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Inleiding
Mijn naam is niet meer dan een kreet
Mijn naam is een huis waarin ik lijd

Ik ben genoemd meisje en vrouw
Ik ben bekend als vrouw en meisje

Neeltje Maria Min

De voorgeschiedenis van het onderzoek
In juli 1978 zond de Emancipatiekommissie aan de Minister van Justitie de nota
`Advies tot wijziging van enkele bepalingen in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en
discussienota naamrecht'. De laatstgenoemde nota dateert van 1976. In de bege-
leidende brief verzocht de voorzitter van de commissie mevr. P.C.J. Wassen-van
Schaveren, de minister een studie te laten uitvoeren naar de mogelijkheid tot wij-
ziging van het naamrecht. Deze materie is de afgelopen jaren ook enkele malen in
de Tweede Kamer aan de orde geweest in de vorm van aan de minister gestelde
schriftelijke vragen. Schematisch aangeduid betreft het hier twee afzonderlijke pro-
blemen; enerzijds de naamvoering van de gehuwde vrouw, anderzijds de bepaling
van de geslachtsnaam van wettige en al dan niet gewettigde of erkende kinderen.

Inzake de geslachtsnaam van de gehuwde vrouw bepaalt art. 1:9 BW dat de
vrouw die gehuwd is of die gehuwd geweest is en niet hertrouwd, de bevoegdheid
heeft de geslachtsnaam van haar man te voeren of die op de in het verkeer gebrui-
kelijke wijze aan de hare te doen voorafgaan. Van de zijde van de Emancipatiekom-
missie wordt hierbij aangetekend dat de vrouw die het haar impliciet toegekende
recht haar eigen geslachtsnaam te blijven voeren ook in de praktijk wil brengen,
grote moeilijkheden ontmoet. De commissie acht dit een niet toelaatbare vorm van
ten achterstelling van de gehuwde vrouw.

Inzake de geslachtsnaam van het wettige, gewettigde of erkende kind bepaalt
art. 1:5 BW dat de geslachtsnaam die van de vader is. Als bezwaren tegen die
bepaling worden aangevoerd dat de keuze van de man gebaseerd is op een feitelijk
achterhaald idee als zou deze de spil van het gezin en bij uitstek de vertegenwoor-
diger ervan naar buiten zijn, terwijl het tevens onwenselijk wordt genoemd dat niet-
wettige kinderen als zodanig via hun naam herkenbaar zijn.

Relevantie van het onderzoek
Een onderzoek onder de bevolking naar het oordeel over de huidige regeling van
de geslachtsnaamgeving van kinderen heeft een directe relevantie voor het Minis-
terie van Justitie. Wanneer immers zou blijken dat de verplichting om kinderen de
geslachtsnaam van hun wettige vader te geven door een belangrijk deel van de
bevolking als ongewenst wordt ervaren, kan dit aanleiding zijn voor een voorstel tot
wetswijziging. Door middel van een wetswijziging zouden de eventuele bezwaren
tegen de huidige regeling kunnen worden weggenomen.

De beleidsrelevantie van een onderzoek onder de bevolking naar de problemen
rond het naamgedrag van en ten aanzien van de gehuwde vrouw is op het eerste
gezicht minder evident. De wet laat immers de gehuwde vrouw de keus om haar
eigen naam te voeren of deze te laten voorafgaan door de naam van haar echt-
genoot. De problemen die vrouwen ondervinden wanneer zij hun eigen naam voe-
ren, lijken niet zozeer hun oorzaak in de betreffende wet te vinden, als wel in de
maatschappelijke praktijk. Het is ni. zo dat in de praktijk de gehuwde vrouw óók met
de naam van haar man wordt aangesproken/-geschreven wanneer zij van het recht
daartoe liever geen gebruik wil maken. De oplossing van deze problematiek kan
niet primair in een wijziging van het Burgerlijk Wetboek gevonden worden.

Een nadere beschouwing leert echter dat ook de huidige wettelijke regeling van
het naamrecht een bron van onvrede kan vormen. Daarbij valt te denken aan de
invloed die er van de bestaande wettelijke regeling van de geslachtsnaamgeving
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van kinderen uitgaat op het gedrag van de gehuwde vrouw. Formeel juridisch
gezien staan deze twee zaken geheel los van elkaar. Indirect gaat er een welhaast
dwingende invloed uit op de naamkeuze van de gehuwde vrouwen die kinderen
hebben of verwachten te krijgen van hun huidige echtgenoot. Voor deze groep
gehuwde vrouwen - een groep waartoe een meerderheid van de gehuwde
vrouwen behoort - impliceert een keuze voor de eigen geslachtsnaam dat zij een
andere naam zullen voeren dan hun (toekomstige) kinderen. Wanneer men dit laat-
ste wil voorkomen, is er geen andere mogelijkheid dan het voeren van de achter-
naam van de man. Een dergelijk gebrek aan keuzevrijheid gekoppeld aan een voor-
keursbehandeling van de man is thans niet zonder meer acceptabel, voor brede
lagen van de samenleving. Het vergt dan ook weinig fantasie te veronderstellen dat
de onvrede die er met betrekking tot dit punt te signaleren valt, hierin zijn oorzaak
vindt. In dit kader is het tevens begrijpelijk dat die onvrede vertaald wordt in termen
van 'tenachterstelling' van de gehuwde vrouw.

Niet alleen voor groepen in de samenleving, ook voor de wetgever zelf is een
wat hier genoemd wordt - voorkeursbehandeling van de man problematisch. Het
streven naar een neutralisering van de wetgeving (in de brede zin van het woord)
met betrekking tot ongerechtvaardigde verschillen tussen mannen en vrouwen, tus-
sen gehuwden en ongehuwden heeft een belangrijke aanzet gekregen door de
publicatie van de inventariserende studie 'Anders geregeld' in december 1978.
Alvorens een concrete wetswijziging op het gebied van het naamrecht kan worden
overwogen leek een meer diepgaande studie naar de praktijk en geschiedenis van
het naamrecht noodzakelijk.

Doelstelling en opzet van het onderzoek
Het onderzoek had een tweeledige doelstelling. Enerzijds werd beoogd zowel
inzicht te krijgen in de historische ontwikkelingen van gewoonte en wetgeving met
betrekking tot de naam in ons land als een inventarisatie te maken van elders vige-
rende stelsels. Anderzijds werd er naar gestreefd zicht te krijgen op de omvang en
de aard van de bij de huidige bevolking levende bezwaren tegen het naamstelsel en
de eventuele wensen tot wijziging ervan.

Besloten is om het onderzoek langs twee verschillende wegen te laten verlopen;
enerzijds door middel van een literatuurstudie, anderzijds door middel van het met
een veldonderzoek verzamelen van nieuw materiaal. Via de eerstgenoemde lite-
ratuurstudie zouden vragen beantwoord kunnen worden omtrent:
- de geschiedenis van de wetgeving op dit terrein in ons land;
- de argumenten (en het relatieve gewicht ervan) die in de discussie over andere
naamstelsels zijn gehanteerd, al of niet in combinatie met elders opgedane ervarin-
gen met andere naamstelsels;
- de functies die de naam vervult in onze cultuur.
Het via de weg van het veldonderzoek verzamelde materiaal zou ons in staat moe-
ten stellen de volgende vragen te beantwoorden:
- Bij welke groepen van de bevolking bestaat er onvrede over het geldend naam-
stelsel?
- Wat zijn de oorzaken van deze onvrede?
- In welke mate bestaat deze onvrede en is er aanleiding om op grond daarvan
aan wetswijziging te denken?
- In welke mate is er sprake van 'maatschappelijk afwijkend' naamgedrag en bij
welke groepen treft men dit aan?
- Welke reacties ondervindt men op grond van dit gedrag, in welke mate ervaart
men deze als problematisch?
- Welke oplossingen heeft men zelf voor ogen?
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Deel 1

Literatuurstudie
door drs. Menke W. Bol
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Ter introductie

Doel van deze literatuurstudie is, na te gaan of en zo ja, in welk opzicht ons huidig
wettelijk naamstelsel is verouderd. Wegens de nauwe betrokkenheid tussen de
naam van echtgenotes en die van (al dan niet gehuwde) moeders van kinderen heb-
ben we gemeend beide aspecten in het onderzoek te moeten betrekken.

Het zwaartepunt van deze studie is gelegen in hoofdstuk 3, dat de functies van de
achternaam betreft. De hoofdstukken 1 en 2 lopen hier a.h.w. op vooruit.

Hoofdstuk 1 geeft een terugblik in de Nederlandse geschiedenis. Tot 1811 was er
op het gebied van achternamen') geen wetgeving. Hoe gewoonte en wet zich sinds-
dien hebben ontwikkeld, wordt hier uiteengezet. In hoofdstuk 2 wordt een kijkje
over de landsgrenzen genomen: wat voor naamstelsels kent men in andere landen
en werelddelen?

Bij lezing van deze eerste twee hoofdstukken wordt het gaandeweg duidelijk, dat
regelingen omtrent de achternaam nooit en nergens zomaar uit de lucht zijn komen
vallen. Naast het onderscheidend vermogen blijkt de naam als bijzondere functie te
hebben, dat hij een afspiegeling vormt van de normen en waarden betreffende
huwelijk en familie/gezin, die passen in het ontwikkelingsstadium waarin een
samenleving zich bevindt. Ook in de wetgeving is dit terug te vinden.

