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Voorwoord 	 5 

Enige tijd terug stelde de artsenorganisatie KNMG voor om de leeftijds-
grens van vrouwen die in aanmerking komen voor in vitro fertilisatie 
(reageerbuis-bevruchting) op te rekken. De KNMG stelde dat er geen 
doorslaggevende redenen zijn om IVF voor vrouwen die de menopauze 
voorbij zijn op voorhand te verbieden. Uit het debat dat daarop volgde 
bleek dat zeer uiteenlopend wordt geoordeeld over de late kinderwens. 
Somrriigen vinden dat de menopauze er niet voor niets is en wijzen erop 
dat het kind niet zit te wachten op ouders met ouderdomsverschijnselen 
en allerlei lcwalen. Anderen vinden dat ook oudere vrouwen in aanmer-
king dienen te komen voor medische hulp bij voortplanting. Goed of 
slecht ouderschap zou uiteindelijk niet aan leeftijd gebonden zijn. 

Een andere discussie over 'omstreden ouderschap' heeft betrekking op 
adoptie door homoseksuele paren. Volgens velen zou een homohuwelijk 
een oplossing zijn. Maar het ouderlijk ideaalbeeld lijkt zich daar nog al-
tijd tegen te verzetten. Vooralsnog wil de staatssecretaris geen homo-
huwelijk omdat Nederland dan internationaal een uitzonderingspositie 
zou innemen. Wel is onlangs - zoals uiteengezet in de notitie Leefvormen 
in het familierecht - gezamenlijk gezag voor ouders van gelijke sekse en 
eenpersoonsadoptie ingevoerd (wat onverlet laat dat het kind geen 
familierechtelijke betrekking kan hebben met de sociale moeder). 

De discussies over IVF en adoptie, maar ook over (anonieme) zaaddo-
nors, draagmoeders, eenoudergezinnen en stiefouderschap dienen we te 
plaatsen tegen de achtergrond van een sterk gegroeide, vaak hevige 
ldnderwens. Kinderen zijn geen bron meer van gezinsinkomsten maar, 
zoals C. van Nijnatten in zijn artikel stelt, een 'precieus object van verlan-
gen'. De claim 'recht op een kind' lijkt steeds meer ingang te vinden. Dat 
heeft bedenkelijke kanten want het kind kan moeilijk aan alle geprojec-
teerde verlangens en verwachtingen beantwoorden. Een aantal auteurs 
in dit themantunmer onderwerpt deze ontwikkeling aan een kritische 
beschouwing. Moeten ldnderen het leven van ouders zin geven? Dienen 
zij ter compensatie van onvervulde ambities? Moet het kind voorzien in 
de liefdesbehoefte die volwassenen niet meer bij elkaar kunnen bevredi-
gen? 

Andere auteurs bezien het vraagstuk vanuit de invalshoek van emanci-
patie en rechtsgelijkheid. Ze constateren dat het familierecht niet meer 
aansluit op de jongste maatschappelijke ontwikkelingen (echtscheidin-
gen, eenoudergezinnen, kunstmatige voorplanting, enzovoort) of bena-
drukken dat discriminatie van alternatieve samenleefvormen niet geoor-
loofd is. 

In de openingsbijdrage signaleert PE Cuyvers dat nergens ter wereld 
de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen zo hoog 
is als in Nederland (bijna 29 jaar) .. Het latere moederschap maakt de kans 
op onvruchtbaarheid veel groter$ De auteur gaat na of het uitstel van de 
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geboorte van het eerste kind toe te schrijven is aan het gebrek aan moge-
lijkheden em betaalde arbeid en moederschap te combineren. Vrouwen 
blliven in hun vruchtbare jaren langer de voorkeur geven aan carriere 
boven kinderen krligen. Het gebrek aan kinderopvang en ouderschaps-
verlof zou daarbij meespelen. Volgens de auteur schiet deze verklaring 
die het emancipatorisch perspectief op de voorgrond plaatst, tekort om-
dat de modernisering van de levensloop niet in beschouwing wordt ge-
nomen. De vorming van een gezin wordt voorafgegaan door een fase 
waarin jonge mensen enkele periodes alleen of als koppel samenwonen, 
voordat zij in zee gaan met een partner met wie ze kinderen willen krij-
gen. 'De poort naar volwassenheid die het huwelijk vroeger was, heeft als 
het ware plaatsgemaakt voor een lange oprijlaan waarin men zich via 
opleiding en 'proefrelaties' klaarmaalct voor het echte werk en de ware 
partner.' 

De volgende drie auteurs keren zich om uiteenlopende redenen tegen 
het 'recht op een eigen kind'. Prof. R.A.C. Hoksbergen bespreekt de niet-
traditionele gezinsvormen die sedert de jaren vijftig hun intrede hebben 
gedaan (ten gevolge van kunstmatige bevruchting, WE en adoptie). De 
auteur stelt een aantal kritische vragen met betrekking tot de belangen 
van ldnderen. Is de kunstmatige verweklcing van het kind schadelijk voor 
zijn latere zelfwaardering? Kun je de rol van de biologische vader nege-
ren? Worden aan het geadopteerde kind en het gezinsgeluk niet te hoge 
verwachtingen gesteld? De belangen van de ouders hebben volgens 
Holcsbergen een groter gewicht dan ze verdienen. Tenslotte beklemtoont 
hij dat kinderen er recht op hebben te weten van welke ouders ze afstam-
men. Onderzoek en ervaringen laten zien dat een goede ouder-kind rela-
tie gebaat is met een open discussie over de genetische afkomst van het 
kind. 

C. van Nijnatten sluit zich hierbij aan: het belang van het kind dient 
voorop te staan. De auteur beklemtoont dat adoptiewetgeving in het te-
ken staat van de mythe van een 'eigen kind'. Werd in het verleden de ge-
boorte van kinderen beschouwd als een geschenk, hedentendage is de 
geboorte een zaak van medische zorg en controle. Nieuwe technologieen 
voeden de illusie dat de mens zijn eigen nageslacht kan beheersen. Ook 
adoptie suggereert dat ouders zich kunnen verzekeren van een nage-
slacht: ze projecteren hun onvervulde kinderbezitsdrang op het geadop-
teerde kind. Van Nijnatten wijst erop dat de adoptiewetgeving een 
afstammingsrelatie construeert die niet in het belang is van het kind. 
Kinderen zijn er immers mee gebaat dat de relatie met hun biologische 
ouders onaangeroerd blijft. De adoptiewetgeving kan daarom beter wor-
den vervangen door een 'sociaal ouderschap'-regeling waarmee wordt 
aangegeven dat het gaat om het verIcrligen van ouderschap en niet om 
het verIcrijgen van kinderen. 

Ook D.W.I.M. Pessers is van oordeel dat het nageslacht niet zomaar 
'aangeschaft' kan worden, maar ze heeft tegelijk bedenkingen bij sociaal 
ouderschap. Allereerst stelt ze vast dat ouderschap momenteel gedomi- 
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neerd wordt door de ideologie van fiefde. Als liefde en zorg vereist zijn 
voor goed ouderschap, waarom dan homoselcsuelen, alleenstaanden en 
post-menopauzale vrouwen uitsluiten? Maar de tegenvraag luidt: is 
liefde wel genoeg? Is er geen behoefte aan een identificatiestructuur die 
zorg draagt voor een optimale socialisatie en identiteitsontwikkeling van 
kinderen? Deze structuur wordt volgens de auteur vanouds geboden 
door het verwantschapssysteem. Binnen dit systeem van wederkerige 
verhoudingen wordt het kind gezien als een gift. In geval van sociaal 
ouderschap echter, als de eicel of zaadcel gegeven wordt door een derde, 
is het kind niet langer een gift maar een donatie. Het staat buiten het 
duurzame systeem van geven en ontvangen van de wederkerigheids-
keten. Pessers concludeert dat juist deze keten de broodnodige loyaliteit 
verschaft die door toedoen van de (arbeids)markt sterk is verzwakt. 

Na deze Icritische stuldcen komen twee studies aan bod die de rechts-
positie van ouders tot onderwerp hebben. A.C. Hendriks en G.J.M. Veer-
man onderzoeken in hun bijdrage of het recht op medische hulp bij 
voortplanting voorbehOuden is aan echtparen en daarmee gelijk te stel-
len heteroseksuele paren. In hoeverre kurmen ook andere (samen)leef-
vormen met een beroep op de grond- en mensenrechten gelijke toegang 
claimen tot lcunstmatige voortplantingstechnieken? De auteurs conclu-
deren dat er geen dwingende redenen zijn om 'andere' (samen)leef-
vormen, zoals alleenstaanden en lesbische paren, uit te sluiten als recht-
hebbenden. De (samen)leefvorm zegt immers niets over de Icwaliteit van 
het verzorgings- en opvoedingsklimaat voor het (toekomstige) kind. 'Het 
weigeren van voortplantingshulp aan bepaalde categorieen wensouders 
kan worden aangemerkt als machtsmisbruik en als in strijd met de eis 
van goed hulpverlenerschap...' De overheid heeft er daarom voor te zor-
gen dat kunstmatige bevruchtingstechnieken gelijkelijk toegankefijk zijn. 

S.EM. Wortmann gaat in haar bijdrage in op de juridische bescher-
ming van het familie- en gezinsleven. Ze geeft aan dat veel maatschappe-
lijke veranderingen - alternatieve gezinsvormen, draagmoederschap, de 
opkomst van medische technieken - het bestaande familierecht onder 
druk zetten. 'Het familierecht, en in het bijzonder het afstarruningsrecht, 
heeft met deze feitelijke veranderingen onvoldoende rekening gehou-
den. Het keurslijf is gaan knellen.' Wortmann gaat daarom na wat de uit-
gangspunten van een hemieuwde regelgeving zouden kunnen zijn en 
hoe die uitgangspunten zich tot elkaar verhouden. Ze onderscheidt ver-
volgens drie criteria voor de toekenning van ouderlijke verantwoordelijk-
heden: de belangen van Icinderen, bloedverwantschap en feitelijk ouder-
schap. Ondanks de verschillen acht de auteur de laatste twee criteria van 
gelijk gewicht. Wat het adopteren van Icinderen betreft concludeert de 
auteur dat feitelijk ouderschap de voorkeur verdient boven de rigoreuze 
maatregel van adoptie, omdat deze bloedverwantschappen verbreekt. Ze 
gaat echter Met zover te pleiten voor afschaffing van adoptiewetgeving 
zoals Van Nijnatten doet. 
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Ten slotte bespreekt de gynaecoloog C.A.M. Jansen de problemen 
rondom vruchtbaarheid op oudere leeftijd en de afnemende kansen op 
zwangerschap. Hij geeft een overzicht van de recente voortplantings-
technieken waarvan IVF en ICSI een doorbraak hebben betekend voor 
paren die vroeger vrijwel kansloos waren. De auteur constateert dat de 
eerste reactie van buitenstaanders op het medisch-technisch gesleutel 
met het nageslacht er vaak een is van terughoudendheid en angst. Nega-
tieve incidenten als de recente zwart-wit tweeting Icrijgen onevenredig 
veel publiciteit. Jansen concludeert dat regelgeving en tarifering noodza-
kelijkerwijs altijd achterlopen op de medisch-technologische ontwikke-
lingen. flat mag zijns inziens geen reden zijn deze ontwiklcelingen te vet-
bieden of onmogelijk te maken. 



Uitstel van kinderen 

Een kwestie van carriere of modernisering van de levensloop? 

drs. P.F. Cuyvers 

9 

Als deskundigen zeggen dat Nederland een 'perfect geboortenregelende 
natie' is, gaat het niet om een waarde-oordeel. Het gaat erom dat wij ver-
geleken met het buitenland zeer weinig abortussen en 'tiener-
zwangerschappen' kennen, en dat het feitelijke kindertal van vrouwen en 
het door hen gewenste kindertal bijna perfect overeenkomen (Van Alcker, 
1991; Latten en Cuyvers 1995). En dat op grote schaal. In tegenstelling 
daarmee gaan de recente media- discussies over de (on)wenselijkheid 
van 'late moeders' vooral over de statistisch zeer ldeine groep vrouwen 
die kennelijk niet tijdens maar zelfs na hun carriere nog kinderen wit. 

Maar hoe groot de groep ook is, waar het om gaat is dat in onze mo-
derne maatschappij het probleem van 'te vroeg' ouderschap kennelijk 
wordt ingewisseld voor dat van 'te laat' ouderschap. De timing van de 
geboorten in Nederland begint volgens de deskundigen i  inmiddels op 
wat groter schaal zorgweldcend te worden: de verschuiving van de ge-
middelde leeftijd van de vrouw bij de eerste geboorte naar (het wereldre-
cord van) bijna 29 jaar betekent ook dat de groep vrouwen die hun ge-
wenste kindertal nog niet hebben bereikt vooral die van 30-40 jarigen is, 
een leeftijd waarbij de verschillende risico's (onvruchtbaarheid, medi-
sche problemen) maar liefst vijftig procent hoger liggen dan bij de leef-
tijdsgroep van 20-30 jarigen. 

De combinatie van stijgende medische kosten en 'vergrijzingskosten' 
zou wel eens tot het demografische probleem van de volgende eeuw 
kunnen uitgroeien. Laten we hier 'for the sake of the argument' aanne-
men dat de politiek niet helemaal overtuigd is en toch vraagt om meer 
onderzoek naar de - op dat moment algemeen als funest gevoelde - ten-
dens dat vrouwen hun eerste kind steeds langer uitstellen, en zelfs vraagt 
om aanbevelingen om dat toenemende uitstel wat terug te dringen. Is 
dat niet een geweldige gelegenheid voor de emancipatiebeweging om 
zich weer massaal te verenigen en tangs deze onverwachte weg de eisen 
van de afgelopen decennia alsnog binnen te halen? 

Het verldaringsmodel voor het geboorte-uitstel figt immers at uitvoerig 
gedocumenteerd klaar: moderne vrouwen kiezen (aanvankefijk) massaal 
voor opleiding en toetreding tot de arbeidsmarkt, zien zich vervolgens 
even massaal gefrustreerd door het gebrek aan mogelijkheden werk en 
moederschap te combineren (lees: gebrek aan kinderopvang, ouder- 

* De auteur is stafmedewerker bij de Nederlandse Gezinsraad. Het artikel is geschreven op 

persoonlijke titel. 
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schapsverlof en meezorgende mannen), en hebben daardoor de ge-
boorte van het eerste kind uitgesteld totdat het bijna letterlijk gevaarlijke 
proporties gaat aannemen. Volgens dat model zou modem bevolkings-
beleid als het ware gewoon emancipatiebeleid moeten zijn, waarmee 
diverse vliegen in een Map geslagen kunnen worden: niet alleen stijgt het 
geboortencijfer en worden kinderen eerder geboren, maar daarnaast da-
len de kosten van de gezondheidszorg en zijn er op termijn economische 
voordelen omdat de opleiding van al die vrouwen die stoppen met wer-
ken niet meer verloren gaat. En dat allemaal door redelijk eenvoudige 
maatregelen, zoals ouderschapsverlof en vooral meer in plaats van min-
der lcinderopvang. Maatregelen die zichzelf dus als het ware automatisch 
terugverdienen. 

Een mooi scenario, maar de vraag is of de vooronderstellingen ervan 
kloppen. In dit artikel wil ik op de belangrijkste van die vooronderstellin-
gen ingaan: is uitstel van ouderschap inderdaad verbonden met een 
emancipatorisch arbeidsperspectief van vrouwen? Stellen vrouwen in-
derdaad kinderen uit omdat ze prioriteit geven aan arbeidsparticipatie? 
Als die veronderstelling namelijk niet klopt, zullen ook de genoemde 
maatregelen weinig effect sorteren, tenminste niet voor wat betreft de 
timing van kinderen. Anders gezegd, als arbeidsparticipatie niet bepa-
lend is voor uitstel van kinderen, dan zullen meer Icinderopvang en 
ouderschapsverlof er weinig toe bijdragen dat vrouwen eerder aan kin-
deren beginnen. 

Waarom krijgen vrouwen (later) kinderen? 

De luxe dat vrouwen voor of tegen kinderen kunnen kiezen, en zelfs het 
tijdstip kunnen bepalen, bestaat nog niet zo lang. Dus ook het nadenIcen 
over de vraag waarom vrouwen Idnderen (willen) lcrijgen heeft nog geen 
lange geschiedenis. Voor het antwoord op die vraag zijn theoretisch twee 
'uitersteni denkbaar als starthypothese. De ene hypothese zou zijn dat 
vrouwen helemaal geen Icinderen willen, maar uit onwetendheid, per 
ongeluk, onder dwang of door meer subtiele sociale factoren als 'cultuur' 
zichzelf ter beschikking stellen als broedmachine. De andere hypothese 
is dat vrouwen 'van nature' kinderen willen en alleen door afwijkingen of 
sociale druk daar van al (moeten) zien. 

De lezer zal in deze beide hypothesen zonder moeite de posities van 
extreem-feminisme versus extreem-familisme herkennen; en deze hypo-
thesen hangen niet toevallig samen met zeer verschillende 
maatschappelij-analyses, waarin de opvattingen over de rol van het ge-
zin als instituut en de positie van mannen nogal verschillen. In extreme 
vorm fungeen het koppel man/gezin in de ene variant als het 

1 Zie Beets en Vedoove, 1992. De conclusies uit deze publilcatie zijn bevestigd op een recent 

door het Nederlands Interdiseiplinair Demografisch Instituut georganiseerde expert-

bijeenkomst (6 februari 1996, voor meer informatie en het verslag: G. Beets, NID1). 
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onderdrukkingsinstituut bij uitstek, in de andere variant als de enig mo-
gelijke omgeving om de lotsbestemming beschermd te vervullen. 

In de literatuur worden deze posities ook wel aangeduid als de respec-
tievelijk de `zwarte' en `witte' gezinslegende (Dekker, 1996). Vanuit het 
perspectief van de `zwarte' legende is de individualiseringstendens van 
de afgelopen decennia vrijwel synoniem met bevrijding van vrouwen uit 
een onderdrukte situatie: een onomkeerbaar maatschappelijk proces, 
dat in de praktijk wordt tegengehouden als een conservatieve `macht-
hebber' weigert om het streven naar economische gelijIcheid en zelfstan-
digheid te honoreren. Vanuit het perspectief van de 'witte legende' is 
juist omgekeerd de toenemende druk op vrouwen om betaalde arbeid te 
verrichten de oorzaak van tal van problemen, onder andere verlies aan 
welzijn van vrouwen zelf. 

Het interessante is echter dat er ook een overeenkomst is tussen beide 
analyses. In beide varianten hangt het uitstel van lcinderen immers sa-
men met de toename van arbeidsparticipatie door vrouwen. In de ene is 
dat echter eerder een lcwestie van bewust uitstel om goede condities te 
krijgen, in de andere van ongewenst uitstel onder sociale druk of sociale 
constunptiedwang. Nederland kent dan ook meerdere prototypen van 
'foute' moeders dan alleen de oma-variant (de vrouw die voor eigen ge-
noegen na de loopbaan ook nog een kind 'koopt'). Ook bij voorbeeld de 
vrouw die gaat werken in de supermarkt om een grotere auto te kunnen 
kopen mag op weinig insternming rekenen. 

Om misverstanden te voorkomen: het spreelct voor zich dat ik deze 
beide posities hier alleen 'ideaaltypisch' gebruik om een en ander te ver-
duidelijken. In hun zuivere vorm worden ze nauwelijks nog aangehan-
gen, er is steeds sprake van een bepaalde verhouding tussen 'nature' en 
'nurture' elementen, tussen vrije keuze en sociale druk. Maar de vraag is 
natuurlijk naar welke kant de balans doorslaat in de actuele maatschap-
pelijke situatie. 

De variant die in het publieke debat van de afgelopen jaren als `meest 
aangehangen' (en als 'politiek correct') mag gelden is hierboven al kort 
aangegeven, en ligt in de verbinding van het (uitstel van) ouderschap 
met een emancipatorisch perspectief. Door opleiding en (gewenste) ge-
lijke arbeidsparticipatie schuiven vrouwen de komst van kinderen steeds 
verder naar voren, tot ze aan of zelfs over de fatale biologische grens drei-
gen te raken. Anders gesteld: goed opgeleide vrouwen willen zichzelf met 
meer als broedmachine (laten) gebruiken, maar willen controle over hun 
eigen bestaan. Het toenemende uitstel van het eerste kind krijgt hierdoor 
zelfs een dreigende bijbetekenis, enigszins vergelijkbaar met de 'seks-
staking' van vrouwen nit het befaamde Griekse drama van Aristophanes. 
De toenemende weigering van de moderne vrouw om haar kinderen op 
het maatschappelijke en biologisch meest gewenste moment te krijgen, 
kan immers op termijn een maatschappelijk probleem van behoorlijke 
omvang gaan vormen. 
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De statistieken lijken de bovenstaande analyse van het uitstel te beves-
tigen: naarmate vrouwen hoger opgeleid zijn, willen ze liever werken of 
werk en kinderen combineren, zijn ze minder geneigd Um (snel) Icinde-
ren te Icrijgen. En het gaat bij het nemen van het besluit kennelijk ook om 
de positie van de vrouwen zelf. De moderne vrouw is zo geemancipeerd 
geworden, aldus recent het CBS (Latten, 1996), dat ze zich niets meer 
aantrekt van opleiding of inkomen van de partner bij de planning van 
Icinderen. En er zijn wel duidefijke correlaties (Groot en Pott-Buter, 1993) 
tussen opleidingsniveau, inkomen en timing van Icinderen bij vrouwen. 
Omdat het gemiddelde opleidingsniveau en daarmee ook de gemiddelde 
emancipatiegraad van de vrouw nog steeds toeneemt, volgt daaruit dat 
we hier eigenlijk nog maar aan het begin van de ontwikkeling staan: in 
de volgende generaties zal deze trend doorzetten, en zullen uitstel en 
afstel nog veel sterker worden. Ter illustratie: het CBS heeft in de afgelo-
pen jaren de prognoses over de toekomstige leeftijd bij eerste geboorte al 
tweemaal naar boven moeten bijstellen. 

En toch is deze 'automatische koppeling' van het uitstel van het eerste 
kind aan het emancipatie-perspectief naar mijn mening niet geheel slui-
tend. Of in ieder geval onvoldoende om de ontwikkeling in zijn totaliteit 
te verklaren. Recent onderzoek laat immers ook zien dat de motieven van 
vrouwen behoorlijk onderling verschillen. 

Keuzenicamp (1995) onderscheidde in haar proefschrift hierover een 
drietal ideaaltypische motieven, die zij respectievefijk carrieregericht, 
moederschapsgericht en combinatiegericht noemt. Het opvallende aan 
deze motieven was dat de relatieve omvang van elke groep over de afge-
lopen decennia niet alleen redelijk gehjk was gebleven (ruwweg 20-40- 
40), maar naar verwachting ook niet fundamenteel zou veranderen. 

Anders gezegd: de grote meerderheid weet zeker dat ze (ooit) Icinderen 
wil, en voor bijna de helft van de vrouwen gaat het om een Icwestie van 
'primair' belang, in de zin dat het moederschap voorrang krijgt boven 
andere activiteiten. Het uitsteldilemma in relatie met- de handhaving 
van - betaalde arbeid zal sterk zijn voor de carrieregerichte vrouwen en 
zal aanwezig zijn bij combinatiegerichte vrouwen, maar voor 
moederschapsgerichte vrouwen ligt de verhouding eerder omgekeerd. 
Zeker omdat zij relatief lager opgeleid zijn, en dus ook zowel minder 
prettig werk als een lager inkomen hebben, gaat het eerder om een orn-
gekeerde spanning. Zij willen feitefijk liever zo snel mogelijk stoppen met 
werken, maar moeten doorgaan om financiele redenen. Ms deze groep al 
ouderschapsvervangende voorzieningen als kinderopvang gebruikt, is 
het eerder noodgedwongen, en in de de vorm van opvang door verwan-
ten (oma). 

Naast deze grote groep vrouwen die ook in de toekomst moederschap 
prioriteit wil (blijven) geven, lijkt ook onder hoger opgeleide vrouwen in 
toenemende mate de vraag gesteld te worden of het nastreven van 
arbeidsparticipatie op zich voor vrouwen een 'echt' geemancipeerde le-
vensvervulling is. En of het niet veel leuker is om zelf voor je kinderen te 
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zorgen .in  plaats van je over de kop te werken om alles te kunnen combi-
neren. Bij deze laatste groep gaat het overigens vermoedelijk om (zeer) 
kleine aantallen. Waar het hierbij om gaat is de constatering dat de ont-
wildceling bij het uitstellen van lcinderen niet alleen maar - en ook niet 
eens steeds meer - te malcen heeft met de emancipatiewensen van vrou-
wen. Er spelen ook andere motieven, en het is zelfs de vraag of de toe-
komstige generaties vrouwen dezelfde attitude ten opzichte van de com-
binatie van werk en lcinderen zullen hebben als de huidige. Three 
redenen dus om op zoek te gaan naar mogelijke andere factoren, die een 
rol (kunnen) spelen bij de verklaring van het toenemende uitstel en afstel 
van kinderen. 

Ontwikkelingen in de moderne levensloop 

Laten we voor het zoeken naar alternatieve verklaringen aansluiten bij 
de 'tegenovergestelde' hypothese: de (politiek incorrecte) veronderstel-
ling dat vrouwen zelf eigenlijk niets liever willen dan ldnderen. Uitstel 
van kinderen is dan niet (alleen maar) een gevolg van toenemende zelfbe-
schikking van vrouwen, maar ook van afnemende zellbeschikking waar 
het de komst van kinderen betreft. Om wat voor factoren zou dit kunnen 
gaan? 

Een eerste voor de hand liggende factor zou de toegenomen invloed 
van mannen op de planning van kinderen kunnen zijn. De paradox is 
immers dat het wegvallen van een aantal traditionele taboes rond het 
geslachtelijk verkeer vrouwen niet alleen voordelen heeft opgeleverd: 
Hun 'onderhandelingspositie' in relaties is eerder zwakker geworden: 
naarmate er immers minder regels voor procedures, laat staan de uit-
komst van de man-vrouw interactie rond de salontafel zijn, stijgen de 
kansen van degene met de beste 'informele' machtspositie. 2  Mannen 
zijn misschien wat minder snel aan ldnderen toe, en hierdoor wordt er 
meer uitgesteld naarmate de traditionele gezinnen veranderen in de fa-
meuze onderhandelingshuishoudens. Over de interactieprocessen tus-
sen partners bij kinderkeuze is echter relatief weinig bekend, net als over 
de kinderwens bij mannen. 

We kunnen dus alleen maar veronderstellen dat er van het toenemen 
van de mannelijke invloed een vertragend effect uitgaat. Het is immers 
ook mogelijk dat veel Nederlandse mannen liefst zo snel mogelijk toch 
een wat traditioneler situatie nastreven: een recente opiniepeiling (Van 
der Avort e.a., 1996, in druk) laat zien dat bijna veertig procent van de 
Nederlandse ouders, zowel mannen als vrouwen, nog steeds van mening 

2 Lennon heeft vrouwen ooit de 'niggers of the world genoemd. Misschien ligt in de 
(gevolgen van) de afschaffing van de slavernij een analogie besloten. TerwijI die voor een 
kleine groep van zwarten met gunstige uitgangsposities voor het eerst echte maatschappe-

lijke participatie opleverde, ondervonden grote groepen (zoals plantage-arbeiders) eerder 
een terugval: zij kwamen helemaal onderaan een slechte arbeidsmarkt terechL 
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is dat het logischer of zelfs 'natuurliiiker' is dat vrouwen voor kinderen 
zorgen in plaats van betaald te werken. Ook hier zal dus sprake zijn van 
verschillende motieven bij verschillende groepen, die tang niet altijd in 
dezelfde richting hoeven te werken. 

Een factor die wel voor vrijwel de gehele bevolking in dezelfde richting 
werkt, is de 'modernisering van de levensloop'. Dat behoeft enige toelich-
ting, omdat er op het terrein van de relatie- en gezinsvorming nogal wat 
misverstanden zijn ontstaan. In het zogenaamde 'individualiserings-
debat' zijn cijfers over de toename van het aantal alleenstaanden, het 
aantal echtscheidingen, en corresponderend de afname van het aantal 
traditionele (alleenverdieners)gezinnen nogal eens gebruikt om een 
beeld van een hypermodern volk te schetsen. Een beeld dat aan de an-
dere kant weer gebruikt werd als spookbeeld van calculerende egolsten. 

Bij nadere analyse' blijkt het steeds te gaan om eenzijdige weergave 
van de cijfers over bevollcings- en huishoudensontwikkeling. Het percen-
tage van de bevolking dat in gezinsverband (ouders met kinderen) leeft 
zal bij voorbeeld in de komende twintig jaar vrijwel ongewijzigd op on-
geveer zeventig procent blifiren. De misvatting wordt veroorzaakt door-
dater in de levensloop van moderne burgers enkele nieuwe fasen zijn 
ontstaan, waarin relatief vaak alleen of samen wordt gewoond. Dat gaat 
om de zogenaamde 'lege nest' fase, maar voor de discussie over het Icrij-
gen van ldnderen is uiteraard vooral de fase voorafgaand aan de gezins-
vorming van belang. 

En tier ligt juist een van de meest cruciale verschillen met de traditio-
nele levensloop, warn-in mannen en vrouwen uit huis gingen om te trou-
wen, wat feitelijk sploniem was met het stichten van een eigen gezin. De 
momenten van uithuisgaan, relatievorming en gezinsvorming zijn in de 
modeme levensloop als het ware uit elkaar komen te liggen. En dat bete-
kent dus ook dat ze elk ook hun eigen investering in tijd en energie ken-
nen. Het moment van uithuisgaan houdt voor de meeste jongeren ver-
band met opleiding: studenten van WO en HBO gaan bij voorbeeld 
gemiddeld eerder uit huis dan studenten van MBO, om de simpele reden 
dat de afstand tussen ouderlijk huis en school in het laatste geval meestal 
ldeiner is (Latten, 1996). Vervolgens gaat van de jongste generaties liefst 
drie lcwart ooit samenwonen, en wordt van deze samenwoonrelaties 
liefst de helft weer binnen enkele jaren ontbonden (het zogenaamde ver-
borgen echtscheidingspercentage). 

Deze ontwikkeling betekent dus ook dat het moment waarop men met 
een als het ware als 'definitief' ervaren partner toe is aan het stichten van 
een gezin, alleen al door deze relatief autonome levensloopfactoren aan-
zienlijknaar achteren is verschoven. Uiteraard is dit per individu zeer 
verschillend, maar het moderne levenslooppatroon als geheel heeft zich 

3 Binnen het bestek van dd artikel can ean deze complexe discussie niet volledig recht 

worden gedaan: zie hienroor Van den Akker ea.. 1992; Dwyer% 1994: Latten en Cuyvers. 

1994; Cuyvers. 1996. 
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inmiddels gevestigd in alle lagen van de bevolking: er is nog maar een 
kleine groep (voornamelijk conservatief religieuzen) the zich houdt aan 
het traditionele patroon waarbij 'direct' wordt getrouwd. 

Om terug te komen op het moment van het krijgen van kinderen: de 
modernisering van de levensloop vormt als het ware een autonome fac-
tor, waardoor het hele proces van relatie- en gezinsvorming aanzienlijk 
wordt verlengd. Uiteraard is de modernisering van de levensloop gerela-
teerd aan andere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de verlenging 
van de onderwijsloopbaan van jongens en meisjes, en de toegenomen 
zelfstandigheid en keuzevrijheid van jongeren. Waar het hier echter om 
gaat is dat in de moderne levensloop het moment waarop vrouwen als 
het ware voor zichzelf kunnen besluiten om lcinderen te krijgen later ligt 
dan in het verleden. 

Combinatie van factoren 

15 

Modale vrouwen (en mannen) zijn gericht op de combinatie van werk en 
gezin, waarbij beide elementen door lang niet iedereen als concurrerend 
gezien worden, maar wel verschillende prioriteiten kunnen krijgen. Vrij-
wel alle jongeren geven aan later een partner en kinderen te willen heb-
ben, en in principe de taken gelijk te willen verdelen, maar in de loop van 
de ontwikkeling gaat men daar kennelijk toch enigszins anders over den-
ken, dan wel anders handelen. Een flink percentage `blijft' geemanci-
peerd, maar de grootste groep komt terecht in een situatie met traditio-
nele taalcverdeling: van de vrouwen zonder lcinderen werkt bijna 
negentig procent (betaald), van de vrouwen met lcinderen na verloop van 
tijd bijna niemand meer evenveel als de man. Het moment waarop die 
verdeling ook echt tot stand komt, is echter steeds later komen te liggen. 
Dat komt omdat in de moderne levensloop de aanloopfasen naar econo-
mische zelfstandigheid en naar vaste partner/gezin zijn verlengd. De 
'poort naar de volwassenheid' die het huwelijk vroeger was, heeft als het 
ware plaatsgemaakt voor een lange oprijlaan waarin men zich via oplei-
ding en 'proefrelaties' ldaarmaakt voor het echte werk en de ware part-
ner. Dat kost allemaal tijd. 

In de hierboven omschreven 'emancipatie-analyse' van het uitstel van 
kinderen, wordt mogelijk wat te eenzijdig het accent gelegd op de indivi-
duele positie van vrouwen, die bij de wens om gezin en werk te combine-
ren een aantal obstakels tegenkomen. Die obstalcels, dit om misverstan-
den te voorkomen, zijn er wel degelijk, maar het is maai de vraag wat het 
meeste tijd kost, en wat de meest cruciale vraag is. Om het simpel te stel-
len: wat is belangrijker, je relatie of het betaald werken? Bij de beslissing 
om kinderen te krijgen speelt het partnerschap mogelijk in veel gevallen 
een minstens zo cruciale rol als de gevolgen voor de eigen arbeidsmarkt-
positie. In een levensloop-analysemodel kunnen deze kwesties op een rij 
worden gezet, bij voorbeeld: 
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- Er een (gewenste) partner beschikbaar? Deze vraag begint voor man-
nen en vrouwen al zeer vroeg als het ware in spelvorm (afspraakjes, 'gaan 
met') een rol te spelen. 
- Kies ik voor (voorlopig) 'alleen' of voor 'samen': de stap om te gaan sa-
menwonen is niet meer strikt nodig om van vast partnerschap te spre-
ken. Met name in de onderwijsfase vindt men dat ook nog onverstandig. 
- Is de huidige partner/ degene waarmee ik samenwoon iemand die ik 
voldoende vertrouw om een gezin mee te vormen? Voor veel paren liggen 
de momenten van huwelijk en gezinsvorming vrij dicht bij elkaar: beiden 
hebben te maken met een wederzijdse bevestiging van de intenties om 
'voor altijd' een paar te vormen. 
- Is die partner ook bereid om met mij kinderen te krijgen? 
- En tenslotte: is die partner bovendien ook bereid om regelingen te tref-
fen die aan mijn wensen voor mlin toekomst tegemoet te komen? 

Kwesties als de infrastructuur voor de combinatie van werk en gezin, zo-
als de beschikbaarheid van kinderopvang, kunnen uiteraard in dit laatste 
stadium een rol spelen, omdat er sprake is van een zekere uitwisselbaar-
heid: over datgene wat uitbesteed kan worden hoeft niet met de partner 
te worden onderhandeld. Wegens het ontbreken van voldoende empi-
risch onderzoek naar deze lcwesties is het niet mogelijk om het relatieve 
gewicht van de hierboven genoemde factoren zelfs maar bij benadering 
te schatten. Het gaat er om plausibel te maken dat de tendens tot toene-
mend uitstel (en afstel) van Idnderen zeker niet alleen te maken hoeft te 
hebben met het ontbreken van voldoende voorzieningen voor de groep 
vrouwen die werk en kinderen wil combineren. 

Het maatschappalke debat 

Het belang van het gebruik van een complexer verklaringsmodel is niet 
alleen een lcwestie van wetenschap. De maatschappelijke discussie over 
zaken ads ouderschap en ldnderopvang is meestal nogal gespannen: het 
gaat om ideologisch beladen lcwesties, waarbij men vaak een beroep 
doet op vooronderstellingen over de rot van mannen en vrouwen of 
moederschap, zoals hierboven omschreven als 'witte of zwarte legenden'. 
In deze discussies wordt nogal eens gewerkt met stereotypering, geba-
seerd op die vooronderstellingen. De bekendste is natuurlijk het verwijt 
aan vrouwen dat ze hun natuurlijke rol of functie niet vervullen ads ze in 
pleats van voor het kind voor zichzelf kiezen. En dat doen ze als ze toch 
nog een kind willen ondanks hun leeftijd, hun kind door anderen laten 
opvangen omdat ze hun carriere belangrijker vinden, enzovoort. Aande 
andere kant laat men zich uiteraard ook niet onbetuigd: menige jonge 
redelijk opgeleide vrouw die (toch) moeder wenste te worden, laat staan 
zelf voor de kinderen wilde zorgen, heeft het verwijt van 'burgertruttig-
held' tot en met 'klasseverraadt horen uitspreken. 
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De discussie over ldnderopvang, even vaak geprezen als verguisd als de 
'totaaloplossing' van het werk-gezins-dilemma, is wat dit betreft bijna 
een schoolvoorbeeld. Na vijftig jaar onderzoek en tienduizend publika-
ties is het niemand gelukt om met grotere risicopercentages voor Idnde-
ren aan te komen dan die van de reguliere fietstocht naar de middelbare 
school. Toch kan ieder gevonden `risico-percentage' nog steeds op brede 
aandacht in de pers, met daaropvolgend debat rekenen. Hiermee verge-
lijkbaar wordt het besluit van een vijftig-jarige vrouw om een kind te krij-
gen verheven tot een ethisch dilemma, terwijl het - de facto en de jure - 
volstrekt van dezelfde categorie is als dat van een 25-jarige vrouw met 
een vruchtbaarheidsprobleem. De jure omdat het lcrijgen van kinderen in 
ons land nu eenmaal niet aan vergunningen is gekoppeld, zoals het bou-
wen van tuinhuisjes. De facto omdat goed of slecht ouderschap niet aan 
leeftijd (of aan welk ander achtergrondkenmerk dan ook) gebonden is. 

Nu zal deze laatste uitspraalc wel wat vragen oproepen. We weten im-
mers allemaal wat kinderen nodig hebben: een normale omgeving - an-
ders worden ze ook nog gepest - met zo weinig mogelijk risico. Iedere 
afwijking, of het nu gaat om eenoudergezinnen, stiefgezinnen, adoptie-
gezinnen, homogezinnen, te jonge ouders, te oude ouders, en natuurfijk 
ldnderopvang, kan toch we! als 'risicofactor' gezien worden. Wie dus de 
euvele moed heeft om met zijn of haar kind in een van die afwijkende 
situaties terecht te komen, zal zich voor het front van de publieke opinie, 
lees: de columnisten, moeten verantwoorden. En omdat de aanval nu 
eenmaal de beste verdediging is, zien we vervolgens weer columns ver-
schijnen waarin wordt betoogd dat kinderen die bij homoparen op-
groeien juist erg zorgzaam worden, Icinderen zonder vader minder kans 
hebben om slachtoffer te worden van incest, kinderen in de crèche ge-
weldig veel sociale vaardigheden opdoen, en dat kinderen die helemaal 
niet geboren worden pas tot een menswaardig bestaan van het aan de 
gezinsdwang ontsnapte paar leiden. 

Al deze onderlinge pogingen tot dislcwalificatie van elkaars handelen 
hebben maar een ding gemeen, en dat is de onjuistheid ervan. Statistie-
ken over (lets) hogere risico's van verschillende situaties liegen weliswaar 
niet, maar ze hebben gewoon geen enkele voorspellende waarde voor 
individuele situaties. De reden is dat de 'kwaliteit van ouderschap' in al 
deze situaties veel meer de doorslag geeft: goed ouderschap tuffere te-
gen slechte condities en slecht ouderschap kan zelfs kinderen met de 
meest ideale achtergrond in wrakken veranderen. 

De felheid waarmee men elkaars bestaan in de meest ellendige kleuren 
schildert, is in het geval van de columns mogefijk verklaarbaar omdat het 
onderwerp `kinderen' zo dichtbij de eigen persoon van de auteurs ligt. 
Wat betreft de verklaringsmodellen voor het uitstel van kinderen lijkt het 
me eerder te gaan 'om een `groepslcwestie' die kan verklaren waarom de 
hypothese van het emancipatie-uitstel zo gemalckelijk wordt geaccep-
teerd als de voornaamste voor de hele ontwikkeling. In zalcen als kinder-
keuze, de combinatie van werk en gezin, kinderopvang, enzovoort, is de 
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'voorhoede' logischerwijze geneigd het eigen gevecht tot nationale zaak 
te verldaren. Maar daarmee wordt het blilcveld beperkt: voor de modale 
bevolking ziet de werkelijkheid er zeer anders nit. De werkelijkheid ziet 
er per groep waarschijnlijk zeer verschillend uit. En als dat zo is, is crook 
geen panacee voor lets als het toenemende (riskante) uitstel van de 
eerstgeborene. 

Om misverstanden te voorkomen: naar mijn mening is de verbetering 
van de infrastructuur om werk en gezin te combineren wel degelijk 
noodzakelijk, omdat daarmee op termijn de kwaliteit van zowel het ge-
zinsleven als van de arbeid verbetert. Het is echter maar de vraag of dat 
ook tot een verandering van het geboortenpatroon zou leiden. Het pro-
bleem ligt eerder in de neiging om datgene wat een 'verzameling van in-
dividuele besluiten' van burgers is, te willen analyseren als een eenduidig 
ontwildcelingspatroon, dat ook nog verbonden is aan een bepaalde 
maatschappijvisie. Het wordt tijd dat we de ideologie van het ouderschap 
verlaten om aan een theorie van het ouderschap te werken. Een theorie 
die het patroon van 'ouderschapsbesluiten' neutraal in kaart probeert te 
brengen, zonder dat de 'oplossing' al is voorgegeven door wat voor 
maatschappij-analyse dan ook. 
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In de NRC van 30 december 1994 geeft Maarten Huygen een boeiend 
overzicht van het denken over het gezin in de afgelopen decennia. 'De 
hernieuwde aandacht voor het gezin is geen restauratieverschijnsel maar 
een ontdeklcing dat Nederland minder veranderd is dan gedacht' conclu-
deert hij. Met voorbeelden laat hij zien hoezeer allerlei Nederlanders in 
binnen- en buitenland disproportioneel veel aandacht besteedden aan, 
met de term lifestyle aangeduide, andere vormen van samenleving. Zo-
zeer zelfs dat de wildste ideeen over Nederland de ronde deden. De Wa-
geningse gezinssocioloog Kees de Hoog kreeg bij voorbeeld een telefoon-
tje uit Canada waarbij eerbiedig zou zijn opgemerkt dat 'we! 50% van de 
Nederland se ouders homoseksueel zou zijn'. 

