
of information and method of dissemination on 
the reporting of a shoplifter. 
Journal of applied social psychology, 1 le jrg., 
nr. 1, jan./febr. 1981, blz. 64-82 (USA). 

Het artikel geeft eerst een overzicht van een gxoot 
aantal voornamelijk Amerikaanse studies naar 
aangiftepercentages en aangiftebereidheid bij 
winkeldiefstallen. Vervolgens beschrijven de auteurs 
hun onderzoek in een universiteitsboekhandel naar 
methoden om de aangiftebereidheid te verhogen. 
De methoden bestonden uit het geven van vier 
soorten mondelinge en schriftelijke informatie over 
aangifte van winkeldiefstallen aan groepen studenten. 
Al deze typen van informatieoverdracht resulteerden 
in hogere aangiftepercentages; de mondelinge infor-
mat:• had het meeste resultaat. 
Met li. -•ratuuropgave. 

48 
Schrik, J. Studie projekt provinciale politie. 
Tijdschrift voor de politie, 43e jrg., nr. 7/8, 
juli/augustus 1981, blz. 311-317 (N). 

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van 
het interirnrapport van de werkgroep `Studieprojekt 
Reorganisatie Politie in de provincie Groningen', 
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door een van de leden van deze werkgroep. Na een 
beschrijving van de opzet van het project, de werk-
wijze van de werkgroep, een korte beschouwing 
van het ontwerp politiewet en de huidige situatie 
m.n. in Groningen komt de auteur toe aan een 
onderscheiding van de politiezorg in een eerstelijns-, 
dit zijn alle taken die op locaal of regionaal niveau 
door een zelfstandig onderdeel uitgevoerd kunnen 
worden en een tweedelijnszorg, dit zijn de taken 
die op provinciaal of landelijk niveau moeten worden 
verricht. Randvoorwaarde voor het opstellen van 
het organisatiemodel is het gegeven dat de politie zo 
dicht mogelijk bij de burger dient te functioneren. 
Er is gekozen voor een gedeconcentreerde organisa-
tiestructuur voor het provinciale politiekorps met 
een maximale geleding naar beneden. Verder wordt 
er in dit artikel ingegaan op de samenwerking tussen 
gemeentes en regiovorming, waarvan de grondslag 
dient te worden gezocht in art. 6, lid 3 van het 
ontwerp en over de bevoegdheid/verantwoordelijk-
held in het organisatiemodel wat berust bij de 
Commissaris van de Koningin als korpsbeheerder. 
Daarnaast worden de uitwerkingen van het organi-
satiemodel getoetst aan de randvoorwaarde en meet- 
punten.en er worden door de auteur enkele Icantteke-
ningen geplaatst, m.n. bij de werking van de beheers-
,structuur. 

49 
Shaughnessy, E. J. The 'rather unmilitary' Norse 
police system. An interview with Oslo's chief of 
criminal police, Sten Grind/mug. 
Law enforcement news, 7e jrg., nr. 13, juli 1981, 
blz. 8-10 (USA). 

Bet interview geeft een overzicht van de wijze waarop 
het politie-apparaat in Noorwegen is georganiseerd. 
De politie is een staatsdienst ressorterend onder het 
ministerie van justitie en politie. Verder wordt 
ingegaan op de betekenis van de preventieve hechte-
nis in Noorwegen, de grootte Van het Oslo'se politie-
korps, de taken van de politie en de wijze van 
bewapening. Ten slotte wordt de reentering van 
personeel en de opleiding van politiemensen be-
sproken. 

50 
Szynkowski, L. .1. Preventive patrol: traditional 
versus specialized. 
Journal of police science and administration, 
9e jrg., nr. 2, juni 1981, blz. 167-183. 