De functionele analyse van hoofdstuk 3 leek gewenst om grensvoorwaarden te
kunnen formuleren waaraan ons naamstelsel thans zou moeten voldoen. Vervol-
gens kan dan de vraag worden benatwoord, of Nederland op dit moment behoefte
heeft aan een wijziging of aanpassing van het wettelijk naamstelsel.

In hoofdstuk 4, waar verschillende bestaande en gefingeerde stelsels met elkaar
worden vergeleken, zal worden nagegaan of het thans vigerende stelsel de toets
der kritiek kan doorstaan.

1) We geven de voorkeur aan het gebruik van de term 'achternaam' boven die van. geslachtsnaam. Ook

spreken we bij de gehuwde vrouw liever van de eigen naam dan van meisjesnaam.
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1 Beknopt historisch overzicht van
gewoonte en wetgeving m.b.t. de
achternaam in Nederland

1.1 Gewoonte en wet tot 1838
In oude tijden was zoiets als een geslachtsnaam in onze streken onbekend. Eeu-
wenlang bedienden de Germanen zich van slechts één naam die meestal een sym-
bolische bijbetekenis had. Soms duidden ze daarbij wel een geslachtsverwant-
schap aan, bijvoorbeeld door de zoon dezelfde naam als de grootvader te geven.

Van erfelijke familienamen was vóór de 13e eeuw evenwel nog geen sprake, en
de naam bleef tot ver in de middeleeuwen iets zuiver persoonlijks. Na de komst van
het christendom ging.men vooral veel christelijke (doop-)namen geven. Het reper-
toir van dergelijke namen was echter beperkt. Vandaar dat volgens Beudeker
(1890) in de lie eeuw en 12e eeuw de gewoonte in de hand gewerkt werd om
elkaar daarnaast toenamen (ofwel bijnamen) te geven. Prins (1954) is een andere
mening toegedaan; volgens hem is de christelijke kerk er nooit helemaal in
geslaagd om oude heidense namen te verdringen en is dat er juist de reden van dat
het repertoir lange. tijd voldoende groot geweest is om het zonder extra naam te
kunnen stellen. Hoe dan ook, aanvankelijk waren ook-de gehanteerde toenamen
strikt persoonlijk en niet erfelijk. Ze gaven bijv. aan, wat iemand voor beroep had,
waar men woonde, wat voor bijzonder kenmerk men had en/of wiens zoon of doch-
ter men was; bijv. Ysere Heine ver (is de tweede naamval van vrouw) Lisbetten
sone; Claes van Haerlem ver Brechten sone2).

Pas in het begin van de 13e eeuw schijnen enkele individuele bijnamen erfelijk te
zijn geworden; hier en daar werden toenamen gefixeerd voor het nageslacht, aan-
vankelijk vooral in de zuidelijke Nederlanden. In de Hollandse steden begonnen de
(aanzienlijke) burgers pas in de 15e en 16e eeuw met het voeren van een familie-
naam. Illustratief is in dit verband de informatie die Hermesdorf (1956) geeft over
degenen die in het jaar 1600 in Amsterdam huwden: van degenen die daar geboren
waren, droeg 14% een familienaam, tegen 80% van de in Amsterdam huwenden
die uit de zuidelijke Nederlanden afkomstig waren. In de 15e en 16e eeuw kwam
het volgens Meertens (1941) herhaaldelijk voor, dat kinderen zich naar de moeder
noemden, vooral wanneer haar familie voornamer was dan die van de vader. Soms
noemde een zoon zich zowel naar zijn vader als naar zijn moeder. Ook beschrijft
Meertens een geval waarin de oudste zoon zich naar zijn vader, de tweede zich
naar zijn moeder noemde.

Tegen het einde van de Republiek (1795) werden toenamen steeds vaker erfelijk.
Volgens Beudeker (1890) gaven vooral de zich hoe langer hoe meer uitbreidende
handel en het toenemende verkeer de voornaamste stoot tot deze ontwikkeling.
Maar vóór de inlijving van ons land bij Frankrijk was er volgens Van Eeghen (1906)
geen sprake van enigerlei overheidsbemoeienis met het naamwezen.

Wat dat betreft veranderde er veel in het jaar 1811. Nadat Nederland in 1810 met
Frankrijk `verenigd' was, volgden tal van keizerlijke decreten waarbij geleidelijk alle
Franse wetten voor heel Nederland in werking werden gebracht. Eén van deze wet-
ten, nl. die van 1 april 1803 (oftewel van 11 Germinal an XI, volgens het Franse
datumsysteem), legde o.a. de geslachtsnamen vast. Dat wil althans zeggen, dat

2) Deze namen noemt volgens Uitman (1974) Jacob van Maerlant in de 13e eeuw. Opmerkelijk is dat hier
de afstamming in vrouwelijke lijn wordt vermeldt.
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niemand de geslachtsnaam die hij op de een of andere manier had verkregen, zon-
der toestemming van de regering mocht veranderen. Maar in het jaar 1811 waren er
nog steeds grote groepen van de bevolking die helemaal geen familienaam had-
den. Zoiets, aldus Vrieze (1940) kon in een geordende staat natuurlijk niet worden
geduld. (Het wordt niet geheel duidelijk of hij dit ironisch bedoelde.) Daarom werd
op 18 augustus 1811 het decreet uitgevaardigd, dat van alle families die nog geen
vaste naam hadden, de familiehoofden er een op moesten geven bij de burgerlijke
stand.

Vele Nederlanders stoorden zich niet aan dit decreet en volgens Prins (1954) is
dat ook geen wonder, aangezien men nu eenmaal van een vreemd gezag niet
gemakkelijk een voorschrift aanvaardt dat niet wortelt in de nationale rede. Op ver-
schillende wijzen werd het decreet gesaboteerd: in sommige dorpen nam bijv. de
hele bevolking één en dezelfde naam aan, elders koos men een belachelijke naam.
Dat laatste is door velen later nog diep betreurd (Deelen, 1970).

Omdat het decreet niet het resultaat had dat men ervan verwachtte, werd er op
17 mei 1813 opnieuw een uitgevaardigd waarin `verlenging van uitstel' werd gege-
ven tot 1 januari 1814. En zelfs dat bleek nog niet voldoende, want na het herstel
van de Nederlandse onafhankelijkheid volgde er op 28 november 1825 een Konin-.
klijk Besluit, om nalatigen alsnog tot hun plicht te roepen. Dit keer werd niet-nako-
ming zelfs strafbaar gesteld.

Sinds 1814 is men bezig geweest met het samenstellen van een nieuw B.W., ter
vervanging van de Code Civil. Na een wet van 1822, wijzigingswetten van 1829 en
een wet met overgangsepalingen werd op 1 oktober 1838 het Burgerlijk Wetboek
ingevoerd. Grotendeels was het een bijna letterlijke vertaling van de Code Civil, en
ook bepalingen uit de eerdergenoemde wet van 11 Germinal an XI, plus de daaruit
voortgevloeide decreten, werden in dit B.W. vastgelegd (Vrieze, 1940).

De derde titel van het eerste boek handelt over namen; niet over naamsverkrij-
ging maar aansluitend bij de Germinalwet, alléén over naamsverandering.

De betreffende artikelen luiden als volgt:

Van naams- en voornaams-veranderingen
(Vg. Loi du 11 Germinal an Xl (Rondonneau 1.287.).)
63. Niemand mag zijnen geslachtsnaam veranderen, of eenen anderen bij
den zijnen voegen zonder toestemming des Konings. (B.31; Zegelw., a. 414
no.2).
64. Het verzoek daartoe kan niet worden toegestaan, dan na verloop van één
jaar, te rekenen van den dag, waarop van hetzelve in de officiële nieuwspa-
pieren zal zijn melding gemaakt.
(Stb. 1901 no. 35, a.5.).
65. In dien tusschentijd kunnen de belanghebbende partijen, bij een verzoek-

schrift, aan den Koning in te leveren, de gronden doen gelden, waarop zij ver-
meenen zich tegen het verzoek te kunnen verzetten (Stb. 1901 no. 35, a.5).
66. Indien het verzoek wordt toegestaan, zal het besluit worden overhandigd
aan den ambtenaar van den burgerlijken stand van de geboorteplaats van
den verzoeker, welke ambtenaar hetzelfde in de loopende registers zal

inschrijven, en daarvan aanteekening doen op den kant der geboorteakte. (B.
25, 29; Zegelw., a. 414 no.2).
67. De naamsverandering of naamsbijvoeging, door den Koning, overeen-
komstig de bepalingen van deze afdeeling toegestaan, zal nimmer kunnen
worden aangevoerd tot bewijs van vermaagschapping. (B. 317).
68. Niemand kan van voornaam veranderen, of voornamen bij de zijnen voe-
gen, zonder toestemming van de arrondissementsrechtbank zijner woon-
plaats, op daartoe gedaan verzoek, na verhoor van het openbaar ministerie,
te verleenen. (6.31; Rv. 324 no.2.).

69. Wanneer de regtbank de verandering of bijvoeging van voornamen toe-

staat, zal de uitspraak worden ter hand gesteld aan den ambtenaar van den
burgerlijken stand van de geboorteplaats van den verzoeker, ten einde door
dien ambtenaar in de loopende registers te worden ingeschreven, en daarvan
melding te worden gemaakt op den kant der geboorte-akte. (B. 25, 29; Sr. 467).
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Met betrekking tot het verbod (in art. 63) om een andere naam aan de zijne toe te
voegen, merkt Prins (1954) op: er bestond wel reden om front te maken tegen de
hardnekkige gewoonte om naast de eigen geslachtsnaam ook die van de moeder of
van andere familiebetrekkingen te voeren. Evenals in de Napoleontische tijd was er
dus kennelijk ook nu geen sprake van harmonie tussen wetgeving en gewoonte.