Een vergelijkbare ervaring had ik begin 1996 bij de hoorzitting van Jus-
title ter gelegenheid van de discussie over de notitie Leefvormen in het 
familierecht van Staatssecretaris Schmitz. Het kamerlid van D66 merkte 
in zijn enthousiasme op dat al duizenden Icinderen bij homoselcsuele 
pleegouders waren geplaatst, terwijI dit er in werkelijIcheid slechts enke-
len zijn. Waarschijnlijk doelde hij op kinderen van gescheiden ouders, 
waarvan eon ouder zich verder als homoseksueel opstelt. Deze lcinderen 
bliiven echter bij tenminste eon van de biologische ouders. Van enige 
onbekendheid met hun achtergrond is geen sprake. 

Contintiftett en veranderingen in het gezin 

Kortom, de laatste tijd is een felle discussie opgelaaid over plaats en 
functie van het gezin in onze samenleving. Met enige regelmaat zien we 
trouwens dit onderwerp op de maatschappelijke agenda verschijnen 
(Saal, 1985; Van den Akker, 1995; Peters en Gerris, 1995). De verminderde 
invloed van godsdienstige opvattingen heeft de laatste decennia het den-
ken over het belang van het gezin zeker sterk beinvloed. De vanzelfspre-
kendheid van de noodzaak van het door bloedverwantschap verbonden 
kerngezin voor een optimale ontwildceling en ontplooiing van alle ge-
zinsleden is sterk ter discussie gesteld. Deze discussie volgend en er 
soms in participerend denk ik echter weleens, dat het er meer om gaat 
wat de plaats van het individu is dan wat die van het gezin in onze sa- 
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menleving is. Gaat het niet vooral om een worsteling rond behoeften, 
ontplooiingskansen, erkenning en macht van het (volwassen) individu? 
Macht en behoefte om aan zoveel mogelijk behoeften te kunnen vol-
doen? 

Voor de Westerse mens geldt dit nog wel het sterkst. Opnieuw kan ik 
Maarten Huygen volgen, waar hij wijst op het in de jaren zestig en zeven-
tig gecultiveerde ik-tijdperk. De assertiviteitstrainingen, de nadruk op 
zelfontplooiing, het experimenteren met drugs (LSD), de seksuele revo-
lutie, de vroege verzelfstandiging van jongeren, zijn allemaal uitingen 
hiervan. De yuppie van 30-35 jaar zonder kinderen maar met een Por-
sche en een lat-relatie met tenminste een partner was voor sommigen 
het nieuwe ideaalbeeld geworden. 

Een grootschalig longitudinaal onderzoek in verschillende Europese 
landen in 1981 en 1990 laat echter zien dat in het denken over de plaats 
van het gezin nog niet veel is veranderd. Huwelijk en gezinsleven worden 
in Europa hoog gewaardeerd. Meestal vindt 80% of meer van de bevol-
king (Nederland: 81%) dat het gezin zeer belangrijk is (Van den Akker, 
1995, P.  12). In bijna alle landen deelt de grote meerderheid (Nederland, 
1981 en 1990: 80%) de mening dat een kind een vader en een moeder 
nodig heeft om gelukkig op te groeien. Van den Aldcer (1995, p. 17) con-
cludeert daarom: 'Er zijn aanwijzingen dat ook in Europa-Noord en 
-West huwelijk en gezin in de opvattingen van de bevolking ook bij toe-
nemende modernisering (individualisering en pluriformering) van de 
samenleving uiterst belangrijke waarden blijven vertegenwoordigen.' 

Wel hebben huwelijk en gezin in Noord- en West-Europa in de afgelo-
pen decennia een nieuwe betekenis gelcregen; ze vormen een keuzemo-
gelijkheid. Andere vormen van samenleven, zoals ongehuwd samenwo-
nen, het een-persoonshuishouden, de lat-relatie zijn meer gelegitimeerd 
geraakt. Toch blijft de tweerelatie volgens deze Europese onderzoeken 
steeds de kern vormen. 'De theorie van de family decline vindt daardoor 
geen ondersteuning in onze onderzoeksresultaten' (Van den Akker, 1995, 
p. 18). Volgens Peters en Gerris (1995) is de na 1955 geboren generatie 
zelfs sterker op huwelijk, gezin en kinderen georienteerd dan de tussen 
1930-1940 geboren generatie. 

Een belangrijke vraag bij het ontstaan van allerlei nieuwe leefvormen 
en behoeften is of deze autonoom vanuit de individuen ontstaan, of 
vooral gestimuleerd zijn door invloeden van buitenaf. Het lijkt er soms 
meer op dat bepaalde behoeften worden opgewekt en ingevuld door al-
lerlei overheidsmaatregelen en nieuwe medisch-technische mogelijkhe-
den. Zo is de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland in het begin 
van de jaren zeventig gunstig beInvloed door de opheffing van allerlei 
beperkende bepalingen voor de gehuwde werkende vrouw. Vc5or die tijd 
was het overheidsbeleid bewust gericht op vrijsteffing van de moeder van 
betaald werk om de zorg voor de kinderen veilig te stellen (Pott-Buter, 
1995). 
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De mogelipcheden om een gezin te vormen en kinderen te krftgen zijn 
door medisch-technische ontwikkelingen de laatste decennia ook spec-
taculair toegenomen. De vraag hierbij is hoe ver we kunnen gaan en wat 
de gevolgen voor de nakomelingen zijn als we bepaalde nieuwe 
voortplantingsmogeliftcheden toepassen (Holcsbergen, 1995). Ook de ver-
miming van de adoptiewetgeving heeft de mogeliftcheden om een gezin 
te stichten vergroot. Hiema zal ik op enkele gevolgen en problemen van 
al deze nieuwe mogelijkheden wat dieper ingaan. 

Nieuwe gezinsvormen 

Sinds de 1Weede Wereldoorlog zien we nogal wat veranderingen in de 
gezinssamenstelling. Enige van die ontwikkelingen zijn: 
- De gezinsgrootte is sinds 1960 dramatisch gedaald. Van een gemiddeld 
kindertal van 2.5 van de in 1935 geboren vrouwen, tot 1.7 van de in 1955 
geborenen. Tachtig procent van alle gezinnen met ldnderen heeft twee 
lcinderen (CBS, 1994, pp. 33-35). 
- Het aantal echtscheidingen is sterk toegenomen. Van zesduizend in 
1960 tot 25.000-30.000 per jaar sinds 1985 (CBS, 1994). Ongeveer eon op 
de vftf eerste huwelijken wordt ontbonden. Sinds het midden van de ja-
ren tachtig neemt het aantal echtscheidingen niet meer toe (CBS, 1992, 
1994). 
- Het aantal eenouder gezinnen bedraagt ongeveer driehonderd-
duizend. Meestal zijn dit moeders met Icind(eren) (CBS, 1994). 

Tegen deze achtergrond heeft zich een aantal rtieuwe gezinsvormen aan-
gediend: gezinnen waar ouderschap met behulp van kunstmatige voort-
planting is verlcregen, pleeggezinnen, volledige adoptiegezinnen en ge-
zinnen met een stiefouder. Alvorens deze nieuwe vormen te bespreken 
geef ik enige doorslaggevende feiten en jaartallen: 
- Vanaf 1950 wordt kunstmatige inseminatie met gebruik van donoren 
(KID) toegepast (Hoksbergen, 1995). 
- In 1983 werd in Nederland het eerste [VP-kind geboren. Anno 1996 zijn 
dit er ongeveer achtduizend (Kirejczyk, 1995). 
- Via IVF heeft de kunstmatig bevruchte draagvrouw haar intrede ge-
daan. Hiervan wordt in ons land echter slechts sporadisch gebruik ge-
maalct (Kilian, 1985; Hoksbergen, 1995). 
- Door invoering van de eerste adoptiewet, in 1956, zijn er adoptie-
gezinnen gekomen. Jaarlijks worden duizend tot twaalfhonderd gewone 
adopties uitgesproken (Adoptie Centrum, 1996). 
- Sinds 1979 is stiefouderadoptie mogelijk. Er worden elk jaar ongeveer 
driehonderd van dergelijke adopties uitgesproken. 
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Ouderschap met behulp van kunstmatige voortplanting 

Veel ongewenst lcinderloze mensen trachten tegenwoordig door middel 
van kunstmatige inseminatie met gebruik van een donor (KID) of in-
vitro-fertilisatie (IVF) een kind te lcrijgen. Ook het draagmoederschap, 
door mu j en anderen (Hoefnagels, 1986) om voor de hand liggende rede-
nen draagvrouwschap genoemd, lijkt weer wat meer opgeld te doen clan 
vroeger. 

Sinds ongeveer 1980 worden er achthonderd tot duizend kinderen via 
KID geboren en duizend tot vijftienhonderd via IVF (Hoksbergen, 1995, 
p. 47). Het aantal behandelingen betreft elk jaar meer dan tienduizend 
vrouwen. KID lulct in ongeveer 70% van de behandelingen en via IVF 
wordt 15% na een behandeling zwanger (Kirejczyk, 1995, P.  94). Het aan-
tal kinderen dat wordt geboren via een draagvrouw is zeer beperkt. Het 
lijkt om enkelingen te gaan hoewel het onmogelijk is om precieze cijfers 
te lcrijgen (Kilian, 1985). Belangrijke instathies als de Gezondheidsraad 
zijn hier tegen. In de politick kan eveneens op weinig steun worden gere-
kend (Hoksbergen, 1995, pp. 52-55; Doek, 1995, pp. 143-146). 

Naar schatting heeft bijna de helft van de huidige aspirant-adoptie-
ouders eerst KID of IVF geprobeerd. Bij deze echtparen is het dus niet 
gelukt. Naast het verdriet van het zelf geen kinderen lcunnen lcrijgen, 
moeten deze mensen opnieuw grote teleurstellingen verwerken. Een 
praktische consequentie is, dat KID/IVF-ouders, en ook adoptieouders, 
'oude' ouders zijn. Het is bekend dat de Nederlandse vrouw iiberhaupt 
een eerste zwangerschap lang uitstelt. Sinds 1970 is dit gemiddeld drie 
jaar langer geworden en op 27,6 jaar gekomen (Te Velde, 1991). In geen 
enkel land worden vrouwen zo laat moeder. 

Dit verlate moederschap maakt de kans op onvruchtbaarheid veel gro-
ter. Bij 35-jarige vrouwen is de vruchtbaarheid tot de helft en bij 38-jarige 
tot een lcwart gedaald (te Velde, 1991). Als er al bij deze 'oude' moeders 
een kind wordt geboren duurt dit dus aanzienlijk langer dan bij jongere 
vrouwen. 

Bij discussies over kunstmatige voortplanting rijzen ten aanzien van 
de plaats van het kind vaak de volgende vragen: 
- Welk belang weegt zwaarder, dat van het kind of dat van de betreffende 
ouders? 
- Moeten we het kind inlichten over de wijze van verweklcing en mag de 
donor anoniem blijven? 
- Kunnenbepaalde ouders voor toepassing van kunstrnatige voortplan-
ting worden afgewezen? 

Afweging belang kind-ouder 
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In de samenleving geldt van oudsher dat het hebben van lcinderen een 
groot goed is. Vroeger was daarbij de economische functie van het kind 
buitengewoon belangrijk. Het kind was de opvolger in de zaalc, of de ze- 
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kerstelling van de oudedagsvoorziening. In de Westerse samenleving is 
de economische functie van het kind minder belangrijk geworden. Veel 
centraler staat de emotionele functie van het kind. Uit het hiervoor reeds 
genoemde Europese onderzoek blijkt dat voor volwassenen het lcrijgen 
en hebben van kinderen nog maar weinig aan belang heeft ingeboet. Wel 
worth er minder negatief tegen Icinderloosheid aangekeken. 

Mensen die echter ongewenst kinderloos zijn ondernemen buitenge-
woon lang en heel vasthoudend pogingen om alsnog een kind te krijgen. 
Hun grote verdriet is bekend. Niet voor niets voelen gynaecologen zich 
door dit verdriet aangesproken en proberen zij in deze mote behoefte 
van de om hulp vragende echtparen te voorzien. Daardoor is naar mijn 
mening het fenomeen 'verschillende belangen ouder-kind' nieuw leven 
ingeblazen. Het belang van de aspirant-ouder is het krijgen van een kind. 
Naarmate die behoefte grater is, zullen deze volwassenen al het moge-
lijke daarvoor doen. Ms dan ook nog morele overwegingen en het afwe-
gen van het belong van het kind een geringe rol spelen, worden extreme 
'kindverivervings- acties' niet geschuwd. Daarom worden er nog steeds 
kinderen verhandeld, ontvoerd, draagvrouwen gezocht, jonge zwangere 
vrouwen geprest het kind af te staan, en meent men steeds vaker een 
loopje te kunnen nemen met de genetische basis van de nakomeling 
door geheim te houden dat men niet de echte vader en/of moeder is. 

Het kind heeft er echter voor een gezonde ontwikkeling van zijn zelf-
waardering en identiteit belong bij dat de wijze van verwekking en de 
feitelljke ouder-kind relatie voor hem/ haar zo acceptabel mogeLijk is. 
Hoe dichter conceptie, geboorte en opvoeding bij de meest gangbare zit, 
hoe gemakkelijker aartvaarding daarvan voor kind/adolescent/ 
volwassene is. Uit de adoptiepraktijk is de emotionele uitroep van de ge-
adopteerde 1k wil niet geadopteerd zijn' of 'jullie zijn mijn echte ouders 
niet', bekend. 

Staan belangen van volwassenen tegenover die van het kind? In feite is 
dit niet zo. Over de gehele levensperiode bezien blijkt het namelijk voor 
de verhouding ouder-kind van groot belang dat de laatste uiteindelljk tot 
aanvaarding van zijn identiteit kan komen, al is deze dan niet op de ge-
bruikelijke wijze tot stand gekomen (kunstmatige voortplanting, adoptie, 
scheiding). Ontstaat deze aanvaarding niet dan kan dit in extreme geval-
len leiden tot volIedige verbrelcing van de relatie met de ouder(s). 

In Nederland lopen op dit moment enige rechtszaken van 40 tot 50- 
jarigen jegens hun moeder, omdat deze de identiteit van de vader niet 
bekend wil maken. Van groot belang in dit verband is de uitspraalc van de 
Hoge Raad op 15 april 1994 (nr. 15.307 AS). In haar arrest in de zaak van 
Maria de Ruyter tegen de Stichting Valkenhorst te Breda komt de Hoge 
Raad tot de gedenlcwaardige en invloedrijke uitspraak 'dat het aan 
grondrechten als het recht op respect voor het privO leven, het recht op 
vrijheid van gedachte, geweten ... ten grondslag liggende 
persoonlijkheidsrecht mede omvat het recht om te weten van welke 
ouders men afstamt.' Even verder in dit arrest geldt dat het recht van het 
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kind prevaleert boven het eventuele recht van de moeder om de afstam-
ming geheim te houden. 

De belangen tussen ouder en kind lopen ver uiteen wanneer vrouwen 
bewust alleen een kind willen opvoeden. De eersten hebben daarbij op 
de eerste plaats hun eigen belang op het oog. Met het zogenaamde be-
lang van het kind heeft dit niets te maken. 

Artsen (of mannen) die alleenstaande vrouwen aan een kind willen 
helpen, zouden zich bepaalde vragen kunnen stellen. Ik denk ondermeer 
aan: 
- Weegt de ldndbehoefte van deze vrouw op tegen het gemis van een 
vader en de vader identificatiemogelijkheid van het kind? 
- Waarom kan deze vrouw niet op de gewone wijze een gezin vormen, 
wil zij een man alleen als zaadleverancier in haar leven toelaten? 
- Waar blijft het kind als zij de kost moet verdienen? 
- Zal zij haar dochter stimuleren met vriendjes op stap te gaan, thuis te 
ontvangen, daarmee (thuis) te slapen? 
- Zal zij haar zoon voldoende kunnen begeleiden, accepteren en stimu-
leren in zijn man-worden? 
- Loopt deze vrouw met de kans te veel gesoleerd te ralcen, en wat ge-
beurt er met het kind als zij overlijdt? 

Uit veel onderzoek (Tizard, 1974 en 1977; CBS, 1995) blijkt dat kinderen 
in eenouder gezinnen in veel opzichten minder mogelijkheden hebben 
dan kinderen in gewone gezinnen. Hun gevoelens van welzijn zijn min-
der. 

Openheid over de wijze van verwekking 

In de adoptiewereld is vanaf het begin besloten dat het adoptiekind tijdig 
van zijn adoptiestatus op de hoogte moet worden gesteld. Uit de pralctijk 
en onderzoek is het nut van deze openheid en het soms catastrofale van 
geheimhouding voor de vorming van een stabiele identiteit, bekend 
(Kirk, 1981; Lifton, 1994). 

Wanneer een donor en/of draagvrouw wordt gebruikt zijn de sociale 
ouders en de biologische ouders met dezelfden. Omdat de identiteit van 
de mens in belangrijke mate door zijn biologische herkomst wordt be-
paald, is het niet in het belang van het kind het hierover bewust onwe-
tend te laten. Soms zullen er immers zelfs medische redenen zijn om het 
kind voor te lichten. Stel dat er in de sociale familie bepaalde belangrijke 
erfelijke ziekten zijn. Het is voor het kind dan noodzalcelijk te weten dat 
deze ziekten voor hem niet relevant zijn. Een beslissing om later zelf kin-
deren te krijgen hoeft hierdoor in ieder geval niet te worden beInvloed. 

Het leven met een leugen in het gezin kan langzaam maar zeker aan de 
gezinsverhoudingen en het eigen geweten van de ouders gaan lcnagen. 
De onvruchtbare vader heeft daarbij het probleem dat hij, als tot ge-
heimhouding is besloten, maar beter met niemand over zijn onvrucht- 
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baarheid kan praten. Het is echter bekend dat de verwerldng van zo'n 
belangrijk probleem als onvruchtbaarheid niet met geheimhouding is 
gediend (Baran en Patmor, 1989). Langzamerhand ziet het er naar tilt dat 
steeds meer ouders hun kind inderdaad gaan voorlichten. 

Moet er eveneens openheid zijn over de 1VF-geboorte, waarbij geen 
donor is gebruikt? lk denk dat het verstandig is het kind hierover in te 
lichten. We weten namelijk nog niet met honderd procent zekerheid of 
deze wijze van medisch handelen geen risico's voor het kind oplevert. 
Risico's voor de moeder zijn er in ieder geval we! (Kirejczyk, 1995). 

Of een donor wel of niet anoniem moet blijven, is vaak met hartstocht 
bediscussieerd, omdat veel mensen nu eenmaal willen weten wie hun 
vader is. Men wil weten op wie men lijkt, van wie men bepaalde eigen-
schappen heeft, en dergelijke. Het gaat er veelal niet zozeer om een rela-
tie met de onbekende biologische vader te krijgen. Het echter bewust 
onmogelijk maken de biologische vader ook maar eenmaal te ontmoe-
ten, kan leiden tot ft/canes op het verleden. Het leven wordt door deze 
behoefte mm of meer bepaald. De huidige rechtszaken die volwassen 
kinderen tegen hun moeder hebben aangespannen, omdat deze niet wil 
vertellen wie hun vader is, zijn voorbeelden hiervan. Momenteel zien we 
ook KID-Idnderen op de televisie hun ongenoegen uiten over de geheim-
houding van de identiteit van hun biologische vader. Wordt het niet hoog 
tijd, dat aan deze geheimhoudingspraktijk een einde komt? We hebben 
toch de Verldaring van de rechten van het kind ondertekend? Daarin 
wordt in artikel acht gesproken over het recht op behoud van identiteit. 
Gynaecologen gebruiken vaak als argument tegen opheffmg van de ano-
nimiteit dat dan een groot gebrek aan donoren zal ontstaan. Naar mijn 
mening zal echter een goede voorlichting van eventuele donoren er niet 
toe leiden dat deze medische praktijk door een gebrek aan donoren on-
mogelijk wordt. 

Selectie van ouders 
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Ongeveer twintig procent van alle vrouwen blijft vrijwillig of niet vrijwil-
lig kinderloos (Bonsel, van der Maas, 1994, p. 24). Dit is meer dan vroeger 
het geval was. Naar verwachting kan dit percentage nog verder stijgen als 
er nog meer zogenaamde carriere-vrouwen komen. Het Amsterdams 
Medisch Centrum heeft begin 1995 besloten om uit het oogpunt van het 
belang van het kind alleenstaande vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd 
niet meet te insemineren. Zoals ik in hierboven heb aangegeven sluit tilt 
besluit aan bij bestaande Europese opvattingen over het nodig hebben 
van het kind van beide ouders. 

Wanneer we vervolgens de formele situatie rond de toepassing van de 
kunstmatige voortplartting vergelijken met die rond het adoptie- en 
pleegouderschap zijn er enkele opvallende verschillen. De minst beiang-
rijke is misschien nog wel dat adoptieouders in ieder geval zelf voor alle 
kosten opdraaien (vijftien- tot twintigduizend gulden). Wanneer je de 
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ongewenste Idnderloosheid wil verhelpen door een kind in nood te 
adopteren, dan word je met als patient gezien. Klop je met je kinder-
loosheid bij de Nederlandse dokter aan, dan ben je we! patient. Drie IVF-
behandelingen zijn dan in ieder geval gratis. Je hebt dan ook het voor-
deel, dat hoofdzakelijk medische eisen aan de vrouw worden gesteld. 
Anders dan bij adoptie het geval is, is getrouwd zijn met altijd een eis. 
Psychische gesteldheid, eventuele gezinsverhoudingen, verwerking van 
ongewenste Icinderloosheid of het verdriet door het misschien enkele 
maanden/jaren eerder overleden kind - basisvragen die adoptieouders 
krijgen voorgelegd - komen nauwelijks of in het geheel met ter sprake. 

Waarom zouden we toch zo Icritisch zijn als het om adoptie- of pleeg-
ouderschap gaat en zo weinig kritisch als het om kunstmatig verwekte 
kinderen gaat? Als wij de Nederlandse discussie over de selectie van 
ouders en goed ouderschap volgen, moeten we wel in verwarring raken. 
Enerzijds wordt het belang van de biologische vader, de anonieme do-
nor, en/of de sociale vader, bij inseminatie van alleenstaande vrouwen of 
lesbische koppels, genegeerd. Anderzijds wordt benadrulct dat de vader 
een belangrijke rol speelt bij de opvoeding van lcinderen, en hij een gro-
tere rol in het gezin moet gaan spelen, langzaam maar zeker ook speelt 
(Pott-Buter, 1995). 

Begrippen als gedeeld ouderschap, de huisman, de zorgende vader, 
zijn exponenten van deze discussie. In dit kader verschijnen resultaten 
van onderzoek waarin wordt aangetoond dat een vader voor het kind van 
belang is. De bekende Leidse pedagoog Tavecchio concludeert uitdruk-
kelijk dat 'vaders een belangrijke functie bij de opvoeding van hun zonen 
hebben' (de Volkskrant, 23-12-1995). Laat ik hier aan toevoegen dat juist 
de dochters van onbekende soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
hier verbleven op zoek gaan naar hun Amerikaanse/Canadese/Duitse 
afkomst. In Intermediairlezen we het volgende: 'De afwezigheid van een 
vader is over de hele wereld de belangrijkste factor bij de verpaupering 
van kinderen Stiefvaders of vrienden van moeder vormen als groep 
slechts een pover substituue (Intermediair, nr. 44, 1995, vertaling van 
artikel alt The Economist). Dit 'pover' wordt bevestigd in een onderzoek 
van het CBS (1995) naar de leefsituatie bij jongeren van 18-24 jaar. Het 
bleek dat jongeren uit eenouder- of stiefgezinnen (en gebruikers van soft 
drugs) het minst gelukkig en tevreden zijn. Terwill thuiswonende jonge-
ren met een goede relatie met hun ouders het hoogst scoren op de index 
'algemeen welbevinden'. 

Pleeg- en adoptiegezinnen 
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Er zijn verschillende pleeggezinnen. Sommige zorgen maar kort voor het 
kind en er wordt gezocht naar de mogelijkheid van terugkeer van het 
kind (de zogenaamde perspectief zoekende plaatsing). Andere zorgen 
!anger voor het kind en trachten de jeugdige een toekomstperspectief te 
bieden, dat vrijwel nooit terugkeer naar het gezin van herkomst betekent 
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(Itjeshorst, 1993). In totaal gaat het in Nederland om een capaciteit van 
ongeveer tienduizend plaatsingen. 

De wenring, selectie en voorbereiding van aspirant-pleegouders ge-
beurt door de vijf bovenprovinciaal werkende Centrales voor pleegzorg 
(Eindadvies Werkgroep Pleegzorg, 1991). De organisatie STAB die zich 
bezighoudt met de deskundigheidsbevordering in de pleegzorg, noemt 
de volgende vijf criteria voor pleegouderschap: 
- Is er openheid en duidelificheid in het contact? 
- Is er bereidheid om het ouderschap met anderen te delen? 
- Is er bereidheid om to werken aan een positief zelfbeeld van het pleeg-
kind? 
- Is de vaardigheid aanwezig om kinderen te helpen gedrag te verande-
ren zonder pijn to doen? 
- Is de vaardigheid aanwezig om te overzien wat het pleegouderschap 
voor gevolgen heeft in de eigen situatie? 

In een voorbereidingscursus van tien bijeenkomsten worden pleeg-
ouders op hun taalc voorbereid (Pagee, 1994). Het fenomeen adoptie-
gezin is in Nederland betrekkelijk nieuw. Vanaf 1956 konden pleeggezin-
nen, die een 'afstandsldncf hadden geIcregen, onder bepaalde condities 
dit kind juridisch adopteren. Het grote verschil tussen adoptieouders en 
pleegouders is dat de laatsten vrijwel altijd direct en soms bijna dagelijks 
te malcen hebben met de ouders van hun pleegldnd. Zij moeten ook in 
praktische zin het herkomstmilieu integreren in de wijze van omgaan 
met hun pleegkind. 

Bij de invoering van de wet, in 1956, werd hoofdzakelijk gedacht aan 
adoptie van in Nederland geboren kinderen door ongewenst kinderloze 
echtparen.' Het ging om een klein aantal: elk jaar werden er vijf- tot ze-
venhonderd Idnderen afgestaan. Spoedig bleek echter dat de adoptie-
ouders ook ldnderen uit het buitenland haalden, zoals uit Griekenland, 
Oostenrijk, Duitsland, en loegoslavie. Vaak waren dit ouders die zo min 
mogelijk met de biologische ouders te malcen wilden hebben. Toen na 
1970 het afstaan van kinderen spectaculair daalde, zochten adoptie-
ouders het nog verder weg. 

Van alle landen in de wereld kent Nederland zowel het laagste aantal 
abortussen provocatus, als teenager zwangerschappen, als (naast de 
Scandinavische landen) ter adoptie afgestane kinderen. Tussen 1970 en 
1975 daalde het aantal afgestane kinderen van 747 tot 171. Momenteel 
zijn het er ongeveer vijftig per jaar. In de Verenigde Staten (16 x meer in-
woners) worden jaarlijks nog ongeveer veertigduizend Idnderen afge-
staan. 

1 Alteen echtparen die tenminste 5 jaar run gehuwd en het kind tenminste een jaar hebben 

verzorgd kunnen een kind auridisch) adopteren. De Raad visor de Kinderbescherming doet 

eon gezinsonderzoek. Skids 1989 moeten elle adoptieouders eon voorbereidingscursus 

volgen. 
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De zes- tot achthonderd buitenlandse adoptiekinderen die de laatste 
jaren in onze gezinnen worden geplaatst, zijn voor bijna de helft jonger 
dan een jaar. In Nederland bestaat voor adoptieldnderen een toelatings-
grens van zes jaar, uitzonderingen daargelaten. Omdat in landen als 
China en India relatief meer meisjes voor buitenlandse adoptie worden 
afgestaan, is het aantal meisjes (55% versus 45%) wat groter dan het aan-
tal jongens. Tot eind 1996 zijn er in totaal bijna 23.000 buitenlandse 
adoptiekinderen gekomen. Net  als de pleegouders moeten adoptie-
ouders van een buitenlands kind sinds 1989 een voorbereidingscursus 
volgen. 

Enkele risico's en aandachtspunten 

Een belangrijk deel (15 tot 30%) van de adoptieouders heeft zelf wel kin-
deren. Hun adoptiemotieven worden voornamelijk ingegeven om een 
kind in nood te helpen. Tegelijk is een dergelijk idealisme voor de opvang 
van een buitenlands adoptieldnd riskant. Dit kind kan door zijn levens-
historie nogal wat extra aandacht vragen. Symptomen van trauma-
beleving, extreme angstreacties, herhaalde nachtmerries, of erg agressief 
gedrag zijn als gedragsstoornissen geen uitzondering (Hoksbergen, 
1996). Is het idealisme dan bestand tegen dit aandacht- en energievre-
tende gedrag van het kind? 

Uit onderzoek (Hoksbergen, Spaan e.a., 1988) weten we dat het aantal 
residentiele plaatsingen van buitenlandse adoptieldnderen uit gezinnen 
waar een of meer biologisch eigen ldnderen zijn, significant groter is dan 
in andere gezinnen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat de volgorde 
van aankomst een risicofactor vormt. Het is riskant om een kind naar 
leeftijd boven een of meer andere reeds aanwezige ldnderen te plaatsen. 
Tussenplaatsingen kennen vergelijkbare risico's. Zelfs een leeftijds-
verschil van twee jaar of minder met een al in het gezin aanwezig kind, is 
af te raden. Juist ooit verwaarloosde kinderen blijken moeilijk om te kun-
nen gaan met een betrekkelijk korte tijd later in het gezin gearriveerde 
'concurrent' (Hoksbergen e.a., 1988). Bij plaatsing uitgaan van een  na-
tuurlijke gezinsopbouw en een leeftijdsverschil van minstens drie of zelfs 
meer jaren lijkt de minste (onnodige) risico's op te leveren. Tussen beide 
ldnderen kunnen langdurige kindertwisten ontstaan. Het probleem van 
de beperkte spankracht van ouders als ldnderen kort op elkaar volgen, 
mag eveneens niet worden vergeten. Wanneer adoptieouders dus een 
tweede of derde kind willen adopteren moeten zij zich expliciet reken-
schap geven van hun eigen mogefijkheden en van de situatie van hun 
eerste en/of tweede kind. 

Omgaan met de adoptiestatus 

Een ander aan het adoptiekind verbonden aspect heeft te maken met de 
wijze waarop de adoptiestatus wordt beleefd. Alle adoptieouders worden 
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geacht met hun kind over de adoptie te praten. De meesten doen dit als 
het kind drie tot If jaar oud is. Maar dat lost voor hun kind het pro-
bleem niet op. Dat zij geadopteerd zijn, blijft een fundamenteel aspect 
van hun leven waar zij 'mee moeten leren Leven

Vorig jaar is door het Adoptie Centrum te Utrecht onderzoek gedaan 
naar de mate waarin en de wijze waarop volwassen geadopteerden hun 
adoptie beleven. Daarvoor werd een groep van ruim honderd uit Grie-
kenland afkomstige geadopteerden van vijfentwintig jaar en ouder bena-
derd. Veruit de meesten (80%) zijn gaan zoeken naar informatie over hun 
geboorteland of hun biologische ouders. Drie lcwart van hen heeft het 
lcindertehuis, waar zij ooit waren, bezocht. Opnieuw werd nit dit onder-
zoek duidelijk hoe belangrijk de oorspronkelijke ouders zijn. TerwijI de 
meesten van deze geadopteerden, nota bene, op zeer jonge leeftijd bij 
hun nieuwe ouders waren gekomen. Vrijwel allemaal hadden zij een 
goede relatie met hun adoptieouders en een behoorlijke plaats in de sa-
menleving verworven. Ze deden zeker niet onder voor een vergelijkbare 
groep Nederlandse jong-volwassenen. Toch hadden veel ouders, men 
hun kind in de puberteit zat, de hulpverlening nodig. 

Kortom: te verwachten dat met de aankomst van het adoptieldnd ook 
eindelijk het lang verwachte gezinsgelulc arriveert, is onverstandig en 
gevaarlijk voor het succes van het ouderschap. Aan het ouderschap wor-
den te hoge verwachtingen gesteld en daarmee wordt de kans op teleur-
stelling extra groot (overwegingen die trouwens voor alle ouders en in 
het bijzonder KID-IVF-ouders relevant zijn). Adoptieouders dienen zich 
daarom rekenschap te geven van het bijzondere van hun ouderschap. 
Ook zij moeten leren leven met hun jadoptiestatus'. Enkele adviezen 
hierbij zijn kortweg: 
- Benader het kind realistisch, zonder te hoge verwachtingen. Heb res-
pect voor zijn bijzondere identiteit. 
- De identiteit van het kind is door zijn adoptiestatus, de meestal andere 
raciale herkomst en zijn levenservaringen veer de komst in het gezin, 
bijzonder. 
- Houdt rekening met de negatieve bagage van het kind. 
- Adoptieouderschap is niet hetzelfde als biologisch ouderschap. De 
biologische ouders zijn voor geadopteerde relevant en dus ook voor zijn 
adoptieouders. 

Stiefouderschap 

Dat in 1979 de Wet op de stiefouderadoptie is ingevoerd, past uiteraard 
in het fenomeen van de toename van het aantal scheidingen. Ongeveer 
een op de zes kinderen maalct voor zijn eenentwintigste verjaardag de 
echtscheiding van zijn ouders mee. 

Voor kinderen heeft een echtscheiding, zowel materieel als psychisch 
grote gevolgen. Er zijn kortweg twee effecten van grote invloed op het 
welzijn van ldnderen. Allereerst gaat het kind meestal de vader missen. 
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Wanneer een mens een dierbare verliest, een persoon waaraan het is ge-
hecht, lcunnen er naast psychische ook ingrijpende lichamelijke reacties 
plaats vinden. Adoptiekinderen en lcinderen van gescheiden ouders kun-
nen in dit opzicht duidelijke overeenkomsten vertonen. Doorgaans wor-
den bij jonge kinderen die een scheiding hebben meegemaakt een drie-
tal stadia onderscheiden (Diekstra, 1994): angst, protest, ongeloof en een 
geagiteerd zoeken naar de hechtingspersoon; depressie, wanhoop, en 
het in zichzelf terugtrekken; het aanvaarden van of berusten in het ver-
lies, en herstel van het normale gedragspatroon. 

Het kind van gescheiden ouders kan de eerste tijd, soms jarenlang, 
minder goed op school functioneren, minder goed in cognitief en sociaal 
opzicht. Bij echtscheiding gaat om een rouwproces. Het kind moet ver-
werken dat er grote veranderingen in het gezin zijn en dat een belangrijk 
gezinslid is verdwenen. Bij het goed kunnen verwerken van een rouw-
proces geldt als basisvereiste, dat er in openheid over de situatie wordt 
gesproken. Kinderen moeten dus over de vertrokken ouder en de veran-
derde situatie open met de andere ouder kunnen communiceren. Waar 
dat niet het geval is, of wanneer corrununicatie alleen in agressieve, ne-
gatieve of afwerende vorm plaats vindt, bemoeilijkt dat een adequate 
rouwverwerking voor het kind sterk. Is dat laatste in het belang van de 
overgebleven ouder, meestal de moeder? 

Een tweede effect van de scheiding kan kortweg met de omgangsrege-
ling worden aangeduid. Daar waar een scheiding op een rustige, (althans 
uiterlijk zichtbaar) weinig emotionele en volwassen manier plaatsvindt, 
zullen kinderen meestal goede omgang kunnen houden met de andere 
ouder en diens familie. Waar een goede omgangsregeling niet bestaat, 
zal het rouwproces in hoge mate worden belemmerd en kunnen er zelfs 
ernstige psychische stoornissen bij het kind ontstaan. 

Een stiefvader of een nieuwe vriend van moeder is vaak geen oplos-
sing, zoals ik hiervoor al vanuit onderzoeksgegevens van het CBS (1995) 
opmerIcte. Dit onderzoek laat zien dat lcinderen uit stiefgezinnen het 
laagst scoren op een schaal voor algemeen welbevinden. De stiefvaders - 
want daar gaat het in negen van de tien gevallen om (Spruijt, 1991) - en 
de moeders lukt het kennelijk onvoldoende om het de kinderen 'volledig 
naar de zin te maken'. 

Dit beeld behoeft echter nuancering. Er zijn verschillende soorten 
stiefgezinnen. Met name het zogenoemde 'verdeelde stiefgezin' (onge-
veer een derde van alle stiefgezinnen) geeft problemen te zien. In deze 
gezinnen zijn de twee ouders het niet eens over belangrijke taken ten 
aanzien van de kinderen, bij voorbeeld over het contact met de vertrok-
ken ouder, de rol van de stiefouder, de opvoeding, en dergelijke (Spruijt, 
1991). In de 'open' of 'gesloten' gezinnen waar meer duidelijkheid en 
overeenstenuning over deze taken bestaat, is het beeld positiever. 

Een basisfout van een stiefouder is dat deze meent de vertrokken 
ouder geheel te lcunnen vervangen. Als daar met van wordt uitgegaan, de 
vertrokken ouder in zijn waarde wordt gelaten, en de nieuwe ouder ge- 
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woon voor zijn eigen plaats kiest zonder krampachtige vervangingdrang, 
is de kans op acceptatie nog het grootst. Net  als in gezinnen met oudere 
adoptiekinderen doet de nieuwe ouder er goed aan het initiatief tot toe-
nadering en intimiteit vooral aan het kind te laten. 

Enkele overwegingen 

32 

In Thouw van 25 november 1995 werd uitgebreid aandacht besteed aan 
het thema 'De zin van het gezin'. De kritische toon maar ook de ambiva-
lentie over huidige ontwikkelingen rond individu en gezin ontbralc bij de 
acht korte beschouwingen bepaald niet. Aan de ene kant staat de groep 
die wijst op het belang van het stabiele en harmonieuze kerngezin voor 
de gezonde ontwilckelingsmogelijkheden van het kind. Aan de andere 
!cant wordt gewezen op de vele veranderingen in de samenstelling en de 
functie van het gezin, en de plaats van het individu ten opzichte van het 
gezin. 

Illustratief is dat Sjoerd Beumer, hoofdredacteur van het COC-
magazine XL, zijn artikel als titel heeft gegeven 'Een zelf uitgekozen fami-
lie'. Dat is precies wat individuele volwassenen kunnen en soms ook zou-
den willen doen. Maar het net geboren kind kan dit natuurlijk typisch 
niet. Dat moet maar afwachten wat de verwekkers ten aanzien van zijn 
identiteit, zijn toekomstmogelijkheden, zijn ontplooiingskansen voor 
hem/haar onafhankelijk hebben bepaald. Immers, maar weinig ouders 
worden, zoals de huidige adoptie- en pleegouders, z6 geselecteerd en 
vervolgens op hun ouderschap voorbereid. Zou dat eigenlijk niet voor 
veel meer aspirant-ouders nuttig zijn? Zouden wij er in het basisonder-
wijs niet goed aan doen expliciet les te geven in een nieuw te vormen vak 
'Emotionaliteit en Relatievorming'? 

Bijna algemeen wordt door de acht auteurs geconcludeerd, dat de po-
litiek zich het belang van kinderen veel explicieter zou moeten aantrek-
ken. Er moet voor worden gewaakt dat ingredienten die bijdragen aan 
een gezonde ontwilckeling van kinderen, worden afgebroken, verzucht 
kinderpsychiater Treffers bij voorbeeld. Hier past de conclusie van socio-
loog De Hoog (1995, p. 49) dat het noodzalcelijk is dat het gezinsbeleid 
hoger op de politieke agenda komt te staan. ten bewindsvrouw of be-
windsman voor gezinsaangelegenheden, die tot de voornaamste taak 
lcrijgt het bezien van Ale overheidsmaatregelen op effecten voor het ge-
zin zou een stap in de goede richting kunnen zijn.' 

Uit de biologie en de erfelijkheidsleer wordt steeds duidelijker hoezeer 
genetische factoren bepalend zijn voor de persoonlijkheid en de verdere 
lichamelijke ontwikkeling (Milunsky, 1992; Schellekens, 1993). Tenslotte 
weten we uit specifieke wetenschappelijke onderzoeken (lwanek, 1987; 
Hoksbergen, Storsbergen e.a., 1995), het radioprogramma Adres Onbe-
kend en televisieprogramma's als Spoorloos hoezeer mensen hechten aan 
hun familie en bloedverwanten. Bij een reflectie op de huidige discussie 
over het gezin moet van deze verworven kennis gebruik worden ge- 
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maakt. Daaruit is eveneens basismateriaal te destilleren om enlcele soms 
zelfs gepropageerde veranderingen, zoals ouderschap door een persoon 
via kunstmatige inseminatie en draagmoederschap, ouderschap van ho-
moseksuele paren, het verborgen houden van de biologische herkomst, 
kritisch onder de loep te nemen. 

Voor de stabiele en harmonieuze ontwikkeling van het kind blijkt het 
gezin de meest aangewezen en sociaal geaccepteerde leefvorm. De afge-
lopen decennia heeft het gezin echter veel Icritiek ervaren. Misschien 
doen we er goed aan de kritiekbakens eens te verzetten en de moderne 
leefvormen onder een vergrootglas te leggen? Misschien is hiermee het 
belang van toekomstige kinderen nog wel het meeste gediend. 
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'Het nageslacht, dat is zoiets als ons collectieve ongelijk. Dat zij het toch 
aandurven, heeft to ma/con met de stilzwijgende afspraak dat ztj, de 
ouders, eerder sterven dan hun kinderen. Er schemer t eon groezelig soort 
log/ca achter; als onze kinderen ons over/even, overleven ze de dood 
Voorbij de absolute horizon van de ouders bestaat de dood niet al moe-
ten ze er wel zelf doorheen Wan der Heijden, 1996, pp. 19-20). 