Surveillance is steeds beschouwd als een doeltreffend 
middel .om misdaad te voorkomen. Daar bestond 
geen twijfel over. De laatste tijd is Cr echter pas 
onderzoek naar gedaan. Dit resulteerde in nieuwe 
informatie en theorievonning over de betekenis, 
het doe] en het effect van de surveillance. De schrijver 
bespreekt de doelstellingen van de traditionele 
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preventieve surveillance aan de hand van een experi-
ment in Kansas City waarbij de resultaten van reac-
tieve, proactieve en contsolesurveillance werden 
vergeleken. Vervolgens bespreekt en vergelijkt hij 
verschillende niet-traditionele werkwijzen zoals 
gespecialiseerde surveillance en team policing en 
de mogelijke- toepassingen ervan. Hij verwacht dat 
verandering van werkwijze onvermijdelijk zal 
blijken. 
Met literatuuropgave. 

51 
Territo, L. and H. J. Vetter. Stress and police 
personnel. 
Journal of police science and administration, 
9e jrg.., nr. 2, juni 1981, blz. 195-208. 

De laatste jaren krijgt men in het bedrijfsleven inzicht 
in de ver strekkende gevolgen, die stress als gevolg 
van arbeidsomstandigheden kan hebben; ook bij 
autoriteiten op het gebied van de ordehandhaving 
zien we langzamerhand begrip voor de gevaren van 
stress bij politiefunctionarissen. In de jaren '70 is er 
bij politiepersoneel veel onderzoek gedaan naar stress 
veroorzakende factoren, die in 4 categorieen te ver-
delen zijn: 1) de organisatorische praktijken en eigen- 
aardigheden van het politie-apparaat, 2) de werkwijzen 
en eigenaardigheden van de strafrechtspleging, 3) het 
maatschappelijk gebeuren en 4) het politiewerk zelf. 
De schrijver bespreekt een aantal vormen en uitingen 
van stress, zoals die beschreven zijn in de literatuur 
en wijdt daarbij een afzonderlijke paragraaf aan het 
hogere personeel. Er zijn onmiskenbaar ontwikkelingen 
aan de gang in de preventie van stress-veroorzakende 
problemen in het politiewerk. Zo zal er naar verwach-
ting van de auteurs meer worden gedaan aan de opvang 
van politiemensen met persoonlijke- en arbeidsproble-
men, zowel intern als door verwijzing naar externe 
specialisten. Ook zal de opleiding en training beter 
georganiseerd worden, zowel om politiefunctionarissen 
beter bestand te maken tegen stress, als om super-
visoren te leren stress-veroorzakers beter te onderken-
nen. Hopelijk zal dit een vermindering van alcohol-
problemen, hutvelijksproblemen en suicide betekenen. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

52 
Cate, Th. J. ten. Suicide, verslaving, alcoholisme en 
geestelijke stoornissen onder artsen. Een overzicht 
van de relevante literatuur. 
Medisch contact, 36e jrg., nr. 28 en 29, juli 1981, 
blz. 843-848 en 891-894 (N). 

Dit artikel vormt de neerslag van een literatuuronder-
zoek dat de auteur heeft verricht naar ziekten en 
doodsoorzaken van artsen. Hij stelt vast dat pas sinds 
zeer korte tijd gegevens over deze onderwerpen 



systematisch worden bijgehouden. Het zijn met name 
de Verenigde Staten, Finland, Denemarken, Zuid-
Afrika en in mindere mate Engeland waar deze cijfers 
worden bijgehouden. Ten aanzien van het alcohol-
gebruik door artsen worden in verschillende under-
zoeken a's redenen genoemd: de beschikbaarheid van 
goedkope of gratis alcohol en een sterke sociale druk 
tot alcoholgebruik. In een tabel heeft de auteur 
overzichtelijk weergegeven wat uit de verschillende 
onderzoeken your kenmerken naar voren zijn geko-
men van artsen die onder psychiatrische behandeling 
zijn gestea In een toelichting bespreekt hij de ver-
schillende onderzoeken die deze gegevens hebben 
opgeleverd. Naar de mening van de auteur bestaat er 
een sterke onderlinge samenhang tussen verslaving 
aan alcohol en andere middelen, suicide en depressie 
bij artsen. Bij de ontstaanswijze zijn volgens hem noch 
beroepsomstandigheden noch een zekere predispositie 
uit te sluiten. 
Aan het slot van zijn artikel vermeldt de auteur een 
aantal maatregelen en aanbevelingen ter voorkoming 
en voor adequate behandeling van dit soort problemen 
bij artsen. 
Met literatuuropgave. 