In het jaar 1863 reeds pleit Van Bemmelen voor meer wetsbepalingen met
betrekking tot de naam. Het zou nog tot 1934 duren voor aan de wens van Van
Bemmelen enigszins tegemoet gekomen werd.

1.2 Gewoonte en wet vanaf 1838

1.2.1 Kinderen3)
Tot 1934 waren er geen speciale wetsartikelen betreffende de naamgeving aan
kinderen. Omtrent naamgeving aan wettige kinderen merkt Beudeker (1890) op,
dat de Hoge Raad op 25 oktober 1878 overwoog, dat nergens in onze wet uitdruk-
kelijk wordt bepaald dat wettige kinderen de geslachtsnaam van de vader dragen,
noch dat onwettige maar wel door de vader erkende kinderen die zouden krijgen.
Hooft Graafland (1895) meent uit het toenmalig art. 317 B.W. af te kunnen lezen dat
het wettig kind de geslachtsnaam van de vader krijgt4). In elk geval was dit gebrui-
kelijk, ook voor onwettige, door de vader erkende kinderen. Volgens Smits (1883)
kreeg in het algemeen het niet door de vader erkende kind de naam van de moeder.
Kennelijk werd e.e.a. soms problematisch wanneer de vader pas enige tijd na de
geboorte van een onwettig kind dit erkende5>. Eerst in het jaar 1934 werd met
betrekking tot de geslachtsnaam van de kinderen een artikel in het B.W. opge-
nomen.

Zesde afdeling.
Van namen en naams- en voornaams-veranderingen.
(Vg. Loi du 11 Germinal an XI (Rondonneau I. 287.).)
62a. Wettige en door den vader erkende onwettige kinderen dragen den
geslachtsnaam van den vader; onwettige, niet door den vader erkende
kinderen, dien van de moeder.

3) De wet onderscheidt wettige en onwettige kinderen. Wettige kinderen zijn van gehuwde ouders.

Onwettige kinderen niet; wel kan een man een onwettig kind als het zijne erkennen, waarmee het (behalve

t.a.v. de moeder) ook t.a.v. hem de staat van 'natuurlijk' kind verwerft. Dit erkende kind blijft echter onwet-
tig.

4) Dit luidt: het bezit van dien staat (nl. van wettig kind) wordt bewezen door daadzaken, welke, het zij te
zamen, het zij afzonderlijk, de betrekking van afstamming en verwantschap tusschen eenen bepaalden per-

soon en het geslacht, tot hetwelk hij beweert te behooren, aantoonen. (B. 157). De voornaamste van deze
daadzaken zijn, onder anderen: Dat die persoon altijd den naam heeft gedragen van den vader, van wie hij

beweert af te stammen; (B. 31,67) Dat de vader'hem als zijn kind heeft behandeld, en als zoodanig in zijne
opvoeding, zijn onderhoud en zijne kostwinning heeft voorzien; (B. 159, 353 v.) Dat hij aanhoudend als

zoodanig in de maatschappij erkend is; Dat de nabestaanden hem als zoodanig erkend hebben (C. 321).

5) Strikt genomen is dit een probleem betreffende naamsverandering (immers volgens gewoonterecht zal

het niet erkende kind bij zijn geboorte de naam van de moeder hebben gekregen), maar in de literatuur
wordt de schaarse jurisprudentie die hierover bestaat, gebracht als betrekking hebbend op geslachtsnaam-

verkrijging: de rechtbank van Winschoten achtte het in 1878 mogelijk dat een door de vader erkend kind de

geslachtsnaam van de moeder draagt, maar deze uitspraak werd in cassatie vernietigd. Het Hof van Den

Bosch evenwel vond in 1886 dat 'zo'n kind kan heten A (geslachtsnaam van de vader), meergenoemd B
(geslachtsnaam van de moeder)'.
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Dit blijft gelden tot de invoering van het nieuwe boek 1 van het B.W., dat in
1970 van kracht wordt.

Titel twee van dit wetboek betreft het recht op naam en art. 5 heeft betrekking op
de geslachtsnaam6).

Het luidt:

Art. 5.
-1. De geslachtsnaam van een wettig, gewettigd of geadopteerd kind is
die van zijn vader.
-2. De geslachtsnaam van een onwettig kind is die van de vader, wan-
neer deze het kind heeft erkend, en anders die van de moeder.
3. Is de moeder onbekend, dan neemt de ambtenaar van de burgerlijke
stand in de geboorte-akte een voorlopige voornaam en geslachtsnaam
op, in afwachting van de beslissing des Konings waarbij de voornamen
en de geslachtsnaam van het kind worden vastgesteld.

Het valt op dat in dit artikel evenmin als in de zoëven genoemde jurisprudentie
expliciet onderscheiden wordt tussen erkenning vóór of bij de geboorte van een
onwettig kind, en een latere erkenning. Uit de statisch geformuleerde tekst van art.
5 wordt het niet onmiddellijk duidelijk dat een pas later erkend kind in feite van
naam verandert.

Vanaf 1951 zijn er een aantal richtlijnen ontwikkeld, die het mogelijk maken om
naamsverandering van kinderen aan te vragen. Voor wijziging van achternamen is
formeel toestemming van de koning vereist; in de praktijk echter beslist het minis-
terie van justitie. Er zijn richtlijnen uitgekomen in 1951, 1966, 1976 en 1980 (zie de
bijlagen 1 t/m 4)7).

Tot nu toe is de wetgeving m.b.t. naamgeving aan kinderen niet ernstig in botsing
gekomen met de gewoonte. Dit zal mogelijk veranderen wanneer meer ouders de
wens gaan koesteren, de naam van de moeder in plaats van die van de vader aan
het kind mee te geven.

Tot slot lijkt een van de nieuwste gewoontes op naamgebied te zijn, dat in het
spraakgebruik de achternaam van kinderen en jongeren helemaal niet meer wordt
genoemd. Ook wanneer men eenmaal volwassen is, blijft men zich dikwijls voorstel-
len met de voornaam erbij of zelfs alleen met de voornaam.

1.2.2 Man en vrouw

1.2.2.1 Huwelijk
`In het dagelijksch leven', aldus Hooft Graafland in 1895 'wordt eene gehuwde
vrouw nooit dan met den naam van haar man aangeduid, en zou iemand, die haar
haren meisjesnaam gaf, veel kans loopen niet begrepen te worden. De gewoonte is
in dezen zeer diep geworteld' 8).

Ook van Bemmelen (1862) en Smits (1883) schrijven dat het algemeen gebrui-
kelijk is, dat de gehuwde vrouw in plaats van of althans naast haar eigen naam, die
van haar man aanneemt (soms zelfs, volgens Smits, met bijvoeging niet van haar
eigen voornamen, maar van die van haar echtgenoot). Opmerkelijk is, dat Van
Bemmelen een jaar later (1863) in een 66 pagina's tellend plan van wetgeving
omtrent personennamen, met geen woord rept over de wenselijkheid van een even-

6) Een uitzonderingspositie nemen de leden van het Koninklijk Huis in. Koningin Wilhelmina besloot in

1901 via een K.B., dat alle prinsen en prinsessen der Nederlanden (onverminderd de titels die hun uit ande-

ren hoofde nog toekomen) als eerste achternaam de naam 'Oranje Nassau' zouden dragen, gevolgd door

de naam die ze aan het geslacht van hun vader ontlenen. In 1937 volgde een nieuw K.B., waarin Wilhelmina

eenzelfde regeling trof voor alle kinderen van haar dochter Juliana.

7) Aanvragen voor naamsverandering kunnen worden ingediend bij de hoofdafdeling privaatrecht van het
Ministerie van Justitie.

8) Dit geldt zelfs voor feministes van het eerste uur, hoewel Aletta Jacobs een uitzondering vormde, maar
zij was ook alleen maar gehuwd 'opdat haar kind niet zou zijn blootgesteld aan de openbare verachting'
(Couvee en Boswijk, 1962).
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tueel vastleggen van deze gewoonte in de wet. In het B.W. van 1838 was dit name-
lijk niet gebeurd; integendeel immers meldde art. 63 toen slechts, dat niemand van
naam mocht veranderen zonder toestemming van de Koning. Volgens de wet
behield dus de huwende vrouw haar eigen naam. Smits (1883) is ervoor, dit zo te
houden, hetgeen volgens hem niet hoeft te verhinderen dat zij in het dagelijks leven
wordt aangeduid met de naam van haar man. Hij is van mening dat het voeren van
de naam der echtgenoot nooit een echte naamsverandering heeft willen bete-
kenen, dat dit slechts wil aangeven, dat de persoon die men op het oog heeft de
vrouw is van hem wiens geslachtnaam wordt gevoerd. Ook Van Eeghen (1906) bet-
wijfelt 'of deze naam der gehuwde vrouw werkelijk een naam is, dan wel een kwalifi-
catie, zodat mevrouw X slechts wil zeggen echtgenote te zijn van X; mag men op
grond hiervan reeds aannemen, dat het huwelijk op de verplichte naam geen
invloed heeft, versterkt wordt men daarin door de overweging dat bij alle zeer offi-
ciële handelingen, de gehuwde vrouw aangeduid wordt met haar meisjesnaam en
daaraan toegevoegd haar kwaliteit van echtgenote van haar man'. Beudeker (1890)
wijst er op dat een commissie ter herziening van het B.W. het genoemde gebruik
niet beschouwt als een naamsverandering in de gewone zin.