Net is een menselijk drama als volwassenen graag Icinderen willen Icrij-
gen en dit niet lukt. De medische technologie heeft de kansen op een 
nageslacht vergroot. Het heeft er tevens toe bijgedragen dat mensen een 
keuze moeten maken om zich al dan niet neer te leggen bij de 'natuur-
hike' gang van zaken. De medische mogelijlcheden van bij voorbeeld in 
vitro fertilisatie zijn verleidelijk. Ms 'wensouders' geen gebruik maken 
van de mogelijkheid van kunstmatige voortplanting wacht hen vaalc een 
reactie vol onbegrip. 'le hebt toch recht op een IVF-behandeling, je hebt 
toch recht op een kind'. 

Bestaat dat eigenlijk wel: het recht op een kind? In het Nederlandse 
recht bestaat geen recht op eigendom. Wel bestaat het recht om zich ei-
gendom te verwerven en om eenmaal verworven bezit gerespecteerd te 
weten. Men heeft geen recht op een huis, men mag wel een huis kopen 
en de vrede van dat huis mag door een derde niet dan in uiterste gevallen 
worden gebroken. In juridische zin geldt voor kinderen hetzelfde. Men-
sen hebben geen recht op een kind, maar zij hebben wel het recht om 
een kind te malcen, en als zij eenmaal een kind (erkend) hebben volgt 
automatisch de zeggenschap daarover. Deze zeggenschap dient, uitzon-
deringsgevallen daar gelaten, te worden gerespecteerd. In morele en psy-
chologische zin lijkt het anders te liggen. Mensen claimen 'het recht op 
een kind'. Ter discussie staat op welke wijze mensen mogen worden ge-
holpen om nakomenlingenschap veilig te stellen en wie voor dergelijke 
hulp in aanmerking mag komen. 

In dit artikel zal ik de 'recht op een kind'-gedachte opvatten als een 
eigentijds vertoog. Het is mijns inziens een kenmerkende gedachte voor 
een sterk op de individuele mens gerichte maatschappij. lk zal ingaan op 
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de veranderingen in het denken over nakomelingenschap en verschui-
vingen laten zien aan de hand van de adoptiewetgeving en recente dis-
cussies over ouderschap. Ik zal tenslotte betogen dat de door adoptief-
ouders gewenste status van de relatie met het in zorg aangenomen kind 
niet in het belang is van dat kind. Ik zal er daarom voor pleiten het 
adoptierecht geheel te vervangen door juridische vormen van sociaal 
ouderschap. 

Emotionele behoefte aan een kind 
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Zoals eigendom, werd nakomelingenschap in het verleden beschouwd 
als een godsgeschenk. Deze vergelijldng is niet bijzonder, omdat in het 
Romeinse recht ldnderen, naast echtgenotes en huispersoneel als lijfei-
genen van de paterfamilias werden beschouwd. Tegenover het geschenk 
van het kind is de mens schatplichtig. Op basis van het principe van we-
derkerigheid (Komter, 1996) werd de zorg van ouders voor hun ldnderen 
opgevat als vanzelfsprekende tegenprestatie. Nog steeds wordt in het 
dagelijks taalgebruik gesproken over 'het kind van en `rnijn kind'. 

Zelizer (1994) laat zien dat aan het begin van deze eeuw de sociale po-
sitie van kinderen radicaal is veranderd. Binnen korte tijd is het econo-
mische belang van ldnderen als noodzakelijke bijdrage voor het gezin 
verdwenen, en is er een emotionele behoefte aan kinderen ontstaan. 
Ouders betalen niet meer om hun ldnderen te laten verdwijnen, maar 
om zich op de snel groeiende 'baby-markt' een kind aan te schaffen, als 
zij ongewenst Icinderloos zijn. Adoptief ouders zoeken niet meer naar 
Idnderlijke arbeidskracht maar naar Idnderliefde. Weliswaar begeven 
Idnderen zich nu opnieuw op de arbeidsmarkt, maar hun verdiensten 
komen nauwelijks ten goede aan het gezinsinkomen. 

Aan het einde van de negentiende eeuw startten jeugdhulpverleners in 
de Verenigde Staten een campagne om kinderen te beschermen tegen 
uitbuitende adopties. Omdat Icinderen echte liefde nodig hebben, moes-
ten opvangtehuizen een belangrijkere rol gaan spelen voor Icinderen die 
te jong zijn om in aanmerldng te komen als arbeidslcracht en te oud als 
troetelldndje. Toen verboden werd om kinderen als werldcrachten te 
adopteren werden deze tehuizen 'a reprehensible monetized version of 
working homes; the value of a child's services substituted by a cash pay-
ment from an agency' (Zelizer, 1994, p. 188). 

In de jaren dertig meldden in de Verenigde Staten kinderloze ouders 
zich massaal voor een `sentimentele adoptie'. 'Ironically, while the eco-
nomically 'useless' nineteenth-century baby had to be protected because 
it was unwanted, the priceless twentieth-century baby, "needs protection 
as never before ...(because] too many hands are snatching it" (Zelizer, 
1994, 193). Er werden nu ook andere schoonheids- en opvoedingscriteria 
aan kinderen gesteld. En opnieuw wil de ironie dat de gevaren van ex-
ploitatie door adoptie-ouders niet langer van economische maar van 
emotionele aard waren. De experts waarschuwden voor het gevaar dat 
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adoptiekinderen gebruikt zouden kunnen worden ter compensatie van 
eerder geleden verlies of onvervulde ambities. Maar toch werd de onbe-
taalbare liefde tussen ouder en kind wel degelijk economisch uitgebuit. 
Er ontstond een zwarte markt in baby's, kinderen werden ontvoerd om te 
worden verkocht aan adoptief ouders, en worden nu op eigentijdse wijze 
op Internet ter adoptie aangeboden (Le Monde, 1-6-1996). 

Sentimenteet ouderschap 

Het nalcomelingenschap is gepsychologiseerd. Door een teruglopend .  
aantal nalcomelingen is het aantal kinderen schaarser en hun waarde 
groter geworden. Ouders voelen een grote druk op zich. Uit onderzoek 
van Gerards en Queisen (in: De Graaf, 1993) blijkt dat bijna de helft van 
de ouders die zich opgaf voor een oudercursus van het Riagg hoge ver-
wachtingen had over de mogelijlcheden van een kameraadschappelijke 
band met hun kinderen. Vele ouders hadden heel wat over voor de op-
voeding van hun kinderen: een gang door het medisch circuit, adoptie en 
een verminderde kans op een maatschappelijke carriere. Kinderen zijn 
'projectie-objecten geworden (De Graaf, 1993, p. 152). Tegelijkertijd is 
het gezinsleven geIndividualiseerd en leven ouders en Idnderen vaker 
gescheiden van elkaar. De emotionele druk op de relatie wordt hierdoor 
in zekere zin wat minder, alhoewel veel ouders zich genoodzaalct voelen 
de gezamenlijke tijd die nog wordt doorgebracht dan ook volledig emo-
donee' te benutten. 

Het kind is dus een precieus object van verlangen geworden. En de 
mens heeft de illusie dat hij daar zelf voor kan zorgen. Hij heeft boven-
dien vaalc ervaren dat zijn materiele wensen worden ingelost en is deze 
bijgevolg gaan opvatten als een recht. Vandaar het gevoelde recht op een 
kind. De mens legt het lot van het leven en de dood niet langer in Godde-
lijk handen, maar heeft het naar zich toegetrokken. ICinderen zijn niet 
'anger een geschenk uit de hemel. Geboorte en dood zijn niet langer 
wonderen. De medische voortplantingstechnologie heeft die illusie van 
de letterlijke maakbaarheid van de mens bevestigd. 

In zijn gedenkschrift, zegt de oude keizer Hadrianus: 'Ik heb geen kin-
deren verwekt en dat betreur ik niet. Zeker, in de uren van vermoeidheid 
en zwalcte waarin men zichzelf verloochent, heb ik mij soms verweten 
geen zoon verwekt te hebben die mij zou hebben voortgezet. Maar dit 
ijdel verwijt berust op twee hypothesen die in twijfelachtigheid niet voor 
elkaar onderdoen: deze dat een zoon ons noodwendig verlengt en die dat 
de vreemde opeenhoping van goed en Icwaad, die massa van pietepeute-
rige en rare idiosyncratieen the een persoon vormt, het verdient te wor-
den verlengd' (Yourcenar, 1983, pp. 237-238). 

Ouders koesteren het idee dat hun leven zich voortzet in hun kinde-
ren. Deze illusie is niet onbegrijpelijk en betekenisloos. Als we ervan uit-
gaan dat de zorg voor het leven een bewijs is van de liefde voor het leven, 
dan is de drang naar (de verantwoordelijkheid voor) kinderen daarvan 
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ook een bewijs. Het is een manier om zich het leven (opnieuw) eigen te 
maken. Het biologisch mysterie van de conceptie versterkt dat gevoelen. 
Het is echter de vraag of de liefde voor het leven zich alleen kan uiten in 
de zorg voor lcinderen, en dan nog uitsluitend biologisch eigen kinderen. 
Waarom zou de zorg voor een bejaarde vrienclin, een gehandicapt fami-
lielid, een onverwachte gast die uit zijn vaderland is verdreven daarvan 
niet evenzeer getuigen? 

Ik ben het met Hadrianus eens dat het zeer twijfelachtig is dat Icinde-
ren kunnen worden opgevat als de voortzetting van het leven van hun 
ouders. Als ouders dat tot inzet van hun opvoeding nemen zijn de 
drama's meestal met te overzien, de psychoanalytische literatuur is daar-
over zonneklaar. Bovendien getuigt het van arrogantie als ouders zichzelf 
zo hoog achten dat het aanbeveling verdient die biologische constellatie 
voort te zetten. 1  En toch zijn het deze ideeen die mensen ertoe brengen 
het medische circuit te doorlopen in de hoop op een echte afstamrne-
ling. 

Adoptie als ouderbelang of kinderbelang? 
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Hoe tegenstrijdig het misschien ook moge klinken, de huidige adoptie-
wetgeving sluit aan bij de 'kind van jezelf'-gedachte. Voor veel ouders is 
adoptie van een kind ingegeven door ongewilde lcinderloosheid. Reeds in 
het klassieke Romeinse recht was adoptie wettelijk mogelijk, en werd 
gebruikt als bij gebrek aan mannelijke afstamming het voortbestaan van 
de famine in gevaar lcwam. Het recht had voornamelijk een erfrechtelijke 
functie. In het latere Justiniaanse recht werd ook rekening gehouden met 
het belang van de geadopteerde. Het is het moment waarop de overheid 
ten tonele verschijnt en zich belast met het uitvoeren van sociale onder-
zoeken om de behoeften van het kind en de capaciteiten van adoptiefou-
ders te schatten en af te stemmen. 

In het op de Code Civil geente Nederlands recht werd adoptie als een 
contractvorm opgevat en dat betekende dat uitsluitend meerderjarigen 
konden worden geadopteerd. Waarschijnlijk was men bevreesd dat fic-
tieve systemen van afstanu -ning de christelijke ideeen over huwelijk en 
gezin zouden uithollen (Bercicmans e.a., 1981). Vanaf 1838 had Neder-
land een eigen wetboek dat het Franse recht verving. De adoptie werd 
daarin met opgenomen. 

In deze eeuw is de mogelipcheid tot adoptie weer in de wet opgenomen 
en is daarin het belang van de geadopteerde centraal komen te staan. 
Aanvankelijk was het vooral een streven de positie van natuurlijke kinde-
.ren van een van de ouders door wettiging te verbeteren (Look, 1970). 
Kinderen met een verschillende achtergrond in hetzelfde gezinsverband 

1 Dit blijkt helaas niet alleen een droom van macho's te zijn maar werkelijkheid, getuige het 

feit dat beroemde mannen die zich heel wat mans voelen hun superzaad tegen veel dollars 

te koop aanbieden. 
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konden zo juridisch gelijk worden gesteld. In het nieuwe adoptierecht 
wordt de contractvorm vervangen door een publielcrechtelijke proce-
dure. In 1952 wordt door de FIOM (Federatie van instellingen voor de 
ongehuwde moeder en haar kind) een commissie ingesteld onder Leiding 
van kinderrechter mr. Overwater, die het vraagstuk van de adoptie nader 
gaat bestuderen. Het latere wetsontwerp adoptie (1954) is voor een be-
langrijk deel gebaseerd op het rapport van deze commissie (Nota, 1969). 
Daarin is voor het eerst het belang van het adoptief kind op de voor-
grand gesteld. De adoptie wordt gezien als de beste oplossing voor kin-
deren die niet meer door hun eigen ouders kunnen worden grootge-
bracht. De eerste grondregel van de Interlandelfike adoptie van de 
adoptieconventie van Geneve (1957) is dan ook: 'De adoptie is in de regel 
de beste vervanging van de verzorging door de eigen ouders of naaste 
verwanten van een kind; bij de toepassing hiervan dient men het welzijn 
van het kind tot uitgangspunt te nemen' (Nota, 1969). 

Daarmee is adoptie niet langer een manier om het familievermogen of 
een gevaar lopende afstamming veilig te stellen, maar een politiek om 
het recht van het kind op een goed gezinsleven te garanderen. De invloed 
van het werk van Bowlby (1951) op deze adoptiewetten is groot. In zijn 
rapport voor de World Health Organization pleit hij op grand van zijn 
hechtingstheorie ervoor dat kinderen the niet door hun eigen ouders 
kunnen worden verzorgd op zeer jonge leeftijd worden geadopteerd. 
Eind jaren zeventig wordt dit standpunt opnieuw naar voren gebracht in 
het invloedrijke bock Before the interest of the child van Goldstein e.a. 
(1979). Zij stellen dat kinderen het beste kurmen worden opgevoed door 
hun biologische ouders en als dat niet mogelijk is dienen ze zo vroeg en 
definitief mogelfik in een andere gezinssituatie te worden geplaatst. 

Deze zienswijzen plaatsen het individuele belang van het kind op de 
voorgrond en situeren dat in de klassieke gezinssituatie. In de nieuwe 
adoptiewetgeving wordt het recht van het kind op gezinsleven gekoppeld 
aan het belang van kinderwensende ouders. De opkomst van de adoptie 
kan niet anders dan bezien warden tegen de achtergrond van de be-
hoefte van volwassenen een gezin te stichten 2  en kinderen groot te bren-
gen om emotionele, en niet om economische redenen. Aansluitend bij 
het ideaal van het heteroseksuele gezin dat in de jaren vijftig nog in de 
meerderheid is, wordt adoptie een mogelijkheid voor kinderloze ouders 
om nakomelingenschap wettelijk te construeren. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderloze adoptanten de voorkeur geven aan 
jonge kinderen. Adoptanten die al kinderen hebben, blijken eerder ge-
neigd wat oudere kinderen in hun gezinnen op te nemen (Berckmans, 
1981). De ondervraagde ouders uit dit onderzoek blijken hun adoptie-
wens vooral te motiveren vanuit hun eigen problemen met onvrijwillige 
ldnderloosheid en veel minder vanuit het veronderstelde belang van een 

2 Deze behoefte hangt semen met de toenemende kinderloosheid. die weer onder andere 

het gevolg is van uitgestelde zwangerschapspogingen. 
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verlaten of verwaarloosd kind. `Niet het te adopteren kind is de as 
waarom de adoptie draait, maar de adoptant zelf (Berckrnans, 1981, p. 
116). Het is een juridische oplossing voor een biologisch voortplantings-
probleem. Wat de natuur niet kan, doet de wet we!! (Van Nijnatten, 
1996). 

Afstamming en ouderschap 

De adoptie is een juridisch geconstrueerde afstarruningsrelatie. Het gaat 
bij de adoptie primair niet om het bewerkstelligen van een familie-
rechtelijke relatie, zoals bij voorbeeld bij de erkenning van een kind, 
maar om het creeren van een relatie als ware er bloedverwantschap. De 
wenselijke regeling van afstammingsrecht wordt vaak vermengd met de 
behoefte bestaande verantwoordelijkheidsrelaties voor minderjarigen 
erkenning te geven. Dock (1996) stelt voor in het afstammingsrecht recht 
te doen aan wat reeds in de naam ligt besloten: 'een juridisch antwoord 
geven op de vraag van wie stam ik af'. Hij is het daarom eens met het 
voorstel van de staatssecretaris van Justitie het afstammingsrecht te laten 
aansluiten bij de natuurlijke afstamming en ziet niet waarom de juridi-
sche erkenning van andere verzorgings- en opvoedingsrelaties met zich 
mee zou moeten brengen dat het kind de afstammeling wordt van die 
volwassenen. 

Ik ben het eens met de redenatie, dat er alleen van afstamming sprake 
kan zijn in geval van het natuurlijk gegeven dat een kind uit de gemeen-
schap van een man en een vrouw wordt geboren. Maar ik zou een stap 
verder willen gaan, want mijns inziens betekent dit ook een bijna voile-
dige uitholling van het bestaande adoptierecht. Immers het juridisch 
construeren van een afstammingsrelatie is alleen nog wenselijk in situa-
ties waarin (waarschijnlijk) sprake is van natuurlijke afstamming en dit 
niet juridisch werd vastgelegd. Ik wil er tevens voor pleiten adoptie toe te 
staan in het geval waarin kinderen waarvan de afstamming niet kan wor-
den vastgesteld een afstammingsrelatie willen hebben met de degenen 
die voor hen de opvoedende verantwoordelijkheid hebben genomen. De 
Raad voor het Jeugdbeleid (1990) adviseerde destijds adoptie nog uitslui-
tend toe te laten in situaties waarin de ouders afstand van hun kind heb-
ben gedaan en waarin de ouders van het kind onvindbaar zijn. 

In de notitie Leefvormen (Kamerstukken II, 1995/6, 22 700) blijft adop-
tie echter nog steeds een recht voor volwassenen die geen enkele 
afstammingsrelatie met het kind hebben. Bovendien blijft daarin dat 
recht voorbehouden aan een bepaald gedeelte van de bevolking, name-
lijk gehuwde personen en twee personen van verschillend geslacht die 
gedurende een bepaalde periode hebben samengeleefd. De staatssecre-
taris en ook Dock leggen niet uit waarom adoptie noodzakelijk blijft. Het 
kan in ieder geval niet worden teruggevoerd op de vermeende mindere 
pedagogische Icwaliteiten van 'bepaalde' soorten ouders; homoseksuele 
ouders blijken het niet slechter of beter te doen dan heteroseksuele 
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ouders (Van Nijnatten, 1995a). En het 'economisch' argument betref-
fende de positie op de internationale babymarkt mag dan oer-Hollands 
zijn, maar heeft natuurlijk geen relatie met het belang van de betreffende 
kinderen. Er wordt slechts (ongewild) voeding gegeven aan het idee dat 
adoptie een geschikt instrument is am teleurgestelde ouders alsnog aan 
een echt lijkend kind te helpen. 

De adoptiewetgeving laat ook de gevaarlijke illusie onverlet dat de juri-
dische afstammingsrelatie meer kan bewerkstelligen clan het wettelijk 
vastleggen van bepaalde rechten en plichten. Adoptiefouders hopen met 
een adoptie vaakmeer te bereiken dan het wijzigen van famine-
rechtelijke betrekkingen. Ze koesteren niet zelden de illusie dat daarmee 
een 'natuurlijke' verbondenheid totstandlcomt, zoals die bestaat tussen 
ouders en ldnderen die door het biologisch lot aan ellmar werden gekop-
peld.3  

Het lastige van geconstrueerde relaties, zoals pleegouderschap en 
adoptie, is dat deze tot stand komen via bewuste besIuitvorining. Bij mis-
lulckingen kunnen ouders en kinderen steeds bedenken dat hun besluit 
daar mede oorzaak van was. Het idee van de lotsverbondenheid schept 
voor ouders en kinderen een zekerheid, als zij zich bij het lot neerleggen. 
Zij kunnen zich daardoor vrijelijk ten opzichte van ellcaar gedragen (Van 
Nijnatten, 1995b). Het is dubieus of dergelijke gevoelens van zekerheid 
zijn te construeren. Het komt er op aan dat ouders en landeren die an-
ders dan door het biologisch lot aan ellcaar warden verbonden, zich 
daarbij kunnen neerleggen. 

Waarom is de illusie van de adoptie, als het meer wil bewerkstelligen 
dan het creeren van bepaalde verantwoordelllIcheden, zo gevaarlijk? In 
de eerste plaats wordt de familie waaruit het kind aflcomstig is letterlijk 
weggeschreven en bestaat het risico dat de oorspronkelijke afstamming 
van het kind onvoldoende wordt erkend. De problemen van buiten- 
landse adoptiekinderen met onbekende ouders zijn bekend. Weliswaar is 
het inmiddels normaal dat adoptiefouders de afkomst van de lcinderen 
niet verloochenen, maar een nieuwe groep ouders heeft zich reeds aan-
gediend die met ongepaste trots vertellen dat zij bewust gekozen hebben 
voor een onbekende spermadonor. Mijn zorg is hoe dat verhaal aan kin-
deren verteld kan warden: 'Wie je vader is, interesseerde mij niet!' 

In de tweede plaats bestaat het gevaar dat ouders hun onvervulde 
kinderbezitsdrang projecteren op het geadopteerde kind en hun teleur-
stelling over een natuurlijk kind niet hebben verwerkt. Het kind moet 
een bij hen bestaand gat vullen. Dat wordt duidelijk tilt het gegeven dat 
veel adoptiefouders er niet over peinzen een pleegkind in hun gezin op 
te nemen. Deze kinderen brengen ouders met zich mee die in het gedrag 
van het kind zichtbaar zijn, en zijn vaak te oud om de illusie te koesteren 

3 Dere 'natuudijke' gang van zaken is bij de huidige gebocateplanning een gepasseerd 

station. 
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dat ze nog naar de handen van de adoptiefouders gevormd kunnen wor-
den. 

Sociaal ouderschap 

43 

Adoptie is in de meeste gevallen een instrument in het belang van adop-
tiefouders. Adoptiefkinderen zouden immers goed zonder een nieuwe 
afstammingsrelatie kunnen. Kinderen die voor adoptie in aanmerldng 
komen, kunnen om uiteenlopende redenen met meer bij hun natuurlijke 
ouders blijven wonen. Deze kinderen verschillen hoogstens in leeftijd 
van de kinderen die voor een pleeggezinplaatsing in aanmerldng komen. 
Voor beide groepen geldt dat zij een trieste levensgeschiedenis hebben. 
Uit psychologische literatuur is bekend dat dergelijke biografische ele-
menten, hoe traumatisch deze soms ook kunnen zijn, beter met bedekt 
en verborgen kunnen worden. landeren die niet meer bij hun eigen 
ouders kunnen blijven wonen, zijn mijns inziens dan ook niet gebaat bij 
het verdonkeremanen van die afstammingsgeschiedenis. 

Wat voor deze ldnderen vaak wel een uitkomst biedt is een gezin 
waarin het welkom is. Een gezin waarin het kind met zijn geschiedenis 
wordt geaccepteerd en waarin het niet de pijnlijke leemtes van zijn 
nieuwe verzorgers hoeft op te vullen. Het kind heeft behoefte aan een 
sociale plek waar het zijn leven kan voortzetten. Dat is de essentie van 
sociaal ouderschap: de dagelijkse verzorging en opvoeding van ldnderen 
door volwassenen die daarvoor de verantwoordelijkheid op zich willen 
nemen. 

In deze situaties is het mijns inziens niet noodzakelijk dat de feitelijke 
afstammingsrelatie wordt gewijzigd. Zelfs niet als het kind dat graag zou 
willen. Het kind zal, als ieder ander mens, moeten leren dat met alles wat 
je wilt bereikbaar is en dat de geschiedenis niet kan worden herschreven. 
Sociaal ouders en ldnderen moeten leren dat het voldoende is als zij te-
gen elkaar kunnen zeggen dat ze zoveel van elkaar houden dat ze niet 
meer anders zouden willen. 

Voor zover zij die nog met hebben, zouden sociale ouders alle rechten 
kunnen lcrijgen die natuurlijke ouders hebben. Weliswaar wordt in de 
wet met de adoptie eigenlijk helemaal geen afstamming gefingeerd en 
krijgt het kind alleen maar 'de staat van wettig kind' van de adoptiefou-
ders, maar er is wel degelijk sprake van een fictie omdat verondersteld 
wordt dat adoptie in het belang van het kind zou zijn (Waaldijk, 1996). 
De wettelijke regeling die het meest in het belang van ldnderen is, is de 
regeling die verschillende vormen van sociaal ouderschap mogelijk 
maakt. Een juridische basis yoor ouders die in de pralctijk de verzorging 
van ldnderen op zich nemen, kan zo beter worden gewaarborgd (Raad 
voor het Jeugdbeleid, 1990). 

De Staatssecretaris stelt in de genoemde nota een verdere aanldeding 
van het sociaal ouderschap voor. Dat zou een belangrijke stap voor-
waarts zijn. Ms eenmaal het sociaal ouderschap gelijke juridische moge- 
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lijkheden heeft, wat kan een juridisch geconstrueerde afstammings-
relatie voor een kind dan nog betekenen? Het extra van de adoptie is dan 
nog de formele breuk met de familie waaruit het kind afkomstig is en dat 
kan, uitzonderingen daar gelaten, niet in het belang van het kind worden 
geacht. 1k voel dan ook veel voor het voorstel van Waaldijk (1996) om het 
aanvaarden van sociaal ouderschap juridisch mogelijk te maken, waar-
mee duidelijk worth gemaakt dat het gaat om het verkrijgen van ouder-
schap en niet om het verIcrfigen van kinderen. Daarmee blijft de 
afstammingsrelatie tussen het kind en zijn biologische ouders onaange-
roerd. 

Conclusie 

De adoptiewetgeving is een onnodige rechtsfiguur, als de belangrijkste 
juridische voorwaarden voor een verantwoorde opvoedings- en 
verzorgingsrelatie in vormen van sociaal ouderschap kunnen worden 
geregeld. Ms adoptie desondanks bfijft voortbestaan is het weinig meet 
dan de bevestiging van de gevoelens van teleurgestelde ouders die niet 
kunnen verdragen dat zij geen biologisch nageslacht hebben. Het is bo-
vendien een discriminerend instituut, omdat het onderscheid aanbrengt 
tussen adoptie- en pleegldnderen, en tussen ouders die voor de zorg en 
verantwoordelijlcheid van adoptiekinderen respectievelijk pleegkinderen 
in aanmerking komen. Tegenwoordig wordt zoveel geflexibiliseerd, 
waarom dan niet het ouderschap zo juridisch ingekleed dat de diverse 
soorten relaties en verantwoordelijkheden in verschillende vormen en 
verhoudingen kunnen worden geregeld? 
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Het ouderschap worth tegenwoordig beheerst door een liefdesideologie. 
Over de verhouding tussen ouders en lcinderen wordt voornamelijk in 
termen van liefde, zorg en nestwarmte gesproken. Becht op een kind 
heeft eenieder die het kind Heide en nestwarmte kan geven. Niet alleen 
de individuele burgers zelf, ook instellingen als de Nederlandse Gezins-
raad en Emancipatieraad en zelfs de rechter zijn die mening toegedaan. 

Deze opvatting past in de algemeen gedeelde visie dat het gezin nog 
slechts een emotionele eenheid is. De economische en sociale functies 
van het gezin voor de positie van het individu zijn nog wel aanwezig, bij-
voorbeeld ten behoeve van de verwervIng van cultureel kapitaal (Bour-
dieu, 1983), maar die functies zijn ondergeschikt aan de invloed van op-
leiding en arbeid op iemands maatschappelijke positie. De voornaamste 
restfunctie van het gezin zou daarom de emotionele bevrediging in affec-
tieve relaties zijn (Giddens, 1992; Beck en Beck-Gernsheim, 1995). 

Het gezin dient ter affectieve verrijking van het individu. En aan het 
individu komt het recht toe zich individueel te venijken met een gezin. 
Homoseksualiteit of onvruchtbaarheid mogen daaraan niet meer in de 
weg staan. Ms het individu liefde en nestwarmte kan bieden, dan heeft 
het reeds daardoor recht op een kind (Veerman en Hendriks, 1996, en 
elders in dit nummer). flit recht is overigens nergens wettelijk vastge-
legd. Artikel 12 van het EVRM en artikel 23, lid 2 van het BuPo-verdrag 
spreken weliswaar van het 'recht om een gezin te stichten', maar het gaat 
daarin om een vrijheidsrecht dat door de overheid niet mag worden be-
knot. De bepalingen geven geen afdwingbaar recht op een kind of op 
kunstmatige voortplanting. 

Het geclaimde recht op een kind moet daarom in de sfeer van de pri-
vacy (artikel 8 EVRM) worden gezocht, als uitdrukldng van het lichame-
lijke zelfbeschikkingsrecht. Vooral vrouwen maken van dit lichamelijke 
zelfbeschikkingsrecht gebruik. Ontbreekt een mannelijke partner, dan 
worth deze vervangen door een zaaddonor. Zaad kan door medische tus-
senkomst worden verworven, maar kan ook door middel van adverten-
ties of in de kennissenkring worden gezocht. 2  Ontbreekt de vruchtbaar-
heid, dan kan gebruik worden gemaakt van kunstmatige medische 
technieken, eventueel met gedoneerde ei- en/of zaadcellen. Discrimina-
tie tussen gehuwden, ongehuwden, alleenstaanden en homoseksuelen is 

• De auteur is verbonden aan de Vakgroep vrouwenstudies, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
Universiteit van Amsterdam. 
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daarbij uitdrulckelijk verboden. Als er maar liefde en nestwarmte wordt 
gegeven, dan mag de medische behandefing aan niemand worden ge-
weigerd. De liefdesideologie en de gelijkheidsideologie gaari hand in 
hand. -- 

In dit artikel komt de vraag aan de orde of de belangen van kinderen 
met liefde en nestwarmte inderdaad voldoende worden behartigd. Hoe 
belangrijk de aanwezigheid van Ilefde ook is, voor een optimale sociali-
satie en identiteitsontwilckeling van lcinderen is tevens een identificatie-
structuur nodig. Deze structuur wordt vanouds geboden door het . 
verwantschapssysteem waTin het kind wordt geboren, waarin het op-
groeit tot volwassene en waarinIet tenslotte sterft en door verwanten .  
wordt begraven. • 

Voor de identiteitsontwikkeling van een kind gaat het in de verwant-
schap met zozeer om de praktische zorg en liefde die wordt geboden, 
maar vooral om de symbolische betekenis van de verwantschaps-
structuur. Daarin lcrijgen de posities van de biologische grootouders, 
ouders, vader, moeder en lcinderen hun symbofische betekenis, bij voor-
beeld in de universele mythes van geboorte, liefde en dood. Het kind 
wordt ingevoegd in een betekenisvolle structuur van onderlinge betrek-
Idngen. Deze hebben een andere strekldng dan de betreldcingen buiten 
de verwantschap. Rechten, plichten en verwachtingen zijn in de struc-
tuur zelf gegeven en ontlenen daaraan hun kracht. In deze symbolische 
orde van de verwantschap wordt het kind geIntegreerd, gesocialiseerd en 
ontwilckelt het zijn identiteit. 

Zijn in geval van niet-biologisch ouderschap liefde en nestwarmte ge-
noeg om deze symbolische orde van de bloedverwantschap te vervan-
gen? Welke symbofische referenties heeft het kind wanneer het met ano-
niem zaad en/ of met een anonieme eicel is verwekt? Waarmee moet het 
kind zich identificeren wanneer het geen plaats kan innemen in een 
verwantschapsstructuur en dus causa sui is? Zijn de liefde en nest-
warmte van de niet-biologische ouders .genoeg om de afwezigheid van 
een verwantschapsstructuur te compenseren? 

Na een inleidende beschouwing over het karakter van het 
verwantschapssysteem en de veranderingen die daarin zijn opgetreden, 
spitst het artikel zich toe op de symbofische positie van het kind. Deze 
komt tot uitdrulddng in de idee van 'het kind als geschenk'. In hoeverre 
behoudt deze idee zijn integrerende functie wanneer het kind is verwekt 
met behulp van eicel- en/of zaadceldonatie? 

1 Deze titel is ontleend aan het beroemde boek van de Amerikaanse Psychiater B. Bettel-

heim, Love is not enough: the treatment of emotionally disturbed children (1950) waarin hij 
de stelling verdedigt dat kinderen niet alleen met liefde genezen kunnen worden, maar dat 
zij tevens een identificatiestructuur nodig hebben. 

2 Over de wijze waarop zaad en kinderen 'uit de markt worden geplukt .  en over de dubieuze 
motieven van zaaddonoren, zie de aflevering van Opzij; oktober 1996 
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Daarnaast komt de vraag aan de orde of de idee van 'het kind ads ge-
schenk' ook wordt ondermijnd door andere factoren dan de maatschap-
pelijke acceptatie van kunstmatig ouderschap. Welke invloed hebben de 
veranderde positie van vrouwen in het verwaritschapssysteem en de 
nieuwe rolverdeling tussen de selcsen op de symbolische betekenis van 
het kind? 

Het verwantschapssysteem 

Het verwantschapssysteem is - in alle ons bekende culturen - het tradi-
tionele mechanisme waarmee kinderen vanuit de eerste, biologische 
eenheid met de moeder worden ingevoegd in het sociale verband van de 
famine en van daaruit in de samenleving ads geheel. 

lien verwantschapssysteem is een overlevingsstructuur, bestaande uit 
wederkerige betreklcingen tussen families, tussen generaties en tussen 
mannen en vrouwen. Deze wederkerige betrekkingen komen niet zo-
maar tot stand, maar zijn symbolisch bemiddelde ruilverhoudingen. Vol-
gens Levi-Strauss (1947) hebben deze ruilverhoudigen de volgende uni-
versele kenmerken: de religieuze of burgerlijke rituelen die onder de 
verzamelnaam 'huwelijk' zijn samen te vatten; de rolverdeling tussen de 
seksen; de cultuur van de verplichtende gift. Niet het gezin is of was de 
hoelcsteen van de samenleving, maar dit symbolische systeem van weder-
kerige betrekkingen tussen intergenerationele bloed- en aanverwanten. 

Her huwelijk 

Het huwelijk verbindt twee families, gaat aan de geboorte van het kind 
vooraf en legitimeert het door de invoeging van het kind in een 
verwantschapsstructuur van twee familielijnen. Het kind wordt daardoor 
optimaal geintegreerd en kan zijn identiteit ontwikkelen aan de hand 
van een uitgebreid referentiekader van familiegelijkenis, familie-
geschiedenis, familieverhalen enzovoort: hoe belangrijk deze symboli-
sche betekenissen zijn, moge blijken uit de wereldliteratuur en de rol die 
de familieroman, de familievete en het familie-album daarin speelt. 

De rolverdeling tussen de seksen 

De rolverdeling tussen de seksen verschaft het kind een symbolisch refe-
rentiekader voor de ontwiklceling van zijn geslachtsidentiteit. Het gaat 
hier niet om de praktische rolverdeling maar om de symbolische figuur 
van De Moeder en De Vader. De biologische eenheid tussen moeder en 
kind worth doorbroken door de vader die het kind tilt de symbiose met 
de moeder haalt en vanuit de imaginaire (voortalige) orde naar de (ta-
nge) symbolische orde leidt, waarin het kind van in-fans (zonder taal) tot 
een sprekend subject en individu kan worden. De vader doet dat door 
het kind een (zijn) naam te geven. Het kind wordt daardoor geklentifi- 
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ceerd als een zelfstandig subject dat zich met meer identificeert met de 
moeder. De naamgeving bevrijdt het kind van zijn verlangen naar de 
moeder (etre tout pour la mere, coucher avec la mere). Het gaat hier met 
zozeer om de lijfelijke aanwezigheid van de vader, maar om de Wet die 
hij representeert en die door de moeder wordt gehonoreerd, namelijk de 
Wet van het incestverbod (Mooij, 1975). Het incestverbod is de noodza-
kelijke conditie om het gezin uit zijn natuurlijke beslotenheid te halen. 
Het dwingt de gezinsleden tot het aangaan van bindingen buiten het ge-
zin en aanverwantschappen te creeren, volgens Levi Strauss (1947) het 
begin van elke samenleving. 

De symbolische driehoeksverhouding Vader-Moeder-Kind heeft onze 
cultuur doordrenkt. In de kunst, de mythologie, het christendom, de psy-
choanalyse en het recht komt de triangulaire structuur terug en verleent 
betekenis aan ervaringen en pralctijken ook buiten de verwantschap. 

De cultuur van de gift 
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De verplichtende giftcultuur structureert de verwantschap. In een van de 
belangrijkste werken van de moderne antropologie - Essai sur le don 
(1923) - beschrijft Mauss hoe in primitieve samenlevingen de gift met 
een incidentele en vrijblijvende daad is, maar is ingebed in een totaal-
systeem van duurzame obligatoire betreklcingen. Dit systeem maakt 
vrede, handel en uitwisseling van goederen mogelijk. Wanneer vrouwen 
ten geschenke worden gegeven en kinderen krijgen binnen een ander 
stamverband, komen bovendien bloedverwantschappen tussen groepen 
tot stand. Deze blijken de grootste garantie voor blijvende wederkerige 
betreldcingen te bieden. 

De oorsprong van de sociale en morele code van de wederkerigheid 
moet in de familiale betrekkingen worden gelokaliseerd. Elke nieuwe 
generatie continueert en activeert de wederkerigheid van de betrekkin-
gen. Het kind is daarom volgens Godbout (1992) het geschenk par excel-
lence. 

De giftcultuur en de idee van het kind als een geschenk is ook in de 
huidige tijd nog aanwezig. Het taalgebruik geeft hiervan blijk. Kinderen 
worden geassocieerd met wensen, verlangens en geschenken. Ouders 
'Icrijgere een kind. De vrouw `schenke haar man een kind. Het kind is 
door God `gegeven', deodatus. Aan het kind wordt het leven 'geschonken'. 
Het kind is niet alleen een geschenk, er wordt ook aan het kind geschon-
ken. Ouders willen hun leven `geven' voor hun kind. 

Overigens ligt hier ook de bron voor familieneurosen. Waar te veel of te 
weinig wordt gegeven, ontstaan pathologische afhankelijkheids-
verhoudingen. Er komt in dat geval geen socialisatie in wederkerigheid 
tot stand, maar er is sprake van verwaarlozing en uitsluiting. 

De door Levi-Strauss genoemde en door anderen nader uitgewerkte 
kenmerken van het verwantschapssysteem staan alle onder druk. Het 
huwelijk gaat niet meer dwingend aan de voortplanting vooraf, de rolver- 
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deling tussen de selcsen heeft haar rigiditeit verloren, alleenstaande en 
homoselcsuele ouders zijn sociaal geaccepteerd en zoeken volwaardige 
juridische erkenning. Economische en sociale individualiserings-
processen hebben andere - vooral gereduceerde - betekenissen van de 
verwantschap tot gevolg gehad. De belangrijkste betekenis die is overge-
bleven is die van de emotionele bevrediging: 

In dit artikel gaat het om de vraag wellce invloed deze veranderingen 
op de symbolische positie van kinderen hebben. Om deze complexe ma-
terie ietwat te ordenen, is het door Godbout (1992) gebruikte en aan 
Hirschman (1970) ontleende onderscheid in loyalty- , voice- en exit-
systemen behulpzaam. Deze termen worden hieronder toegelicht. 

Verwantschap als loyallteltssysteem 

Het kind is een gift, tegelfikertijd is aan het kind het leven gegeven. Wat 
het heeft ontvangen zal het moeten teruggeven in de zin van doorgeven. 
Zo ontstaat in het verwantschapssysteem - als plaats van primaire socia-
lisatie - zijn vermogen tot wederkerigheid. Van daaruit zet dat vermogen 
zich voort als solidariteit buiten de verwantschap. Wederkerigheid wordt 
op deze wijze het tacit principle dat aan elke samenleving ten grondslag 
ligt (Fuller)  1964). 

In de primaire socialisatie in wederkerigheid gaat het niet zozeer om 
materiele objecten en prestaties, maar om de symbolische betekenis 
daarvan. Door de ruil ontstaan erkenning, dankbaarheid, wederkerig-
heid, schuld en aanspraak. Hierdoor komt een intersubjectieve relatie tot 
stand en ontwiklcelt het kind een attitude van vertrouwen en verant-
woordelllicheid. Wanneer dit vertrouwen over generaties wordt geconti-
nueerd - zoals in een sterke symbolische orde gebeurt - ontstaat een 
zichzelf versterkend proces en wordt inderdaad een overlevingsstructuur 
bereikt. Er ontstaat dan een systeem van intergenerationele wederkerig-
heid dat aan de begunstigden sociale zekerheid, veiligheid, duurzaam-
heid en loyaliteit verschaft. 

Een vergelijking met de juridische figuur van de trustverhouding is 
hier adstructief. De trustee houdt goederen onder zich ten behoeve van 
anderen die nog niet over die goederen kunnen beschikken, bij voor-
beeld omdat zij te jong zijn, of omdat zij onder curatele staan. Wat de 
trustee ter bewaring heeft ontvangen, moet hij onderhouden opdat hij in 
dezelfde omvang en Icwaliteit kan doorgeven wat hij heft ontvangen. De 
trustverhouding staat of valt met de betrouwbaarheid en het vertrouwen 
van de partijen. 

Tegelijkertijd is het op vertrouwen gebaseerde verwantschapssysteem 
een systeem van onvrijwilligheid. De betrekkingen en plichten zijn niet 
zelf gekozen, maar ingeweven in een verplichtend geheel van bloed- en 
aanverwantschap, waarin gegeven en ontvangen wordt en daarom moet 
worden terug/doorgegeven. 
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Om de aard van dit systeem - en de veranderingen daarin - te verdui-
delijken, gebruilct Godbout het beroemde conceptuele onderscheid van 
Hirschman in loyalty -, voice - en exitsystems. Het exit-systeem heeft be-
trekking op de markteconomie. De consument komt met meer terug 
wanneer het produkt hem tegenvalt. Het voice-systeem betreft de poli-
tiek en publieke sfeer, waarin lidmaatschap een lcwestie van overleg en 
spreken is. Het loyalty-systeem betreft de onvrijwilligheid en onophef-
baarheid van familiale relaties. 