118 	53 
Garretsen, H. F. L. en G. Saenger. Methodologische 
overwegingen bij het bepalen van de prevalentie van 
excessief drinken en probleemdrin ken, 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, 7e jrg., nr. 3, september 1981, blz. 81-91 (N). 

In dit artikel wordt ingegaan op problemen die een 
rd l spelen bij het bepalen van de prevalentie van 
excessief drinken en probleemdrinken. Met de 
term prevalentie doelen de auteurs op het epidemiolo-
gische begrip puntprevalentie, d.w.z. het aantal ziekte-
gevallen aanwezig op een bepaald tijdstip. Het meest 
uitgebreid wordt aandacht besteed aan survey-onder-
zoek als methode om deze prevalentiecijfers te 
bepalen. Voor wat betreft het schatten van het aantal 
excessieve drinkers worden ook andere methoden 

, bclicht Momenteel worden in de gemeente Rotterdam 
en de provincie Limburg identieke survey-onderzoeken 
verricht naar de prevalentie van excessief drinken en 
probleemdrinken en daarmee samenhangende factoren 
en naar het al dan niet vragen om hulp door probleem-
drinkers. Op het eerste gezicht lijkt toepassing van de 
survey-methode te prefereren. Onderkend wordt echter 
dat door toepassing van de survey-methode een 
onderschatting van de alcoholproblematiek kan ont-
staan, doordat een aantal drinkers hun drinkgeLag en 
drinkproblemen zal ontkennen en doordat excessieve 
drinkers en probleemdrinkers in verhouding meet 
kunnen weigeren aan een survey mee te werken 
(systematische uitval). Toepassing van de survey-
methode !evert de meest betrouwbare infommtie op 
aLs het optreden van een dergelijke onderschatting 
zoveel mogelijk kan worden voorkomen en als de 
mate van onderschatting redelijk kan worden bepaald 
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zodat correctie achteraf mogelijIc is. Verschillende 
daartoe voorhanden zijnde mogelijkheden en de 
problemen die daarbij een rol spelen worden aan de 
orde gesteld. 
Met literatuuropgave. 

54 
Gier, J. J. de. Geneesmiddelgebruik en verkeers-
veiligheid: wat niet weet, wat niet deert? 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psycho-
trope stoffen, 7e jrg., nr. 3, september 1981, 
bk.. 92-97 (N). 

Geneesmiddelgebruik en verkeersveiligheid gaan 
onder bepaalde omstandigheden niet samen en vormen 
zeer waarschijnlijk een niet onbelangrijk probleem in 
onze sarnenleving. Er is echter nog veel onderzoek 
nodig alvorens een goed inzicht in deze problematiek 
kan worden verkregen. In dit artikel gaat de a uteur 
kort in op de mogelijke omvang van geneesmi.ddel-
gebruik in het verkeer. Vervolgens wordt aangegeven 
hoe men een beter inzicht kan Icrijgen in de betekenis 
van dit gebruik voor de verkeersveiligheid. Onderzoek 
op het gebied `geneesmiddelen en verkeer' is te ver-
delen in epidemiologisch onderzoek, laboratorium-
onderzoek en praktijkonderzoek. Iedere benadering 
heeft zo zijn voor- en nadelen. Naast epidemiologisch 
onderzoek is ook praktijkonderzoek van grote beteke-
nis. Als proefpersonen in het praktijkonderzoek moe-
ten alledaagse gebruikers van geneesmiddelen (patien-
ten) fungeren. Immers, zij vertegenwoordigen de 
groep voor wie de vraag wordt gesteld of er wel of 
geen deelname aan het verkeer mogelijk is. Tenslotte 
noemt de auteur maatregelen waarmee de overheid 
kan bijdragen tot het vermeerderen van algemene 
kennis omtrent de gevolgen van het geneesmiddel-
gebruik voor de verkeersdeelname, zoals o.a. het 
geven van voorlichting over geneesmiddelgebruik en 
verkeersdeelname aan de patient-automobilist. 
Met literatuuropgave. 
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