Aangezien de bestaande toestand tot geen ernstige bezwaren aanleiding gaf,
vond deze commissie het niet raadzaam een nieuwe wettelijke regeling te treffen.
Beudeker pleit er niettemin voor, de vrouw wèl het wettelijk recht te geven de naam
van haar man te dragen: 'Waarom de onzekerheid te bestendigen, want de
gewoonte zich met de naam van haar man te noemen, is zó diep geworteld, dat
afschaffing hiervan wel uitdrukkelijk, in plaats van stilzwijgend mocht geschieden'.
Beudeker noemt een bijkomend voordeel: de vrouw raakte door haar huwelijk in
een staat van niet volkomen rechtsbevoegdheid9). Het schijnt hem aanbevelens-
waardig dit terstond aan derden kenbaar te maken en het aangewezen middel
daartoe acht hij de naam, hetzij zij alleen de naam van haar man aanneemt of daar-
aan haar geboorte-naam als appositum toevoegt. Ook Hooft Graafland (1895) wijst
er op dat de huwende vrouw de geslachtsnaam van haar man krijgt. Op de vraag of
verheffing van de gewoonte tot wet wenselijk is, is zijn antwoord niet volmondig ja.
Hij acht, waar gewoonte en wet niet in overeenstemming zijn, een combinatie het
best, in die zin, dat de getrouwde vrouw beide namen wettig dragen kan, en stelt
daarmee in feite hetzelfde voor als Beudeker.

Van Eeghen (1906) is het met deze auteurs niet eens. De naamsverandering door
huwelijk kan volgens hem bedenkelijke gevolgen met zich brengen, o.a. bij een
latere echtscheiding of hertrouwen na eerst weduwe te zijn geworden (zie hier-
onder). Hij is met Smits (1883) van mening, dat de wet geen bijzondere voorschrif-
ten over de geslachtsnaam der gehuwde vrouw behoeft.

In 1930 spreekt Petit zich niet uit vóór of tegen de bestaande wetgeving. Wel is hij
van mening, dat 'in haar betrekking tot de man de vrouw verplicht is, zich door bezi-
ging van zijn naam overeenkomstig het gebruik als zijn echtgenote te doen kennen,
gelijk ook de man van zijn kant•is gehouden haar met zijn naam aan te duiden,
behoudens redelijke gronden tot afwijking'.10)

Volgens Prins (1954) zou de vraag of de vrouw tengevolge van haar huwelijk van
naam verandert, vermoedelijk geen vraag zijn, wanneer men zorgvuldiger onder-
scheidde tussen de 'verplichte' naam en de verkeersnaam, en niet probeerde voor
één van deze beide een monopoliepositie op te eisen. Een sprekend staaltje van de
verwarring die men op deze wijze stichten kan, noemt hij de beslissing van het
Haagse Hof van 7 maart 1935 (N.J. 1936, 48), die overwoog dat de gehuwde vrouw
het recht mist om zich zonder toestemming van haar man van diens naam te bedie-
nen, ook al bestaat een desbetreffende gewoonte. Ook Van Oven (1936) is niet erg
gelukkig met dit arrest. Hij pleit ervoor, via voorschriften de wettelijke naam van

9) Dit hield onder meer in dat zij zonder bijstand van haar man niets kon geven, vervreemden, verpanden

of verkrijgen. Ook kon zij niet in rechte verschijnen zonder bijstand van haar man. Deze regeling is van
kracht geweest tot 1956.

10) Zelfs in 1970 is hij deze mening nog toegedaan. Petit vindt dan tevens, dat de vrouw het zich moet
laten welgevallen, dat derden haar met de geslachtsnaam van haar man aanduiden, althans buiten akten
en ambtelijke stukken.
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onder andere de gehuwde vrouw zo dicht mogelijk bij de gebruikelijke verkeers-
naam te brengen en zo de rechter richtsnoer te geven bij de beoordeling van
beweerde inbreuken op naambelang. Toch blijft volgens hem, hoe goed de wettelijke
naam ook geregeld wordt, eveneens de verkeersnaam om bescherming vragen.

Volgens Prins (1954) houden de gewone man en de gewone vrouw het verschil
tussen beide namen beter in het oog dan de juristen, want zij zijn zich volgens hem
zeer goed bewust, dat de vrouw door haar huwelijk haar eigen geslachtsnaam niet
verliest, noch die van haar echtgenoot verkrijgt, vandaar het streepje tussen de
mansnaam en de 'meisjesnaam'. Deze laatste is het volgens Prins, die in officiële
stukken moet worden gebezigd, al bestaat er naar zijn mening geen enkel bezwaar
om de mansnaam ook in deze stukken, bij wijze van toenaam op de gebruikelijke
wijze te vermelden. Het gebruik dat de vrouw de naam van haar man voert, vloeit
volgens Asser/Wiarda (1957) geenszins voort uit een gedachte van ondergeschikt-
heid van de gehuwde vrouw, maar houdt hiermede verband dat de man in de regel
als vertegenwoordiger van het gezin naar buiten optreedt. Dezelfde schrijver acht
het bij ondertekening stellig voldoende, wanneer de vrouw met de naam van de
man en eigen naam daaraan toegevoegd ondertekent; ook ondertekening met de
naam van de man alleen is voldoende mits voorafgegaan door haar voorletters of
een aanduiding als `mevrouw' (of 'weduwe').

Voor notariële akten eist Melis in 1951 ondertekening met de geslachtsnaam van
de vrouw.

Bij de voorbereiding van ons huidige B.W. achtte men de uitspraak van het
Haagse Hof uit 1935 (zie hiervóór) 'in strijd met wat in ons land vaste gewoonte is'
en men dacht er goed aan te doen deze gewoonte een plaats in de wet te geven11).
Het huidige artikel 9 is hiervan het resultaat:

Art. 9.-1. Een vrouw die gehuwd is of die gehuwd is geweest en niet is
hertrouwd, is steeds bevoegd de geslachtsnaam van haar man te voeren
of op de in het verkeer gebruikelijke wijze aan de hare te doen vooraf-
gaan.

Er blijken echter andere wetten en regelingen te bestaan, die de gehuwde vrouw
verplichten om de naam van haar echtgenoot te voeren: ten eerste is er het feit dat
de Kieswet méér eist dan het B.W.. Art. D4 sub 2 schrijft dwingend voor dat de
gehuwde vrouw met de naam van de echtgenoot moet worden vermeld. Ten
tweede zou uit art. 9 van het B.W. eerder horen te volgen dat in het rijbewijs en der-
gelijke de naam van de echtgenoot op verzoek kan worden vermeld in plaats van,
zoals nu is voorgeschreven, kan worden weggelaten. En tot slot blijken de voor-
schriften van de 'Handleiding bevolkingsboekhouding' van 1967 (min. beschikking
nr. B 67/U 2215) evenals de Kieswet méér van de gehuwde vrouw te eisen dan art.
9 B.W. kon doen vermoeden. Ze laten namelijk toe dat de gehuwde vrouw ongev-
raagd met de naam van haar echtgenoot wordt aangeschreven.

Dat tegen deze inconsequenties de laatste tijd af en toe geprotesteerd wordt,
duidt erop dat niet alle gehuwde vrouwen het nog langer vanzelfsprekend vinden,
onder de naam van hun echtgenoot te worden benaderd.

1.2.2.2 Concubinaat
Eigenlijk hoort het concubinaat niet in dit rijtje thuis, want de wet verbindt aan het
concubinaat geen enkele consequentie op naamgebied, noch voor mannen, noch
voor vrouwen. Met het oog op de recente populariteit van deze samenlevingsvorm
willen we hem echter toch niet geheel onvermeld laten. Toen het naar oud B.W. nog

11) Men bedenke wel dat de wet aan niemand verbiedt om zich, buiten de officiële naam om, in het ver-

keer anders te noemen dan met die officiële naam. Denk o.a. aan popsterren, schrijvers en aanhangers van

de Baghwan. Evenmin is het de huwende man dus verboden om zich met de naam van zijn vrouw aan te

dienen. Alleen mist hij in tegenstelling tot haar het exclusief wettelijk recht om dat te doen. Dit betekent dat

hij in mindere mate dan zijn vrouw door de wet wordt beschermd: zij of derden kunnen eventueel tegen
deze naamvoering bezwaar maken (via art. 1401 B.W.).
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moeilijker was om tot een echtscheiding te komen, kwamen er nogal eens concubi-
naten voor tussen twee partners die wel zouden willen trouwen, maar daarin bij-
voorbeeld belemmerd werden door het huwelijk van de mannelijke partij. Uit wat
Van Oven (1936, onderaan blz. 209) schrijft kan worden afgeleid dat soms de con-
cubine niettemin de naam van haar partner ging voeren.

1.2.2.3 Weduwschap
Zoals bekend was er in het oude B.W. geen afzonderlijke regeling voor gehuwde
vrouwen, laat staan voor weduwen.

De rechtbank tte Tiel ontzegde in 1878 bewijskracht aan een onderhandse akte,
omdat een weduwe die had ondertekend niet met haar eigen naam, maar met die
van haar overleden man, met bijvoeging van wed.; de rechtbank achtte dit geen
waarborg dat deze handtekening door de vrouw zelf geschreven was (Smits, 1883).
Toch was het naar gewoonterecht in de vorige eeuw algemeen gebruikelijk dat een
weduwe de naam en zelfs de voornamen van haar overleden man voerde, voor-
afgegaan door het woord 'weduwe'.