Het verwachtingsniveau ten aanzien van familieleden ligt hoger dan 
ten aanzien van vrienden of collega's. De breulc met familieleden wordt 
als ingrijpender ervaren dan de breulc met anderen. Tegen vrienden kun 
je zeggen le bent mijn vriend met meer', maar je kunt met zeggen Iij 
bent mijn broer, vader of moeder met meer'. 

Wanneer dat toch gebeurt, is er meestal op een tragische wijze sprake 
van verbroken wederkerigheid of onevenwichtigheid in de keten van ge-
ven, ontvangen en teruggeven. Het verwantschapssysteem is er in dat 
geval kennelijk met in geslaagd de wederkerigheid van de betrekkingen 
te handhaven. Mensen kiezen dan voor de exit-optie of proberen door 
middel van de voice-optie alsnog de wederkerigheid te herstellen. Waar 
de transformatie van het loyaliteitssysteem door de introductie van 
voice - en exitopties in eerste instantie voor vrouwen bevrijdend heeft 
gewerkt, daar is deze transformatie voor lcinderen riskant. 

In geval van_kunstmatig ouderschap waarin kinderen zijn verwekt met 
behulp van zaad- en of eiceldonatie, kunnen familieleden immers - net 
zoals in geval van adoptie - wel zeggen 'jij bent mijn ouder of kind niet 
meer, en je bent het ook nooit geweest.' De afwezigheid van de symbo-
liek van de gift wreekt,zich hier. Want een donatie is geen gift. 

In geval van sociaal ouderschap is de eicel en/of zaadcel gegeven door 
een derde. In geval van adoptie is het kind zelf gegeven. Maar het zijn 
donaties die buiten het duurzaamheidssysteem van geven, ontvangen en 
teruggeven staan. Een gefsoleerde gift is geen gift meer die integratie- en 
cohesie-effecten genereert. De donatie van bloed, organen, sperma of 
eicellen ontbeert het kenmerk van de gift: namelijk dat in de gift ook 
zichzelf wordt meegegeven. In dit soort donaties wordt niet het zelf gege-
ven, maar een afgesplitst onderdeel ervan dat wordt getransponeerd of 
getransplanteerd. Er is - zeker in geval van anonieme donatie - niet 
sprake van een interpersoonlijke handeling, maar van een medisch-
technisch gemetheerde handeling die vreemd is aan elke menselijke 
communicatie. Het bekende onderscheid van Habermas tussen systeem 
en leefwereld is hier bij uitstek van toepassing. Aan de intrede van het 
kind gaat met het verwantschapssysteem van de leefwereld vooraf, maar 
een technische systeeminterventie. Het kind-is niet langer een gift, maar 
een donatie. 

Ook al zullen niet-biologische ouders het kind als een geschenk erva-
ren, de bron van het geschenk is een essentieel andere dan bij bloedver-
wantscliap. De wederkerigheidsketen zal niet vanuit de genealogische 
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verwantschap kunnen worden voortgezet. Aan wie moet het kind terug-
geven of doorgeven, als het niet weet van wie het heeft ontvangen? Het 
kind kan slechts wensen dat zijn 'wensouders erin slagen hem in een 
duurzame, veiligheid en zekerheid biedende, wederkerigheid te sociali-
seren. Maar de principiele ophefbaarheid van de banden blijft een risico 
voor het kind. De wederkerigheid is eerder van vriendschappelijke, dan 
van familiale aard en mist daardoor de ruimte voor de lotsverbonden-
heid the juist in tijden van fatale gebeurtenissen het diepste wezen van 
de loyaliteit laat zien. Is liefde zonder verwantschappelijke structuur ge-
noeg? 

Verwantschap als exit-systeem 

Vanuit de optiek van het kind als een geschenlc, komen ook andere facto-
ren in het vizier die deze symbolische positie bedreigen. Het betreft dan 
niet meer de kinderen die bij niet-biologische ouders opgroeien, maar 
alle kinderen. Gedoeld wordt op het logisch neveneffect dat de verande-
ring in de symbolische positie van vrouwen heeft op haar kinderen. 

Niet alleen kinderen worden immers met de gift geassocieerd, ook 
vrouwen vervullen een belangrijke rol in de symbolische  ruil- 
verhoudingen. De eerste vrouw in de Grielcse mythologie is Pandora, de 
vrouw die alles geeft. De vader 'geeft' zijn dochter ten huwelijk. De vrouw 
'geeft zich' in de liefdesact. De man 'neemt' haar. Tegellikertlid is de 
vrouw degene die geeft. Geschenlcen worden door vrouwen gegeven 
(Cheal, 1988; Komter, 1996). De objectisubjectpositie van vrouwen - het 
hart van het vrouwenvraagstuk - komt nergens scherper aan de orde dan 
in de positie die de vrouw in de symbolische orde van het intergene-
rationele verwantschapssysteem inneemt (Simmel, 1890; Levi-Strauss, 
1947). De accessoire verhouding tussen vrouwen en kinderen impliceert 
dat elke verandering in de feitelijke positie van vrouwen gevolgen heeft 
voor haar symbolische positie en dus ook voor de symbolische en feite-
lijke positie van het kind. 

In de maatschappelijke positie van vrouwen is een revolutionaire ver-
andering opgetreden als gevolg van een complex aan oorzaken en ont-
wilckelingen. De demystificatie van de voortplanting door de medische 
wetenschap in de vorige eeuw, de introductie van anticonceptiva in deze 
eeuw, de gestage gelijkberechtiging van vrouwen op de terreinen van po-
litiek en arbeid, de ideologie van seksegelijkheid en zelfbeschikking, eco-
nomische en sociaal-culturele ontwilckelingen hebben vrouwen in be-
ginsel de mogelijkheid geboden zich los te malcen van huwelijk, 
moederschap, verwantschap en de verplichtende wederkerigheidsketen 
die daaraan inherent is. 

Naarmate het individu verder 	raakt van het verplichtende net- 
werk van huwelijk, ouderschap en verwantschap, raakt het meer gebon-
den aan en afhankelijk van loonarbeid of uitkering (Glendon, 1983). De 
plichten van de loonarbeid laten zich echter moeilijk in evenwicht bren- 
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gen met de plichten van de verwantschap. Deze frictie is het heden-
daagse vrouwenprobleem bij uitstek. 

In het gezin is mede ten gevolge van deze frictie een 'onderhandelings-
huishouding' ontstaan. Het enthousiasme waarmee deze term van De 
Swaan is overgenomen als treffende typering van het tegenwoordige ge-
zinsleven, suggereert dat een gelijke onderhandelingspositie de weder-
kerigheid tussen mannen en vrouwen herstelt die in de traditionele ver-
houdingen verloren is gegaan, of nooit aanwezig is geweest. 3  Het is 
echter de vraag of dat zo is. Binnen een wederkerigheidsbetrekking gaat 
het om alternerende gehjkheid. Een verhouding wordt als rechtvaardig 
ervaren wanneer in de loop van de tijd over en weer 'verevend' wordt. 
Door de keten van geven, ontvangen en teruggeven staan partijen in wis-
selende posities van gerechtigd- en verschuldigd-zijn tegenover elkaar. 
Juist deze wisseling van posities houdt de keten en daarmee de loyaliteit 
en cohesie in stand. Verbreking van de wederkerigheidsketen of een 
langdurige onevenwichtigheid daarin doet gevoelens van onrechtvaar-
dige behandeling ontstaan. In die zin moet de strekking van het femi-
nisme dan ook eerder als een herstel - of introductie - van wederkerig-
heid tussen mannen en vrouwen dan als een gelijkheidstreven worden 
gezien. 

In een onderhandelingshuishouding echter waarin partijen als gelij-
ken tegelijkertijd en gelijkelijk willen oversteken, vervangt het do ut des-
dictaat van de markt de loyaliteit van de verwantschap. Het gezin verlaat 
het loyaliteitssysteem en gaat via een voice-model over naar het exit-
systeem van de markt. . 

Waar dat het geval is, verkeert het kind in een andere socialisatiesfeer 
dan in het traditionele verwantschapsmodel. De zorg en de prestaties die 
het kind ontvangt zijn niet meer ingebed in een morele wederkerigheid-
structuur, maar worden als economische activiteiten tussen de ouders 
'verrekend', of als uitbestede prestaties met derden 'afgerekend'. Het stre-
ven van de overheid om de private zorgarbeid te commercialiseren in het 
kader van het werkgelegenheidsbeleid, bevordert dit proces van ont-
symbolisering van de zorg die in een verwantschap over en weer wordt 
gegeven. Het wassen van een kind en het wassen van de vaat worden 
dientengevolge als equivalente prestaties gezien (Gorz, 1988). 

Aan het kind wordt niet meer gegeven, maar gedoneerd. Het kind 
hoeft alleen maar te ontvangen, maar niet meer terug te geven of door te 
geven. Het wordt uit de wederkerigheidsketen ontslagen, omdat wat het 
kind ontvangt ter pleldce wordt afgerekend. Het kind wordt daardoor in 
economische ruilverhoudingen gesocialiseerd. In deze context kan het 
kind ook zelf niet langer als een gift worden opgevat. 

3 In dit artikel gaat het uitdrukkelijk om het systeem van wederkerigheid m.b.t kinderen. Hoe 
de wederkerigheidsverhouding tussen mannen en vrouwen ligt is een verhaal apart dat hier 
niet aan de aide komt • 
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Vriendschap in pleats van verwantschap? 
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Opnieuw de vraag: is Heide genoeg am deze verandering van het 
verwantschapssysteem op te vangen? Gaat het in de ouder-ldndrelatie 
inderdaad alleen maar om Refs:le en nestwarmte zoals pedagogen, soda-
logen en juristen in koor roepen? Of heeft het kind daarbuiten oak de 
identificatiestnictuur van een verwantschapssysteem nodig waarin het 
kind als een gift wordt gezien en waarin het een schalcel is in duurzame 
wederkerigheidsbetrelddngen? 

Ads het verwantschapssysteem niet meer op de verhouding man-vrouw-
kind is gebaseerd, noch op de - voor wederkerigheid noodzakelijke - ver-
plichtende loyaliteit, welke andere structuur is dan denkbaar die de-
zelfde, sociaftserende, eigenschappen heeft? Ben vaalc gehoord antwoord 
is dat vriendschapsnetwerken diezelfde eigenschappen zouden hebben 
en bovendien door hun vrijwillig karalcter garant zouden staan voor min-
der loyaliteitsconflicten. 

Mij kan dat antwoord niet overtuigen. Aan geloofwaardige en loyale 
vriendschappen gaat een geloofwaardige en dus sterke identiteit vooraf. 
Ben sterke identiteit wordt in de eerste levensjaren gevormd, is daarna 
althans veel moeilijker te ontwikkelen. In de eerste levensjaren gaat het 
am een even fundamenteel als precair proces van veilige hechting en 
identiteitsverwerving in een geleidelijke en symbolisch genormeerde 
overgang van natuur (biologische oorsprong) naar cultuur. Wanneer de 
symbolische orde van de verwantschap worth genegeerd, wordt de ver-
wantschap teruggebracht tot wat Baudrillard noemt 'de nulgraad van het 
zftre (Van Gils, 1986). De verhoudingen tussen ouders en Icinderen zijn 
dan niet meer ingebed in een systeem van symbolische betekenisgeving, 
maar in een semiotisch systeem van lege tekens waarin biologische en 
niet-biologische ouders, ouders en verzorgers, ouders en vrienden, affec-
tieve en pralctische verzorging onderling inwisselbaar warden. Het wekt 
geen verbazing dat in deze context vriendschap als nieuw socialiserings-
mechanisme wordt aangemerkt. Vriendschap is immers veel minder sym-
bolisch bemiddeld dan de bloedverwantschap en de ouder-kindrelatie, 
laat zich daarom beter rijmen met objectieve ruilverhoudingen en maakt 
fricties tussen arbeidsplicht en vriendschapsplicht minder pijnlijk. 

In die zin is het vriendschapsnetwerk de adequate socialiseringsstruc-
tuur in een samenleving waarin het individu in toenemende mate onder-
geschikt raakt aan de eisen van de arbeidsmarkt. Reeds daarom moeten 
vriendschapsnetwerken als alternatief voor het verwantschapssysteem 
met argwaan warden bekeken en verdient de loyaliteit van de verwant-
schapsstructuur de voorkeur. Naarmate deze krachtiger is ontwikkeld, is 
de autonomie van het gezin 'miners grater en de invloed van sociale en 
economische disciplineringskrachten navenant geringer. Om die reden 
past de versterldng van de verwantschapsstructuur oak in een moderne 
samenleving die persoonlijke waardigheid voorop stelt. 
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Kinderen krijgen - een 

(voor)recht? 
Enige grond- en mensenrechtelijke beschouwingen 

mr. drs. A.C. Hendriks en mr. G.J.M. Veerman .  

Hoe vanzelfsprekend we het momenteel vinden dat we de menselijke 
voortplanting met behulp van allerlei (anti-)conceptietechnieken inmid-
dels grotendeels naar onze hand kunnen zetten, blijkt wel uit de veran-
dering die de Nederlandse taal de afgelopen jaren in dit opzicht heeft 
ondergaan. Nieuwe zegswijzen als 'Idnderen nemen' of 'aan de kinderen 
gaan' zijn gestaag de plaats gaan innemen van de aloude uitdrukking 
'kinderen krijgen'. 

Het reguleren van het voortplantingsproces wordt dusdanig gewoon 
gevonden, dat veel mensen het de normaalste zaak van de wereld vinden 
dat zij optimaal in staat worden gesteld om het (al dan niet) Icrligen van 
kinderen te beinvloeden. Zo heeft het ook een zekere vanzelfsprekend-
heid gelcregen dat de overheid de toegang tot voorbehoedsmiddelen 
waarborgt en dat voor een - naar objectieve medische maatstaven - be-
handelbare fertiliteitsstoornis een beroep kan worden gedaan op kunst-
matige bevruchtingstechnieken. Aldus is het (niet) Icrijgen van kinderen 
in de optiek van velen langzamerhand verworden tot een recht. 

Het Nederlandse recht - en het familierecht in het bijzonder - heeft 
geen gelijke tred gehouden met de snel gewijzigde maatschappelijke ver-
houdingen en opvattingen (Van Wamelen, 1996). Volgens het huidige 
recht is het 'nemen' van Idnderen - in de zin van het met voortplantings-
hulp, adoptie of pleegouderschap lcrijgen van kinderen - nog altijd (gro-
tendeels) voorbehouden aan gehuwden. Heteroselcsueel samenwonen-
den worden inmiddels in veel opzichten gelijkgesteld aan echtparen. 
Hoe anders ligt dit bij niet-traditionele gezirtnen (Hendriks, 1995). Voor 
'andere (samen)leefvormen - en dan met name die gezinnen, die de 
schijn van het biologisch ouderschap niet kunnen hooghouden (Van 
Vliet, 1992) - zijn er vaak allerlei juridische (en praktische) beletselen die 
in de weg staan aan het vervullen van een Icinderwens. 1  

• De auteurs zijn respectievelijk universitair docent verbonden aan de Sectie Gezandheids-

recht van de vakgroep bestuursrecht van de Universiteit van Amsterdam alsmede 

toegeveegd onderzoeker aan het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van 

de Universiteit Utrecht, on universitair docent verbonden aan de Vakgroep Encyclopedie 

van de Universiten van Amsterdam. Beide auteurs zijn actief binnen de werkgroep 

gezondheidsrecht van het Nededands Juristen Comite voor de Mensenrechten (NJCM). 
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Zo is het juridisch ouderschap te onzent nog immer voorbehouden 
aan twee personen van verschillend geslacht en is adoptie het preroga-
tief van echtparen2  die minimaal vijf jaar gehuwd zijn geweest. 3  Aileen-
staanden en lesbische paren hebben bovendien vaak geen of slechts zeer 
beperkte toegang tot ktmstmatige bevruchtingstechnieken. 

In onderstaande bijdrage zal worden onderzocht of het recht op een 
kind, of beter gezegd de aanspraak om in staat te worden gesteld tot 
voortplanting (hierna: recht op procreatie), is voorbehouden aan echtpa-
ren en daarmee gelijk te stellen heteroseksuele paren. 4  In het bijzonder 
zal worden bezien in hoeverre `andere' (samen)leefvormen met een be-
roep op de grond- en mensenrechten gelijke toegang kunnen claimen tot 
kunstmatige voortplantingstechnieken. Fertiliteitshulp kan zijn aange-
wezen indien een zwangerschap vanwege een medische indicatie - bij 
voorbeeld een stoornis van de eileiders - uitblijft of vanwege een sociale 
indicatie - het ontbreken van een partner (van het andere geslacht). Om 
een goede vergelijking mogelijk te maken, spitst onderstaande bijdrage 
zich toe op de Icwestie van de (on)geoorloofdheid van verschillende 
toelatingscriteria bij gelijke medische indicaties. 

Recht op procreatie 

57 

In het maatschappelijke debat over toegang tot kunstmatige 
bevruchtingstechnieken wordt regelmatig gesteld dat mensen het recht 
hebben om zich voort te planten. Juridisch gezien is het onzinnig om te 
spreken over een (afdwingbaar) recht op voortplanting/een kind. Dit 
volgt alleen al uit het feit dat volgens ons recht ieder mens vanaf zijn ge-
boorte drager is van rechten (rechtssubject) en geen voorwerp van rech-
ten (rechtsobject) kan zijn (vergelijk artikel 1:1 lid 2 BW). De grondge-
dachte is hier de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen. Het 
krijgen van Icinderen kan daarnaast van niemand worden afgedwongen 
(Leenen, 1994; De Bruijn-Liickers, 1994). Of, zoals Tomasevslci het for-
muleerde, 'International human rights law (...) recognizes the right ofthe 
child, not a 'right' to a child' (Tomasevski, 1995). 

Het ongeschreven recht op procreatie moet primair worden opgevat 
als een vrijheidsrecht. Dit recht, of beginsel (Leenen, 1994), staat in 

1 Opvallend genoeg heeft de Human Fertilisation and Embryology Authority in het conserve-

tieve Groot-Brittannie een betrekkelijk liberale Code of practice voor voortplantings- 

deskundigen opgesteld. Volgens deze behandelingsstandaard staat fertiliteitshulp open 

voor kinderloze vrouwen met een 'husband or partner Of any): Zie par. 3.16 (herziene versie 

van 1993). 

2 Zie evenwel Hof Amsterdam 13 april 1995, NJ 1996, 240. 

3 HR 10 november 1989, NJ 1990, 497. 

4 De juridische aspecten van adoptie en pleegouderschap - ons inziens volwaardige 

alternatieven voor het krijgen van 'eigen' kinderen - zijn onderwerp van aparte beschou-

wing in dit nummer van Justitiele verkenningen en warden mitsdien hier niet nader 

uitgediept 
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nauwe relatie tot enige nadrulckellik gepositiveerde grond- en mensen-
rechten (Veerman en Hendriks, 1996). Alvorens nader op deze rechten in 
te gaan, zullen we eerst trachten de betekenis van het recht op procreatie 
te articuleren. 

Het recht op procreatie wordt in de rechtsliteratuur doorgaans om-
schreven als een afweerrecht. Het recht is in de loop van deze eeuw tot 
ontwilckeling gekomen in reactie op allerlei omstreden sterilisatie-
pralctijken. In de Verenigde Staten was in de jaren dertig een discussie 
ontstaan nadat aw Holmes, rechter van het Supreme Court, instemde 
met de voorgenomen sterilisatie van een verstandelijk gehandicapte 
vrouw onder het mom van 'three generations of imbeciles is enough: 5  

In 1942 deed hetzelfde gerecht afstand van de gewraakte uitspraalc. In 
de zaalc Skinner v. Oklahoma stelde het bog Gerechtshof dat een wet, 
die de verplIchting omvat tot het ondergaan van een sterilisatie, in strijd 
is met one of the most basic rights of man (sic]. Marriage and procrea-
tion are fundamental to the very existence and survival of the race: 8  

Soortgelijke uitspralcen, waarin sterilisatie zonder (rechtsgeldige) toe-
stemming van betrokkene of diens vertegenwoordigers werd aangemerkt 
als strijdig met het recht op procreatie, volgden in diverse landen, 5  waar-
onder Nederland. 8  Bovengenoemde situaties betreffen ingrepen in het 
lichaam met gevolgen voor de fysieke mogelijkheid tot voortplanting. In 
deze zin opgevat is het recht op procreatie een verbijzondering van het 
recht op lichamelijke integriteit in strikte zin. 

De betekenis van het recht op procreatie is in de loop der jaren ver-
ruimd. Thans wordt dit recht doorgaarts beschreven als het recht om 
zonder bemoeienis van buitenaf te mogen beslissen over het al dan rtiet 
nemen van kinderen (Cook, 1993; Tomasevski, 1994; Cook, 1995; Sulli-
van, 1995). De overheid, en eventueel derden, behoort deze reproduk-
tieve vrijheid ten voile te respecteren en mag daarvan slechts afwijken 
indien vitale belangen van anderen dreigen te worden geschaad. In deze 
ruimere betekenis is het recht nog steeds een klassiek vrijheidsrecht. 

Ondanks de verbreding wordt het recht op procreatie in de literatuur 
niet beschouwd als directe grondslag voor een claimrecht op nageslacht 
of op toegang tot kunstmatige fertilisatietechnieken (Leenen, 1994). Wel 
ligt er een taalcvoor de overheid om te waarborgen dat de vrijheid daad-
werkelijk kan worden uitgeoefend. Daartoe zal ze de nodige maatschap-
pelijke voorwaarden moeten scheppen. Tegen bedreigingen van de vrij- 

5 Buck v. Bell, 274 U.S. 200 09271 op p. 207. 
6 Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942). op p.541. 

7 Voor Engeland. zie House of Lords in Re D (a minor) 11976] 185 en In re B [1987] 2 All ER 

206. Voor Canada. zie Supreme Court in Re Eve (1987) 31 DLR (4th) 1. Voor Australia. zie 

HO Court of Australia in Department of Health v. J.WB. and S.M.B. (1992) 66 AUR 300. 

8 Zie bij voorbeeld Rb. Alkmaar 11 februari 1988, TvGR 1989, p.96. Het Medisch Tuchtcollege 
waarschuwde in 1972 ook reeds eon vrouwenarts wegens sterilLsatie van een pafiente 

zonder hear toestemming. Het college verwees toen evenwel niet near het recht op 
procreabe. MTC Den Haag 7 december 1972, Medisch contact nr. 9, 1973, p. 261. 
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heid door derden zal ze bescherming moeten bieden. Te onderzoeken is 
of hieraan toch niet zekere aanspralcen op medische hulp bij de voort-
planting kunnen worden ontleend. 

Het ongeschreven recht op procreatie moet volgens de meeste auteurs 
worden gezien in het verlengde van ondermeer het recht op privacy (ar-
tikel 8 Europees Verdrag voor de bescherrning van de rechten van de 
mens en fundamentele vrijheden (EVRM), artikel 17 Internationaal Ver-
drag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en artikel 10 
Grondwet [Gw]) en het recht om een gezin te stichten (artikel 12 EVRM 
en artikel 23 lid 2 IVBPR). Aangezien de voortplanting ook direct raakt 
aan de gezondheid van en de (gezondheids)zorg aan vrouwen - en fertili-
teitsstoornisen in toenemende mate door medisch handelen kunnen 
worden verholpen - is er ook een nauw verband met het recht op ge-
zondheid (artikel 12 Internationaal verdrag inzake economische, sociale 
en culturele rechten (IVESCR), artikel 12 VN-Vrouwenverdrag, artikel 22 
Gw). Vanuit deze rechten kan het recht op procreatie nader worden inge-
vuld en, zonodig, worden begrensd. 

Door de medische ontwildcelingen op het gebied van de kunstmatige 
bevruchtingsmethoden is de interpretatie van het recht op procreatie, in 
de zin van een recht voorbehouden aan echtparen/heteroselcsuele pa-
ren, onder druk komen te staan. Daarnaast hebben de gewijzigde opvat-
tingen in maatschappij en rechtspraalc over huwelijk, gezin en ouder-
schap en de grote variatie in diverse leefvormen zoals die heden ten dage 
feitelijk in de samenleving voorkomen9  de roep om erkenning en verrui-
ming van de aanspraken en om gelijke toegang tot voorzieningen ver-
sterkt. De interpretatie van het recht op procreatie lijkt toe aan een herij-
king in het Licht van de actuele betekenis van het recht op 'private and 
family life' en van het recht om een gezin te stichten. Het wordt tijd om 
deze rechten nader te bezien. 

Recht om een gezin te stichten 

Volgens artikel 12 EVRM en artikel 23 lid 2 IVBPR hebben 'mannen en 
vrouwen van huwbare leeftijd' het recht om een gezin te stichten. De 
(grond)wetgever heeft het niet nodig gevonden om het recht op gezins-
stichting in de Nederlandse (Grond)wet op te nemen. 

In de rechtsliteratuur wordt veelal aangenomen dat het recht om een 
gezin te stichten - net als het hierboven besproken recht op procreatie - 
in ieder geval een vrijheidsrecht omvat. Dit recht zou (wens)ouders de 
vrijheid laten om naar eigen inzicht beslissingen te nemen over het al 
dan met Icrijgen van Icinderen (Cook, 1993). 

9 Ook het familierecht houdt deze ontwikkeling onvoldoende bij; het komt onvoldoende 

tegemoet aan de wensen en behoeften van de huidige samenleving. Zie over dit 

perceptuele tekort . Van Wamelen, 1996. 
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Gelet op de vele soorten leefeenheden die wij tegenwoordig kennen, 

dringt de vraag zich op aan wie het recht op gezinsstichting toekomt. 
Met andere woorden, welke (samen)leefvormen kunnen aanspralcen 

ontlenen aan dit recht? In de literatuur wordt doorgaans aangenomen 

dat het recht om een gezin te stichten is voorbehouden aan gehuwden 
(Kallanan-Bogerd, 1994), eventueel ook aan met aan echtparen gelijk te 

stellen heteroseksuele paren (Mason, 1990; De Ruiter, 1993). De argu-

menten om alleenstaanden en lesbische/homoseksuele paren gelijke 
behandeling te weigeren worden voornamelijk ontleend aan de telcst van 

artikel 12 EVRM en artikel 23 lid 2 IVBPR alsmede aan de (veronder-
stelde) oorspronkelijke bedoeling van de verdragsopstellers. Zo zou arti-

kel 12 EVRM de bescherming van het traditionele huwelijk als uitgangs-

punt hebben (Kallcman-Bogerd, 1994). De zinsnede 'te huwen en een 

gezin te stichten' zou daarnaast aangeven dat huwelijk en voortplanting 
in nauw verband met elkaar moeten worden bezien (Frowein en Peukert, 

1985). 
Indien we de woorden 'huwen' en 'gezin te stichten' scheiden, kunnen 

er twee verschillende rechten in worden gelezen. Het recht om een gezin 
te stichten zou dan niet langer alleen zijn voorbehouden aan gehuwden. 

Deze interpretatie lijkt beter te stroken met de (rechts)werkelillcheid. 
Sinds jaar en dag kennen we inamers buiten-huwelijkse kinderen, terwill 

er tegelijkertijd echtparen zijn die (bewust) ldnderloos blijven (Doek, 
1989, Hendriks, 1994). Daar komt bij dat de travaux preparatoires van 

artikel 23 lid 2 IVBPR geen steun bieden aan de stetting dat huwelijk en 
gezinsstichting onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden (Bossuyt, 1987, 

pp. 441-454). Ben nauw verbartd tussen huwelijk en voortplanting worth 
door Nowak zelfs nadrukkelijk van de hand gewezen. Volgens Nowak 

maken niet-heteroseksuele (samen)leefvormen - al dan niet met kinde-

ren - evenzeer aanspraak op de titel 'gezin' ex artikel 17 lid 1 en artikel 23 

lid! IVI3PR (Nowak, 1989, p.442). 
De stetting dat het recht om een gezin te stichten slechts is voorbehou-

den aan gehuwden - en dat het mitsdien geoorloofd zou zijn om de toe-

gang tot kunstmatige voortplantingstechnieken tot deze groep te beper-

ken - lijkt achterhaald. Sinds de opstelling van de Conventie en de 
aanname van het Verdrag zijn de maatschappelijke opvattingen over hu-

welijk en nageslacht sterk veranderd. Diverse 'andere' samenlevingsvor-

men en gezinsverbanden hebben inmiddels (juridische) erkenning ge-
vonden. Een dynamische interpretatie van het recht, die aansluit bij de 

veranderde maatschappelijke opvattingen over familie- en gezinsleven, 

volgens een groot aantal auteurs daarom veel meer in de rede (Van 

Dijk en Van Hoof, 1990, p. 496; Gomien e.a., 1996, p.454). Artikel 12 

EVRM sluit een ruimere interpretatie niet uit. 
Het Europese Hof en de Europese Commissie voor de rechten van de 

mens hebben daarnaast, althans in de regel, niet zo'n moeite om afstand 

te nemen van de letterlijke verdragstekst of van de oorspronkelijke be-
doeling van de verdragsopstellers, zeker niet indien de tijdgeest daartoe 
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noopt (Lawson, 1996). De conclusie lijkt aldus gerechtigd dat aan het 
recht om een gezin te stichten geen sterke argumenten kunnen worden 
ontleend om 'andere' (samen)leefvormen, zoals alleenstaanden en lesbi-
sche paren, uit te sluiten als rechthebbenden. 

Resteert de vraag of het recht op gezinsstichting een titel biedt aan 
wensouders om toegang te kunnen claimen tot kunstmatige 
voortplantingstechnieken. Van het individuele vrijheidsrecht om een 
gezin te stichten wordt wet aangenomen dat het ook een aantal 'sociale 
aspecten' bevat (Alkema, 1995) die corresponderen met 'positieve ver-
plichtingen' voor de overheid (Lawson, 1995). De overheid zou de beno-
digde voorwaarden moeten scheppen teneinde wensouders in staat te 
stellen een ldnderwens daadwerkelijk te realiseren (Jacobs en White, 
1996). De vraag of uit deze positieve verplichtingen een subjectief recht 
voortvloeit voor alle wensouders om, onafhankelijk van de (samen)leef-
vorm, ongehinderd toegang te kunnen krijgen tot beschikbare kunstma-
tige bevruchtingstechnieken wordt evenwel in de literatuur zeer verschil-
lend beantwoord (Hammerstein-Schoonderwoerd, 1989). 10  

De Ruiter neemt aan dat in beginsel alleen gehuwden en daarmee ge-
lijk te stellen heteroseksuele paren met succes toegang kunnen afdwin-
gen tot voortplantingshulp, gesteld dat er sprake is van onvruchtbaar-
heid of indicaties van erfelijke aard (De Ruiter, 1993). Voor alleen-
staanden of lesbische/homoseksuele paren zou een vergelijkbaar recht 
daarentegen niet uit artikel 12 EVRM kunnen worden afgeleid (De Ruiter, 
1993). Wetgeving die laatstgenoemde categorieen personen uitsluit van 
fertiliteitsbehandelingen wordt met strijdig geacht met artikel 12 EVRM 
(Kalkman-Bogerd, 1994). Deze ongelijke behandeling zou te rechtvaardi-
gen zijn omdat het geen gelijke gevallen betreft. De vooronderstelling is 
dan dat het heteroselcsuele paar vanwege onvruchtbaarheid voor behan-
deling in aanmerldng wil komen, terwip de alleenstaande vrouw respec-
tievelijk het lesbische/homoseksuele paar 'slechts' behandeling wit ten-
einde zonder rechtstreekse tussenkomst van een (persoon van het) 
ander(e geslacht) een kind te kunnen lcrijgen. Daarmee zouden alleen-
staanden en lesbische/homoseksuele paren een sociale indicatie hebben 
en een ander geval zijn, niet gelijk te stellen aan het heteroseksuele paar 
met een medische indicatie (vergelijk De Ruiter, 1993, p. 27). De vraag of 
alleenstaanden of lesbische/homoseksuele paren bij een gebleken 
fertiliteitsstoornis wel gelijke behandeling kunnen claimen, blijft in de 
literatuur veelal buiten beschouwing. 

10 De Gezondheidsraad stelde in 1986 dat het recht op het stichten van een gezin niet kan 

warden beschouwd als 'een claimrecht (...) [D]e gemeenschap heeft niet de plicht om 
iemand kinderen te verschaffen, indien hij/zij ze niet op eigen krachten kan krijgen' 

(Gezondheidsraad, 1986, P.  57). Eenzelfde standpunt wordt ingenomen door de Europese 

Stuurgroep voor de Rechten van de Mens (CDDH) van de Raad van Europa. Volgens dit 

comite van regeringsdeskundigen kan het recht op gezinsvorming niet warden uitgelegd in 
de zin van 'a right to procreate, if need be, in the absence of natural capacity, by means of 

artificial procreation' (Read van Europa, 1991, p. 45). 
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Individuele artsen en ziekenhuizen stellen gewoordijk zelf de selectie-
criteria vast voor toegang tot kunstmatige bevruchtingstechnieken. Voor 
'andere' (samen)leefvormen palct dit allesbehalve gwistig uit. Een aan-
zieniijk aantal instellingen - en dan met name de levenschouwelijke - wil 
blijkens een door het NRC HandelsHad uitgevoerd onderzoek geen me-
dewerldng verlenen aan het totstandbrengen van een zwangerschap bij 
een alleenstaande of lesbische vrouw.” 

De Straatsburgse jurisprudentie biedt helaas weinig helderheid over de 
aard en omvang van de positieve verplichtingen ex artikel 12 EVRM (Van 
Dijk en Van Hoof, 1990). Het gebrek aan inkleuring van dit recht hangt 
samen met het feit dat het Europese Hof en de Europese Cornmissie voor 
de rechten van de mens rekening hebben te houden met de uiteenlo-
pende meningen binnen Europa over onderwerpen als kunstmatige 
voortplanting, eenoudergezinnen, homoseksueel ouderschap, enzo-
voorts (Broekhuijsen-Molenaar, 1996). In dergelllke gevallen zijn het Hof 
en de Commissie geneigd om de grootste gemene deler tot minimum-
beschermingsniveau te proclameren. Het is niet waarschijnlijk dat 'an-
dere' (samen)leefvormen met een dergelijke minimalistische visie zijn 
gebaat. 12  

Ook het VN-Mensenrechtencomite, dat belast is met het toezicht op de 
naleving van het 1VBPR, heeft nagelaten helderheid te verschaffen over 
de reikwijdte van (de positieve verplichtingen die besloten liggen in) arti-
kel 23 lid 2 1VBPR. Her recht om een gezin te stichten omvat, aldus dit 
comitt, bovenal 'the possibility to procreate and live together (cursief 
toegevoegd - Al-1/TV)'.I 3  Tomasevski veronderstelt dat aan dit recht geen 
claimrecht valt te ontlenen (Tomasevski, 1995). Wel zal tilt recht niet 
door de overheid of individuele hulpverleners op willekeurige wijze mo-
gen worden uitgelegd. Ten aanzien van alle IVBP-rechten geldt immers 
dat de uitleg ervan de toets aan het non-discriminatiebeginsel (art. 26 
IVBPR) moet kunnen doorstaan. 

Het recht om een gezin te stichten lijkt aldus weinig houvast te bieden 
ter beantwoording van de vraag of 'andere' (samen)leefvormen een recht 
hebben op een kind respectievelijk of zij een recht hebben op gelijke toe-
gang tot kunstmatige bevruchtingsmethoden. Wellicht dat het recht op 
prive-, familie- en gezinsleven (hierna: privacy) in dezen meer helder-
heid verschaft. 

11 NRC Handelsblad 15 januari 1994. 
12 Vergelijk de zaak Kerkhoven, I-/lake & Hinkel Nederland. nr. 15666/89 van 19 mei 1992, RN 

1992. 291. De Europese Commissie bepaalde in deze zaak dat 'a homosexual couple can 
not be equated to a man and a woman living together 

13 General Comment No. 19: art. 23 (1990). International Human Rights Reports jrg. 1, nr. 2, 

1994, p. 24-26, par. 5. 
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Een nader onderzoek naar de betekenis van het recht op privacy lijkt ge-
past, nu algemeen wordt aangenomen dat diverse aspecten van de men-
selijke voortplanting - en daarmee het recht op procreatie - binnen de 
reilcwijdte vallen van het recht op privacy, zoals gewaarborgd door artikel 
8 EVRM, artikel 17 IVBPR en artikel 10 GW." Het recht op privacy waar-
borgt bij uitstek het in vrijheid kunnen beslissen over het al dan met ne-
men van ldnderen en, in het verlengde daarvan, het conform deze beslis-
sing kunnen handelen. Het recht op privacy biedt daarnaast een titel ter 
bescherming van het aangaan van persoonlijke, waaronder seksuele, be-
treklcingen met anderen en daarmee het vrijelijk nemen van beslissingen 
over natuurli jke voortplanting. ,5  Gelet op de positieve verplichtingen die 
in dit recht liggen besloten (Lawson, 1995), mag van de overheid ook 
worden verwacht dat zij zonodig faciliterende maatregelen neemt. 16  

De vraag dringt zich op of het recht op privacy ook bescherming biedt 
bij beslissingen over kunstmatige voortplanting en, zo ja, of aan dit recht 
een aanspraak kan worden ontleend op toegang tot kunstmatige 
bevruchtingsmethoden. De meeste auteurs zijn van mening dat kunst-
matige voortplanting, gelijk de natuurlijke voortplanting, door het recht 

' op privacy wordt bestreken. Dat bij kunstmatige voortplanting artsen en 
andere derden zijn betroldcen, doet hier niet aan af. Wel wordt als voor-
waarde gesteld dat de lcunstmatige bevruchting plaatsvindt met behulp 
van het eigen ('homologe') genetische materiaal van de wensouders. Er 
wordt namelijk betwijfeld of heterologe kunstmatige bevruchting, dat wil 
zeggen een bevruchting die geheel of gedeeltelijk met materiaal van een 
donor/niet-partner plaatsvindt, nog binnen de privesfeer valt. De Ruiter 
is bijvoorbeeld van opvatting dat dit laatste niet het geval is (De Ruiter, 
1993, pp. 24-25). 

Ons inziens moet worden gewaakt voor het (over)accentueren van het 
verschil tussen homologe en heterologe kunstmatige voortplanting. Toe-
gegeven, bij heterologe kunstmatige voortplanting wordt de privesfeer 
van de slaapkamer ingeruild voor die van de (poli)Idiniek. Hetzelfde geldt 
evenwel voor homologe kunstmatige voortplanting. Ook voor het overige 
zijn er bovenal overeenkomsten tussen homolage en (anonieme) hetero-
loge voortplanting. Beide vormen van voortplanting vinden plaats met 

14 Zo sprak het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Gaskin - een zaak die 

overigens geen betrekking had op kunstmatige voortplanting - uit dat in artikel 8 EVRM de 

garantie besloten ligt voor een 'wezenlijke uitdrukkingsmogelijkheid van de menselijke 
persoonlijkheid! EHRM 7 juni 1989, Series A, Vol. 160, NJ .1991, 659, m.nt E.J. Dommering. 

15 Vergelijk het rapport van de Europese Commissie van de rechten van de mens in de zaak 
Bdiggeman en Scheuten t. Bondsrepubliek Duitsland, nr. 6959/75, 12 juli 1977, D&R 10 

(1978), p. 115. 
16 De Hoge Raad weigerde in 1989 deze verplichting dusdanig ver op te rekken, zodat hierin 

een recht op adoptie kan worden gelezen. HR 10 november 1989, NJ 1990, 497. 
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behulp van een arts. 17  Net als bij natuurlijke voortplanting gaat het zowel 
bij homologe als bij heterologe kunstmatige voortplanting om een (Ia-
ten) handelen met betrekking tot het eigen lichaam, met gewenste con-
sequenties voor de prive- en gezinssfeer. 

Er is naar onze mening in dit opzicht geen principieel verschil tussen 
beide vormen van kunstmatige voortplanting. Ook komen de voor beide 
vormen van kunstmatige bevruchting vereiste medische verrichtingen 
vrijwel op hetzelfde neer (Veerman en Hendriks, 1996). Het positioneren 
van (anonieme) heterologe voortplanting buiten de privOsfeer - en mits-
dien het toekennen van minder rechten aan wensouders die kiezen voor 
of zijn aangewezen op donormateriaal - ter onderscheiding van de ho-
mologe kunstmatige voortplanting - die als het natuurlijke verlengstuk 
van de slaapkamer wordt beschouwd - komt gekunsteld over en llikt in 
strijd met de aspiraties die besloten liggen in het recht op privacy (al dan 
niet in combinatie met het hieronder te bespreken discriminatieverbod). 

Recht op gezondheid 

Indien kunstmatige voortplanting door een arts wordt uitgevoerd, is zij 
aan te merken als medisch handelen en valt ze zonder meer binnen het 
bereik van het recht op gezondheid (of, volgens anderen, het recht op 
gezondheidszorg). Volgens het huidige recht zijn artsen zelfs de enigen 
die zich mogen inlaten met kunstmatige voortplanting (vergelijk artikel 
36 lid 13 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg [Wet 
BIG]). Zulks ondanks het felt dat 'zelfinseminatie .  al sinds jaar en dag 
wordt gepraktiseerd. Het gegeven dat zelfinsenainatie ook nu nog voor-
komt, duidt wellicht op een onvoldoende bereikbaarheid van de profes-
sionele medische voortplantingshulp. Zelfinseminatie wordt mogelijk 
ook juist toegepast door die wensouders die op grond van de gestelde 
selectiecriteria niet voor behandeling in aanmerking komen. Aileen al 
vanwege het feit dat zelfinseminatie - ook voor het (toekomstige) kind - 
niet van gevaren is ontbloot zou er moeten worden gestreefd naar een 
optimale bereikbaarheid van de professionele voortplantingshulp en 
naar aanvaardbare wachttijden. 

Het recht op gezondheid, zoals vastgelegd in artikel 121VESCR en arti-
kel 22 Gw, heeft betrekking op de beschikbaarheid, toegankellikheid, be-
reikbaarheid en Icwaliteit van de gezondheidszorg. Algemeen wordt or 
vanuit gegaan dat er in dezen een inspanningsverplichting rust op de 
overheid en, omgekeerd, dat de burgers erop mogen vertrouwen dat de 
overheid gepaste maatregelen neemt om de in dit recht besloten doel-
stellingen te bewerkstelligen. Dit impliceert nog niet dat individuen aan-
spraak malcen op bepaalde vormen van zorgverlening, zoals medische 

17 Afgezien van 'zelfinseminatie. 'Zeit' stoat hier niet zozeer veer 'het zelf doen'. moor voor 'het 

zonder arts doen Veelal vindt zelfinseminatie pleats met de help van een vriend of vriendin 
in de privesfeer en niet in de polikliniek. 
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assistentie bij kunstmatige voortplanting. Zodra er volgens objectieve 
medische maatstaven evenwel spralce is van een `medische indicatie' en 
de benodigde, door de hulpvrager gewenste, behandeling in beginsel 
zonder problemen kan worden verricht, dan zullen hulpverleners goede 
argumenten moeten hebben om deze behandeling te kunnen weigeren. 

Een arts kan zich dan niet verschuilen achter het argument dat er over 
het uitvoeren van die verrichting geen overeenstemming bestond c.q. dat 
dit geen onderdeel uitmaakte van de behandelingsovereenkomst. Bij het 
aangaan van een behandelingsovereenkomst moet immers rekening 
worden gehouden met de ongelijke posities van partijen; het eenzijclig 
uitsluiten van bepaalde vormen van hulpverlening moet in dit licht wor-
den gezien en beoordeeld. Het weigeren van voortplantingshulp aan be-
paalde categorieen wensouders kan aldus al snel worden aangemerkt als 
machtsmisbruik en als in strijd met de eis van goed hulpverlenerschap 
(artikel 7:453 BW), zeker wanneer dezelfde arts andere categorieen 
wensouders met hetzelfde medische probleem wel wenst te behandelen/ 
helpen. 

Tot slot kan hier worden gewezen op de garanties die besloten liggen 
in artikel 12 van het VN-Vrouwenverdrag. Ingevolge het eerste lid van dit 
artikel zijn de landen die partij zijn bij dit verdrag, waaronder Nederland, 
gehouden om 'alle passende maatregelen Re nemen] ... ten einde te ver-
zekeren dat vrouwen, op basis van gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
gebruik kunnen maken van medische zorg, met inbegrip van die welke 
verband houdt met geboortenregeling.' Dit artikel verplicht staten mits-
dien de gelijke toegang tot voortplantingshulp 'te verzekeren'; het maken 
van onderscheid tussen wensouders op grond van (samen)leefvorm of 
huwelijkse staat levert in beginsel een schending op van deze verplich-
ting (Holtrust e.a., 1996). 

Discriminatieverbod 

Hierboven werd terzijde reeds enige malen gerefereerd aan het 
discriminatieverbod. Dit beginsel vormt een uitwerking van het verbod 
op ongelijke behandeling en is onder meer neergelegd in artikel 26 
IVBPR, artikel 14 EVRM, artikel 1 Gw. Voor de horizontale relaties tussen 
burgers onderling is het nader uitgewerkt in de Algemene wet gelijke be-
handeling (AWGB). Volgens het in Nederland algemeen aanvaarde Aris-
totelische gelijkheidsbeginsel is ongelijke behandeling slechts toege-
staan in situaties waarin er sprake is van juridisch relevante verschillen. 

Binnen de Nederlandse rechtsorde wordt er in het algemeen vanuit 
gegaan dat aan mensen-vanwege hun (samen)leefvorm geen voordelen 
mag worden onthouden, tenzij zulks objectief kan worden gerechtvaar-
digd. Deze rechtsopvatting heeft ook zijn neerslag gevonden in de 
AWGB. Krachtens deze wet is het maken van onderscheid op grond van 
seksuele gerichtheid of burgerlijke staat te alien tijcle verboden, ook wan-
neer er wellicht een objectieve rechtvaardiging zou zijn. Een objectieve 
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rechtvaardiging is volgens het gesloten systeem van de AWGB hooguit 
een reden om het maken van indirect onderscheid te kunnen legitirne-
ren. 

Het aanbieden van kunstmatige bevruchtingsmethoden valt zonder-
meer onder het bereik van de AWGB (vergelijk artikel 7 lid 1). Artsen en 
instellingen die bepaalde groepen vrouwen weigeren te behandelen om 
reden van hun burgerlijke staat of seksuele gerichtheid, maken zich 
schuldig aan discriminatie. Het verweer dat lesbische/homoselcsuele 
paren nu eenmaal ongelijk zijn aan gehuwde/heteroselcsuele paren moet 
falen. De wetgever heeh met de aanname van de AWGB te kennen gege-
ven dat sommige feitelijke verschillen, zoals het al dan niet gehuwd zijn 
of het geslacht van de partner, in dit opzicht niet relevant zijn. 

Voor alleenstaanden kan dit gradueel anders liggen, omdat de AWGB 
niet expliciet verwijst naar de grond 'alleenstaand' als verboden 
onderscheidingscriterium. De wordingsgeschiedenis van de wet biedt 
weinig duidelijkheid over de bedoeling tot bescherming van alleenstaan-
den (Vlaardingerbroek, 1995). Ook al zou echter de AWGB geen directe 
bescherming bieden aan alleenstaanden, dan nog kurmen alleenstaan-
den indirecte rechtsbescherming ontlenen aan deze wet. In dergelljke 
gevallen zouden er in theorie evenwel doorslaggevende objectieve rede-
nen kunnen zijn the het maken van onderscheid op deze grond recht-
vaardigen. Dergelijke redenen moeten naar onze mening niet snel aan-
wezig worden geacht. Verwijzingen naar het belang van het kind en een 
vermeend ongunstig verzorgings- en opvoedingsklirnaat bij alleenstaand 
ouderschap kunnen hier in ieder geval niet overtuigen. Voor zover ons 
bekend zijn er geen wetenschappelljke studies waaruit blijkt dat alleen-
staanden niet of in mindere mate in staat zouden zijn om kinderen op te 
voeden. Bovendien kan het verzorgings- en opvoedingsldirnaat niet wor-
den afgelezen aan de leefvorm van de (aanstaande) muter. De maat-
schappelijke realiteit met een groeiend aantal tonoudergezinnen kan 
hier als illustratie dienen (Veerman en Hendriks, 1996). 

Het weigeren van voortplantingshulp aan 'andere (samen)leefvormen 
dan gehuwd/heteroseksueel samenwonenden is hierboven getoetst en 
beoordeeld. Ook al biedt ons recht geen enkele groep het (voor)recht om 
kinderen te kunnen claimen, datzelfde recht - en dan met name de 
grond- en mensenrechten - lijkt zich te verzetten tegen het willekeurig 
weigeren van voortplantingshulp aan 'andersoortige' wensouders clan 
echtparen. Als bepaalde, beproefde, technieken beschikbaar zijn om een 
fertiliteitsstoornis op te heffen, dan mag er tussen hulpvragers met ge-
lijke medische indicatie niet worden gediscrimineerd. Aangezien er geen 
overtuigende redenen zijn Urn de toegang tot deze vorm van hulpverle-
ning te beperken tot gehuwden/heteroselcsuele paren, ook niet - zoals 
hierboven gesteld - geredeneerd vanuit de belangen van het (toekom- 
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18 Gepubliceerd in Medisch contact jrg. 44, nr. 51-52, 1989, p. 1711-1714. 
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stige) kind (Van Vliet, 1992), moet het systematisch weigeren van alleen-
staanden en lesbische/homoseksuele paren door artsen en ziekenhuizen 
worden afgewezen. 

Weliswaar komt het recht om een gezin te stichten volgens een 
tekstuele interpretatie van artikel 12 EVRM en artikel 23 lid 2 IVBPR uit-
sluitend toe aan gehuwden, doch dit mag niet worden opgevat als een 
beletsel om de kring van aanspraakgerechtigden te verruimen. Daar 
komt bij dat de wijze waarop deze rechten doorgaans worden uitgelegd, 
overeenkomen met de internationale minimumstandaard. Het staat Ian-
den vrij om deze standaard ruimhartiger te interpreteren (Goldschmidt, 
1994), zoals de Nederlandse wetgever in het geval van de AWGB inmid-
dels heeft gedaan. Vanuit het nationale referentiekader, waarin bijzon-
dere betekenis toekomt aan de gelijkberechtiging van 'andere' 
(samen)leefvormen, doet de exclusiviteitsclaim voor gehuwden/ 
heteroseksueel samenwonenden ten aanzien van procreatie en het stich-
ten van een gezin mitsdien archaisch aan. 

Dat neemt niet weg dat artsen bij het aangaan van een behandelings-
overeenkomst met wensouders op enigerlei wijze mogen onderzoeken of 
aan een aantal basisvoorwaarden voor het verantwoord ouderschap is 
voldaan (Mason en McCall Smith, 1994; Broekhuijsen-Molenaar, 1996). 
Een dergelijk onderzoek moet ziCh dan wel beperken tot het marginaal 
toetsen van enige psycho-sociale kenmerken van de wensouders en de 
sociale omgeving van het toekomstige kind. Het is niet aan artsen om 
wensouders aan een diepgaand psychosociaal onderzoek te onderwer-
pen en daarmee - impliciet - een subjectief oordeel uit te spreken over 
allerlei ouderlijke milieus. Dit standpunt wordt onderschreven door de 
Koninldijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Genees-
kunst (KNMG), de grootste artsenorganisatie in Nederland, die enige ja-
ren geleden een standaard heeft opgesteld inzalce de verantwoordelijk-
heid van de arts bij kunstmatige voortplanting. ,8  

Uit bovenstaande analyse blijkt dat het krijgen van kinderen zich niet 
laat omschrijven in termen van (voor)rechten. De menselijke voortplan-
ting wordt immers bovenal geregeerd door de wetten van de natuur. Dit 
neemt met weg dat het krijgen van ldnderen direct raakt aan een aantal 
grond- en mensenrechten. Nu de voortplanting steeds meer door men-
sen kan worden beInvloed,'is een bezinning op de diepere betekenis van 
deze rechten geboden. 

In deze bijdrage is betoogd dat deze rechten voor de overheid en, voor 
zover deze rechten derdenwerldng hebben, voor particulieren een ver-
plichting omvatten om de procreatieve beslissingen van (wens)ouders in 
hoge mate te respecteren. De overheid heeft er ook voor te zorgen dat 
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kunstmatige bevruchtingstechnieken gelijkelijk toegankelijk zijn. De 
grond- en mensenrechten verzetten zich ertegen dat de toegang tot deze 
technieken (mede) wordt bepaald door de (samen)leefvorm van de 
wensouder(s). De (samen)leefvorm zegt immers niets over de lcwaliteit 
van het verzorgings- en opvoedingsklimaat voor het (toekomstige) kind. 
Zodra er spralce is van een medische indicatie voor een bepaalde 
fertiliteitsbehandeling is de (samen)leefvorm van de wensouder(s) in 
juridisch opzicht in beginsel irrelevant. 1-Thewel er dug geen recht is op 
een kind, kan wel worden gesteld dater een recht op gelijke toegang tot 
voortplantingstechnieken bestaat. 
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Eerbiediging en bescherming van famine- en gezinsleven - zowel passief 
als actief - is een belangrijk doel van het familierecht. 'Familie- en ge-
zinsleven' is door artikel B van het Europees Verdrag tot beschemting van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) een voor 
het familierecht gevleugeld begrip geworden.` 

Actieve bescherming van familie- en gezinsleven wordt geboden door 
de ongestoorde ontwilckeling van familie- en gezinsleven te waarborgen. 
Passieve eerbiediging doordat de staat zich in principe onthoudt van in-
menging in het familie- en gezinsleven. De staat mag echter in het 
familie- en gezinsleven ingrijpen, indien het belang van het kind dat ver-
eist, bij voorbeeld als de gezondheid van het kind ernstig wordt bedreigd 
en er geen andere manieren zijn om de problemen op te lossen (onder-
toezichtstelling, artikel 254 Boek 1 B.W.). 2  

In dit artikel gaat het om de bescherming van familierelaties, in eerste 
instantie vooral de relatie tussen ouders en kinderen. Het begat niet 
alleen bloedverwantschapsrelaties, maar ook feitelijk ouderschap. Het 
gaat mij er niet om een volledig uitgewerkt concept voor nieuwe regelge-
ving te bieden. lk denk dat eerst getracht moet worden helder te lcrijgen 
wat de uitgangspunten voor ordening zouden kunnen zijn en hoe die 
uitgangspunten zich tot elkaar verhouden. 

De discussies die op dit moment over erkenning van verschillende 
ouderschapsrelaties worden gevoerd, concentreren zich op het 
afstammings- en adoptierecht. Zij kennen als uiterste standpunten ener-
zijds dat dit onderdeel van het recht uitsluitend een weerspiegeling be-
hoort te zijn van bloedverwantschapsrelaties die er zijn of zouden kun-
nen zijn. Anderzijds wordt het standpunt ingenomen dat het 
afstammingsrecht slechts een constructie is. Constructies klumen vele 
doelen dienen. In dit geval zou de constructie zowel de erkenning van 
bloedverwantschapsrelaties als van feitelijk ouderschap behoren te die-
nen. 

In het onderstaande ga ik eerst kort in op de discrepanties die zijn ont-
staan tussen het bestaande afstammingsrecht en de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Vervolgens wordt aangeduid welke ouderschapsrelaties 
aanspraak op bescherming zouden kunnen maken (zonder volledigheid 
na te streven). Dan concentreer ik mij op de betekenis van ouderschap, 

• De auteur is werkzaam bij de Directie Wetgeving van het ministede van Justine. Zij schreef 

dit artikel op persoonlijke titel. 
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want daar ligt het gemeenschappelijke element van bescherming. Ten 
slotte ga ik in op uitgangspunten voor de er- of toekenning van ouder-
lijke veranwoordelijicheden. 

Overzichtelijkheid van relaties en recht 
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Het familierecht, in het bijzonder het afstammingsrecht, sluit in sterke 
mate aan bij een maatschappelijke ordening zoals die in de jaren vijftig 
en ook nog zestig bestond. Kinderen lcrijgen behoort binnen het huwelijk 
te gebeuren en meestal komen de kinderen na de huwelijkssluiting, ook 
als ze voordien zijn verwekt. Het aantal echtscheidingen en opvolgende 
nieuwe relaties is nog niet erg groot. Daarbij past een regeling van de af-
starruning waarin bepaald is dat het tijdens huwelijk geboren kind de 
echtgenoot van de moeder tot vader heeft. Alleen de vader kan het va-
derschap van een wettig kind ontkennen (artikelen 305 - 315 oud B.W.). 
De tijdens het huwelijk of binnen 306 dagen na de ontbinding van het 
huwelijk geboren ldnderen zijn wettige kinderen. Alle andere kinderen 
zijn onwettig. 3  Wettiging van onwettige kinderen door erkenning en hu-
welijk is mogelijk. Maar niet van alle. Overspelige kinderen kunnen in 
principe met worden gewettigd. De rechtspositie van onwettige kinderen 
is slechter dan die van wettige. 

Het afstammingsrecht is ter gelegenheid van de invoering van het 
Boek 1 B.W. van het nieuw Burgerlijk Wetboek in 1970 wel wat gewijzigd, 
maar niet essentieel. Opvallend was de invoering van de beperlcing van 
de mogelijkheid tot ontkenning van het door huwelijk ontstane vader-
schap, indien de man toestemming had gegeven tot een daad die de ver-
wekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad (artikel 201, eerste 
lid). Hierbij moest onder andere worden gedacht aan toestemming tot 
kunstmatige donorinseminatie. Verder kreeg de moeder de mogelijkheid 
het vaderschap te ontkennen van het kind dat binnen 306 dagen na de 
ontbinding van het huwelijk is geboren. Maar dan moet wel een andere 
man het kind erkennen en moeten moeder en erkenner binnen een jaar 
na de geboorte met elkaar huwen (artikel 198). Nadien is de rechtspositie 
van onwettige, erkende kinderen op hetzelfde niveau gebracht als die 
van wettige kinderen. Verder is tot nu toe alles bij het oude gebleven. 

Maatschappelijk veranderde er in de laatste 25 jaren veel meer. 1k doe 
een greep uit de veelheid van veranderingen die voor het familierecht 

1 In artikel 8 EVRM is onder andere het recht op eerbiediging van familie- en gezinsleven 
(engels: family life; frans: vie familiale) vastgelegd. 

2 Waar naar artikelen wordt verwezen, zijn dit de artikelen uit Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek, tenzij enders is aangegeven. Ondertoezichtstelling is niet alleen mogelijk, indien 

de gezondheid van het kind ernstig wordt bedreigd en andere middelen om de problemen 
te keren hebben gefaald of zullen falen, maar oak indien de zedelijke of geestelijke 
belangen van het kind ernstig worden bedreigd. 

3 Men sprak oak wel van echte en onechte kinderen, waarbij 'echt' in de betekenis van 
huwelijk werd gebruikt 
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van belang zijn: de toename van het aantal echtscheidingen, de opkomst 
van medische technieken om ldnderen te kunnen lcrijgen, draagmoeder-
schap, de acceptatie van het ongehuwd samenleven door partners van 
verschiliend en door partners van gelijk geslacht, in combinatie met de 
opvoeding van ldnderen anders dan binnen het huwelijk. 

Het familierecht, en in het bijzonder het afstammingsrecht, heeft met 
deze feitelijke veranderingen onvoldoende rekening gehouden. Het 
keurslijf is gaan knellen. In Imelsituaties is een uitweg gezocht via een 
beroep bij de rechter op het in artikel 8 EVRM neergelegde recht op eer-
biediging van familie- en gezinsleven. Soms lukte dat, soms ook niet. 4  

Beseherming van familie- en gezinsleven 

Familie- en gezinsleven is een feitelijk begrip, maar toch ook weer niet 
helemaal. Het gaat steeds om relaties, banden, tussen volwassenen en 
kinderen, tussen volwassenen onderling en tussen kinderen onderling. 
De banden kunnen ontstaan, en ook weer te niet gaan, maar verbreldng 
van de banden mag niet te snel worden aangenomen. 5  

Ads het recht de ongestoorde ontwiklceling van familie- en gezinsleven 
heeft te waarborgen en bestaand familie- en gezinsleven heeft te eerbie-
digen, moet duidetijk zijn om welke relaties het gaat. Maar ook om welke 
relaties het niet gaat. Ongewenste bescherming roept immers ook de no-
dige problemen op. Soms is voile bescherming van de ene relatie niet te 
rijmen met voile bescherming van de andere relatie. Dan zal duidelijk 
moeten zijñ welke aanspraken op bescherming voorgaan. Een aantal 
voorbeelden kan deze problematiek illustreren. 
- De huwelijkse relatie en de kinderen die uit the relatie zijn voortgeko-
men, hebben recht op beschenning. Ook de buitenhuwellikse relatie en 
de daaruit voortgekomen kinderen hebben recht op bescherming. Maar 
hoe wordt dat gecombineerd als de echtgenoot en vader tevens de part-
ner en de vader in de buitenhuwelijkse relatie is? 
- De relatie tussen de ongehuwde moeder en haar kind dat zij alleen 
opvoedt, heeft recht op bescherming. Mag de verweldcer van het kind 
deze relatie verstoren omdat hij zich als vader wit laten doen gelden, met 
andere woorden omdat hij zijn relatie met het kind beschermd wit zien? 
Mag de spermadonor dat ook? 
- De nieuwe (mannelijke of vrouwelijke) partner van de gescheiden 
moeder wit zijn of haar relatie met het wit het eerdere huwelijk van de 
moeder geboren kind beschermd zien. Mag dat ten koste gaan van de 
relatie tussen de vader en zijn kind? Behoort er verschil te zijn tussen het 
geval dat de vader niet de biologische vader blijkt te zijn (want dat blijkt 

4 Zie voor eon recent overzicht van de knelsituaties, waarin eon beroep op de rechter word 
gedaan: dr. C.G.M. van Wamelen, Het tekort in het familierech4 in het bijzonder in het 

alstammingsrecht Nededands Juristenblad, 2 augustus 1996, aft 28. pp. 1094-1096. 
5 Zie HR 11 juni 1993. NJ 1993, 560 on HR 22 oktober 1993. NJ 1994, 153. 
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bij voorbeeld de nieuwe partner te zijn of er was kunstmatige insemina-
tie met donorzaad) en het geval dat de vader dat wel is? 
- De verwelcker van een kind wil het kind niet erkennen. Moet dan het 
kind aanspraak kunnen maken op erkenning en bescherming van zijn 
relatie met de verwekker tegen de zin van de verwekker en/of van de 
moeder? 
- De draagmoeder wil het kind na de geboorte met afstaan. Hebben de 
wensouders recht op bescherming van hun wens een relatie met het kind 
te krijgen? Of gaat de relatie van draagmoeder en kind voor? 

Het is met voldoende te weten welke relaties bescherming moeten krij-
gen van het recht en welke meer dan andere. Een volgende vraag is om 
wellce mate van bescherming het gaat. Als de relatie bescherming krijgt, 
opdat omgang met het kind gerealiseerd kan worden, betreft het een an-
dere en minder ver gaande bescherming dan wanneer het gaat om de 
erkenning van de volledige verantwoordelijkheid als ouder of als was de 
volwassene de ouder. 

Het gaat mij om de verantwoordelijkheden, uitgedrukt in rechten en 
plichten, van een ouder. Emotioneel omvat ouderschap natuurlijk meer 
dan juridisch tot uitdruldcing komt. Dit verschil in betekenis leidt er soms 
toe dat zij die rechtens geen ouder zijn, maar wel een vergelijkbare 
rechtspositie hebben of kunnen lcrijgen, gevoelsmatig vinden dat zij wor-
den afgescheept met jets dat minder is. Hun is irnmers het etiket ouder 
(dat voor hen een andere dan juridische betekenis heeft) niet vergund. 
Pleeg- of stiefouders willen soms de ouder zijn of worden van het kind. 
Voor hen is het dan niet voldoende dat zij ouderlijke verantwoordelijkhe-
den krijgen, zoals het ouderlijk gezag. Zij willen het etiket ouder en 
daarom het kind adopteren. 

Ouderlijke verantwoordelijkheden zijn eerst en vooral het ouderlijk 
gezag: de plicht en het recht om een minderjarige te verzorgen en op te 
voeden (artikel 247, eerste lid). Ik voeg daaraan toe dat ouders de verzor-
ging en opvoeding naar eigen inzicht gestalte kunnen geven. Er zijn be-
perkingen. Denk bij voorbeeld aan de leerplicht, maar ook aan ingrijpen 
door de overheid, indien de belangen van het kind dat eisen. 

Verzorging en opvoeding omvat met alleen het bieden van het hoogst-
noodzakelijke om in leven te blijven en om zich te ontwilckelen. Ouders 
hebben de verantwoordelijkheid voor het welzijn in geestelijk en licha-
melijk opzicht van hun minderjarige kinderen. En zij dienen de ontwik-
keling van de persoonlijkheid van het kind te bevorderen (artikel 247, 
tweede lid). Ouderlijk gezag brengt ook aansprakelijkheid voor onrecht-
matige daden van het kind tot veertien jaar met zich mee, ook als de 
ouder niets te verwijten valt (artikel 162 lid 1, Boek 6 B.W.). 
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Het stelsel van ouderlijk gezag impliceert dat ouders zich Set zelf kun-
nen onttrekken aan deze plichten. Een ouder kan dan oak geen verzoek 
tot de rechter richten am zich te laten ontheffen van zijn verantwoorde-
lijkheid in dit opzicht, omdat hR zich Set in staat of geschikt acht een 
bepaald kind te verzorgen en op te voeden. 8 Aan de andere kant gaat dit 
stelsel er oak vanuit dat bij voorkeur de ouder het gezag over zijn kind 
uitoefent en niet een derde. 

De verzorging en opvoeding kost geld. Ouders hebben dan oak de 
plicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun 
minderjarige kinderen naar draagkracht (artikel 404, eerste lid). Deze 
plicht staat los van het al dan niet hebben van gezag over het kind. Oak 
als er geen gezag is en geen contact met het kind, zal naar draagkracht 
moeten warden bijgedragen in de kosten van verzorging en opvoeding. 
Oak jegens meerderjarige kinderen hebben ouders een dergelijke plicht 
totdat deze kinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt (artikel 395a, 
eerste lid). Het heet clan kosten van levensonderhoud en studie. 

De ouder-kind relatie impliceert dat de ouder het kind niet kan onter-
ven (artikel 960 Boek 4 B.W.). lien kind kan zijn ouder wel onterven. De 
betrekking tussen de ouder en zijn kind kan oak tot uitdruklcing komen 
in de achternaam van het kind. Ms wetsvoorstel 22 408 7  eenmaal wet 
wordt, kunnen ouders uit hun beider achtemamen de naam van hun 
ldnderen kiezen. In en buiten rechte wordt het kind door zijn ouder ver-
tegenwoordigd. Minderjarigen zijn immers handelingsonbelcwaam, ook 
at staat dat sinds 2 november 1995 Set meer met zoveel woorden in de 
wet (artikel 234). 8  

De juridische band tussen een ouder en zijn (minderjarige) kind blijft 
bestaan, oak als de ouder geen gezag heeft over het kind en hij of zij Set 
bijdraagt in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind, bij 
voorbeeld omdat er geen draagkracht is. Naamswijziging doet aan die • 

band evenrnin all 

Naarmate het kind ouder wordt, Icrijgt die band een andere inhoud. 
Met de eigen mening van het kind behoort rekening gehouden te war-
den. Niet alleen binnen het gezin, maar bij voorbeeld oak in rechte. 
Vanaf twaalf jaar warden kinderen in zaken die hun mede aangaan door 
de rechter opgeroepen am te warden gehoord (artikel 809, eerste lid, 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Soms kunnen zij zich op een 
informele manier ook rechtstreeks tot de rechter wenden (artikel 377g). 

6 Een ontheffing van het gezag wordt slechts uitgesproken op verzoek van de mad voor de 

kinderhescherming of het openbaar ministerie (artikel 267, eerste lid). Zie oak HR 9 

februari 1990, Ni 1990, 767. 
7 Voorstel van wet tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgedijk 

Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboelc kamerstuk-

ken I 1995196, 22 408, nr. 294. 

B Op 2 november 1995 is in wedting getreden de wet van 6 apdl 1995. Stb. 240, houdende 
nadere regeling van het gezag over en de omgang met minderjarige kinderen. Bij die wet is 

onder andere artikel 234 gewijzigd. 
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9 Zie artikel 233: een meerderjarige is achttien jaar of door eerder huwelijk dan wel 

meerderjarigverklaring meerderjarig geworden. 

In sommige gevallen kan een kind van zestien jaar of ouder zijn rech-
ten en plichten zelfstandig uitoefenen. Dat geldt bij voorbeeld voor het 
sluiten van een geneeskundige behandelingsovereenkomst (artikel 447 
lid 1 Boek 7 B.W.). Een minderjarige kan dan ook een testament maken 
(artikel 994 Boek 4 B.W.). 

In artikel 234, derde lid, is verder in het algemeen bepaald dat de toe-
stemming van de wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouder) die 
een minderjarige nodig heeft voor het verrichten van een rechtshande-
ling, mag worden verondersteld als het gaat om rechtshandelingen waar-
van in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige 
van een bepaalde leeftijd die zelf verricht. Dat is wat vaag, maar duidelijk 
wordt wel dat minderjarigen, naarmate zij ouder worden, (ook juridisch) 
toenemend zelfstandig worden. 

Zodra het kind meerderjarig i5 9 , veranderen de ouderlijke verantwoor-
delijkheden ingrijpend. Het ouderlijk gezag eindigt. De meerderjarige is 
handelingsbelcwaam. Naar nieuw naamrecht zal hij alsnog de naam van 
de andere ouder kunnen kiezen. Aileen de ouderlijke onderhoudsplicht 
eindigt eerst bij het bereiken van de leeftijd van eenentwintig jaar. In erf-
rechtelijk opzicht verandert er niets. 

Criteria voor toekenning ouderlijke verantwoordelijkheden 
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Pleegouders, stiefouders, draagmoeders, wensouders, donoren, verwek-
kers, `mee-moeders en -vaders'. Sommigen willen ouderlijke verantwoor-
delijkheden, maar kunnen ze met lcrijgen. Anderen worden aangespro-
ken op bepaalde ouderlijke verantwoordelijkheden, maar willen dat 
Hever niet. Sommigen zijn gehuwd en ondervinden van die status hinder, 
anderen kunnen met huwen omdat zij van hetzelfde geslacht zijn, maar 
willen graag huwen. Weer anderen prefereren ongehuwd samen te leven, 
maar willen wel bepaalde rechten (en plichten) die aan gehuwden toeko-
men. Daarbij komt het voor dat de ene relatie tussen twee volwassenen 
nog niet is geeindigd (al dan met door echtscheiding) of de volgende is 
alweer gestart. Kinderen vallen dan wel eens tussen de wal en het schip, 
met alleen in juridisch opzicht. 

Het is niet eenvoudig om in deze wirwar familierechtelijke lijnen te 
trelcken die de tand des tijds kunnen doorstaan, ook al omdat feitelijk 
meer traditionele leefvormen naast nieuwere vormen van samenleven 
een plaats hebben. Zowel met de ene als met de andere leefvorm moet 
op behoorlijke wijze rekening worden gehouden. Zowel het gehuwd als 
het ongehuwd samenleven verdient respect. Binnen die samenlevings-
vormen zal steeds ook het famine- en gezinsleven met kinderen op be-
scherming moeten kunnen rekenen. 
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lk ga Set in op de wijze waarop de onderlinge band tussen twee vol-
wassenen juridisch in het vat gegoten kan worden. lk beperk mij tot het 
wet of niet toekennen van ouderlijke verantwoordelijkheden en de wijze 
waarop dat geschiedt in de relatie tussen volwassen opvoeders en min-
derjarige kinderen. Ads uitgangspunt neem ik maximaal twee volwassen 
personen die samen de ouderlijke verantwoordelipcheden willen uitoefe-
nen. Deze beperking sluit aan op de praktijk. Het betreft de meest voor-
komende situatie. 

Drie criteria zijn mijns inziens van belang voor het al dan niet toeken-
nen van ouderlijke verantwoordelijIcheden: de belangen van kinderen, 
bloedverwantschap en feitelijk ouderschap. 

De belangen van kinderen 

Coe& hechtingsmogelijkheden, stabiliteit en veiligheid zijn belangrijke 
voorwaarden voor een goede ontwikkeling van het kind. Toetsing van 
ouders op hun mogelijkheden om een toekomstig kind een goede ont-
wikkeling te bieden, is echter - terecht - meestal Set aan de orde. De 
staat zou daarmee veel te diep ingrijpen in het priveleven van zijn bur-
gers. Pen uitzondering vormt bij voorbeeld het onderzoek van de raad 
voor de kinderbescherming in het kader van de voorbereiding van de 
adoptie van een buitenlands pleegkind. Maar dan heeft Nederland een 
verantwoordelificheid waar te maken tegenover het buitenland waar de 
kinderen vandaan komen. 

Of het kind beter at is met een opvoeding door twee ouders van ver-
schillend geslacht dan met een opvoeding door twee ouders van het-
zelfde geslacht, valt niet duidelijk vast te stellen. Aan de inzet van de 
beide ouders van hetzelfde geslacht zal het meestal niet liggen. Een in 
dubio abstine, hetgeen zou betekenen dat ouderlijke verantwoordelijk-
heden in geen enkel opzicht aan twee homoseksuele ouders gezamenlijk 
zouden behoren toe te komen, gaat velen en ook mij te ver. 

Vaalc zal bij het ontstaan of de toekenning van ouderlijke verantwoor-
delijIcheden verondersteld worden dat in het concrete geval daannee het 
belong van het kind het meest gediend is. Wanneer er een reeel gevaar 
dreigt dat in het concrete geval de belangen van het kind in het gedrang 
komen, zal toetsing ultdrukkelijk aan de orde komen. 

Bloedverwantschap 

Een belangrijke grond voor het ontstaan of de toekenning van ouderlijke 
verantwoordelipcheden is bloedverwantschap. Voor het antwoord op de 
vraag waarom juist bloedverwantschap een zo belangrijk criterium is, 
verwijs ik graag naar het boeiende artikel van D. Pessers, 'Homoselcsueel 
ouderschap, de rechtskracht van de feiten'. 10  Op grond van bloedver- 

10 NJB, 6 oktober 1995, p. 1291-1297. 
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wantschap komen ouderlijke verantwoordelijkheden de vader en moe-
der automatisch toe. Het zou maatschappelijk niet acceptabel zijn, in-
then een vader en een moeder weliswaar samen een kind hebben 
verwekt, maar zij pas de verantwoordelijkheden behorend bij het ouder-
schap krijgen als bij voorbeeld daartoe een verldaring is afgelegd of de 
rechter heeft beslist dat het belang van het kind gediend is met deze -
ouders. De overheidsbemoeienis met op bloedverwantschap gebaseerd 
familie- en gezinsleven wordt op deze wijze te groot. 

Bovendien zou er een nieuw soort weeskinderen ontstaan van ouders 
die geen ouderlijke verantwoordelijkheid op zich willen nemen (bij voor-
beeld omdat het kind ongewenst of gehandicapt is, of omdat het gezin 
werd geacht compleet te zijn). Moet bloedverwantschap blijken als aan-
gifte van de geboorte wordt gedaan bij de burgerlijke stand? Ook nu 
mengt de overheid zich te diep in het priveleven, als zij zou voorschrij-
ven dat alleen de biologische moeder en vader als moeder respectievelijk 
vader in de registers van de burgerlijke stand worden vermeld. Ik ben het 
dan ook met eens met het voorstel van mevrouw C.G.M. van Wamelen 
om, althans ten aanzien van het vaderschap te bepalen dat alleen de ver-
welcker zich als vader kan laten registreren bij de burgerlijke stand." 

Controleert de overheid niet of de vader ook de verwekker is, dan 
wordt daarmee geaccepteerd dat de niet-biologische vader die zich als 
vader aanmeldt, wordt geacht de vader te zijn tot het tegendeel is bewe-
zen. Bij gebreke van controle zou iedere willekeurige man zich als vader 
van een kind kunnen laten registreren. Dat zal met de bedoeling zijn. 
Daarom is nadere ordening nodig. Naar huidig recht gebeurt dat op 
tweeerlei wijze. De echtgenoot van de moeder wordt geacht de vader te 
zijn. Is de moeder niet gehuwd, dan is de vader degene die met toestem-
ming van de moeder erkent. Bij gebreke van toestemming (omdat deze 
geweigerd is of bij voorbeeld omdat de moeder niet in staat is zich te ui-
ten hierover) is vervangende toestemming door de rechter mogelijk, in-
dien de potentiele erkenner de verweklcer is. 12  Het betreft een zinvolle 
nadere ordening die aansluit bij de maatschappelijke werkelijkheid. 

Kunstmatige voortplantingstechnieken leiden niet tot problemen in-
dien genetische verwantschap behouden blijft. Het gebruik van een me-
dische techniek laat het criterium van bloedverwantschap in dat geval 
onverlet. Omdat de man niet zelf bij de verweldcing van het kind betrok-
ken is, zal echter van zijn toesterruning tot gebruik van de medische 
techniek moeten blijken. 

Waar de techniek ertoe leidt dat bloedverwantschap in de iin van ge-
netische verwantschap komt te ontbreken, wordt algemeen ervan uitge-
gaan dat de toestemming tot gebruik van de techniek in combinatie met 

11 Zie het artikel van Van Wamelen zoals genoemd in noot 4, p. 1101. 

12 lk loop hier vooruit op wetgeving die nog niet tot stand is gebracht: zie artikel 204 van het 

wetsvoorstel tot herziening van het afstammingsrecht en van de regeling van de adoptie 

(Kamerstukken 11 1995/96, 24 649, nrs. 1-3). 
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donormateriaal voldoende is voor het toekennen van ouderlijke verant-
woordelijkheden op grond van bloedverwantschap. Op deze wijze kan de 
donor - bekend of onbekend - buiten spel blllven. 

Bloedverwantschap als grond voor het ontstaan of de toekenning van 
ouderlijke verantwoordelijkheden impliceert ook dat daar waar er geen 
bloedverwantschap kan zijn, omdat het gaat om twee personen van het-
zelfde geslacht, dezen niet op grond hiervan automatisch als vaders of 
moeders worden aangewezen. Bloedverwantschap als enig criterium 
naast het belang van het kind voldoet daarom niet. 

Feitelijk ouderschap 
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Pleeg- en stiefouders dragen feitelijk ouderlijke verantwoordelijkheid 
voor hun pleeg- en stiefkinderen, maar zijn niet de ouders. Vaak willen 
zij formeel geen ouderlijke verantwoordelllIcheden en evenmin de status 
van ouder. Zij respecteren het ouderschap van de uit het directe zicht 
verdwenen ouder. Soms ligt dat anders: de wensouders van een 
draagmoederkind willen de ouderlijke verantwoordelijkheden ten aan-
zien van het kind en bovendien de status van ouder. Daarvoor is adoptie 
nodig. Soms wil een stiefkind graag dat de stiefvader de vader wordt, om-
dat het kind zijn eigen, biologische vader niet of nauwelijks kent. Zijn 
moeder en vader waren gescheiden, toen het nog een baby was. Sinds-
dien is Cr met de vader om wat voor reden ook geen contact geweest. 
Stiefouderadoptie is tot nu toe de enige oplossing. 

Soms is er geen aanwijsbare biologische vader. De moeder heeft het 
kind met behulp van kunstmatige donorinseminatie gekregen. Het kan 
dan zijn dat haar vriendin het kind samen met haar opvoedt. Deze vrien-
din wil ten aanzien van het kind de ouderlijke verantwoordelijkheden 
hebben als ware zij de vader. 

Zij die de ouderlijke verantwoordelijicheden feitelijk uitoefenen en fei-
telijk familie- en gezinsleven hebben met een minderjarig kind maken 
evenzeer als zij die door bloedverwantschap een band met een kind heb-
ben aanspraalc op toekenning van ouderlijke verantwoordelijkheden. 
Een middel daartoe zou adoptie kunnen zijn. Een ander middel is de toe-
deling van ouderlijke verantwoordelijkheden in concreta Met dat laatste 
doel ik op de toekenning van ouderlijk gezag, waaraan de onder-
houdsplicht jegens het kind verbonden wordt en de mogelijkheid van 
naamswijziging. Aan de toekenning van het gezag is de vertegenwoordi-
ging van het kind in en buiten rechte gekoppeld. De erfrechtelijke com-
ponent noem ik hier niet, omdat het mijns inziens de vraag is of het be-
staande, ten aanzien van ouders geldende recht waarin een kind wel zijn 
ouders kan onterven, maar de ouders hun kind niet, wel van toepassing 
dient te zijn bij feitelijk ouderschap. 

Een vergelijking van beide mogelijkheden, adoptie en toekenning van 
ouderlijke verantwoordelijkheden in concreto, leidt mij tot de conclusie 
dat de tweede variant de voorkeur verdient boven de eerste. Adoptie is 
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een rigoureuze maatregel, omdat zij bloedverwantschapsbanden ver-
breekt en met bestaande bloedverwantschap construeert. Aileen in ge-
vallen waarin de bloedverwantschapsband geen betekenis meer heeft 
noch naar verwachting zal krijgen, zou aan adoptie gedacht moeten wor-
den. 13  In alle andere gevallen verdient de toekenning van concrete 
ouderlijke verantwoordelijkheden de voorkeur. 

Het is een flexibeler instrument, omdat met alle ouderlijke verant-
woordelijkheden een onverbrekelijk palcket vormen, maar er bepaalde 
keuzemogelijkheden zijn. Ik noem als voorbeeld dat wel het ouderlijk 
gezag wordt verkregen, maar er geen naamswijziging plaatsvindt. Of wel 
het ouderlijk gezag, maar geen deel van de nalatenschap. Het laatste zou 
dan wel via testament bepaald moeten worden. Het is ook flexibeler, om-
dat anders dan het op bloedverwantschap gebaseerde ouderschap feite-
lijk ouderschap wel vervangbaar is. Er kan ook afstand van worden ge-
daan. Ten slotte geldt als groot voordeel dat de toekenning van ouderlijke 
verantwoordelijkheden aan feitelijke ouders het bestaan van 
bloedverwantschapsbanden onverlet laat. Wel zal in de voorwaarden 
waaronder ouderlijke verantwoordelijkheden aan feitelijke ouders wor-
den toegekend rekening gehouden moeten worden met het bestaan en 
voortbestaan van de bloedverwantschapsband. 

Ik ga met zover dat adoptie van ldnderen in Nederland maar beter zou 
kunnen verdwijnen. Wel hoop ik dat, ook als er lcinderen in Nederland ter 
adoptie beschikbaar zouden zijn, adoptie op den duur een uitzonderlijk 
verschijnsel zal zijn. 

Gelijlcwaardigheid 

Ouderschap op grond van bloedverwantschap lijkt een streepje voor te 
hebben op feitelijk ouderschap. Niet omdat bloedverwantschapsouder-
schap niet flexibel is, terwip feitelijk ouderschap dat we! is. Wel omdat 
bloedverwantschap vaalc automatisch alle ouderlijke verantwoordelijk-
heden impliceert en feitelijk ouderschap met zondermeer deze verant-
woordelijkheden meebrengt. En omdat bloedverwantschapsouderschap 
zich ook uitstrekt tot de famine van de ouders. Feitelijk ouderschap lijkt 
zover met te strekken. 

Het bestaan van deze verschillen betekent niet dat feitelijk en 
bloedverwantschapsouderschap met gelijlcwaardig zouden zijn. De ver-
schillen vloeien voort uit het verschil in karakter van beide vormen van 
ouderschap. 

13 lk ga hier niet in op andere aan een adoptie te stellen voorwaarden. 
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Wat is onvruchtbaarheid? 