Uit de uitspraak van het Haagse Hof (7 maart 1935; 1936 nr. 48), waarop in de
volgende paragraaf nader zal worden ingegaan, kan volgens Van Oven (1936)
onder andere worden afgeleid dat een weduwe zich niet met de naam van haar
overleden echtgenoot mag 'aandienen'. De auteur acht reden genoeg aanwezig
om aan de juistheid van deze beslissing te twijfelen.

Het B.W. van 1970 staat de weduwe, zolang zij niet hertrouwd is, hetzelfde toe
als de gehuwde vrouw. Volgens Asser/Wiarda (1957) en Asser/de Ruiter (1974) is
het bij ondertekening van stukken voldoende, wanneer een weduwe de naam van
de overleden man vermeldt, mits voorafgegaan door haar voorletters of een aandui-
ding als 'weduwe'.

1.2.2.4 Echtscheiding
In het begin van deze eeuw kwam het regelmatig voor dat de gescheiden vrouw
zich verder onthield van het voeren van de naam van haar ex-man. Ze noemde zich
weer bij haar eigen naam, voorafgegaan door 'Mevrouw'. Maar, schrijft Van Oven
(1936), algemeen is dit gebruik toch niet; vele malen komt het voor, dat zij zich blijft
noemen zoals voor de scheiding, en daarvoor kunnen zeer betamelijke redenen
bestaan (bijv. de kinderen zijn haar toegewezen; zij was bekend als kunstenares,
zakenvrouw en politieke figuur). In het jaar 1890 was Beudeker van mening, dat
enkele paragrafen van het toen geldende Pruisische landrecht navolging verdien-
den. Deze bepaalden dat de vrouw, wanneer zij degene is aan wier schuld de echt-
scheiding te wijten is, de naam van haar man niet meer voeren mag, terwijl ze in
andere gevallen de keuze heeft. Deze regel zou hij nog willen zien uitgebreid in die
zin, dat de vrouw na de huwelijksontbinding de naam van haar echtgenoot niet lan-
ger mag voeren, wanneer zij die compromitteert of onteert of hiervoor gewettigde
vrees bestaat, en dat haar dit kan ontzegd worden op de eis van de man of zijn
bloedverwanten en anderen, die dezelfde naam dragen.

Tot 1970 toe is er echter niets wettelijk geregeld. Wel is er de - volgens Prins
(1954) verwarrende - uitspraak van het Hof Den Haag uit 1935 (N.J. 1936, nr. 48),
welke als volgt luidt:

'De gehuwde vrouw heeft niet het recht den geslachtsnaam van haar man (zon-
der diens goedkeuring) te dragen, ook al bestaat een desbetreffende gewoonte;
zulks geldt nog te meer ten aanzien van de vrouw, die gescheiden is. De president
is bevoegd in kort geding aan de vrouw, die zich onbevoegdelijk bedient van den
geslachtsnaam van haar man, zulks te verbieden, vooral indien zulks geschied is
op voor den man schadelijke wijze'. De betreffende vrouw in deze rechtszaak droeg
van oorsprong een buitenlandse naam, was getrouwd geweest met en inmiddels
gescheiden van de zenuwarts Y., waarna ze een stuk inzond bij een ochtendblad
met als titel 'Hoe wij vreemdelingen bejegenen'. Stijl en strekking van dit stuk zou-
den van zeer laag peil zijn geweest, waardoor geïntimideerde in zijn positie van
zenuwarts schade meende te ondervinden en daarom beval dat de vrouw zich voor-
taan zou onthouden van het voeren van de geslachtsnaam. Van Oven (1936) vraagt
zich af of inderdaad de man zich wel kan verzetten tegen het voeren van zijn naam
door zijn gescheiden vrouw; de artikelen 63 e.v. van het toenmalige B.W. boden
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geen regeling; hoogstens kon men volgens Van Oven via art. 1401 B.W. (dit is nog
steeds geldig) in sommige gevallen de verkeersnaam tegen onbetamelijk gebruik
door anderen beschermen12).

Zoals we zagen is ingevolg art. 9 lid 1 van het nieuwe B.W. ook de gescheiden
vrouw gerechtigd, zolang zij niet hertrouwt, de naam van haar ex-man te blijven
voeren of aan de hare te doen voorafgaan. Art. 9 lid 2 geeft een restrictie:

-2. Indien het huwelijk door echtscheiding is ontbonden en daaruit
geen afstammelingen in leven zijn, kan de rechtbank van de woonplaats
van de vrouw, wanneer daartoe gegronde redenen bestaan, op verzoek
van de man aan de vrouw de haar in het eerste lid toegekende bevoegd-
heid ontnemen. Heeft de vrouw geen woonplaats in Nederland, dan is
artikel 429c van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toe-
passing.

Dat dit artikel er aldus is komen uit te zien (er waren diverse andersluidende ont-
werpen geweest), noemt het kamerlid mej. Zeelenberg in de Handelingen van de
Tweede Kamer een overwinning voor, misschien ook door vrouwen behaald. Aan-
vankelijk zou aan de gescheiden vrouw dit recht ontbroken hebben, als een kinder-
loos huwelijk door echtscheiding ontbonden werd (Parlementaire geschiedenis
nieuw B.W., 1964). Kamerlid Berkhouwer zegt in dezelfde Handelingen dat voor de
getrouwde vrouw het dragen van de naam van de man toch eigenlijk geworden is
tot het sociale bezit, dat deze vrouw tijdens haar huwelijk heeft gekregen. Hij ver-
heugt zich er dan ook over, dat de vrouw na echtscheiding, ook wanneer er geen
kinderen zijn, deze naam mag blijven dragen; volgens Jonkvrouwe Wttewaall van
Stoetwegen diene men te bedenken, dat een vrouw, die gaat scheiden en die geen
kinderen heeft, het zal voelen als een discriminatie, wanneer zij dan ook nog onder
haar meisjesnaam moet gaan leven.

12) Via die weg zou bijvoorbeeld ook de gescheiden vrouw volgens Van Oven (1936) kunnen opkomen

tegen misbruik door een ander van haar 'mevrouwsnaam', bijvoorbeeld door een concubine van haar ex-

echtgenoot.
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2 Naamstelsels in andere landen

2.1 Inleiding
De gegevens voor dit hoofdstuk zijn voornamelijk ontleend aan een rechtsvergelij-
kend onderzoek van Nautré (1977) en aan een tweetal overzichten uit Het Per-
soneel Statuut betreffende achternamen in het algemeen (1975) en die der
gehuwde vrouw (1964).

Vrijwel alle moderne samenlevingen Kennen een wettelijk naamstelsel. Alleen
IJsland kent geen geslachtsnaam, en in andere landen is het dragen van een ach-
ternaam facultatief (bijv. Indonesië). In een aantal landen kent men een tussen-
naam, die volgens Nautré voortkomt uit de oude gewoonte om aan de eigen voor-
naam die van de vader toe te voegen, met als uitgang zoon-van of dochter-van. Bij-
voorbeeld in Rusland: -vich of -ovna. Ook de meeste Scandinavische en Arabische
landen kennen zo'n soort tussennaam. In Angelsaksische landen geeft men soms
een tussennaam die de moederlijke afstamming aanduidt, bijv. John Fitzgerald
Kennedy. In ons land zijn weliswaar uit patronimica tal van geslachtsnamen ont-
staan en is de gewoonte ontstaan om meer dan één voornaam te geven, maar de
tussennaam als zodanig is bij ons onbekend gebleven. Dit heeft kunnen leiden tot
een discussie onder juristen, of het patronimicum nu wel of niet tot de voornaam
gerekend moest/mocht worden (zie bijv. Rijk, 1972). Bij een bespreking van andere
naamstelsels zal nu in grote lijnen dezelfde indeling worden aangehouden als in
hoofdstuk 1. We zijn hierbij met name geïnteresseerd in stelsels die van het onze
afwijken.

2.2 Verkrijging van een achternaam bij de geboorte
Er zijn vier hoofdgroepen te onderscheiden: in (de eerste) drie hiervan speelt de
afstamming een rol.
1) De naam van vader of moeder wordt doorgegeven.
2) De namen van vader en moeder worden (geheel of gedeeltelijk) beide doorgege-
ven.
3) De gemeenteschappelijke naam der ouders wordt doorgegeven.
4) Het kind krijgt een geheel nieuwe naam.

Ad 1) bij de oorspronkelijke bewoners van Australië was het de gewoonte dat
kinderen de naam van hun moeder als een soort familienaam kregen (McLennan,
1865). Op Tai Wan en in Zuid-Korea krijgt het wettige kind de naam van de moeder.

.Maar in verreweg de meeste landen krijgt het wettige kind de achternaam van de
vader. In Polen kunnen de echtgenoten bij hun huwelijk verklaren dat eventuele
kinderen de achternaam van de vrouw zullen krijgen. In de volksrepubliek China
kunnen de ouders kiezen tussen de naam van de vader, die van de moeder en een
andere naam. Meestal wordt het vaders naam. In Hongarije kan het voorkomen dat
de vrouw na huwelijk haar eigen achternaam houdt. Is dat het geval, dan kunnen
ook haar kinderen die naam krijgen.