Hoe groot is de kans op een kind? 
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Len oxymoron is een combinatie van twee onverenigbare begrippen. 
'Het recht op een kind is een typisch voorbeeld hiervan. Men kan uitslui-
tend van een 'recht' spreken bij toekenning daarvan door stervelingen 
aan een of meerdere mede-individuen. Heeft de mens geen absolute in- 
vloed op het proces, dan kan men nimmer spreken van een 'recht'; net zo 
min als gesproken kan worden van 'recht op gezondheid', 'recht op mooi 
weer' of 'het recht om geen ongelukken of rampen te ervaren'. Maar wel 
kan men spreken van het recht op hulp bij ziekten, rampen of ongeluk-
ken. Geen enkel mens heeft recht op een kind, maar ieder mens heeft 
recht op behandeling bij ziekten. Zo ook heeft ieder mens recht op hulp 
in geval van onvruchtbaarheid. 

Een van de problemen bij het definieren van onvruchtbaarheid is dat in 
een aantal gevallen pas met zekerheid gezegd kan worden of paren on-
vruchtbaar zijn nadat de vrouw de leeftijd van de overgang heeft bereikt. 
Er zijn maar drie situaties waarin men tevoren al met zekerheid kan zeg-
gen dat sprake is van absolute onvruchtbaarheid: in geval van totale 
blolckade van de eileiders, of wanneer er geheel geen zaad of eicel aan-
wezig is. In alle andere gevallen kan men hoogstens spreken van sub-
fertiliteit, verminderde vruchtbaarheid. 

Zelfs na vele jaren kinderwens kan toch nog spontaan zwangerschap 
optreden. In dit soort gevallen kunnen we spreken van de maandeliPcse 
zwangerschapskans (MFR, monthly fecundity rate). Zelfs met de meest 
geavanceerde technologie kan men nooit garanderen dat zwangerschap 
optreedt, wel kunnen wij aannemelijk malcen of en in welke mate de 
MFR wordt vergroot. 

De kans op een kind neemt af met de duur van de kinderwens: de meest 
vruchtbare paren zien hun wens het eerst vervuld, en er zullen altijd 
vrouwen overblijven die nooit zwanger zullen worden. Len bekend on-
derzoek is dat van Tietze, die in de jaren zestig, toen nog weinig behan- 

• De auteur is els gynaecoloog verbonden aan de Afdeling Gynaecologie en Vedoskunde van 

het Diaconessenhuis to Voorburg. 
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deling mogelijk was, bij jonge vrouwen die een kind kregen naging hoe-
veel maanden het had geduurd voordat zij zwanger waren vanaf de start 
van de kinderwens. De grootste kans, de eerste maand, is 25%. Na drie 
maanden is in totaa150% zwanger, na zes maanden 70% en na een jaar 
ruim 80%. De MFR is gedaald van 25% in de eerste maand tot 10% na 6 
maanden en 5% na een jaar. Van hen die nog niet zwanger zijn wordt in 
het tweede jaar alsnog 50% zwanger, waarmee het totaal op 90% komt. 

De resterende 10% werd in de daaropvolgende jaren zwanger. Dit on-
derzoek gaat echter uit van vruchtbare paren, en geeft geen schatting van 
de onvruchtbare groep, die uiteindelijk tussen de 5 en 10% van het totaal 
zal uitmaken. De cijfers geven dus een overschatting van de kans, een 
overschatting die toeneemt naarmate de kinderwens langer bestaat. 

Collins volgde in de jaren tachtig ruim tweeduizend onbehandelde 
paren die zich met een lcinderwens hadden gemeld. Op het moment dat 
met enigerlei vorm van behandeling werd begonnen, dan wel bij spon-
taan optredende zwangerschap vielen de vrouwen buiten het onderzoek. 
Tussen het derde en vierde jaar werd nog 15% van het restant zwanger 
(MFR 1.3%). Bij een infertiliteitsduur van vier jaar was de maandelijkse 
kans op zwangerschap bij de resterende groep gezakt tot onder 0,6% per 
maand. Zeven procent van het restant werd zwanger tussen het vierde en 
vijfde jaar, 15% tussen het vierde en zevende jaar. Deze cijfers komen 
overeen met die van Snick: drie van de 26 vrouwen met onbegrepen on-
vruchtbaarheid werd tussen het vierde en zevende jaar zwanger. 

Naast de duur van de onvruchtbaarheid is ook de leeftijd van de vrouw 
een belangrijke factor. Hoe ouder de vrouw is op het moment van de 
start, hoe lager de MFR: Ms men het dertigste jaar op 100% stelt, is de 
relatieve MFR op het 35ste gezakt naar 50%, het 38e naar 25% en het 
veertigste naar 10%. Dat wit nog met zeggen dat er evenredig minder 
vrouwen zwanger worden. In de praktijk betekent dit echter, vooral rond 
het vijfendertigste, dat het langer duurt voordat de gewenste zwanger-
schap zal ontstaan, maar ook neemt het percentage vrouwen dat nooit 
meer zwanger zal worden met de leeftijd toe. Van Balen vond dat 26% 
van behandelde onvruchtbaarheidspatienten onder de 23 jaar tegenover 
38% boven de dertig jaar in de daaropvolgende vier jaar niet meer zwan-
ger werd. 

Ms gezegd, geen van de moderne voortplantingstechnieken garande-
ren succes. Dit maakt de beoordeling van het resultaat van de techniek 
moeilijk: in welke mate moet de kans op succes worden vergroot, met 
welk risico, en tegen welke prijs om de techniek als zodanig te kunnen 
rechtvaardigen? De gouden standaard bij de beoordeling is de gerando-
miseerde trial (RCT, randomised controlled trial) waarbij men prospectief 
het resultaat van een behandeling vergelijkt met dat van niets doen. Hoe-
velen worden spontaan zwanger, en hoevelen worden na behandeling 
zwanger? Het blijkt dat in de literatuur opmerkelijk weinig RCT's worden 
verricht in vergelijking met afwachten. Meestal wordt de ene techniek 
met de andere vergeleken. 



Justl11818 verkenningen, pg. 22, fly. 8, 1998 82 

Het probleem echter bij een RCT waarbij men niets doet is dat men 
patienten vaak niet kan motiveren am bij voorbeeld na een duur van vier 
jaar onbegrepen onvruchtbaarheid hieraan deel te nemen, en de kans te 
lopen af te moeten wachten, te meer als zij weten dat na drie IVF-
pogingen grofweg 50% zwanger is, tegen 7% in een vergelijkbare onbe-
handelde groep. In de praktijk zal het dan ook wel zo bliftren dat hoog-
stens resultaten tussen vergelijkbare patientengroepen warden 
vergeleken. 

Welke technieken Ain er? 

Er is een opmerkelijke verscheidenheid aan voortplantingstechnieken, 
die meestal worden aangegeven met spitsvondige acroniemen. Het over-
grote merendeel hiervan blijkt echter niet aan de verwachtingen te vol-
doen en de meeste verdwijnen na enige tijd weer geruisloos van het to-
neel. De onderstaande opsomming is clan oak verre van volledig. Enkele 
technieken zijn gebleven; een aantal heeft recent veel aandacht gekre-
gen. Deze zullen worden vermeld. Vele technieken brengen zowel 
ethisch als juridisch problemen met zich mee die tot voor kort ondenk-
baar waren. Urn deze reden zal daarop worden ingegaan, hoewel dat niet 
hoeft te betekenen dat de techniek in Nederland wordt uitgevoerd. 

IUI/FSP 

Zaadcellen warden gevormd in de zaadbal, opgeslagen in de dbijbalc (een 
gelcronkelde buis van zes meter lang die naast de zaadbal lige, en bij het 
klaarkomen uitgestoten nadat het gemengd is met vocht nit de zaad-
blaasjes die bij de prostaat liggen. Deze uitleg is noodzakelijk am de twee 
acroniemen lUi en NP te begrijpen. 

IUI staat voor intra-uteriene inserninatie; het is wezenlijk anders dan 
KI (kunstmatige inseminatie). Bij KI wordt zaad in de baarmoedermond 
ingespoten, bij IDI wordt het zaad eerst 'opgewerkt', dat wil zeggen het 
wordt gescheiden van het vocht van de zaadblaasjes, het beste zaad 
wordt geselecteerd en het wordt gescheiden van bacterien en andere 
micro-organismen die oak altijd in het semen aanwezig zijn. Kits uitslui-
tend geindiceerd als er geen mogelijkheid tot coitus is (zoals bij sornmige 
zelden voorkomende anatomische afwijkingen) of als er geen zaadcellen 
zijn, waarna wensouders zich kunnen wenden tot KID (kunstmatige in-
seminatie met donorzaad). Bij IUT wordt het opgewerkte semen in de 
baarmoederholte ingespoten, bij FSP (fallopian sperm perfusion) zelfs 
tot het uiteinde van de eileiders. Er zijn een aantal indicaties waarbij met 
goede gerandomiseerde studies bewezen is dat deze technieken de kans 
op zwangerschap aanzierdijk vergroten. 
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IVF 

In Vitro Fertilisatie (!VF), in de volksmond we! genoemd 'reageerbuis-
bevruchting' is een complexe behandeling die ongeveer vier weken in 
beslag neemt: die van een normale maandelijkse menstruatiecyclus. Na 
een hormonale voorbehandeling van ongeveer twee weken, waarin een 
aantal eicellen tegelijk in de eierstok wordt 'ilitgerijpe (fase I) worden de 
rijpe eiblaasjes aangeprikt, en de eicellen uit het lichaam verwijderd 
(fase II). Deze worden geIsoleerd en in een kweekmedium gebracht, sa-
men met 'opgewerkf zaad waarna wordt afgewacht of de bevruchting 
optreedt (fase III, de eigenlijke IVF behandeling). Hierna delen de be-
vruchte eicellen zich, inmiddels prae-embryo's geheten. Na twee tot vijf 
dagen worden enkele hiervan in de baarmoeder geplaatst, waarna gedu-
rende twee weken, weer met een lichte vorm van hormonale behande-
ling, moet worden afgewacht of zwangerschap optreedt (fase IV). 

Niet alle verkregen eicellen zijn goed en rijp, met alle worden bevrucht. 
Het merendeel van de verlu -egen prae-embryo's nestelt zich zelfs geheel 
niet in. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat deze embryo's, net 
als in de natuur, met 'goed genoeg' zijn om een gezond kind te worden. 
Het blijkt dat een zeer groot gedeelte van embryo's chromosomaal afwij-
kend zijn. Dit is derhalve een selectieproces van de natuur dat wij als 
medici dienen te respecteren. IVF kan het beste worden'omschreven als 
'kunstmatige voortplanting' in tegenstelling tot 'kunstmatige bevruch-
ting' bij ICSI (zie hieronder). 

GIFT 

IVF met ICSI 
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Een vorm van behandeling die veel lijkt op IVF is GIFT (gamete intra 
fallopian transfer). Alle stappen komen ongeveer overeen met die bij IVF, 
met dat verschil dat de eicellen en het opgewerkte zaad samen in het uit-
einde van de eileiders worden gebracht. De bevruchting vindt vervolgens 
binnen het lichaam van de vrouw plaats, de reden dat het katholieke 
episcopaat minder bezwaar tegen deze techniek heeft. Om echter een 
goed resultaat te behalen kan dit uitsluitend geschieden via een idjk-
operatie onder narcose, met opname (in tegenstelling tot IVF dat geheel 
poliklinisch kan geschieden). Uiteraard kan deze techniek uitsluitend 
worden toegepast bij vrouwen met vlekkeloze, goed functionerende ei-
leiders. 

Een zaadcel bevat een voortbewegingsmechanisme, een bevruchtings-
mechanisme en de kostbare inhoud, te weten 23 chromosomen. De eer-
ste twee dienen uitsluitend om de inhoud op de plaats van bestemming 
te brengen, binnen de eicel. In sornmige gevallen kan de inhoud goed 
zijn, maar het vermogen tot zwemmen of bevruchten gestoord, zodat 
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bevruchting uitblijft. In dat geval is het met ICSI (intra cytoplasmatische 
spermainjectie) mogelijk 'kunstmatige bevruchting' tot stand te brengen. 
Hiervoor is echter ook een volledige IVF-behandeling noodzakelijk. 

ICSI heeft een doorbraak betekend voor diegenen voor wie tot voor 
kort ook LW geen oplossing van hun probleem betekende. Toch heeft het 
ook nieuwe problemen met zich meegebracht: bij veel mannen met zeer 
slecht beweeglijk of te weinig zaad is de oorzaak genetisch bepaald. 
Vroeger werden deze mannen 'uit geMendeld': doordat zij zich niet 
voortplantten berustten alle soortgelijke afwijkingen in een volgende 
generatie op spontane mutaties. Nu zij echter de kans lcrijgen op gene-
tisch eigen nageslacht kan ook de genetische afwijking worden doorge-
geven aan een volgende generatie mannen. 

Dit is echter ook het kenmerk van een aantal veel ernstiger ziektes, bij 
voorbeeld een aantal stofwisselingsziektes waarbij de arts in het verleden 
als vanzelfsprekend geacht werd mee te werken aan de voortplanting. 
Het is niet geloofwaardig als dit argument nu gebruikt wordt om het lcrij-
gen van genetisch eigen nageslacht uit te sluiten, daar waar de enige af-
wijIdng verminderde vruchtbaarheid van de zonen is. 

Er zijn naar schatting inmiddels wereldwijd meer dan vijfduizend 
ICSI-kinderen geboren, en er is inmiddels uit de buitenlandse literatuur 
veel bekend over de korte termijn gevolgen voor het nageslacht. De kans 
op aangeboren afwijkingen ligt in dezelfde orde van grootte als in de na-
tuurlijke situatie, alleen lijkt er iets meer (1,8%) kans op een kind met een 
chromosoomafwijIcing, waarvan de helft (0,9%) een geslachtschromo-
soom (X of Y) te veel heeft. 

Deze wetenschap brengt als zodanig weer een geheel nieuw probleem 
met zich mee: hoewel deze aandoening al in het eerste trimester is vast 
te stellen, is de daaropvolgende keuze niet eenvoudig: zal men na vele 
jaren van onvruchtbaarheid alsnog moeten besluiten de zwangerschap 
af te breken voor een aandoening die overigens verder goed met het le-
yen verenigbaar is? In het verleden is in diverse centra de aanvraag geho-
noreerd als bij voorbeeld bij toeval de aandoening was ontdekt, nu ech-
ter werken wij mee aan het ontstaan van de aandoening. Aan de 
keerzijde: moeten wij om deze reden een grote groep paren van de be-
handeling verstoken laten blllven, en hen hun invoelbare wens op gene-
tisch eigen ldnderen ontzeggen terwij1 97% van de kinderen gezond is en 
een zeer Mein percentage iets heeft dat als 'schoonheidsfoutje kan war-
den gekenmerkt? 

Het ministerie van VWS heeft als begrijpelijk standpunt dat nieuwe 
technieken niet anders dan na - wat in goed Nederlands heet - een medi-
cal technology assessment (MTA) lumnen worden ingevoerd. Len pro-
bleem ontstaat als de middelen voor een MTA echter niet ter beschilddng 
worden gesteld, en tat overweldigende hoeveelheid buitenlands weten-
schappelijk onderzoek blijkt dat de techniek een onmiskenbare waarde 
heeft. 
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Bij dit ones dienen mijns inziens drie aspecten los van elkaar te wor-
den gezien. Ten eerste is het bij de huidige stand van wetenschap me-
disch verantwoord een techniek in te voeren, zo ja - ten tweede - client de 
techniek te worden bekostigd uit algemene middelen? Zo nee - ten derde 
- heeft de patient de vrijheid toch voor de techniek te kiezen en deze 
eventueel uit eigen middelen te bekostigen? 

Indien nieuwe technieken als deze met worden ingevoerd komt de 
ontwilckeling van de geneeskunde tot stilstand, wanneer met tegelijker-
tijd de mogelijkheid van een MTA wordt geschapen. 

Sommige marmen blijken wel zaadaanmaalc te hebben maar geen zaad-
cellen in de lozing. In dat geval zou het zaad rechtstreeks uit de bijbal 
(MESA: microchirurgische epididimaire sperma aspiratie) of uit de zaad-
bal (TESE: testiculaire sperma extractie) kunnen worden verkregen, 
waarna IVF met ICSI kan worden uitgevoerd. Ms gevolg van deze tech-
nieken zijn naar schatting inmiddels wereldwijd ongeveer vierhonderd 
kinderen geboren, doch vooralsnog hebben de Nederlandse 
voortplantingsdeskundigen, overigens als enigen in de wereld, besloten 
tot een tijdelijk moratorium. Een belangrijke reden hiervoor was dat er 
op dat moment nog niet veel bekend was over de veiligheid voor het na-
geslacht, en dat er een aantal puur theoretische bedenlcingen tegen deze 
techniek zijn aan te voeren. 

Bovendien leek het op dat moment mogelijk clierexperimenteel onder-
zoek uit te voeren, doch iruniddels blijkt dat dit model nog niet goed 
functioneert. Het is de vraag of een diermodel uitsluitsel zal kunnen ge-
ven omtrent de vraagstelling betreffende veiligheid bij de mens. Bij de 
mens zijn alle gegevens tot nog toe geruststellend: er zijn geen korte ter-
mijn aanwijzingen voor een verhoogde kans op afwijkingen. Wel bestaat 
er bij deze groep mannen een subgroep waarbij spralce is van een aange-
boren afwezigheid van de zaadleiders. Deze aandoening is geassocieerd 
met een sterk verhoogde kans op dragerschap van taaislijmziekte (CF: 
cystic fibrosis). In dit geval dient ook de vrouw te worden onderzocht op 
dragerschap: als beiden drager zijn, kan het zijn dat zij een kind met deze 
ernstige aandoening krijgen. 

Met de mogelijkheid van eiceldonatie is de tot voor kort bestaande enige 
zekerheid, naast de dood en belastingen, namelijk Mater semper certa 
est, (de moeder is altijd zeker) vervallen. Vrouwen die geen eigen eicellen 
hebben, zoals bij een voortijdige overgang, kunnen deze krijgen van an-
dere, maar ook bij voorbeeld vrouwen die draagster zijn van bepaalde 
afwijkingen kunnen hiervoor opteren. In Nederland wordt deze techniek 
op bescheiden schaal bij deze indicaties toegepast. 
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De techniek opent echter ook de mogelijkheid zwangerschappen te 
laten ontstaan bij vrouwen na de natuurlijke overgang, zelfs tot op hoge 
leeftijd omdat de baarmoeder nog tot op veel hogere leeftijd in staat is 
tot voortplanting. De resultaten van eiceldonatie zijn gerelateerd aan de 
leeftijd van de eicel, nauwelijks of niet aan die van de baarmoeder. 

Er is in deze situatie dus een discrepantie tussen de genetische, biolo-
gische moeder en degene die het kind baart. Bij de wet is deze laatste de 
moeder. Wel heeft de vrouw de mogelllIcheid van psychologische binding 
gedurende de negen maanden zwangerschap gehad. Moreel en ethisch 
gezien is eiceldonatie te vergelijken met semendonatie in geval van afwe-
zigheid van zaadcellen. 

Naast zaad of eicellen kunnen ook embryo's worden gedoneerd. In dit 
geval worden eicellen van een vrouw bevrucht met zaadcellen van haar 
partner waarna de ontstane embryo's worden ingeplant bij een wens-
moeder. Dit is eigenlijk alleen geindiceerd als de vrouw geen eicellen en 
haar partner geen zaad heeft; voorwaar een zeer zeldzame situatie. 

Wat vaker voorkomt is dat paren bij IVF na gelukte behandeling afzien 
van kinderwens, en hun ingevroren embryo's ter 'adoptie' willen afstaan 
aan derden. Er zijn echter weinig wensouders bereid om embryo's te 
adopteren omdat zij meestal toch een genetisch eigen kind willen. 

Draagmoederschap 

Onder het begrip 'draagmoederschap' worden in de praktijk vaalc meer-
dere situaties verstaan. Velen beschouwen een draagmoeder als iemand 
die een zwangerschap uitdraagt voor een andere vrouw, ongeacht van 
wie de eicellen afkomstig zijn, maar een draagmoeder in echte zin is ie-
mand bij wie de bevruchte eicellen van een andere vrouw zijn ingeplant, 
en die na de geboorte het kind afstaat aan de vrouw die de eicellen gele-
verd heeft. Dit dus kan uitsluitend in combinatie met IVE Het is in Ne-
derland niet toegestaan deze behandeling uit te voeren. Toch zijn een 
aantal situaties denkbaar, zoals na verwijdering van de baarmoeder als 
gevolg van een ongeval of kanker bij vrouwen met perfecte eierstolcken, 
waarin de ldnderwens als legitiem kan worden aangemerkt. 

Cryopreservatie 

Ms gezegd worden bij IVF meerdere eicellen per keer verkregen en be-
vrucht. Omdat men nooit van tevoren kan weten hoeveel eicellen er be-
vrucht worden, ontstaan er vaak meer embryo's dan men medisch ver-
antwoord kan terugplaatsen. Hoe meer embryo's men terugplaatst, hoe 
groter de kans op zwangerschap, maar ook: hoe groter de !cans op meer-
lingen. De huidige gedragscode in Nederland is dat maximaal twee, of op 
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oudere leeftijd drie embryo's worden teruggeplaatst, en de andere 
embryo's als zij goed genoeg zijn, in te vriezen (cryopreservatie). Zij die-
nen voordat paren aan een volgende hormoonbehandeling beginnen te 
worden ontdooid en teruggeplaatst. Paren kunnen de embryo's dus met 
'opsparen' als appeltje voor de dorst op latere leeftijd. Bovendien is de 
maximale bewaartermijn gerelateerd aan de makimale leeftijd waarop 
een vrouw nog behandeld mag worden, dus ergens tussen het veertigste 
en vierenveertigste jaar. 

Cryo-embryo's hebben een kans dat zij het vriesproces na ontdooling 
niet overleven, en bovendien hebben zij een geringere implantatiekans, 
maar als zij zich implanteren en als er een zwangerschap ontstaat is er 
geen verhoogde kans op afwijIdngen bij de kinderen. Het is dus een 'alles 
of niets' principe: de natuurlijke selectieprocess,en na de terugplaatsing 
blijven intact. Embryo's worden in Nederland uitsluitend ingevroren met 
het doel in latere instantie tot zwangerschap te komen. Uiteraard is met 
te vermijden dat als de lcinderwens is voltooid de resterende embryo's 
worden vernietigd, maar als gevolg van het bovenstaande beleid wordt 
het aantal tot een minimum beperkt. 

In de Nederlandse situatie hoeft men daarom inlet bevreesd te zijn 
voor het soort publiciteit - aangezwengeld door de Engelse pro life-
beweging - naar aanleiding van de noodzaak tot een massale vernieti-
ging van embryo's als gevolg van het in werlcing treden van de Engelse 
wet. 

Onder selectieve reductie verstaan wij het aborteren van een of meerdere 
vruchten bij een grote meerling. Het wordt in Nederland alleen toegepast 
wanneer een van de vruchten bij een meerling een ernstige afwijking 
heeft, of als bij ovulatie inductie (niet bij IVF) abusievelijk een grote 
meerling is ontstaan, en dan alleen met het doel de resterende lcinderen 
een goede kans op overleving te geven. Daarbij moet het worden gezien 
als het corrigeren van een inschattingsfout: als de arts verwacht dat er 
teveel eiblaasjes tegelijk springen breekt hij de betreffende cyclus af. 

In Nederland wordt reductie door de beroepsgroep niet geaccepteerd 
bij een IVF-behandeling, doch in bepaalde staten in de VS, zoals Califor-
nie, is deze techniek een integraal onderdeel van de behandeling. Op 
deze wijze kan men zeer hoge zwangerschapscijfers verkrijgen door acht 
of tien embryo's terug te plaatsen en wanneer er een grote meerling ont-
staat dit (aselect) te reduceren tot een tweeling. Dat beleid brengt echter 
een nieuw moreel ethisch en psychologisch dilemma met zich mee: pa-
ren die na jaren van onvruchtbaarheid uiteindelijk hun kinderwens ver-
vuld zien, maar dan alsnog moeten besluiten weer een deel van de 
vruchten te laten aborteren. Wat is het gevolg voor de overblijvende kin-
deren? In hoeverre zullen onverwerkte schuldgevoelens bij de ouders 
naderhand een rol kunnen spelen? Daarenboven is de techniek met zon- 
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der gevaar voor de resterende vruchten: in een deel van de gevallen 
treedt een spontane abortus van de resterende vruchten op. 

Financiering 

De overheid heeft besloten tarieven van medische behandelingen vast te 
laten stellen via het centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (COTG). 
Dit is een overheidsapparaat dat in het verleden tarieven voor bestaande 
behandelingen heeft vastgesteld die in vele gevallen geen enlcele relatie 
kennen met de werkelijk gemaakte kosten of inspanning. Pas als het 
COTG een tarief heeft vastgesteld, zou dit in rekening mogen worden 
gebracht. 

Ms men deze redenering consequent zou volgen, kan geen enkele 
nieuwe ontwikkeling worden ingevoerd, omdat het in de praktijk vele 
jaren duurt voordat een tarief tot stand komt, terwijI er voor een aantal 
behandelingen, zoals gebruik van donorzaad, in het geheel geen tarief is 
gekomen. Er zijn geen tarieven voor ID', FSP, GIFT, ICSI, cryopreservatie 
en het ziet er niet naar tilt dat hierin verandering komt. De geschiedenis 
van de totstandlcoming van de we! bestaande !VF-tarieven is een merk-
waardige vorrn van handjeldap waarbij de bevindingen van de enige 
grootschalige MTA (medical technology assessment), het IVF 
Ziekenfondsraadonderzoek, zijn genegeerd. Een wel eens gebruikt argu-
ment bij sommige van deze behandelingen is dat tiler geen sprake is van 
gezondheidszorg zodat de wet tarieven gezondheidszorg (WIG) hierop 
niet van toepassing is. Maar als dat waar is moet een burger, na overeen-
komst met de behandelaar, de vrijheid hebben toch te kunnen kiezen 
voor deze behandeling. 

Beschouwing 

Onvruchtbaarheid is in de gezondheidszorg een merlcwaardige aandoe-
ning: negentig procent van de paren heeft er niet mee te maken gehad en 
deze mensen weten op een bepaald ogenblik dat zij crook nooit meer 
mee te maken zullen krijgen. Dit in tegenstelling tot vrijwel alle andere 
ziekten en aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten, infarcten en 
dergelijke. Het is voor vruchtbare paren niet goed in te schatten wat voor 
belasting de onvruchtbaarheid kan zijn. 

Daarnaast kunnen alien, ook onvruchtbaren, een led* bereiken 
waarop zij weten dat het krijgen van kinderen voorbij is, en zij zullen zich 
dan op andere doelen richten: de vruchtbaren bij voorbeeld op de op-
voeding van hun nageslacht, de onvruchtbaren zullen vaalc een andere 
invulling voor hun !even vinden en zich afwenden van de kinderwens. 
Vaak wordt de aandoening naar de buitenwereld gebagatelliseerd, of ver-
momd als bewuste kinderloosheid afgedaan. 

Op het gebied van hulp bij de voortplanting is in relatief korte tijd een 
groot aantal technieken ter beschilddng gekomen, waarvan vele on- 	- 
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vruchtbare paren dankbaar gebruik maken. leder van deze technieken 
brengt echter weer een aantal nieuwe problemen met zich mee, en tot 
voor kort ondenkbare situaties kunnen ontstaan waarvoor - zowel 
ethisch, moreel als juridisch - nieuwe oplossingen gevonden moeten 
worden. Dit kan echter nirruner gebruikt worden als argument om deze 
nieuwe technieken met in te voeren. Er is nog nooit een echte vernieu-
wing in onze maatschappij geweest die met een keerzijde had, waarvoor 
oplossingen gevonden moesten worden. 

De eerste en meest begrijpelijke reactie van buitenstaanders op dit 
medisch-technisch gesleutel met ons nageslacht is vaalc een van terug-
houdendheid en angst. Negatieve incidenten zoals de recente zwart-wit 
tweeling en de wat oudere hepatitis-affaire krijgen onevenredig veel pu-
bliciteit en wetenschappelijke publicaties met negatieve ondertoon wor-
den vaak alt hun verband gerukt omdat deze nu eenmaal meer publici-
teitswaarde hebben. Dit kan op zich leiden tot een vorm van 
panielcvoetbal en ad hoc beslissingen zonder dat de werkelijke waarde 
van de nieuwe technieken voldoende belicht worden. 

Voorwaarde voor een goede besluitvorming is een goede en onder-
bouwde voorlichting, ontdaan van spektakel en de onrealistische 
toekomstvisioenen die vaak worden geassocieerd met moderne 
voortplantingstechnieken. Daarnaast heeft onvruchtbaarheid zich altijd 
in een schemerzone bevonden bij discussies over de kosten van de ge-
zondheidszorg en over de vraag wie voor die kosten moeten opdraaien. 
Toch moeten wij hen die van dit soort technieken noodzakelijkerwijs 
gebruik moeten maken voor de vervulling van hun ldnderwens deze vrij-
heid geven. De discussie moet zuiver blijven: angst voor risico's voor het 
nageslacht moet los staan van de zorg over het almaar stijgen van de kos-
ten van de gezondheidszorg. 

De kosten van de gezondheidszorg zijn sterk gestegen, maar dat is ook 
het geval met het bruto nationaal produkt en de bruto nationale con-
sumptie, beide in relatie tot het prijsindexcijfer. Tussen 1985 en 1993 is 
het BNP met 34% gestegen, de BNC met 38%, doch het prijsindexcijfer 
met slechts 14%. Het percentage van het BNP dat aan gezondheidszorg 
wordt besteed is vrijwel gelijk gebleven. Bovendien, de toenemende dis-
crepantie tussen het prijsindexcijfer en het BNP betekent dat spralce is 
van een steeds toenemende welvaart, met middelen die met aan eerste 
levensbehoeften hoeven te worden besteed. Een steeds groter wordende 
groep besteedt deze meerwaarde aan aspecten van de gezondheid of het 
lichaam, getuige bij voorbeeld de bestedingstoename van 100 % voor 
schoonheidsspecialisten, beauty centers en dergelijke. Het waarderen van 
een goede gezondheid en het goed functioneren van het lichaam heeft 
andere traditionele waarden zoals een goed geloof of een goed huwelijk 
ver achter zich gelaten, en het is met te vermijden dat individuen het als 
een recht zullen beschouwen dat indien bepaalde technieken aanwezig 
zijn, zij zo nodig daar ook gebruik van kunnen maken, desnoods in het 
buitenland of voor eigen kosten. 
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Justinele verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a 
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint By. 
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal 
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of 
the most relevant international articles of each issue. The central theme 
of this issue is (vol. 22, no. 8, 1996): Children at your request. 

The postponement of getting children; not only a matter of carreer 
ER Cuyvers 
The postponement of the birth of the first child in the Netherlands (at 
the moment already at an avarage of 29 years) is often attributed to the 
lack of possibilities to combine motherhood and paid labour. The 
author critically reviews this explanation. In his view the delay is caused 
as much by the fl autonomous - effects of the modern life course. The 
formation of the modern family is preceded by a phase in wich young 
people live for periodes alone or together as couple, before they even 
consider parenthood. The most prominent factor might well be the 
time it takes to find a suitable partner - a person who can be trusted as 
companion in parenthood. Unfortunately, the public debate on any 
aspect of parenthood, including timing, is dominated by 'ideological 
presuppositions' and the vehemence by which these positions are held 
has made it difficult to replace the 'ideology of motherhood' by a theory 
of parenthood. 

The Interests of children in different families 
RAG Holcsbergen 
During the last decennia the discussion about the probable 'decline of 
the family' has been started again. European and other research, 
however, has shown that BO% and more of the population in most 
European countries still consider the family as an important part for 
their life and also of crucial importance for a healthy development of 
children. Since the fifties, due to artificial insemination, adoption, 
stepparent adoption, in-vitro fertilization, surrogate motherhood, new 
families have come into existence. In recent years we see an increase in 
the number of divorces and one-parent families. With regard to the 
interests of children many questions can be put forward. The apparent 
interests of the concerning adults seem to be of more importance, 
sometimes. However, research and many experiences have shown that 
for a good parent-child relationship open and honest discussions in the 
family about the genetic background is more preferable than closeness 
or even lies. 
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Adoption and the myth of a child of your own 
C. van Nynatten 
In western countries, the laws on adoption fit in the myth of a natural 
parent child-relationship. In the past, the birth of children was 
considered as a gift from heaven, nowadays it is seen as a human 
matter of medical concern and control. New technologies feed the 
illusion that mankind is able to manage its own offspring. Yet, 
technology is never impervious. Adoption is the safety valve to secure 
that people can live up to the ideal of the traditional family with the 
'real' child. This may be dangerous because parents do not overcome 
their disappointments and cannot separate their feelings about the past 
from the care of the child. Now that new rules can arrange the ties 
between children and their social parents, adoption law may better be 
abolished. 

Love is not enough; on the importance of consanguinity 
D.W.J.M. Pessers 
Parenthood is dominated by the ideology of love. If there is love, there is 
a right to a child. Homosexuals, singles, post-menopausal women: why 
shouldn't they have a right to parenthood if the only prerequisite for 
parenthood is love and care? But is love really enough ? Is there - except 
for love - not a need for a structure of identification also? Kinship is 
traditionally the mechanism by which the socialisation of children is 
structured. Children derive their identity from the symbolic meaning of 
consanguinity, kinship and the reciprocal relations between parents, 
generations en relatives. Within that complex of reciprocical relations, 
children are symbolically conceived as a gift. As a gift they are taught to 
receive, to return and to take their place in the generational chain. 
When kinship looses its symbolic meaning, as is the case in artificial 
reproduction, children loose their symbolic place. They are no longer 
conceived as a gift but as causa suL The chain of reciprocity and loyalty 
threatens to be broken. Is love enough as compensation? 

Getting children: a right or privilege? 
A.C. Hendriks and G.J.M. Veerman 
The olden times human procreation is, above all, governed by the laws 
of nature. It is therefore virtually impossible to define human procre-. 
ation in terms of a(n enforceable) right. Similarly, no one is, from a legal 
perspective, 'entitled' to have one or more children. The absence in law 
of a 'right' to have a child should be separated from the many civil and 
human rights questions surrounding natural and artificial procreation. 
This article examines to analyse whether single persons and same-sex 
couples can justifiably be denied access to (artificial) procreational 
health services or, conversely, whether civil and human rights law 
enables single persons and same-sex couples to challenge those 
restrictions in court. It is submitted that there is no objective justifica- 
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tion for the imposition of access restrictions to (artificial) procreational 
health services solely on the grounds of marital/civil status. Such 
constraints must therefore, allegedly, be considered as discriminatory 
and contrary to the law. 

Changing parenthood; on the pliability of familylaw 

S.EM. Wortmann 
In this article the author discusses the judicial protection of familylife. A 
lot of social changes, alternative forms of living together, the rise of 
medical technologies all put pressure on the existing familylaw. 
'Familylaw, and in particular the law of descent, has insufficiently taken 
into account these factual changes. The straightjacket has become too 
tight'. The author therefore traces possible points of departure for a new 
familylaw and tries to find out how these points of departure relate to 
one another. The author then distinguishes three criteria for the 
attribution of parental responsibilities: the interests of children, blood 
relationship and factual parenthood. Notwithstanding the differences 
the author considers the last two criteria to be of the same importance. 
Concerning the adoption of children the author concludes that factual 
parenthood is to be preferred to the rigorous measure of adoption 
which severes all ties of blood relationship. 

Childbirth: right or privilege? Overview of modern artificial procre-

ation techniques 

CAM. Jansen 
Having children cannot be considered to be a right; however one is 
entitled to treatment in case of infertility. Modern artificial reproductive 
technology can never guarantee a child; the most it can do is increase 
the natural fecundity rate. Although there has been an overwhelming 
increase in new techniques, none are without their own inherent risks 
plus a challenging array of new moral, ethical, judicial and litigational 
problems. These can be solved and should not be used as an argument 
to abstain. Patients should be free to make use of these techniques 
provided they are properly informed of their risks along with their 
benefits. Established techniques that are widely used, such as 
intrauterine insernination, fallopian sperm perfusion, in vitro fertilisa-
tion, cryopreservation, oocyte and embryo donation are described, as 
well as newer techniques such as intracytoplasmic sperm injection, 
microchirurgic sperm aspiration, and testicular sperm extraction. In 
addition controversial techniques such as selective reduction and 
gestational surrogacy are also discussed. As medicine progresses, 
instead of trying to turn back the clock the best our society can do is 
anticipate and try to solve theproblems which may arise. 
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Preventief ingrijpen: rechtsgrond is heilig, ondergrens niet 

dr. MW Bor 

In het onlangs verschenen themanum-
mer over preventief ingrijpen in het 
gezin (JV6, 1996) doet mw. Junger-Tas 
- in het verlengde van haar studie 
Jeugd en gezin - een aantal 
verleidelijke suggesties voor de 
ontwikkeling van een preventief 
gezins- en jeugdbeleid, door middel 
waarvan justitie reeds in een vroeg 
stadium greep zou kunnen krijgen op 
bepaalde risicogroepen. 'Het probleem 
van justitieel ingrijpen is, dat het eerst 
plaatsvindt nadat er ernstige 
moeilijkheden zijn opgetreden, hetzij 
binnen het gezin, hetzij met betrekking 
tot delinquent gedrag van kinderen', 
aldus mw. Junger-Tas. Ze is van 
mening dat justitie eerder zou moeten 
kunnen ingrijpen, ook als men 
gedragsproblemen ziet aankomen die 
nob niet concreet aanwezig zijn. 
Het is evenwel de vraag, op welke 
grond justitie gerechtigd zou zijn om 
zoiets te doen. Oat zij pas relatief laat 
kan ingrijpen is enerzijds weliswaar als 
een 'probleem op te vatten, anderzijds 
echter moet juist justitie erop toezien 
dat de overheid niet al te gemakkelijk 
ingrijpt in de autonome gezinssfeer: 
justitie is er ook om privacy te 
waarborgen. In hoeverre mag zij dan 
toch proberen om 'er vroeg bij te zijn'? 
Naar mijn mening is er geen 
rechtsgrond voor een op preventie 
gerichte bemoeienis met burgers of 
hun gezinnen, zolang de genoemde 
ernstige moeilijkheden zich niet 
daadwerkelijk voordoen. Teneinde dit 
standpunt nader uit te werken zal ik 
onderscheid maken tussen primaire, 
secundaire en tertiaire preventie. 

* De auteur is als onderzoekster verbonden aan het WODC. 

Primaire preventie 

Het creeren van gunstige sociale 
omstandigheden voor jeugdigen in het 
algemeen, ligt voornamelijk op de weg 
van andere departementen. Het accent 
ligt sterker op 'zorgen dat het goed 
gaat' dan op 'voorkomen dat het fout 
gaat'. Justitie behoort in dit stadium 
niet de boventoon te voeren. Wet 
investeert zij in de toekomst wanneer 
zij - door deel uit te ma ken van 
zogeheten netwerken - meehelpt om 
het gewenste niveau van voorzienin-
gen te realiseren. Daarnaast kan zij 
meedenken en adviseren over de wijze 
waarop scholen en gezins-
ondersteunende instanties zouden 
kunnen bijdragen aan de normatieve 
disciplinering van kinderen. 

Secundaire preventie 

Bij secundaire preventie gaat het om 
het vroegtijdig intervenieren in de 
levens van individuen of groepen die 
in 'criminogene' omstandigheden 
verkeren. Zolang dit gebeurt op 
vrijwillige basis en liefst door middel 
van een integraal (lokaal) beleid 
waarin ook justitie is vertegenwoor-
digd, is het van harte toe te juichen 
wanneer effectief gebleken preventie-
progiamma's worden toegepast op 
kwetsbare ouders en/of gezinnen. 
Maar hoeveel drang of dwang is 
gerechtvaardigd, als er van vrijwillige 
deelname geen sprake is? Op dit punt 
dient een uiterst zorgvuldige afweging 
te worden gemaakt. Voor drang of 
dwang is geen legitimatie, zolang er 
slechts sprake is van verontrustende 
omstandigheden, zonder dat de 
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gevreesde gedragsproblemen zich (al) 
hebben gemanifesteerd. 
Mw. Junger-Tas stelt veer em aan 
bepaalde groepen ouders stimulerings-
premiss aan te bieden en am op 
andere groepen een zekere drang uit 
te oefenen, teneinde hen te bewegen 
tot deelname aan zo'n programma. 
Naar mijn mening gaan deze 
voorstellen net iets te ver. Ook waar 
het secundaire preventie betreft, past 
justitie een zekere terughoudendheid, 
met name ten aanzien van groepen in 
de samenleving waarvan sommige zich 
welhcht tech al snel gestigmatiseerd 
voelen. 

Tertian.° preventie 

Is men het er over eens dat van 
ernstige gedragsproblemen meet 
warden gesproken, dan kan de 
intetventie warden omschreven als 
tertiaire preventie. Deze is specifiek 
gericht op het terugdringen van dit 
probleemgedrag en - als het gaat em 
delinquent gedrag - op het voorkomen 
van recidive. Justitiale dwang is hierbij 
in principe gerechtvaardigd en vaak 
geindiceerd. Bestaande civielrechte-
lijke maatregelen zijn de ondertoe-
zichtstelling, de ontheffing van en de 
ontzetting uit de ouderffike macht. 
De verplichting tot deelname aan een 
preventieprogramma kan op diverse 
manieren in dit rijtje warden ingepast. 
Ten aanzien van ouders van kinderen 
die gemeld zijn aan de Raad veer de 
Kinderbescherming stelt mw. 
Junger-Tas veer em aanmelding hi] 
een project te gieten in de vorm van 
een voorwaardelijke beslissing; deze 
zou genomen kunnen worden door 
politie, raad en eventueel de 
kinderrechter. Aangezien het echter 
nog steeds gaat over een ingrijpen in 
de privesfeer, verdient het in mijn ogen 
de voorkeur wanneer het nemen van 
dergelijke beslissingen in beginsel 
blijft voorbehouden aan de kinderrech- 

ter respectievelijk de gezinsvoogdij-
instellingen. Aileen waar het minder 
intensieve, kart durende programma's 
betreft zou de verplichting tot 
aanmelding (uiteraard hi] een erkend 
instituut) wellicht aan politie en/of 
raad kunnen worden overgelaten. 