Onwettige kinderen krijgen meestal de naam van de moeder, en voor zover ze
erkend zijn (d.w.z. door de vader; soms is ook erkenning door de moeder vereist)
die van de vader. Hier en daar krijgt het onwettige kind de naam van de vader na
een akkoordverklaring van beide ouders, of bepalen de beide onwettige ouders in
overleg of hun kind de naam van de vader dan wel van de moeder krijgt (bijv. in
Tsjechoslowakije en Rusland). In Frankrijk en Monaco krijgt het onwettige kind de
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naam van de ouder die 't het eerst erkend heeft; bij gelijktijdige erkenning de naam
van de vader. In de Bondsrepubliek Duitsland kan het onwettige kind slechts dan
de naam van de vader krijgen, als de moeder het wil. In principe krijgt het onwettige
kind er de achternaam die de moeder bij de geboorte droeg. In Oost-Duitsland krijgt
het onwettige kind de naam van de moeder, ook al is het erkend door de vader. In
Israël kan het onwettige kind de naam van de vader krijgen, niet alleen door
akkoordverklaring der ouders maar óók wanneer de moeder en de vader in een op
het huwelijk gelijkende verhouding samenleven, en als het kind kan worden
beschouwd als uit deze verhouding geboren. In sommige Zuid-Amerikaanse landen
kunnen kinderen die geboren worden uit een relatie die voor stabiel doorgaat, zon-
der meer de naam (of namen; zie hieronder) van de vader krijgen.

Ad 2) Dit systeem vindt men vooral in Spanje en Portugal, en in een groot aantal
gewezen koloniën van beide landen, t.w. Zuid- en Midden-Amerika. Het is in de
regel alleen van toepassing op wettige kinderen. In Spanje brengt het systeem met
zich dat elk der ouders twee achternamen heeft. Van hun beider namen (waarbij
voor de vrouw haar oorspronkelijke namen gelden) wordt alleen de eerst achter-
naam doorgegeven aan het nageslacht. Hierbij wordt de eerste achternaam van de
vader vooropgeplaatst, zodat na één generatie de moederlijke afstamming alweer
onzichtbaar wordt.

Ook in Portugal worden de geslachtsnamen gekozen uit de achternamen der beide
ouders. Hierbij dient de laatste een door de vader gebruikte achternaam te zijn;
men mag maximaal vier achternamen hebben.

In Midden- en Zuid-Amerika vindt men dezelfde of soortgelijke stelsels. In Brazilië
krijgt het wettige kind de naam van de vader óf van beide ouders, al naar gelang
opgave bij de geboorte-afgifte. In Colombia is toevoeging van de eerste (oorspron-
kelijke) geslachtsnaam van de moeder gebruikelijk, maar geen voorschrift. Mexico
kent geen wettelijke voorschriften met betrekking tot de geslachtsnaam van het
kind. Naar gewoonterecht echter krijgt het de eerste geslachtsnaam van elk der
ouders, waarbij de vadersnaam voorop geplaatst wordt. Het kind kan ook alleen de
eerste, ofwel beide geslachtsnamen van de vader krijgen, of een combinatie van
beide vaderlijke geslachtsnamen met de eerste achternaam van de moeder (in tot-
aal dus drie namen). In Argentinië krijgt het wettige kind de eerste geslachtsnaam
van de vader. Op verzoek van de ouders kan de dubbele naam van de vader wor-
den ingeschreven of de geslachtsnaam van de moeder worden toegevoegd. In
Chili, Cuba, Ecuador, Nicaragua (gewoonterecht), Paraguay, Peru en Venezuele
(gewoonterecht) hanteert men tot op heden het Spaanse systeem.

Ad 3) Wanneer wettige ouders één gemeenschappelijke naam hebben (voor de tot-
standkoming daarvan zie onder 2.3.2.1), krijgen meestal alle uit dat huwelijk gebo-
ren kinderen ook die naam. Dit kan het geval zijn in Rusland, Roemenië, Tsjechos-
lowakije, Oostenrijk, BRD en DDR. In Rusland en Tsjechoslowakije kunnen ouders
ondanks het feit dat zij samen één van hun beider achternamen tot gemeenschap-
pelijke naam hebben gekozen, niettemin bepalen (bij hun huwelijk) dat eventuele
kinderen (maar dan ook allemaal) de naam van die ouder krijgen welke niet tot hun
gemeenschappelijke naam is geworden. Sinds 1979 is het in Noorwegen en Zwe-
den zo, dat als geen gezinsnaam is gekozen, de ouders binnen zes maanden na de
geboorte kunnen kenbaar maken of ze voor hun kind de naam van de vader of die
van de moeder kiezen. Doen ze dat niet, dan krijgt het kind na zes maanden de
naam van de moeder. De naam van de andere ouder mag het als tussennaam voe-
ren.

Ad 4) In Joegoslavië kunnen de ouders per (wettig of onwettig) kind bepalen welke
achternaam het krijgt. Deze naam hoeft niet van een der beide ouders afkomstig te
zijn. Zoals we zagen mogen ouders in de volksrepubliek China vrij beslissen of het
kind de naam van de vader of de moeder krijgt, of een andere naam. In Kameroen
hebben de ouders het recht, het kind iedere gewenste achternaam te geven; zo ook
in Pakistan.
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Voor zover erin de federale staten van Noord-Amerika geen wettelijke regelin-
gen zijn getroffen, geldt in het algemeen dat een moeder aan haar onwettig
kind elke willekeurige geslachtsnaam kan geven.

2.3 Wijziging/verandering van de achternaam

2.3.1 Kinderen

2.3.1.1 Erkenning en wettiging na geboorte
Vrijwel overal wordt in geval van een latere erkenning, of bij wettiging, het vermelde
met betrekking tot de naamvoering door het wettige kind van toepassing. In Groot-
Brittannië én de Verenigde Staten krijgt het kind niet automatisch de vadersnaam
in geval van wettiging, maar het is wel regel. In Denemarken krijgen alleen gewet-
tigde kinderen onder de 18 jaar automatisch de naam van de vader. In de Bonds-
republiek Duitsland moeten in geval van wettiging kinderen van 14 jaar en ouder
toestemming tot de naamsverandering geven (met instemming van hun wettelijk
vertegenwoordiger). Sinds kort is het in Frankrijk mogelijk dat een kind via een
rechterlijke uitspraak wordt gewettigd, ook ten aanzien van slechts één ouder. Deze
gaat in de regel niet gepaard met naamswijziging.

2.3.1.2 Overige gevallen
Soms achten ouders/verzorgers ook bij wettige, gewettigde of erkende kinderen
alsnog een naamswijziging gewenst. Dit doet zich vooral voor wanneer een moeder
hertrouwt: zij en haar nieuwe man willen de kinderen, geboren uit een eerdere rela-
tie van de vrouw, de naam van de nieuwe echtgenoot geven. De meeste regelingen
hieromtrent zijn volgens Nautré zo getroffen, dat men zowel de 'belangen' van de
echte vader als die van het kind tracht te behartigen: het belang dat de echte vader
er bij heeft dat het kind zijn naam draagt, en het belang van het kind dat het de
naam van moeders echtgenoot krijgt. In Frankrijk en Polen echter mag een wettig
kind in géén geval de naam van zijn vader verliezen. In Spanje is het niet mogelijk
dat een wettig, reeds gewettigd of erkend kind de naam van moeders (nieuwe) echt-
genoot krijgt. In de meeste landen kan dit wel, maar soms zijn er restricties aan ver-
bonden. In Denemarken bijv. moet de rechter zo'n naamsverandering in het belang
van het kind achten.

In de verenigde Staten heeft de wettige vader het recht om zich te verzetten
tegen moeders wil om het kind de naam van haar nieuwe echtgenoot te geven. Als
het bijv. blijkt, dat ze dit alleen wil om de band tussen het kind en zijn vader te ver-
zwakken, kan de rechter een naamsverandering weigeren.
Het kan voorkomen dat een gescheiden, niet hertrouwde moeder, met de voogdij
over haar kinderen, de naam van die kinderen veranderd wil zien, bijv. in haar eigen
oorspronkelijke naam. In Groot-Brittannië kan dit in principe niet zonder schriftelijke
toestemming van de vader. Hoe het onderwerp in overige landen al dan niet gere-
geld is, vermeldt Nautré helaas niet; waarschijnlijk omdat het tot voorkort zo zelden
voorkwam.

2.3.2 Man en vrouw

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

We zullen nu nagaan welke invloed het huwelijk thans op de achternaam blijkt uit
te oefenen. Ditmaal kunnen twee categorieën worden onderscheiden: 1) het huwe-
lijk heeft geen naamsverandering voor een van beide partners tot gevolg, en 2) het
huwelijk heeft wèl naamsverandering voor een van beide partners tot gevolg. Bij
deze tweede groep kan weer worden onderscheiden tussen a) wettelijk voorge-
schreven naamsverandering (zonder keus of met beperkte keus) en b) niet wet-
telijke voorgeschreven naamsverandering.
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Ad 1. Geen naamsverandering (noch naar wet, noch naar gewoonte)
Dit komt zelden voor. Maar bijv. in Zuid-Korea is iedere naamsverandering, ook bij
huwelijk, uitgesloten. Verder was het tot voorkort in de meeste Arabische landen
eveneens zo, dat het huwelijk geen effect op de naam van een der partners had.
(Onder Europese invloed werd men volgens Nautré pas betrekkelijk laat op het idee
van deze mogelijkheid hiertoe gebracht waarna in Syrië, Libanon, Algerije en Tune-
sië de gewoonte is ingeburgerd dat de vrouw door huwelijk de naam van haar man
krijgt.)

Ad 2a. Wettelijk voorgeschreven naamsverandering
Zonder keus is de huwende vrouw in onder meer Zwitserland en Griekenland. Zij
krijgt door huwelijk de naam van haar echtgenoot. Naar Zwitsers gewoonterecht
mag ze wel haar eigen naam hieraan toevoegen13). In Italië krijgt de vrouw ook de
naam van de man. Daar draagt zij hem op de tweede plaats, na die van zichzelf.
Ook in een aantal Zuid-Amerikaanse landen bestaan er verplichtingen op naam-
gebied voor de gehuwde vrouw. In Argentinië, Brazilië, Peru en Paraguay is de
gehuwde vrouw namelijk verplicht de naaminamen van haar man aan de hare toe
te voegen. In Argentinië mag zij eventueel haar eigen naam blijven houden, als dit
van belang is voor de uitoefening van haar beroep.

Verplichte naamsverandering met beperkte keus doet zich onder meer voor in de
Bondsrepubliek Duitsland en Oostenrijk. Men kiest bij huwelijk samen een van bei-
der namen tot huwelijksnaam. Bij het ontbreken van een verklaring daartoe wordt
de huwelijksnaam automatisch die van de man. De partner die van naam verandert
mag verklaren, zijn/haar oorspronkelijke naam aan de huwelijksnaam te willen
doen voorafgaan. Ook in Japan kunnen de huwenden samen voor een van hun bei-
der namen kiezen.

Ad 2b. Niet wettelijk voorgeschreven naamsverandering
In tal van landen blijven de wettelijke namen der huwende partners hetzelfde, maar
kunnen er wel (vrijwillige) veranderingen optreden m.b.t. de verkeersnaam.

In de Benelux en de Angelsaksische landen verandert men nooit door huwelijk
van naam, teriwjl de vrouw naar wet en/of gewoonte het recht heeft om de naam
van haar man, haar eigen naam of een combinatie van beide te gaan voeren.

In Frankrijk veranderen de namen der huwenden ook niet, maar hier krijgen
beide partners het recht om de naam van de ander (mede) te gebruiken. In Noord-
Amerika zijn er volgens Nautré tot ± 1960 veel rechterlijke beslissingen geweest
waaruit een voorkeur sprak voor een verplicht karakter van het dragen van de naam
van de echtgenoot door de gehuwde vrouw. Sinds het begin van deze eeuw echter
strijden feministische groeperingen voor het behoud van de eigen naam; ten
gevolge daarvan zijn er de laatste jaren méér beslissingen genomen ten gunste van
een facultatief karakter.

In het moderne Scandinavische `model' (Noorwegen en Zweden) hoeft het huwe-
lijk geen gevolgen voor de naam te hebben. Desgewenst echter kunnen huwenden
besluiten dat ze één van hun beider namen tot gezinsnaam kiezen. Vóór 1979
kreeg de huwende vrouw in principe de naam van haar man, maar kon ze op ver-
zoek haar eigen naam behouden. Een andere variant zou men het Iberisch model
kunnen noemen. Zoals we reeds zagen bij de naamsverkrijging, zijn tal van ex-kolo-
niën van Spanje en Portugal de kolonisten in hun naamstelsel gevolgd. Dit geldt
ook met betrekking tot de naamsverandering bij huwelijk, waarvoor echter noch in
Spanje en Portugal zelf, noch in Midden- en Zuid-Amerika bindende wettelijke voor-
schriften zijn.

In Spanje, waar een ieder de eerste achternaam van de vader resp. de eerste
achternaam van de moeder krijgt hoeft er bij huwelijk niets te veranderen. Het is
echter gewoonte, en doctrine en jurisprudentie zijn daarmee in overeenstemming,

13) Het omgekeerde geval - dat de man verplicht de naam van zijn vrouw krijgt - is op de hele wereld

niet bekend. Dat een huwelijksnaam voor beide partners geheel nieuw is, komt evenmin ergens voor.
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dat de huwende vrouw voorop het eerste element van haar eigen (d.i. haar vaders)
naam voert, gevolgd door het eerste element van haar mans naam, met als tussen-
voegsel 'de' (=van). Dit 'de' drukt volgens Nautré geen bezit uit. Deelen (1970)
echter ziet het als symptoom van de wel zeer onaantastbare gezagspositie van de
Spaanse man. In navolging van het Spaanse voorbeeld voeren de gehuwde
vrouwen in Spaanstalige Amerikaanse landen dikwijls op soortgelijke wijze hun
achternamen.

Ook in Portugal heeft de huwende vrouw het recht om de naam van haar man te
gaan gebruiken, en wel door de eerste helft ervan aan haar eigen eerste naam (eer-
ste twee namen) toe te voegen, óf om analoog aan het Spaanse systeem haar eigen
naam voorop te zetten en na het tussenvoegsel 'de' die van haar man te laten vol-
gen. (In het Portugees sprekende Brazilië waar men weliswaar door het Portugese
systeem geïnspireerd werd, is het voor de gehuwde vrouw wèl verplicht om de
namen van haar man over te nemen, en wel door die aan de hare toe te voegen; zie
hiervóór bij de verplichte naamsverandering).

Dan is er nog wat men grofweg het Oost-Europese model zou kunnen noemen.
Evenals in veel westerse landen brengt het huwelijk hier slechts een naamswij-
ziging met zich als de echtgenoten dat willen. In de meeste Sovjet-republieken kun-
nen de huwenden kiezen: ze houden elk hun eigen naam of ze nemen één van bei-
der namen tot gezinsnaa.m. Dit geldt ook voor Tsjechoslowakije. In sommige Sovjet-
staten, in Roemenië, de DDR en Joegoslavië heeft men de keus uit drie mogelijk-
heden: elk houdt de eigen naam, men kiest één van beider namen tot gezinsnaam
of het echtpaar krijgt een dubbele naam die is samengesteld uit hun beider achter-
namen. In Polen mag de vrouw de wens te kennen geven dat ze, in afwijking van
wat regel is, haar eigen naam wil houden, of een samengestelde naam aannemen.
Dit geldt ook voor Israël.

2.3.2.2 Concubinaat
Volgens een Braziliaanse wet van 1975 mag een concubine de naam van haar part-
ner gaan voeren, mits deze daartoe toestemming geeft en het concubinaat min-
stens vijf jaar duurt. In andere Latijns-Amerikaanse landen bestaat jurisprudentie
van dezelfde strekking. Een verzoek tot dergelijke naamswijziging door een con-
cubine in de staat New York werd in 1975 afgewezen. Soortgelijke beslissingen zijn
bekend uit Israël.

2.3.2.3 Weduwschap
In bijna alle landen ter wereld blijft bij het overlijden van een der echtgenoten de
verkeersnaam van de overlevende partner gehandhaafd. In Zweden, Denemarken
en Hongarije kan de weduwe via een verklaring weer haar meisjesnaam aan-
nemen. In Portugal en Hongarije kan de vrouw het recht verliezen om de naam van
de overleden echtgenoot te blijven dragen, als haar gedrag onwaardig wordt geoor-
deeld.

2.3.2.4 Echtscheiding
In Zwitserland en Griekenland, waar zoals we zagen de huwende vrouw zonder'
meer de naam van haar man krijgt, verliest zij deze ook prompt weer in geval van
echtscheiding.

In West-Duitsland blijft de huwelijksnaam bestaan, tenzij de scheidende echt-
genoten een verklaring afleggen waaruit blijkt dat ze weer hun oorspronkelijke
naam aannemen.

In Groot-Brittannië mag de vrouw de naam van haar ex-man blijven houden. Ook
mag ze haar oorspronkelijke naam weer aannemen. Bovendien staat het haar vrij
om desgewenst een geheel andere naam te kiezen. Ook wanneer een Britse vrouw
hertrouwt, mag ze de naam van haar eerste man blijven dragen.

In Frankrijk bestaat sinds enige tijd een wet volgens welke de gescheiden vrouw
in sommige gevallen de naam van haar gewezen echtgenoot mag blijven voeren,
bijv. wanneer ze als schrijfster onder die naam bekend is.

In enkele Latijns-Amerikaanse landen (Venezuela, Uruguay) verliest de geschei-
den vrouw het recht om nog elementen van de naam van haar gewezen man te dra-
gen.
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In Rusland en Tsjechoslowakije blijft de eenmaal gekozen huwelijksnaam
gehandhaafd, tenzij de scheidende echtgenoten verklaren dat ze elk hun eigen
naam weer terug willen. In de DDR behoudt de scheidende vrouw in principe de
naam van de man. Als ze echter bij de scheiding in het ongelijk wordt gesteld, kan
de man er bezwaar tegen maken dat ze zijn naam blijft voeren.

In Polen en Israël tenslotte behoudt de vrouw de naam van haar man, indien ze
die bij huwelijk had overgenomen, tenzij ze verklaart haar eigen naam weer terug te
willen.
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3 Functies van de achternaam

3.1 In Nederland
We kunnen vaststellen dat van oorsprong de naam het middel bij uitstek was om,
ter voorkoming van verwarring, te onderscheiden tussen individuen. Vanaf 1811 is
de naam ook een belangrijk identificatiemiddel geweest voor de overheid. De laat-
ste tijd heeft de geslachtsnaam voor haar echter een steeds geringer onderschei-
dend vermogen gekregen. In Nederland constateerde Prins (1954) reeds dat steeds
meer Nederlanders dezelfde geslachtsnaam droegen. Ook bij de parlementaire
behandeling van het eerste boek van het nieuwe B.W. is op deze ontwikkeling
gewezen 14). Naast de naam (+ voorletters) wordt daarom in de administratie van
tal van instanties tegenwoordig een reeks van (andere) kwalificaties vermeld:
adres, postcodenummer, geboortedatum en -plaats, naam echtgenoot (!) etc. Vrij-
wel alle instanties geven hun cliënten nummers. Ook de centrale overheid heeft bij
de laatste volkstelling aan iedere Nederlander een codenummer willen geven.