Specials preventie 

Wanneer het probleemgedrag de vorm 
aanneemt van delinquent eq. crimineel 
gedrag, kan het vanuit een oogmerk 
van speciale preventie nodig of 
wenselijk zijn em kinderen zelf - via 
het strafrecht - aan te spreken op dit 
gedrag. Flier stuiten we op het 
probleem dat kinderen onder de twaalf 
jaar nog niet strafrechtelijk vetvolgbaar 
zijn. En zo kom ik uit bij collega 
Grapendaal, die in eerder genoemd 
themanummer nader ingaat op de 
(orOwenselijkheid van een strafrechte-
lijke ondergrens. Hij verwijst naar mijn 

pleidooi (tilt 1991) veer het opheffen 
van deze grens. Weliswaar is hi] het 
eens met de gedachte dat er 
ontwikkelingspsychologisch geen 
bezwaren zijn tegen het verwijderen 
van de ondergrens en oak met de 
stelling dat bestraffing kan bijdragen 
aan de morele ontwikkeling van 
kinderen, maar vetvolgens voert hij 
enkele praktische bezwaren aan tegen 
opheffing van de ondergrens. Deze 
hebben vooral betrekking op de (zeer) 
kleine aantallen en op de geringe 
emst van de feiten. 
Naar mijn mening =gen praktische 
overwegingen nooit de doorslag geven 
als het gaat em de beantwoording van 
fundamentele rechtsvragen. En een 
fundamentele vraag is in dit geval: 
meet de wet de mogelijkheid bieden 
dat kinderen beneden de twaalf jaar 
strafrechtehjk warden velvolgd, ja of 
nee. Grapendaal wenst de ondergrens 
niet geheel af schaffen, maar stelt ten 

aanzien van bepaalde kinderen 
uitzondetingsregels veer. Strikt 
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genomen beantwoordt dus ook hij de 
zojuist gestelde vraag bevestigend. 
Overigens laat hij verder in het midden 
of er aan de eventuele uitzonderingen 
ook weer een ondergrens zou moeten 
worden gesteld. 
Volgens Grapendaal wordt het 
oogmerk van justitieel ingrijpen vooral 
bepaald door de definitie van het 
probleem: gaat het om een justitieel/ 
veiligheidsprobleem of om een 
pedagogisch/sociaal probleem? 
Meestal is er naar zijn mening sprake 
van het laatste, en dan zouden 
strafrechtelijke sancties prematuur, 
ongewenst en vaak ongeschikt zijn. Hij 
ziet het strafrecht als een tweede keus 
waarheen slechts mag worden 
uitgeweken jegens kinderen die 
resistent zijn gebleken tegen alle 
bemoeienis van de raad of de 
vrijwillige hulpverlening. 
Grapendaal stelt dus voor om ten 
aanzien van bepaalde jonge kinderen 
een strafrechtelijke vervolging alleen 
bij wijze van uitzondering mogelijk te 
maken. Om nu te bepalen welke 
kinderen in aanmerking komen, 
zouden volgens hem gedrags- en 
zielkundigen de rechter van advies 
moeten dienen over het morele 
ontwikkelingsniveau van het kind. Los 
van de vraag naar de (on)wenselijk-
held van een ondergrens, zou ik 
bezwaar willen maken tegen metingen 
van het morele niveau. Het probleem 
doet zich namelijk voor: hoe meet men 
iemands morele niveau? Dit is onder 
psychologen een omstreden 
onderwerp. Als er in dit kader van een 
meetmodel gebruik gemaakt zou 
worden, dan zou dit qua criteria van 
wat wel of niet 'moreel' is, toch 
minstens overeen moeten komen met 
de normen van het Wetboek van 
Strafrecht. Met het oog op een 
inschatting van de mate van 
verwijtbaarheid lijkt het beter het 
niveau van algemene cognitieve 
ontwikkeling als medebepalend te 
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gebruiken. Nader inzicht hierin !evert 
weliswaar geen directe maat voor de 
verwijtbaarheid op, maar kan wel een 
indicatie geven voor de vraag of het 
kind 'wist' wat het deed. 
Wat betreft de definitie van het 
probleem ben ik van mening dat het - 
waar het kinderen betreft - by 
strafbaar gesteld gedrag per definitie 
gaat zowel om een justitieel/ 
veiligheidsprobleem als om een 
pedagogisch/sociaal probleem. 
Wanneer de aanleiding voor het 
contact met politie of justitie een delict 
is, dan is het ook consequent om in 
eerste instantie op dat delict te 
reageren en het kind te laten voelen 
dat het te ver is gegaan. Daarom zou 
ik willen pleiten voor een primaire 
reactie vanuit het strafrecht, ook bij 
jonge kinderen. De strafrechtelijke 
interventie dient dan als middel tot 
(her)opvoeding. Het hoeft lang niet 
altijd te gaan om een zware straf; de 
meerderheid van de afdoeningen zal 
vermoedelijk op het niveau van de 
politie of de Oeugd)officier kunnen 
plaatsvinden. lk denk bij voorbeeld aan 
Halt-afdoeningen die in het huidige 
systeem ook al bij kinderen onder de 
twaalf worden toegepast, waarvoor 
overigens geen enkele wettelijke basis 
is. Een meting van het cognitieve 
niveau zal slechts in de meer ernstige 
strafzaken nuttig of wenselijk zijn en 
hoeft niet standaard te worden 
voorgeschreven voor iedere keer dat 
een officier of rechter een strafrechte-
lijke interventie bij een jong kind 
overweegt. Binnen het strafrechtelijk 
systeem wordt overigens niet alleen 
maar gestraft: er is oak ruimte am 
jeugdige daders, al dan niet met hun 
ouders, te verwijzen naar een relevant 
preventie-programma. Daarnaast of in 
plaats daarvan (bij voorbeeld bij 
onwillige ouders) blijft natuurlijk altijd 
de mogelijkheid open van een 
civielrechtelijke bemoeienis met het 
hele gezin. Wanneer politie en justitie 
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op tijd speciale aandacht willen geven 
aan kinderen die dreigen af te glijden 
naar eon criminele levenswandel - 

door zelf op te treden en/of door to 
verwijzen naar elders - dan moeten zij 
wel weten welke kinderen ze hebben 

moeten. Terecht beschrijft Grapendaal 
de identificatie van de risicogroep als 
een probleem. Hij verwijst in dit 
verband naar het voorstel van de 
Commissie Jeugdciiminahteit am eon 

zogeheten 'clientvolgsysteem' 
(boefjesbank) in to voeren. Het gaat 
am eon landelijke databank waarin 

alle kinderen met politiecontacten Cook 
degenen die nog goon twaalf zijn) 
zouden moeten warden geregistreerd, 
eventueel zelfs met vermelding van 
persoonlijke achtergrondinformatie. 

Grapendaal geeft de voorkeur aan eon 
betere uitwisseling van gegevens 
tussen politiedistricten boven invoering 
van een clientvolgsysteent en 

vooralsnog ben ik het daar geheel moo 
eons. Uitwisseling van gegevens kan 
alleen plaatsvinden als die gegevens 
oak beschikbaar zijn; het is daarom 
van belang dat de politie alle relevante 

incidenten in haar systeem opslaat 
Terugkeer in alle regio's van een goed 

gecoardineerde jeugdpolitie met eigen 
specialisten zal het registreren en 

uitwisselen van gegevens zeker 
bevorderen, en waarschijnlijk de 

behoefte aan een volgsysteem doen 
afnemen. Bovendien zoo de pohtie or 
een gewoonte van kunnen maken am 

van alle processen-verbaal melding te 
maken bij de Raad voor de Kinderbe-

scherming. GesteId dat de ondergrens 
word opgeheven of dat er gekozen 

werd year de Grapendaal-variant, dan 
zoo de patie oak jegens kinderen 
beneden de twaalf jaar proces-verbaal 

kunnen opmaken, on dit melden aan 
de raad. Nu die mogelijkheid er niet is, 
zal met betrekking tot het aanmelden 
van jonge kinderen naar een ander 

criterium moeten warden gezocht. 
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Effectief ingrijpen onder de grens van het strafrecht voor jeugdigan 

mr. H.J.R. Fijn *  

In Justiti6le verkenningen, nr. 6 van dit 
jaar is een waardevolle beschouwing 
van M. Grapendaal opgenomen Myer 
criminaliteit en kattekwaad; de 
wenselijkheid van een strafrechtelijke 
ondergrens') waarin de auteur pleit 
voor een meer genuanceerd hanteren 
van de ondergrens van het strafrecht 
voor jeugdigen van twaalf jaar. 
Op een onderdeel van dit artikel wil ik 
nader ingaan, namelijk daar waar hij 
een beeld schetst van de verschillen 
tussen civielrechtelijk en strafrechtelijk 
justitieel ingrijpen bij minderjarigen. 
Wet mij betreft verdient dat beeld 
enige bijstelling. lk doel hier op - korte 
samenvatting van mij - de gedachte 
dat civielrechtelijk ingrijpen 'hulpverle-
ning' is en de strafrechtelijke aanpak 
'correctie'. In pleats van meer strafrecht 
bepleit ik een kwaliteitsverbetering op 
civiel terrein. 
Grapendaal geeft na een bespreking 
van psychologische noties over morele 
ontwikkeling en de feiten aangaande 
jeugdcriminaliteit enkele concrete 
voorbeelden, ontleend aan gevallen die 
door de politie bij de Raad voor de 
kinderbescherming werden aange-
meld. (Hier past een woord van 
waardering voor het aldus illustreren 
van het betoog vanuit de praktijk). Bij 
die voorbeelden zijn er twee waarvan 
de auteur stelt dat strafrechtelijk 
ingrijpen de voorkeur had verdiend, 
gezien het twijfelachtige effect van de 
in casu gevolgde civielrechtelijke 
benadering. Hij doelt hier op de 
jongens Jecil en Mark 
De twee voorbeelden die Grapendaal 
beschrijft verschillen daarin overigens: 
de ene betreft (een verwijzing naar) 
'echt' vrijwillige hulpverlening (Jecil), 
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de ander inderdaad een ondertoezicht-
stelling (Mark) die - mogelijk door 
ondeugdelijke uitvoering, daa rover 
wordt weinig beschreven - kennelijk 
niets oplevert. 
Een soortgelijke inadequate aanpak 
van jeugdcriminaliteit was ook terug te 
vinden in de tv-documentaire Angelo's 
verlof die enkele malen in Zembla 
(NOSNARA) vertoond is. Daar was 
het vooral het langs elkaar heen 
werken van instanties en de naieve 
opstelling van de medewerker van de 
jeugdreclassering die debet waren aan 
'het gebrek aan baten'. 
Het civielrechtelijk ingrijpen, in de .  
vorm van met name een ondertoe-
zichtstelling (ots), kan in principe even 
ingrijpend zijn als het strafrechtelijke, 
even niet-vrijblijvend, even sterk op 
concrete gedragsverandering gericht. 
Het is eerder de veel voorkomende 
wijze van uitvoering van de ondertoe-
zichtstelling, de interpretatie als 
hulpverlening met alle attributen 
vandien (horizontaal, non-directief, 
instemming van de client zoekend, 
gezag verhullend, afstandelijk) die ter 
discussie gesteld zou moeten worden. 
De ondertoezichtstelling valt te 
interpreteren als een wijze van leiding 
geven aan ouders en jeugdigen in 
vastgelopen of inadequate 
opvoedingssituaties teneinde deze 
situaties te verbeteren. Daarbij is een 
meer verticale benadering aan de 
orde, een gezagsvolle houding en 
werkwijze, een directieve en 
voortvarende aanpak, en een 
zorgvuldige afweging op welke 
momenten wel en welke juist niet de 
instemming van het clientsysteem 
aeugdige en/of ouders) verworven 

• De auteur is hoofd van het Bureau Inspectie en Kwaliteit van de Dienst Preventie, 

Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van Justitie. 
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moet warden. Plaatsing in voorzienin-
gen met een therapeutische aanpak 
behoort tot de mogelijkheden. Dat 
laatste is overigens momenteel - daar 
geeft de praktijk Grapendaal enig 
gelijk - soms simpeler wanneer het om 
strafrecht gaat dan om civiel recht. 
Niettemin zou ik willen concluderen 
dat een verbeterde uitvoering van 
civielrechtelijk ingrijpen, lees: ots, een 
verlaging van de strafrechtelijke 
leeftijdsgrens overbodig maakL Zo was 
de ots ooit bedoeld, en zo wordt ze nu 
oak op veel plaatsen uitgevoerd. Liever 
dan iets te verwerpen omdat het niet 
goed wordt gepraktizeerd zou ik de 
mogelijkheden tot verbetering willen 
benutten. Strafrechtelijk ingrijpen, 
immers een ultimum remedium, kan 
altijd nog. 
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Themanummers Justitiele verkenningen 

Regelmatig warden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grate 
aantallen exemplaren van Justitfele 
verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 
in voorbereiding heeft. Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact warden opgenomen. Oak 
personen die een bud rage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers warden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV9, december: Financieel strafrechte-
lijke aanpak van georganiseerde 
criminaliteit 
JV1, 1997, januari/februari: Kunst en 
criminaliteit 
JV2, 1997, maart: Notariaat 

Congressen 

Secundaire preventie mddelengebruik 
Het programme van het congres 
begint met een aantal plenaire 
inleidingen. Eerst zullen de hoofdlijnen 
van het Nederlandse beleid met 
betrekking tot secundaire preventie bij 
middelengebruik warden gepresen-
teerd. Daarna zal een deskundige uit 
Zwitserland ingaan op een aantal 
ontwikkelingen van onder andere 
heroIneverstrekking, gedoog- of 
gebruiksruimtes en harm reduction in 
gevangenissen. Vervolgens zullen in 
twee blokken een aantal onderwerpen 
in workshops warden uitgediept. Het 
eerste blok parallel georganiseerde 
sessies is geconcentreerd rand 
maatregelen en interventies op het 
gebied van secundaire preventie: 
heroIneverstrekking; gebruiksruimtes; 
bestrijding van infectieziekten; 
risicoreductie bij het gebruik van 
gekookte heroine; gecontroleerd 
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gebruik van alcohol en andere 
psychotrope stoffen. In het tweede 
blok workshops staat de uitvoering 
van interventis en maatregelen 
centraal: gebruikersgroepen; 
drughulpverlening; onderzoek; 
gevangenissen; gemeenten. Het 
programma eindigt met een 
forumdiscussie waarin op de 
combinatie secundaire preventie en de 
bestrijding van druggerelateerde 
overlast. 
Datum: 20 november 1996 
Plaats: Jaarbeurs Utrecht 
lnlichtingen: Steunpunt SPM, tel.: 
030-2971125. 

Veiligheid in openbaar veivoer 
In 1991 sloegen de Nederlandse 
openbaar vervoer-bedrijven, de 
vakbonden en de Nederlandse 
overheid de handen ineen en zetten 
een honderd miljoen gulden kostend 
criminaliteitspreventieprogramma op 
teneinde de veiligheid van personeel in 
het openbaar vervoer en reizigers te 
vergroten. Er werden meer dan 200 
projecten opgestart, kennis over het 
niveau en de gevolgen van onveilig-
heid en onveiligheidsgevoelens werd 
uitgebreid en er werd een gestructu-
reerd veiligheidsbeleid ontwikkeld. 
Ervaringen met betrekking tot dit soort 
onderwerpen zowel in Nederland als in 
het buitenland kunnen op het congres 
uitgewisseld warden. De doelgroep 
voor het congres bestaat uit: openbaar 
vervoer-bedrijven, politici en lokale 
bestuurders, politie en rechterlijke 
macht, vakbonden, consumenten-
organisaties, onderzoekers enzovoort. 
Het betreft een internationaal congres. 
Datum: 20 en 21 november 1996 
Plaats: RAI Congrescentrum, 
Amsterdam 
lnlichtingen: mw. H. Habermann, tel. 
070-3657850. 
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PAD-cursussen 
1. Getuigenbescherming - wet en 
praktijk Cursusleider: mr. dr. J.F. 
Nijboer. Doelgroep: politie-
functionarissen, advocaten, leden van 
het O.M. en rechters. Bestaat uit 
colleges met gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 
Datum: Oinsdagen 29 oktober en 5 
november van 16.30u.-21.00u. 
Pfaats-. Leiden 
lnlichtingen: Bureau Juridisch Post 
Academisch Onderwijs Leiden, Hugo 
de Grootstraat 32, 2311 XK Leiden. 
Telefoon: 071-5277871/5277872. 
2. Sttafwetgeving in de maak. 
Cursusleiders: mr. dr. IR Nijboer en 
mr. P.M. Grootscholten. Doelgroep: 
politiefuncUonarissen, advocaten, eden 
van het O.M. en rechters. Bestaat uit 
colleges met gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 
Datum: Woensdagen 30 oktober en 13 
november van 16.30u.-21.00u. 
Pleats-. Leiden 
Inlichtingen: Bureau Juridisch Post 
Academisch,Onderwijs Leiden. Hugo 
de Grootstraat 32, 2311 XK Leiden. 
Telethon: 071-5227871/5277872. 
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Literatuuroverzicht 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in beperkte mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men zich wenden tot 
de afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(CJ. van Netburg, P.H.T. Secher-
ling, drs. A. Baars-Schuyt). 

Algemeen 
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1 
Bovenkerk, F. 
De criminele biografie; een studie naar 
de georganiseerde misdaad 
Biografie bulletin, 6e jrg., nr. 1, 1996, 
pp. 38-48 
Voor hun gegevens wenden 
criminologen zich gewoonlijk tot de 
politie. Maarslechts van een klein 
aantal delicten wordt aangifte gedaan 
en zelfs dan is de te verkrijgen 
politie-informatie incompleet, selectief, 
fragmentarisch en gewoonlijk ook 
geheim. Tevens is de politie slechts 
geInteresseerd in feiten die strafrech-
telijk interessant zijn en niet in 
empirische feiten die van belang zijn 
in een criminologische theorie. Hoe 
komen criminologen dan aan hun 
materiaal? Een mogelijke bron wordt 
gevormd door mededelingen van 
mensen die zelf in de onderwereld 
verkeren of dat hebben gedaan. Een 
variant op de tot nog toe meest 
gebruikte interview-methode is de 
vertelde criminele biografie. In de 
Verenigde Staten wordt deze techniek 
('life history research') veelvuldig 
gebruikt door sociologen van de 
'Chicago School'. De geschilderde 
portretten blijken vaak niet in 
overeenstemming te zijn met de 
werkelijkheid, maar de georganiseerde 
misdaad blijkt er zich wel naar te gaan 
gedragen. Ook in Nederland lijkt dit 
het geval te zijn. De onderzoeker 
concludeert dat we de waarheid nooit 
echt zullen kennen. Ook niet de 
waarheid t.a.v. La Belle Bettien, een 
Nederlandse die werkte voor de 
Columbiaanse drugskartels, die haar 
levensverhaal vertelde aan de schrijver 
van dit artikel. Wel kan de waarheid zo 
nauwkeurig mogelijk worden 
achterhaald door een aantal,door de 
auteur gegeven, praktische aanwijzin-
gen op te volgen. 
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2 
Cassel, WS., D.F. Storklend 
Developmental patterns of eyewitness 
memory and suggestibility; an 
ecoliogicalfif bases short-term 
longitudinal study 
Law and human behavior, 19e jrg., or. 

5, 1995, pp. 507-532 
In deze studie werd onderzocht in 

hoeverre kinderen en volwassenen 
gebeurtenissen die ze hadden gezien 
op een 1 minuut durende video in de 
loop van een maand konden 
her-oproepen. De studie werd 
ontworpen cm verschillende aspecten 

van een ooggetuige-experiment te 
simuleren onder gecontroleerde 
condities en heert dus met name 
relevantie voor juiidische getuigen-

verklaringen. Kinderen en volwassenen 
kregen een korte video te zien van een 
jongen en een meisje die ruzie 
maakten over het bezit van een fiets 

en kregen vervolgens gedurende een 
maand series open en half-open, 
positief en negatief geformuleerde 
vragen voorgelegd. De auteurs 
onderzochten of leeftijd van invloed 

was op verschillen in correcte 
her-oproeping centrale en perifere 

theme's, de mate waarin aspecten 
werden vergeten en de invloed van 

suggestiviteit na herhaalde sessies. Op 
die manier probeerden zij de factoren 
bloat te leggen die de nauwkeurigheid 

beinvloeden van ooggetuige-
verklaringen van kinderen in een 

ecologische korte-termijn longitudinale 

studie. 
Met literatuuropgave. 

3 
Decker, S.H. 
Reconstructing homicide events; the 
role of witnesses in fatal encounters 
Journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 

5, 1995, pp. 439-450 
De rol van getuigen in gevallen van 

doodslag wordt in de meeste studies 
niet onderzocht. Daarmee wordt 

'102 

voorbijgegaan aan het felt dat anderen 
dan het slachtoffer en de dader de 
fatale gebeurtenis kunnen beinvloeT 

den. In een klein aantal eerdere 
onderzoeken wordt aangetoond dal 
derden wel degelijk van invloed 
kunnen zijn op het verloop en de 

uitkomst van een confrontatie met 
dodelijke afloop. Derden blijken een 
groot aantal verschillende rollen te 

kunnen spelen in dergelijke 
gebeurtenissen. Gebruik makend van 	• 

de gegevens m.b.t. alle 792 zaken van 
doodslag van 1985-1989 in de stad St. 

Louis komen de auteurs tot een 
classificatle-schema voor de rollen van 
getuigen in gevallen van doodslag. De 
kwantitatieve gegevens werden 
aangevuld met geschreven verslagen 

van elke gebeurtenis a.h.v. her-
onderzoek van de dossiers. De rd l van 

de meest prominente derde werd 
onderzocht indien er sprake was van 
meerdere getuigen. Na analyse van de 
gegevens komen de onderzoekers tot 
de conclusie dater vijf verschillende 

rollen van derden kunnen worden 
onderscheiden. Elk van deze rollen zijn 
een weerspiegeling van het aandeel 
dat deze persoon heeft in het welzijn 

van slachtoffer of dader. De te 
onderscheiden rollen zijn (percentueel 

van hoog near laag) die van 
plaatsvervanger, machteloze 

beschermer, onbewust mogelijkheid tot 
confrontatie schepper, actieve 
aanmoediger en omstander. 

Met literatuuropgave. 

4 
Johnson, I.M., R.T. Sigler 
Community attitudes; a study of 
definitions and punishment of spouse 
abusers and child abusers 
Journal of criminal justice, 23e jrg., or. 
5, 1995, pp. 477-487 

Onderhavige studie werd opgezet cm 
te onderzoeken welk beeld het publiek 

heeft van criminaliteit binnen het gezin 
en in hoeverre men van mening is dat 
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dit verschijnsel justitiele interventie 
vereist. Daartoe werden vier enquetes 
ontworpen die de mening Van de 
bevolking moesten peilen met 
betrekking tot kindermisbruik, 
partnermisbruik, oudermisbruik en het 
gebruik van fysiek geweld in 
Tuscaloosa, Alabama. De steekproef 

- bestond uit 600 niet-
geinstitutionaliseerde volwassen 
inwoners van Tuscaloosa. Er werden 
469 bruikbare enquetes terugontvan-
gen. Het onderzoek moest duidelijk 
ma ken welke relatie er bestond tussen 
het beeld van de bevolking over de 
definitie van criminaliteit binnen het 
gezin en de bereidheid om partnermis-
bruikers en kindermisbruikers te 
straffen. Uit de analyse kwam naar 
voren dat de definities van fysiek 
misbruik, verwaarlozing en psycholo-
gisch misbruik geen relatie hadden 
met de wens om partnermisbruik te 
bestraffen, maar wel een relatie 
hadden met definities van kinder-
misbruik. De bevestiging van bepaalde 
vormen van fysiek misbruik en 
psychologisch misbruik als definities 
van kindermisbruik varieerden naar de 
mate waarin bestraffen van kinder-
misbruik Wenselijk werd geacht. 
Naarmate ernstiger gedragingen als 
kindermisbruik werden herkend, nam 
de bereidheid om zware straffen op te 
leggen ook toe. 
Met literatuuropgave. 

5 
Kersten, I., S. Visser 
Het meersporenbeleid bij seksueel 
geweld; ontwikkeling en praktijk 
Maandblad geestelijke volksgezond-
heid, 51e jrg., nr. 1, 1996, pp. 45-54 
Hulpverlening na seksueel geweld 
betekent hulpverlening aan meerdere 
partijen (daders, slachtoffers, ouders 
en kinderen) door verschillende 
hulpverleners. Dit brengt allerlei 
problemen met zich mee t.a.v. 
samenwerking en afstemming. Binnen 

Riagg Zuidhage in Den Haag heeft dit 
geleid tot het ontwikkelen van een 
incest-protocol, aan de hand van een 
casus, door medewerkers van alle 
betrokken afdelingen (ook externe). 
Hierin staat de hulpverlening aan de 
diverse gezinsleden procesmatig, als 
meersporenbeleid, beschreven. Naast 
inzichten uit de vrouwenhulpverlening 
wordt de werkwijze beinvloed door 
een systeem-therapeutische visie. 
Kenmerkend voor het meersporen-
beleid is dat gestreefd wordt naar het 
betrekken van zoveel mogelijk 
gezinsleden als sub-systemen bij de 
hulpverlening. Ook de dader wordt er, 
mits vrijwillig aangemeld, bij 
betrokken. De hulpverlener van de 
dader stelt zich ook tegenover 
hem/haar loyaal op. Het meersporen-
overleg heeft een coordinerend 
hulpverlener, die de samenwerking 
tussen de behandelaars bewaakt. 
Tijdens het hulpverleningsproces wordt 
het recht op privacy van clienten 
telkens afgewogen tegen het recht van 
kinderen op bescherming. Tevens is er 
sprake van meldplicht wanneer er een 
vermoeden bestaat van actueel incest. 
Uit het evaluatie-onderzoek, dat na 
ongeveer anderhalf jaar na invoering 
van het protocol plaatsvond, blijkt dat 
samenwerking en communicatie sterk 
waren verbeterd en dat er sindsdien 
meer en eerder seksueel misbruik 
gesignaleerd wordt. 
Met literatuuropgave. 

6 
Willemse, H.M., 0. Etman 
Museum security in the Netherlands; 
state of the art 
Security journal, 6e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
53-60 
Na enkele ernstige incidenten in 
Nederlandse musea hebben de 
auteurs onderzoek gedaan naar de 
veiligheids- en beveiligingssituatie, 
omdat hierover zowel in Nederland als 
daar buiten gegevens in musea 
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ontbraken. In dit onderzoek zijn alle 
grate Nederlandso mitsea betrokken 
aangevuld met ruim 403/4 van de 

kleinere. De onderweksresultaten 
luiden: met een grate mate van 
waarschijnlijkheid zal elk museum de 
komende 25 jaar te maken krijgen met 

criminaliteit. Met name in de 
expositieruimten vinden veel 
incidenten plants. Daarnaast komen 
oak inbraken vaak voor. Opvallend is 

echter dat in minder dan 20% van de 
gevallen het museum melding maakt 
van incidenten. Wanneer het een 
incident betreft in het depot van het 
museum is dit percentage zelfs 3%. 

Verder blijkt dat een gering deel van 
het personeel in de musea een 
beveilingstaak heeft Wanneer deze 

taken wel zijn verdeeld, dan is men 
vaak slecht toegerust zo heel! in 87% 
van de musea het personeel geen 
security-training gehad. Er blijkt 

overigens geen relatie te zijn tussen de 
mate waarin incidenten voorkomen en 
de aandacht voor beveiliging. Ten 
slotte doen de auteurs de omstreden 
aanbeveling aan musea am met 

replica's te werken. Hierdoor zouden 
potentiele dieven warden afgeschrok-
ken, omdat zij kans hebben replica's te 

stelen in plants van de meer 
waardevolle originelen, en verwachten 
Willemse en Etman dat het publiek 

hierin een uitdaging zal zien te 
ontdekken welke tentoongestelde 
exemplaren origineel zijn. 

Met literatuuropgave. 

7 
R 

On judicial mutual assistance in criminal 
matters between the states of westem 
and eastern Europe 
European journal on criminal policy 
and research, 3e jig., nr. 4, 1995, pp. 

91-98 
Deze studie beschiijft de specifieke 
Duitse ervaring met betrekking tot de 
samenwerking op het gebied van de 

misdaadbestrijding en is derhalve niet 
representatief voor alle Westeuropese 
staten. Desalniettemin is de ervaring 

die in Duitsland op dit gebied is 
opgedaan mede door de geografische 
ligging in het hart van Europa en aan 

de rand van het vroegere oostblok 
buitengewoon groot en daarom voor 
een goed deel vergelijkbaar met 
andere staten. Na de hereniging van 
de twee Duitslanden werd dit land 
geconfronteerd met de unieke situatie 

dat binnen de eigen grenzen een brug 
moest warden geslagen tussen de 
sociale en legale structuren van het 
vroegere oost- en westblok. Dit artikel 

beperkt zich tot de legale, praktische 
en politieke problemen die zich in de 
afgelopen vijf jaar hebben voorgedaan 

op het gebied van de samenwerking 
bij de misdaadbestrijding. Terwip in het 

westen de samenwerking voornamelijk 
geschiedde op basis van multilaterale 

conventies van de raad van Europa, 
bestond in de Oosteuropese landen de 
traditie van samenwerking op grand 
van bilaterale verdragen. De resultaten 
in Duitsland zijn positief te noemen. In 

de laatste jaren is een aanmerkelijke 
vooruitgang geboekt. Er is vertrouwen 
en begrip tussen het voormalige oust-
en westblok ontstaan. De kwantiteit en 

de kwaliteit van de contacten zijn 
veelbelovend en bieden hoop voor de 

toekomst 

Strafrecht en strafrechtspleging 

Hutton, N. 
Sentencing, rationality, and computer 
technology 
Journal of law and society, 22e jrg., nr. 

4, 1995, pp. 549-570 
In dit artikel wordt ingegaan op 
projecten waarbij computers het 

proces van strafbepaling ondersteu-
nen. Hutton meent dat het 

strafbepalingsproces een informeel-
irrationeel proces is, aansluitend bij de 
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typologie van Max Weber. De redenen 
die de auteur aanvoert zijn: veel 
cruciale bestraffingsbeslissingen 
worden niet gemaakt door het volgen 
van formele systematische regels; de 
afwezigheid van regelgeving over en 
van berekenbaarheid van strafopleg-
ging; het ontbreken van systematische 
procedures waardoor een rechter het 
doel kan kiezen waarom iemand 
gestraft wordt en het opleggen van 
een passende straf; het ontbreken van 
de relatie tussen het doel van de straf 
en het middel dat hiertoe kan worden 
aangewend. Er bestaat een spannings-
veld tussen de keuze van individueel 
straffen (elke zaak is uniek en verdient 
daarom een unieke straf) en 
larifiering' van straffen (waarbij gelijke 
straffen worden opgelegd voor 
overeenkomstige delicten). Door de 
afweging die wordt gemaakt bij het 
kiezen van een straf tussen deze twee 
vormen, is eveneens geen sprake van 
een rationeel proces. Als systeem voor 
ondersteuning bij de strafbepaling kan 
worden gekozen uit twee systemen. 
Een expert-systeem dat als doel heeft 
aan te geven wat de juiste straf voor 
een bepaald delict. Een rechter kan 
dan vervolgens beslissen in hoeverre 
(verzachtende) omstandigheden de 
straf kunnen beinvloeden. Een 
databank-systeem geeft de rechter de 
mogelijkheid de gegevens van de 
overtreder in te voeren, inclusief 
mogelijke eerdere overtredingen, 
waarna het systeem aangeeft welke 
straffen zijn opgelegd in soortgelijke 
gevallen. De rechter beslist vervolgens 
zelf of hij de gemiddelde straf oplegt 
dan wel afwijkt van dit gemiddelde. De 
nadelen aan de systemen zijn dat het 
eerste systeem subjectieve informatie 
bevat, meningen en opvattingen over 
straffen. Het tweede systeem bevat 
niet alle informatie die nodig is een 
'juiste' straf op te kunnen leggen. 
Hoewel beide systemen niet zijn 
gebaseerd op richtlijnen of de 
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strafmaat kunnen bepalen en zij niet 
de juiste straf aangeven voor een 
bepaalde overtreding bevatten zij wel 
een min of meer expliciet model voor 
strafbepaling, die normatief is. 
Met literatuuropgave. 

9 
Pease, K., A. Tseloni 
Juvenile-adult differences in criminal 
justice; evidence from the United 
Nations Crime Survey 
The Howard journal of criminal justice, 
35e jrg., nr. 1, 1996, pp. 40-60 
Internationale vergelijking van 
strafrechtsystemen is slechts mogelijk 
indien de data als verhoudingsgetallen 
worden gepresenteerd. In dit 
onderzoek wordt op deze manier 
gekeken naar de verhouding 
jongere/volwassene man of vrouw 
betrokken bij verschillende stadia in 
de strafrechtspraak. Te weten 
arrestatie, vervolging, veroordeling en 
gevangenneming voor het jaar 1975 en 
verdenking, vervolging, veroordeling, 
gevangenneming en gevangenis-
populatie in 1980 en 1986. De 
onderzoekers ma ken gebruik van het 
tweede en derde criminaliteits-
onderzoek door de Verenigde Naties, 
die zo'n negentig landen omvatten. 
Om nationale verschillen t.a.v. leeftijd 
en sekse tegen te gaan, werden naast 
de ruwe getallen ook gewogen cijfers 
onderzocht. De auteurs richten zich op 
drie vragen: zijn er nationale 
verschillen voor wat betreft het 
uitfilteren van jongeren in de 
verschillende stadia van de strafrecht-
spraak? Is er hierbij sprake van een 
wereldwijde tendens? Is het geslacht 
van de jongere hierop van invloed en 
zo ja, in welke stadia? Zowel voor 
1975, 1980 en 1986 kan de eerste 
vraag positief worden beantwoord en 
de tweede negatief. T.a.v. de derde 
vraag wordt in alle jaren gevonden dat 
slechts in het stadium van veroorde-
ling het aantal mannelijke jongeren in 
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het algemeen grater was dan het 
aantal vrouwelijke jongeren. 

10 
Riger, S., P. Foster-Rshman e.a. 
Gender bias in courtroom dynamics 
Law and human behavior, 19e jrg.. nr. 
5, 1995, pp. 465-480 
Seksuele discriminatie in de rechtszaal 
is eon bran van toenemende zorg in 

de Verenigde Staten. In verschillende 
deelstaten zijn zgn. 'taskforces' 
ingesteld am de omvang van dit 
probleem vast to stellen. De auteurs 

hebben eon secundaire analyse 
verricht op voor een ander doel 

vertamelde enquete-gegevens onder 
ruim 800 rechters en 3000 advacaten 
in Illinois. Door middel van factor-

analyse op enquete-vragen die 
houdingen Loy. sek.suele discriminatie 

beoogden vast te stellen, zijn drie 
begripsdimensies onderkend. De 

eerste betrof de 'aanwezigheid van 
seksuele discriminalie'. Het bleek dat 

vrouwen vaker dan mannen overtuigd 
waren van doze aanwezigheid, en 

advocaten vaker dan rechters. De 
tweede dimensie van seksuele 
discriminatie was de overtuiging dat 
doze discriminatie vooral als eon 

bewuste tactiek word gehanteerd bij 
de rechtsgang. Mennen waren deze 
overtuiging vaker toegedaan dan 
vrouwen. De derde dimensie van 
seksuele discriminalie, tenslotte, was 
het optimisme dat doze vorm van 

discriminatie afnam. Vooral rechters 
dachten dat. Nadere analyse woes uit 

dat doze verbanden goon gevolg 
waren van het verschil in leeftijd 
tussen vrouwen en mannen binnen de 
steekproef. Wel bleek de mate dat 

degenen die gedurende het afgelopen 
jaar zelf getuige waren geweest van 
seksuele discriminatie stelliger van 

mening waren dat deze worm van 
discriminatie voorkwam, dat het goon 
bewuste lactiek was, en dat het goon 
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in omvang verminderend verschijnsel 
was. 
Met literatuuropgave. 

11 
Sesser, K. 
Restitution or punishment; an empirical 
study on attitudes of the public and the 
justice system in Hamburg 
EuroCriminology, 8e/9e jrg., 1995, pp. 
199-214 
De scepsis over de capaciteit van het 

justitiale systeem am sociale 
problemen to reguleren, heeft 

gaandeweg geleid tot de opvatting van 
restitutie (financiele of materiele 
compensatie) als alternatief voor 
strafrechtelijke sanctie. Maar in 

hoeverre kan restittMe rekenen op 
maatschappelijke goedkeuring? De 
auteur deed zijn explaratief empirisch 

attiludinaal ondertoek onder burgers 
en justitiale functionarissen uit 

Hamburg. De respondenten word 
gevraagd hun mening te geven over 

eon aantal Believe gevallen, varierend 
van zwartrijden in de metro tot en met 

verkrachling. Van elite wetsovertreding 
word eon aantal varianten gegeven. 
Allereerst bleek dat burgers over het 

algemeen bekend waren met de term 
restitutie, en oak dat zij restitutie veer 
eon groat scale van regelovertredingen 
acceptabel vonden als alternatief voor 

eon strafrechtelijke sanctie. Factorana-
lyse toonde aan dat bij ernstige 
misdrijven eon kwart van de burgers 
restitutie prefereerde; bij 'kleine' 

misdrijven word hieraan de voorkeur 
gegeven. Mannen voelen zich veiliger 
dan vrouwen, maar zijn ze bang om 
slachtoffer to warden van, dan blijken 

mannen punitiever dan vrouwen. Over 
het algemeen bepalen de kenmerken 

van het misdrijf de attituden van 
burgers veel moor dan hun kenmerken 

zelf fteeftijd. opleiding. geslacht enz.). 
Burgers die zelf slachtoffer van 

criminaliteit waren, bleken in veel 
gevallen (afhangend van het soon 
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misdrijf) bereid om af te zien van 
vergelding. In tegenstelling tot de 
meeste burgers legden justitiele 
functionarissen veel vaker een 
voorkeur aan de dag voor strafrechte-
lijke sancties. Aileen bij ernstige 
misdrijven waren beide groepen het 
eens. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

12 
Benson, C., R. Matthews 
Street prostitution; ten facts in search 
of a policy 
International journal of the sociology of 
law, 23e jrg., 1995, pp. 395-415 
Dit artikel is gebaseerd op een 
onderzoek onder politie-
functionarissen, prostituees, klanten, 
buurtbewoners en vertegenwoordigers 
van de lokale overheid in Groot-
Brittannie. Uit het onderzoek komt een 
groeiend onbehagen naar voren in de 
wijze waarin prostitutie gereguleerd 
wordt Drie gangbare 'oplossingen' om 
prostitutie te reguleren worden kritisch 
tegen het licht gehouden, te weten 
legalisering, het creeren van 
tolerantie-zones en decriminalisering. 
De auteurs concluderen dat deze drie 
benaderingen gebaseerd zijn op 
dubieuze veronderstellingen die een 
beperkte geldigheid hebben. Op grond 
van het eerder genoemde onderzoek 
presenteren de auteurs een tiental 
empirische gegevens die aanleiding 
geven om de bestaande benaderingen 
van het probleem te herzien. Uit het 
onderzoek blijkt dat straatprostituees 
op een relatief jonge leeftijd in de 
prostitutie belanden. Daarnaast werken 

de meeste vrouwen op een tijdelijke 
basis als straatprostituee. Een derde 
opmerkelijk feit is dat er weinig 
doorstroming is tussen straatprostitutie 
enerzijds en commerciele en 
georganiseerde vormen van prostitutie 
anderzijds. Een meerderheid van de 

straatprostituees heeft sociale, 
economische en gezondheids-
problemen. Verder blijken straatprosti-
tuees geregeld slachtoffer te worden 
van zowel seksuele als gewelddadige 
aanvallen. Een groot gedeelte van de 
klanten van straatprostituees is van 
middelbare leeftijd en is afkomstig uit 
de 'middle class'. Klanten die gebruik 
maken van reguliere voorzieningen als 
massage-salons e.d. maken meestal 
geen gebruik van straatprostituees. 
Verder heeft de regulering van de 
prostitutie voor de politie een lage 
prioriteit. Het aantal vrouwen dat in de 
straatprostitutie werkt is de afgelopen 
jaren constant gebleven of zelfs 
gedaald. De auteurs benadrukken, 
naast het belang van wettelijke 
maatregelen, het belang . van 
alternatieve maatregelen zoals 
kinderopvang, voorlichting over 
drugspreventie, en het ontwikkelen 
van alternatieve keuzes voor 
prostitutes die met het werk willen 
stoppen. Dit laatste is zeker van 
belang aangezien uit het onderzoek 
bleek dat een meerderheid van de 
vrouwen zou stoppen met prostitutie 
als er een alternatief voor handen zou 
zijn. 

13 
Clark, R.D. 
Lone versus multiple offending in 
homicide; differences in situational 
context 
Journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 
5, 1995, pp. 451-460 
Dit artikel bespreekt een vergelijkend 
onderzoek naar doodslag (waarbij 
sprake is van een dader) en naar 
'groepsdoodslag' (waarbij meerdere 
daders betrokken zijn). Uit dit 
onderzoek, gebaseerd op een 
secundaire analyse van het aantal 
gevallen van doodslag in 1976 in 
negen Amerikaanse steden, blijkt dat 
beide typen doodslag met name op 
een aantal situationele context- 
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variabelen van elkaar verschillen. In 
gevallen van doodslag wear sprake is 
van eon dader is relatief vaak sprake 

van eon slachtoffer dal bekend is met 
de dader, eon actieve rd van het 
slachtoffer, en het ontbreken van een 
ander geweldsdelict wat tegehjkertijd 

gepleegd wordt. In gevallen van 
doodslag waar meerdere daders bij 

betrokken zijn daarentegen, zijn de 
daders meestal onbekend voor het 

slachtoffer, en wordt het vaak in 
combinatie met een ander gewelds-
delict gepleegd. Verder zijn multiple 
offenders crimineler - vaker betrokken 

bij criminele activiteiten als 'lone 
offenders'. Het eerste type doodslag 
typeert de auteur als een 'familie-
georienteerde' vorm van doodslag, het 

tweede type doodslag wordt 
gekarakteriseerd als een 'vreemde of 

economische' von van doodslag. 
Tenslotte bespreekt de auteur de 
beleidsimplicaties van deze resultaten 
De implicatie voor het beleid is dat 

beide vormen van doodslag op eon 
verschillende manier verklaard dienen 
te worden, waarbij bij lone offenders' 
de nadruk ligt op de rol van het 
slachtoffer, en bij de 'multiple 

offenders* bij de rol van de dader. 

14 

Hirschi, T., M.R. Gottfredson 
Control theory and the fife-course 
perspecive 
Studies on crime and crime 

prevention, 4e jrg., lir. 2, 1995, pp. 
131-142 

De auteurs hebben in 1983 de 
veronderstelling gedaan dat de 
leeftijdsverdeling van ciiminaliteit 
onveranderlijk is onder alle sociale en 

culturele omstandigheden. Dat zoo 
ender meer betekenen dat de 
oorzaken van crimineel gedrag op de 

ene leeftijd dezelfde zijn als op eon 
andere leeftijd. Daarmee in strijd leek 

de levensloop- of longitudinale 
benadering in de sociale wetenschap- 

pen. Die impliceert immers dat de 
oorzaken van crimineel gedrag 
verschillen in verschillende levensfa-

sen. In dit artikel zeggen de auteurs 
dat uit recente overtichten blijkt dat 

longitudinaal en cross-sectioneel 
onderzoek tot dezelfde resultaten 

leiden wat betreft de correlaten van 
delinquent gedrag. De belangrijkste 

correlaten zijn leeftijd, geslacht, 
etniciteit intelligentie, schoolprestaties 

en relaties met leeftijdgenoten en 
gezinsleden. Doze bevinding pleit niet 
voor de levensloop-benadering. De 
theorie daarvan zegt dat de correlaten 

van crimineel gedrag atbankelijk zijn 
van leeftijd, terwijI de feiten laten zien 
dat die correlaten niet afhankelijk zijn 
van leeftijd. De auteurs concluderen 

dal de aandacht nu meet uitgaan naar 
de belangrijkste onderzoekbevindingen 

die geinterpreteerd of verklaard 
moeten warden. De bestaande 
theoneen moeten die feiten proberen 
te verklaren. Zij moeten worden 

beoordeeld op hun vermogen om dat 
te doen en aan hun verdere bijdrage 
aan het opzetten van relevant 

onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

15 
McCarthy, B. 
The attitudes and actions of others; 
tutelage and Sutherland's theory of 
differential association 
British journal of criminology, 36e jrg., 

nr. 1, 1996, pp. 135-147 
Lang geleden was Sutherland een van 

de meest geeerde theorefici in de 
sociologische criminologie. Maar 
Sutherland's belangrijkste theoretische 
bijdrage, de differentiele associatie-

theorie, is in de jaren zestig en 
zeventig zwaar onder vuur komen te 
liggen van onder meer Kornhauser en 

Hirschi. In de jaren tachtig hebben de 
onderzoeken van met name Matsueda 

de differentiele associatie-theorie 
enigszins aan de vergetelheid ontrukt. 
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Recente onderzoeken, gebaseerd op 
deze theorie richten zich'echter 
uitsluitend op de veronderstelling dat 
deviant gedrag ontstaat door de 
blootstelling aan deviante attitudes en 
motieven van anderen. Vergeten wordt 
dat Sutherland benadrukte dat het 
leren van crimineel gedrag in een 
meester-leerling verhouding bijzonder 
belangrijk was. Dit element staat 
centraal in het onderzoek waarvan in 
dit artikel verslag wordt gedaan. Het 
onderzoek is in 1987 en 1988 gedaan 
onder thuisloze jongeren in Toronto en 
is in het bijzonder gericht op diefstal 

• en drughandel. De belangrijkste 
veronderstelling, namelijk dat beide 
delicten worden geleerd van een 
mentor of voogd, wordt bevestigd. In 
komende onderzoeken zou meer 
aandacht moeten worden besteed aan 
de delicten die zich het meest lenen 
voor criminele training en aan de 
plaatsen waar die training het meest 
en het meest succesvol wordt 
gepraktiseerd. 
Met literatuuropgave. 

16 
Sampson, RJ., J.H. Laub 
Understanding variability in lives through 
time; contributions of life-course 
criminology 
Studies on crime and crime 
prevention, 4e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
143-158 
De auteurs geven de belangrijkste 
kenmerken van de levensloop-
benadering van crimineel gedrag. Deze 
komt erop neer dat de informele 
sociale controle waaraan mensen 
blootstaan, verandert met leeftijd. 
Sleutelfactoren zijn het sociaal en 
biologisch opgroeien, stabiliteit en 
verandering en de historische periode 
waarin mensen leven. De belangrijkste 
instanties van informele sociale 
controle zijn school, werk en gezin. 
Daarnaast gaan de auteurs in op. 
punten van overeenstemming en 

verschillen van mening met de 
statische benadering van Hirschi en 
Gottfredson. Ze doen pogingen om 
theoretische verschillen te verzoenen 
of, als dat niet mogelijk is, deze te 
verduidelijken. Hun belangrijkste 
kritiek op Hirschi en Gottfredson is dat 
deze laatsten een lage zelfcontrole als 
enige en universele oorzaak van 
crimineel gedrag beschouwen en dat 
zij deze factor bovendien beschouwen 
als definitief gefixeerd vanaf een 
bepaalde, tamelijk jonge leeftijd. Dit 
doet volgens Samson en Laub geen 
recht aan de menselijke ervaring van 
voortdurende verandering. 
Met literatuuropgave. 

17 
Shelley, L.I. 
Transnational organized crime; an 
imminent threat to the nation-state? 
Journal of international affairs, 48e jrg., 
nr. 2, 1995, pp. 463-489 
Hoe ernstig het probleem is van de 
international.e georganiseerde 
criminaliteit valt af te leiden uit de 
complexiteit van criminele organisaties, 
hun wereldwijde penetratie en hun 
bedreiging voor de democratie en de 
economische ontwikkeling. Deze 
gevaren raken de kern van het 
concept van de natie-staat. De auteur 
gaat eerst in op oorzaken en 
sociaal-economische gevolgen. Door 
de grote verscheidenheid aan 
activiteiten van de georganiseerde 
criminaliteit, zijn deze direct van 
invloed op de kwaliteit van het 
bestaan. De omvang van de dreiging, 
de complexiteit en de diversiteit van de 
activiteiten van criminele organisaties, 
illustreert de auteur met drie 
voorbeelden: organisaties uit Italie, 
Columbia en de voormalige Sovjet 
Unie. De drie voorbeelden zijn gekozen 
omdat zij de verscheidenheid van 
politieke en economische voorwaarden 
tonen waaronder deze criminele 
groepen kunnen ontstaan en opereren. 
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Bestrijding begint bij harmonisering 
van nationale wetgeving waardoor de 
oaten in het net Weiner worden. 
Andere voorwaarden voor een 
wereldwijde rechtshandhavings-
campagne zijn internationale 
verdragen voor wederzijdse bijstand, 
en verdragen ter ondersteuning van 
mensenrechten die door criminele 
organisaties worden geschonden. 
Verder bestaan er in de meeste landen 
wettelijke regels waar de georgani-
seerde criminaliteit dankbaar gebruik 
van maakt. Rechtshervorming op deze 
gebieden is dan ook geen overbodige 
luxe. Een goede aanzet vormen de 
beleidsaanbevelingen die de VN 
onlangs heeft gegeven m.b.t. de 
criminalisering van samenzwering. 
witwassen en verbeurdverklaring. 
Met literatuuropgave. 

113 
Yaniv, G. 
Taxation and dirty money laundering 
European financial services law, 2e 
jrg., nr. 8, 1995, pp. 40-51 
In dit econometrische artikel wordt 
ingegaan op het beslissingsproces van 
een individu zich te storten in illegale 
activiteiten om verkregen winsten te 
kunnen witwassen, zonder ontdekt te 
worden. De auteur beperkt zich tot 
winsten die zijn verkregen uit illegale 
activiteiten. Er wordt nader ingegaan 
op de relatie tussen witwassen, 
ondememen van illegale activiteiten en 
belastingheffing alsmede op de 
wenselijkheid 'belasting-amnestie' te 
verlenen met als doel de winsten uit 
de zwarte/grijze economie te kunnen 
belastert Het blijkt dal de relatieve 
kostenverhoudingen en de relatieve 
zwaarte van de straf voor het 
gebruiken van alternatieve witwas-
kanalen een cruciale rol spelen in de 
keuze van het te gebruiken kanaal. 
Daarnaast is ook de reactie van het 
individu op mogelijke veranderingen in 
de inkomstenbelasting-heffing van 
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invloed op de keuze. Een belasting-
amnestie, bedoeld om meer inkomsten 
uit de zwarte/grijze economie te 
krijgen, sal altijd succes hebben 
wanneer het belastingpercentage 
hierbij so hoog wordt gesteld dat de 
voorkeuren voor het witwassen in het 
eigen land kunnen worden weerstaan. 
Met literatuuropgave. 

19 
Deschenes, EP., S. Turner e.a. 
A dual experiment in intensive 
community supervision; Minnesota's 
prison diversion and enhanced 
supervised release programs 
The prison journal, 75e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 330-356 
In 1990 ontwikkelde Minnesota een 
intensief programme van maatschap-
pelijk toezicht als alternatief zowel 
voor gevangenneming ars voorwaarde-
lijke invrijheidstelling. Het nationale 
instituut RAND evalueerde het 
programme. De schrijvers berichten 
over twee veldexperimenten die 
bedoeld waren om de uitvoering en 
het effect van de programma's te 
meten. Van driehonderd deelnemers 
werd gedetailleerde informatie over 
hun achtergronden, ontvangen 
diensten en de resultaten na een jaar 
verzameld. De programma's gaven 
redelijk goede resultaten te zien. Een 
vervolgonderzoek na twee jaar toonde 
aan dat zij die het alternatief diversie 
onder intensieve begeleiding opgelegd 
kregen geen groter risico your het 
publiek opleverden dan degenen die 
tot een gevangenisstraf waren 
veroordeeld. Het diversie-programma 
bespaarde weliswaar ongeveer 
5.000,-- per dader per jaar, maar de 
kosten van de intensieve begeleiding 
bleken hoger te zijn. 
Met literatuuropgave. 
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20 
Kalmthout, A.M. van 
Alternative sanctions in Europe; their 
counter-productive effects and their 
impact on prison conditions 
Tilburg foreign law review, 3e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 335-344 
AIle pogingen om door middel van 
alternatieve sancties de groeiende 
druk op de gevangeniscapaciteit te 
verminderen, zijn weinig effectief 
gebleken. Aileen dienstverlening blijkt 
internationaal aan te slaan, met name 
in Engeland, Frankrijk en Nederland. 
loch blijkt in die landen waar 
dienstverlening is aangeslagen, geen 
vermindering van de gevangenis-
capaciteit te zijn opgetreden. 
Integendeel! Verschillende factoren 
verklaren dit tegenvallend substitutie-
effect. In de eerste plaats wordt het 
punitieve karakter van de dienstverle-
ning door nogal wat rechters laag 
aangeslagen. Om die reden worden 
dienstverleningen alleen bij heel lichte 
vergrijpen opgelegd. Daar komt bij dat 
de organisaties die zijn belast met de 
tenuitvoerlegging van dienst-
verleningen vaak onvoldoende zijn 
toegerust. Ook dit leidt tot een gering 
vertrouwen in dienstverleningen bij de 
zittende magistratuur. In bepaalde 
opzichten zijn dienstverleningen zelfs 
contraproductief. Zo komt het in 
sommige landen voor dat de 
onderzoeksrechter voorlopige 
hechtenis toepast, om te voorkomen 
dat een verdachte later dienstverlening 
krijgt. Daar komt bij dat dienst-
verleningen niet altijd in plaats van 
een vrijheidsstraf worden opgelegd, 
maar bij mislukking ervan wel tot 
vrijheidsbeneming leiden. Een heel 
bijzonder contra-effect van dienstverle-
ning is dat de resterende 
gedetineerdenpopulatie harder wordt 
en het gevangenisklimaat negatiever. 
Tot slot geeft de auteur een aantal 
aanbevelingen om de genoemde 
contra-effecten van dienstverleningen 

tegen te gaan. Een daarvan is het 
wettelijk onmogelijk maken om korte 
vrijheidsstraffen op te leggen. 

21 
Rogers, R., K.W. Sewell e.a. 
The referral decision scale with mentally 
disordered inmates: a preliminary study 
of convergent and discriminant validity 
Law and human behavior, 19e jrg., nr. 
5, 1995, pp. 481-492 
Penitentiaire inrichtingen in de 
Verenigde Staten worden steeds meer 
geconfronteerd met psychisch 
gestoorde gedetineerden. Om deze 
gedetineerden snel te kunnen 
identificeren, is in het verleden een 
korte psychologische test ontwikkeld: 
de 'Referral Decision Scale' (RDS), die 
uit slechts 14 vragen bestaat. Er is 
echter onduidelijkheid gerezen over de 
validiteit van deze schaal. Om deze 
reden hebben de auteurs een nader 
validiteitsonderzoek gedaan. Zij 
hebben daarbij de convergerende en 
discriminerende validiteit van de test 
vastgesteld. De RDS werd daarbij 
vergeleken met twee andere 
diagnostische tests, waaronder de zgn. 
SADS-C. De drie tests zijn afgenomen 
bij 108 mannelijke, psychisch 
gestoorde gedetineerden. De 
convergerende validiteit van de RDS 
bleek redelijk te zijn. De discrimine-
rende validiteit ervan was echter 
onvoldoende. De subschalen van de 
RDS bleken onderling nl. sterk te 
correleren. De SADS-C schaal 
daarentegen bleek behalve een 
redelijke convergerende validiteit een 
uitstekende discriminerende validiteit 
te hebben. De auteurs adviseren dan 
ook om de laatstgenoemde schaal als 
diagnostisch instrument te gaan 
hanteren binnen het gevangeniswezen 
in plaats van de RDS. Een bezwaar is 
wel dat het afnemen van de SADS-C 
meer tijd kost en dus hogere 
personeelslasten met zich mee brengt. 
Met literatuuropgave. 
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22 
INalmsley, R. 
The European prison rules in central 
and eastern Europe; progress and 
problems 
European journal on criminal policy 
and research, 3e jrg., nr. 4, 1995, pp. 
73-90 
De European prison rules zijn een 
reeks minimum-standaarden voor een 
menselijke en positieve behandeling 
van gedetineerden. Bijna alle Europese 
landen trachten aan deze minimum-
standaarden te voldoen, maar vooral 
de Centraal- en Oost-Europese landen 
ondervinden hierbij bijzonder grate 
problemen. Desondanks heeft een 
team van strafrechtelijke experts dat 
recent zeven van doze landen heeft 
bezocht, een opvallende verbetering 
geconstateerd. Het gevangeniswezen 
is in de meeste landen inmiddels 
onder het ministerie van Justitie 
gebracht, teiwiff de invloed van het 
Openbaar Ministerie op de gevange-
nisregiems drastisch is teruggebracht. 
Oak de kwaliteit van het management 
en van het uitvoerende inrichtings-
personeel is sterk verbeterd. Oat 
neemt niet weg dat er nog grote 
problemen zijn. Het belangrijkste 
daarvan is de sterke overbevolking van 
met name de huizen van bewaring. 
Verder verkeren de penitentiaire 
gebouwen doorgaans in deplorabele 
staat en zijn er onvoldoende middelen 
voor de exploitatie ervan. Verder kost 
het veel landen veel moeite om 
geschikt personeel aan te trekken en 
te behouden. Tenslotte komt in veel 
gevangenissen tuberculose voor, en 
blijkt het lastig te zijn om voldoende 
werk te vinden voor de gedetineerden. 
De auteur doet verschillende 
suggesties om doze problemen het 
hoofd to bieden. 

Reclassering 

23 
Broad, B., D. Denney 
Users' rights and the probation service; 
some opportunities and obstacles 
The Howard journal of criminal justice, 
35e jrg., nr. 1, 1996, pp. 61-77 
Op de pohtieke en professionele 
agenda's wint het vraagstuk 
betreffende de uitbreiding van 
wettelijke en sociale rechten van 
clienten van reclasseringsdiensten 
langzaamaan aan belangstelling. De 
auteurs zien bij doze discussie clienten 
in de eerste pleats as burgers, niet 
zozeer as regelovertreders. Rechten 
van clienten dienen dan oak gezien to 
warden in het licht van het kunnen 
uitoefenen van wat men meestal 
aanduidt met 'goed burgerschap'. De 
auteurs beschouwen rechten als 
onvervreemdbaar ook al overtreedt het 
individu de wet. Een belangrijk 
obstakel in de uitbreiding van rechten 
vormt de managementstiff van veel 
reclasseringsdiensten: een ivoren-
toren-besluitvorming volgens 
hierarchische en bureaucratische 
organisatieprincipes, vermengd met 
bepaalde elementen van het 
marktgerichte denken uit het 
bedrijfsleven waar de resultaten 
voorop staan. Eon tegenwicht voor 
deze bestuursstiff on tevens een 
effectieve strategie om clienten as 
verantwoordelijke burgers te laten 
functioneren, zou eon gedemocrati-
seerde besluitvorming kunnen zijn. 
Managers en clienten samen, vinden 
de auteurs, zouden de basis moeten 
leggen van het handvest van de 
organisatie. Dit is een veddaring 
waarin de organisatie zegt zich to 
zullen inspannen voor eon kwalitatief 
hoogwaardige dienstvedening. Een 
belangrijk principe bij dit handvest zou 
moeten zijn dat chenten dezelfde 
rechten zullen hebben as slachtoffers 
van criminaliteit en gedetineerden. Tot 
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slot geven de auteurs in de vorm van 
een lijst van tien onderwerpen aan hoe 
zo'n handvest gestalte zou kunnen 
krijgen. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

24 
Hawkins, J.D. 
Controlling crime before it happens; 
risk-focused prevention 
National institute of justice journal, nr. 
229, 1995, pp. 10-18 
De afgelopen jaren is longitudinaal 
onderzoek verricht naar de factoren 
die van invloed kunnen zijn op 
gewelddadig optreden bij adolescen-
ten en jong-volwassenen. Het betrof 
hier zowel onderzoek naar de 
omgeving,.de familie,. de school, de 
groep van gelijken als naar factoren in 
de persoon gelegen. Deze factoren 
bleken ook van invloed te zijn op 	. 
gezondtieids- en gedragsproblemen,. 
waaronder drugsmisbruik, delinquen-
tie, tienerzwangerschappen en het 
verlaten van de school. Wat de 
omgeving betreft bleken er de 
volgende risicofactoren te bestaan: de 
mogelijkheid om aan wapens te 
komen, de normen en waarden van de 
gemeenschap, de manier waarop in de 
media over geweld wordt gesproken, 
geringe gemeenschapszin en extreme 
armoede. In de families bleken onder 
meer factoren te zijn: een gering 
verwachtingspatroon van de ouders, 
streng straffen en conflicten binnen de 
familie. Indien jongeren omgaan met 
gelijken die probleemgedrag 
(waaronder drugsmisbruik, delinquen-
tie, en geweld) vertonen is de kans dat 
zij eenzelfde gedrag gaan vertonen 
groot. Ondanks de aanwezigheid van 
veel risicofactoren zijn er jongeren die 
geen gewelddadig en asociaal gedrag 
vertonen. Onderzoek toont aan dat 
beschermende factoren zoals karakter, 

positieve relaties met familie, leraren 
en andere volwassenen en geloof in 
gezonde normen en waarden ervoor 
zorgen dat in individuele gevallen de 
invloed van negatieve risicofactoren 
wordt gereduceerd. 
Met literatuuropgave. 

113 

25 
Roitberg, T., S. Menard 
Adolescent violence; a test of 
integrated theory 
Studies on crime and crime 
prevention, 4e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
177-196 
In dit artikel gaan de auteurs na of de 
zgn. integrale theorie voor crimineel 
gedrag van toepassing is op het 
plegen van geweldsdelicten. Deze 
integrale theorie (geIntroduceerd door 
een aantal Amerikaanse criminologen, 
waaronder Elliot) conibineert inzichten 
uit de 'strain'- en sociale bindings-
theorieen met leertheoretische 
uitgangspunten. Verondersteld wordt 
dat de associatie met andere 
delinquenteri de directe aanleiding 
vormt voor crimineel gedrag, maar dat 
sociale omstandigheden en de 
kwaliteit van de bindingen die men 
vormt in de conventionele maatschap-
pij weer van invloed zijn op het al dan 
niet aangaan van banden met 
jongeren met een deviante en/of 
criminele levensstijl. In een steekproef 
van bijna 1500 Amerikaanse jongeren 
blijkt 'criminele associatie' inderdaad 
de belangrijkste voorspeller te zijn van 
het al dan niet plegen van een 
geweldsdelict, alsook van het aantal 
gepleegde geweldsdelicten. De 
resultaten komen overeen met eerder 
onderzoek naar respectievelijk lichte 
en zware vormen van (vermogens)- 
criminaliteit en drugsgebruik. De 
auteurs zien hierin een aanwijzing voor 
de algemene toepasbaarheid van de 
integrale theorie voor crimineel 
gedrag. 
Met literatuuropgave. 
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26 
Schwind, H.D. 
Aggression at German schools; the 
example of Bochum 
EuroCriminology, 8e/9e jrg., 1995, pp. 
1 63-18 1 
Naar aanleiding van voorgaande 
onderzoekspogingen en media-
verslagen over escalerend school-
geweld, word doze studio opgezet om 
informatie to geven over de condities 
op scholen in eon niet a-typische 
Duitse stad. Het doel van deze studie 
was to verifieren of de bestaande 
onderzoeksresultaten, of de 
horror-verhalen van de media ook 
opgaan voor de stad Bochum en uit te 
vinden welke preventie-methoden 
ontwikkeld werden door scholen in die 
stad. Uit het onderzoek kwam naar 
voren dat 40% van de leerlingen in de 
klassen 7 t/m 13 door ondetwijzers 
waren gewaarschuwd voor geweldda-
dig gedrag. Andere sancties werden 
veel minder toegepast. Niet meer dan 
20% van de leerlingen werd gestraft 
met onderwijsmaatregelen en niet 
moor dan 5% door orde-maatregelen. 
Volgens de schoolhoofden was het 
aantal maatregelen dat genomen word 
tegen geweld stabiel gebleven 
gedurende de laatste vijf jaar, evenals 
de mate waarin dit geweld voorkwam. 
In het algemeen bleken de leerlingen 
zich niet mite& aan te trekken van 
individuele maatregelen. Dit lag anders 
wanneer collectieve maatregelen 
getroffen werden. Ongeveer twee 
derde van de leerfingen beschouwde 
doze maatregel als een zware last, 
terwfil maar eon op de tien leerkrach-
ten een dergelijke maatregel als 
effectief beschouwde. 

27 
Stouthamer-Loeber, M., W. van 
Kammen e.a. 
Uninterrupted criminal careers; the 
liming of parental help-seeking and 
juvenile court contact 

Polltle 
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Studies on crime and crime 
prevention, 4e jrg., nr. 2, 1995, pp. 236- 
251 
Uit eon studio onder 422 Ameakaanse 
jongeren die zich op eon bepaald 
moment schuldig hebben gemaakt aan 
enige vorm van (geregistreerde) 
criminaliteit hlijkt dat zij al gemiddeld 
vier jaar lang probleemgedrag 
vertoonden variarend van ongehoor-
zaamheid, spijbelen en vandalisme tot 
het plegen van onopgehelderde 
delicten. Slechts voor 41% van doze 
jongeren was door hun verzorgers ooit 
hulp gezocht. Gemiddeld duurde het 
31/2 jaar voordat de verzorgers hulp 
zochten. Voor diegenen die in verband 
met hun delict war de rechter 
moesten verschijnen was het aantal 
hulpverleningscontacten lets hoger. De 
auteurs vragen zich af waarom zoveel 
jongeren de hulp moesten missen die 
zij al zolang nodig hadden. Voor eon 
deel ligt dit aan de slechte toeganke-
lijkheid van maatschappelfike 
voorzieningen in de VS. Maar het 
ontbreekt duidelijk ook aan vroegtij-
dige signalering van problemen. 
Ouders, onderwijzers en huisartsen 
zouden alerter moeten reageren als 
blijkt dat probleemgedrag meer dan 
incidenteel lijkt. 
Met literatuuropgave. 

28 
Cachet, A., ER. Muller 
De reotganisatie van de politie; het 
begin van verandering 
Bestuurskunde. 4e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
71-79 
De reorganisatie van de pofitie is een 
van de meest ingajpende veranderin-
gen in de recente geschiedenis van 
het Nederlandse openbaar bestuur. Na 
vole mislukte pogingen zijn uiteindelijk 
dan toch 148 gemeentelijke 
potitiekorpsen on 17 districten van de 
rijkspolitie opgegaan in 25 regionale 
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politiekorpsen en een korps landelijke 
politiediensten. Het achterliggende 
doel van de reorganisatie was het 
verbeteren van de efficiency en 
effectiviteit van de politie. De 
inefficientie van de politieorganisatie, 
zoals die bestond voor de reorganisa-
tie, zou goed functioneren in de weg 
staan. Nieuwe organisatiestructuren 
zouden de veiligheid in Nederland 
moeten vergroten. In dit artikel worden 
vooral de feitelijke effecten van de 
politiereorganisatie beschreven. 
Daarbij ligt de nadruk op veranderin-
gen in de verhoudingen tussen de 
belangrijkste actoren, te weten 
burgemeesters, officieren van justitie, 
gemeenteraadsleden en politie. 
Daarnaast heeft de Politiewet een 
aantal nieuwe institutionele kaders 
geschapen en oude overlegvormen 
nieuwe functies gegeven. De 
onderzoekers gaan in op de meest 
belangrijke overlegvormen en 
bespreken achtereenvolgens de 
functie van: regionale colleges (ook 
knelpunten en mogelijkheden), 
districtsoverleg en raadscommissie. De 
auteurs concluderen, met de grootst 
mogelijke terughoudendheid, dat 
aanzienlijke verbetering van de 
efficiency niet uit te sluiten is. Minder 
optimistisch zijn zij over de invloed van 
de reorganisatie op de effectiviteit. 
Met literatuuropgave. 

29 
Lumb, R.C. 
Policing culturally diverse groups; 
continuing professional development 
programs for police 
Police studies, 18e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
23-43 
Steeds meer ziet de politie zich 
geconfronteerd met individuen of 
groepen met een andere culturele, 
raciale of etnische achtergrond. Vaak 
leidt dit tot gewelddadigheden, 
verwondingen en zelfs tot doden. Dit 
zijn situaties die noodzaken tot het 
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ontwikkelen en implementeren van 
professionele ontwikkelings-
programma's voor politie-
functionarissen. Het begrip professio-
naliteit verwijst naar bepaalde 
attituden en gedragskenmerken. Om 
de gewenste kenmerken te verkrijgen 
moet de politiefunctionaris zich bewust 
worden van zijn dieper liggende 
vooronderstellingen. Maar (veel 
politiestudies hebben dat aangetoond), 
zowel de individuele functionaris als 
de organisatie waar hij werkzaam is, 
dragen vaak conflictbevorderende 
attituden met zich mee. Andere studies 
over de effectiviteit van opleiding en 
training wijzen op het grote belang 
van ondersteuning en betrokkenheid 
van het topmanagement bij het lange 
termijn beleid betreffende 
community relations. Continue 
professionele ontwikkeling is gebaat 
bij actieve leerprogramma's die de 
politiefunctionaris aanspreken op het 
cognitieve en vooral affectieve niveau. 
Het doel is immers niet nieuwe 
informatie, maar nieuwe vaardigheden 
en uiteindelijke verandering van de 
gehele organisatie. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

30 
Bovenkerk, F. 
Droogleggen en gedogen 
Alexander Hegiuslezing 1996, Heerde, 
Langhout & De Vries, 1996 
Veel mensen denken dat de 
mislukking van het Amerikaanse 
verbod op alcohol - dat bestond 
tussen 1920 en 1933 - ons leen dat 
het huidige verbod op drugs ook tot 
mislukken gedoemd is en dat drugs 
daarom maar beter zogauw mogelijk 
gelegaliseerd moeten worden. De 
auteur laat zien dat deze redenering 
geschraagd wordt door vier stellingen: 
het verbod op alcohol in de VS werd 
doorgedrukt door conservatieve 
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krachten tegen de wens van de 
meerderheid: de bevolking ging niet 
minder, maar juist moor drinken: de 
georganiseerde misdaad ging door het 
verbod bloeien: en de drooglegging 
werd beeindigd omdat zij leidde tot de 
ontwrichting van de Amerikaanse 
samenleving. De auteur laat 
vervolgens zien dat alle vier stellingen 
strijdig zijn met de feiten. Vervolgens 
probeert hij te komen tot eon zuiverder 
vergelijking tussen het huidige verbod 
op drugs en dat op andere roes-
middelen in het verleden. Dan blijkt 
dat een verbod op gewenste goederen 
altijd een zwarte markt creeert, dat 
daar erg veel mensen bij betrokken 
kunnen raken en dat die mensen vaak 
een slechte sociaal-economische 
positie en toekomst hebben. Het 
gedoogbeleid van de overheid geeft 
het signaal at dat er op zichzelf niet 
veel slechts schuilt in het gebruik van 
drugs. Dal beleid schaadt de 
effectiviteit van de bestrijding en is, in 
zijn inconsequentie, criminogeen. De 
auteur meent dat niet met zekerheid te 
zeggen valt of legalisering zal leiden 
tot eon massaler gebruik van drugs 
dan nu het geval is. Wel denkt hij dat 
de georganiseerde misdaad zich niet 
volledig zal richten op andere markten. 
De conclusie luidt dat legalisering - op 
Europese schaal - maar eens 
geprobeerd moot warden. 
Met literatuuropgave. 

31 
Bretteville-Jensen, A.L., M. Sutton 
The income-generating behaviour of 
injecting drug-users in Oslo 
Addiction, 91e jrg., nr. 1, 1996. pp. 
63-79 
Hoe komen drugsverslaafden aan hun 
geld? Een hoe groot deel van hun 
inkomsten halen zij uit criminele 
activiteiten? En eon hoe groat deel uit 
het dealen van drugs? Dit onderzoek 
onder heroineverslaafden in Oslo, 
geinterviewd bij de spuitomruil, geeft 

eon aardig beeld. De gemiddelde 
leeftijd is 30 jaar, hetgeen in de buurt 
komt van die van de Nederlandse 
herdineverslaafden; bijna 40% is 
vrouw, wat vergelijkenderwijs aan de 
hoge kant is. Na de uitkering 03004 is 

ander de mannen drugs dealen de 
meest voorkomende inkomstenbron 
(40%). bij de vrouwen is dit prostitutie 
(50%). De derde bran voor de mannen 
is diefstal, voor de vrouwen drugs 
dealen. Van de omvang van het totale 
maandelijkse inkomen echter maakt 
de uitkering maar 	uit, dealen 
daarentegen moor dan 50%. 
Vergeleken met Nederlandse 
bevindingen (de Engelse pubfikatie 
over het Amsterdamse onderzoek van 
Grapendaal e.a., 1992), valt het 
volgende op. In Amsterdam neemt de 
legate uitkering eon grater deel van 
het maandinkomen voor zijn rekening 
(30%). Dealen staat 'slechts' garant 
voor 20% van het inkomen. De 
verklaring voor het verschil ligt volgens 
de auteurs primair in de lagere 
straatprijs veer harddrugs in 
Amsterdam. en bij voorbeeld niet in de 
ruimere methadonverstrekking. 
Vergehiking met onderzoek uit 
Schotland onderstreept volgens hen 
dat niet zozeer het in een land 
gevoerde drugsbeleid of het niveau 
van de sociale voorzieningen de 
drugsverslaafde doet grijpen naar 
andere vormen van inkomsten-
verwerving. doch primair de prijs van 
het verboden good. Is doze hoog. dan 
zou tussenhandel tot op het laagste 
niveau winstgevend zijn. 
Met literatuuropgave. 

32 
Maes, E. 
Effectiviteit van eon 'attemalieve s  
bejegening van heahneverslaafden 
binnen de strafrechtsbedeling 
Panopticon, 16e jrg., nr. 6, 1995, pp. 
501-529 

116 



• Literatuuroverzicht 

Ook in Belgie wordt gezocht naar 
manieren van drang om (criminele) 
harddrugsverslaafden effectiever tot • 
gedragsverandering te brengen, en 
ook daar is hoop gevestigd op een 
nauwere onderlinge samenwerking 
van strafrechtelijke reactie en 
verslavingszorg. Er bestaat in Belgie 
nog maar weinig empirisch onderzoek 
naar de effectiviteit van dwang en 
drang, zodat de auteur zich beperkt tot 
de beschrijving van de uitgangspunten 
van beleid en tot een weergave van 
bevindingen uit het buitenland, 
waaronder Nederland. Van 'dwangbe-
handeling' wordt door deskundigen in 
Belgie niet veel verwacht; de Duitse en 
Zweedse ervaringen kunnen niet 
overtuigen. Niettemin ziet ook de 
verslavingszorg hell in een justitiele 
stok achter de deur bij de categorie 
van hardnekkig recidiverende 
(criminele) verslaafden. De laatste 
jaren worden varianten uitgeprobeerd 
die in ons land eveneens bestaan 
(opname in afkickprogramma bij 
schorsing van voorlopige hechtenis, 
bijzondere voorwaarde bij voorwaarde-
lijke invrijheidsstelling, enz.). Glashel-
dere afspraken tussen justitie en 	• 
verslavingszorg en een vervolg-
programma dat iets om het lijf heeft, 
zijn conditiones sine qua non. Voor 
een specifieke subgroep van de 
oudere herdineverslaafden acht de 
auteur inmiddels de Nederlandse 
benadering van harm reduction' op 
zijn plaats: methadon op onderhouds-
basis, medische verzorging, spuit-
omruil. De verwijzingen in dit artikel 
zijn niet zelden enigszins gedateerd; zo 
worden uit Nederland nogal eens 
aangehaald DAnjou (1978) en Bol en 
Meyboom (1986). 
Met literatuuropgave.  

Slachtofferstudies 
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33 
Fenwick, H. 
Rights of victims in the criminal justice 
system; rhetoric of reality? 
The criminal law review, 1995, pp. 
843-853 
Dit artikel behandelt de vraag in 
hoeverre rechten van slachtoffers 
binnen het justitiele systeem in 
Groot-Brittannie, zoals opgenomen in 
het 'slachtoffer-charter en de 
'rechtbank-charter serieus genomen 
worden. De nadruk ligt op de mate 
waarin bepaalde voorzieningen voor 
slachtoffers van criminaliteit in de 
praktijk gestalte krijgen. De auteur 
stelt vast dat de rechten van 
slachtoffers in beide 'charters' 
verschillend omschreven worden en 
dat de handhaafbaarheid te wensen 
over laat. De auteur analyseert in 
hoeverre bepaalde rechten cq. . 
voorzieningen, zoals het recht op 
informatie, begeleiding en ondersteu-
ning, faciliteiten tijdens rechtszittingen, 
bescherming tegen intimidatie en 
redelijke wachttermijnen in de praktijk 
gestalte krijgen. Op grond van deze 

• analyse concludeert de auteur dat de 
belangen van slachtoffers onvoldoende 
aan bod komen aangezien een aantal 
voorzieningen in de praktijk niet of 
onvoldoende van de grond komen. Zij 
pleit ervoor dat meer substantiele 
inhoud wordt gegeven aan de 
bestaande retoriek aangaande de 
rechten van slachtoffers van 
criminaliteit in de betreffende charters. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat 
bepaalde rechten juridisch vastgelegd 
worden zodat deze rechten zonodig 
afgedwongen kunnen worden. 
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34 
Kaiser, G. 
Victim°logical research; looking 
backward and ahead 
Studies on crime and crime 

prevention, 4e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
220-235 

Het victimologisch perspectief heeft 
gedurende de laatste twee decades 

aanzienlijke internationale belangstel-
ling gekregen. De erkenning van het 

slachtoffer heeft geresulteerd in een 
aanmerkelijke herotientatie van het 
criminologisch denken. Innovaties bij 
het strafrechtsysteem en de 

strafrechtswetgeving geven eveneens 
blijk van deze ontwikkeling, een 
ontwikkeling die werd voorafgegaan 
door een pehode waarin het 

slachtoffer werd genegeerd en de 
interesse voor het slachtoffer 
nauwelijks bestond. Dit had tot gevolg 
dat de belangstelling voor victimisatie 

als ondmwerp voor wetenschappelijk 
onderzoek gering was. In dit artikel 
wordt nader ingegaan op de stand van 
zaken op het gebied van victimolo-
gisch onderzoek. 

Met literatuuropgave. 

Preventie van criminaliteit 

35 
Crawford, A., M. Jones 
Iflrkholt revisited; some reflections on 
the transferability of crime prevention 
initiatives 
The Howard journal of criminal justice, 
35e jrg., or. 1, 1996, pp. 21-39 

Er is weinig aandacht besteed aan de 
verplaatsbaarheid van succesvolle 
criminaliteit-preventieprojecten. Het 
Kirkholt Burglary Preventie Project is 

verwelkomd door academici en 
beleidsmakers als een van de meest 
succesvolle preventieprojecten die in 
het Verenigd Koninkrijk zijn onderno-

men. In dit artikel doen de auteurs 
verslag van een etnografische 
case-study near een criminaliteit- 
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preventieproject dat probeerde de 
mechanismen - zowel de processuele 
als die mechanismen die tot de 

gewenste preventieve uitkomsten 
leiden - van het Kirkholt Project naar 

een andere locatie te verplaatsen. Zij 
ontwikkelen een dominant raamwerk 

,van wat leidt tot .succee, •samenwer-
king tussen meerdere instellingen en 

'evaluatie in het veld van criminaliteit-
preventie'. Dit raamwerk bestaat uit 

prioriteit leggen bij wat fysiek en 
tastbaar is; nadruk leggen op een 
ingebouwde benadering van 
criminaliteit-preventie; evaluatie van 

resultaten de voorkeur geven baleen 
evaluatie van sociale processen; een 
korte termijn project de voorkeur 
geven haven een lenge termijn 

benadenng. 
Met fiteratuuropgave. 

36 
Eijken, THEM., R.F. Meijer 
Prevalence and prevention of crime 
against businesses in the Nether/ands 
Security journal, he jrg.. nr. 1, 1995, pp. 

37-46 
Mn criminaliteit tegen bedrijven en 
werknemers wordt in de literatuur 

maar weinig aandacht besteed en in 
het algemeen wordt het als minder 

ernstig beschouwd als criminaliteit 
tegen individuen. Volgens de schrijver 

van dit artikel is dat onterecht Doel 
van het artikel is inzicht geven in de 

mate waarin cnminaliteit tegen 
ondernemingen voorkomt en de 
preventieve maatregelen die genomen 

kunnen warden. Cnminaliteit tegen 
ondernemingen is een veel-
voorkomend verschijnsel en wordt 
door het Nederlandse hedrijfsleven als 

zeer emstig eivaren. Niel alleen de 
economische, maar ook de sociale 
kosten zijn aanzienlijk. De schrijver 

geeft een overzicht van het onderzoek 
dat in verschillende landen is verricht 
naar deze vorm van criminaliteit. 

Vervolgens wordt de situatie in 
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Nederland beschreven, inclusief de 
preventieve maatregelen die worden 
genomen. Uit het artikel wordt 
duidelijk dat ongeveer 42% van de 
Nederlandse bedrijven een of 
meerdere keren slachtoffer is 
geworden van criminaliteit. De mate 
waarin hangt samen met het type 
bedrijf en het type criminaliteit 
Met literatuuropgave. 

37 
Yesilgtiz, Y., A. Lempens e.a. 
Georganiseerde misdaad als buurt-
probleem 
De Gids, 159e jrg., nr. 7/8, 1996, pp. 
644-654 
In dit artikel wordt een beschrijving 
gegeven van de bestrijding van de 
drughandel en aanverwante 
verschijnselen in de stadsbuurt De 
Baarsjes in Amsterdam-West Daaruit 
blijkt dat het betrekkelijke succes van 
de aanpak was gelegen in de 
geintegreerde aard ervan. De politie 
alleen zou het nooit hebben 
aangekund. De bestrijding heeft wel 
geleid tot verplaatsing van de 
problematiek naar andere delen van 
de stad. Bovendien is de drugshandel 
voor een deel weer teruggekeerd naar 
het Mercatorplein. Daaruit conclude-
ren de auteurs dat het sociale 
probleem dat eraan ten grondslag ligt 
- sociale desorganisatie - niet is 
weggenomen. De Turken en Koerden 
in deze wijk hebben een slecht 
sociaal-economisch perspectief en 
proberen op korte termijn succes te 
boeken met (drugs)criminaliteit. 
Daarbij komt dat er een grote vraag 
bestaat naar drugs, waarin wordt 
voorzien door machtige organisaties 
uit Turkije en uit delen van Europa. 
Effectieve bestrijding is slechts 
mogelijk door een actief buurtbeleid, 
verbetering van het sociaal-
economisch perspectief van de 
minderheidsgroepen, ontmoediging 
van drugtoerisme en internationaal 
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beleid om drugshandelslijnen door te 
snijden. De auteurs eindigen met de 
mismoedige veronderstelling dat 
'zolang deze markt voor illegale 
goederen 	blijft bestaan, ... het 
probleem (zal] voortwoekeren: 
Met literatuuropgave. 
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De WODC-rapporten 
Om zo veel mogelijk belanghebbenden 
te informeren over de ondermeksre-
sultaten van het WODC wordt een 
beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionaris-
sen, werkgroepen en instellingen 
•innen en buiten het Ministerie van 
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van 
een verzendlijst die afhankelijk van het 
onderwerp van het rapport opgesteld 
wordt. 	- 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek en 
Beleid uitgegeven door Gouda Quint 
BV. Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstellenden, 
die niet voor een kosteloos rapport in 
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aanmerking komen, te bestellen bij 
Gouda Quint BV, postbus 1148, 6801 
MK Arnhem, telefoon: 026-4454762. 
Een complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). Hieronder 
volgen de titelbeschrijvingen van de in 
1994 en 1995 verschenen rapporten. 
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