Voor de individuele inwoners zelf heeft de achternaam naast die van identificatie
ook altijd een belangrijke functie vervuld als kwalificatie: hij geeft extra informatie
over een of meer bijzondere kenmerken van de drager. In de meeste samenlevin-
gen hadden en hebben deze betrekking op familie- en/of huwelijksbanden, en wet-
telijke naamstelsels vormen dan ook - met enige achterstand - een afspiegeling
van de normen, waarden en rollenpatronen op het gebied van samenlevingsvor-
men. Dat geldt ook voor Nederland, en in hoofdstuk 1 konden we reeds tussen de
regels door lezen hoe die normen en waarden zich in ons land hebben ontwikkeld.
Wanneer we rekenen vanaf ± 1800, zijn hierin - zeer globaal - een drietal fasen
te onderscheiden:
- vorige eeuw tot ± 1870
- eind vorige eeuw tot en met de jaren '60
- jaren '70 tot heden.
Weliswaar mag de overgang van de tweede naar de derde fase revolutionair
genoemd worden, maar die van de eerste naar de tweede kan veel moeilijker op
één tijdstip wordt vastgepind. Die ontwikkeling was er veel meer een van onregel-
matige golfbewegingen. De gemaakte fasering is dus enigszins arbitrair.

Vorige eeuw (fase 1)
Familielidmaatschap had een sterke economische en affectieve betekenis. De
huwende vrouw stapte als het ware uit haar eigen familie in die van haar man; de
verantwoordelijkheid werd overgedragen van de vader op de echtgenoot. Het
huwelijk werd gezien als een relatie voor het leven. Volgens Huussen (1975) was
men rond het jaar 1800 in het algemeen erg huiverig voor `zedeloosheid', wilde
men het huwelijk beschermen en echtscheiding tegengaan. Op overspel stond
toentertijd een strenge straf: behalve een eerloosverklaring kon men een boete ver-
wachten, verbanning uit de eigen provincie voor 50 jaar, en moest men de proces-
kosten betalen. Het huwelijk had evenals het farnilielidmaatschap behalve een
affectieve vooral ook een belangrijke economische betekenis. De vrouw was in het
huwelijk ondergeschikt aan de man en hoewel ze misschien uit noodzaak wel deel
uitmaakte van het arbeidsproces, telde ze toch juridisch niet mee. Ze trad weinig in

14) Waarschijnlijk heeft dit ook een rol gespeeld bij moderne gewoonte om meer dan een vóórnaam te
geven.
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het openbaar op en zeker niet als vertegenwoordiger van haar gezin. De gehuwde
vrouw had geen wettelijk 'recht' om de naam van haar man te voeren. Wel echter
was het zoals we zagen een 'diep gewortelde' gewoonte dat gehuwde vrouwen zich
van de naam van hun echtgenoot bedienden.

Wat betreft kinderen: in deze patriarchaal georganiseerde samenleving was het
vanzelfsprekend dat kinderen in principe de naam van hun vader kregen.

Eind vorige eeuw tot en met de jaren '60 (fase 2)
Vanaf ± 1870 begon het gezin aan betekenis te winnen boven het familieleven in
ruimer verband. Ongetwijfeld had dit economische oorzaken: als gevolg van de
industrialisatie konden vele mannen hun beroep niet meer in of bij huis uitoefenen
maar waren ze genoodzaakt om, zich met hun gezin losrukkend uit de grotere fami-
liekring, zich te vestigen in de buurt van het werk. Waar vroeger nog oma's en tan-
tes bijdroegen aan de verzorging en opvoeding van de kinderen, kwam dit nu
geheel en al op het hoofd van de moeder neer. Zij werd geacht niet op kantoor of in
de fabriek te werken, en had daar ook geen tijd voor. Nog steeds was de gehuwde
vrouw in tal van opzichten ondergeschikt aan haar man. Deze suprematie van de
man in het huwelijk wordt in 1891 als volgt door Overvoorde verdedigd: 'In elke ver-
eniging van personen moet één het hoofd zijn, wil er geen anarchie heersen en dat,
in het algemeen, de man dit zij, als kostwinner van het gezin, schijnt mij geen
onrechtvaardigheid. Waar toch de vrouw de sterkere is, zal zij haar invloed wel
doen gevoelen, en de macht van de pantoffelheld is - niettegenstaande alle wet-
ten - gering'.

Ook in het begin van deze eeuw kende ons land een strenge huwelijksmoraal. In
de dertiger jaren bloeide het 'rijke Roomsche leven' en verkondigden de 'vroede
vaderen' een calvinistisch arbeidsethos voor de man (zie Van der Plas, z.j. en De
Gooyer, 1964). De positie van de gehuwde vrouw was binnen het gezin nog steeds
ondergeschikt aan die van de man. De functie van moeder was bijna nog belangrij-
ker dan die van echtgenote. Overspel werd, hoewel het niet langer strafbaar
gesteld was, nog wel moreel veroordeeld, concubinaat bleef men zondig en onze-
delijk vinden, en onwettig geboren kinderen droegen soms jarenlang de last van dit
stigma met zich mee. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de richtlijnen voor
naamsverandering van 1951 en 1966 voornamelijk het bedekken van onwettige
geboorten als ratio hadden. De opkomst van de stedelijke cultuur en het daarin pas-
sende kerngezin heeft er allengs toe geleid dat de gehuwde vrouw zich, ook al nam
zij niet deel aan het arbeidsproces, vaker onder vreemden begaf en daarbij geas-
socieerd werd met haar man. De vrouw trad ook vaker dan voorheen naar buiten
toe op als vertegenwoordiger van het gezin, waarbinnen zij immers bij afwezigheid
van de man de enige volwassene was. In deze ontwikkeling past de opheffing van
de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw in 1956. Ook het handhaven
van haar eigen naam zou daarin hebben gepast. Aangezien echter de gehuwde
vrouw in eerste instantie werd gezien als vertegenwoordiger van haar gezin en niet
zozeer als zelfstandig individu, werd het als vanzelfsprekend beschouwd dat zij in
het maatschappelijk verkeer de naam van haar echtgenoot (en kinderen) gebruikt.
Deze gewoonte werd tenslotte dermate algemeen dat, zoals beschreven op pag.
10, tot in de jurisprudentie toe vergeten dreigde te worden dat gehuwde vrouwen
officieel hun eigen naam hielden. Het valt daarom wel te begrijpen dat de wetgever
tenslotte besloot om deze gewoonte als een recht in de wet te verankeren.

Overigens is deze aanpassing van de wet aan gewoonte een frappant voorbeeld
van hoe de wet kan achterlopen bij de realiteit; op het moment van in werking tre-
den was art. 9 B.W., zoals wij hierna zullen zien, alweer ten dele achterhaald door
nieuwe gewoontevorming, waarbij de oudere wetgeving waarschijnlijk zelfs beter
gepast had.

Jaren '70 tot heden (fase 3)
In de Nederlandse samenleving van de jaren '70 hebben zich in de normen en
waarden m.b.t. samenlevingsvormen radicale veranderingen voorgedaan. Toch is
nog steeds het huwelijk de meest populaire samenlevingsvorm tussen een man en
een vrouw; het is meestal nog wel een duurzame relatie, maar dikwijls niet meer
voor het leven; het aantal echtscheidingen is groot, maar er wordt daarna weer veel
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hertrouwd (Veenhoven (1978) gebruikt de term van Shorter: serial monogamy). Ver-
gelijken bij vroeger heeft het huwelijk meer een affectieve dan een instrumentele
betekenis. Als ze dat niet wil, hoeft de vrouw niet langer financieel afhankelijk te zijn
van de man; hierdoor heeft een verschuiving in machtsverhoudingen kunnen optre-
den (Kooy, 1975).

De opvoeding van kinderen geschiedt veelal nog in het kerngezin, waarbij even-
wel de taakverdeling tussen man en vrouw gaandeweg iets evenwichtiger aan het
worden is. Over de hele linie wordt gelijkberechtiging van man en vrouw een van de
belangrijkste nieuwe waarden van de jaren '70.

Naast het wettige huwelijk zijn andere samenlevingsvormen tussen twee personen
meer gebruikelijk aan het worden. In een onderzoek van Straver, Robert en Van der
Heiden (1979) wordt een aantal basisfuncties van dergelijke dyades beschreven,
die alle tegelijk dan wel in verschillende deelcombinaties blijken voor te komen. Het
zijn affectie, onderdak, dagelijkse zorg, zorg voor elkaars inkomen en zorg voor
kinderen. Het huwelijk vervult ál deze functies en wordt daarin gesanctioneerd door
de wetgever ('totaalpakket'). De auteurs verwachten dat het percentage ongehuwd
samenwonenden van nu tot het jaar 2000 zal stijgen van 7 naar 30 procent. Op con-
cubinaat en onwettigheid van kinderen rust voor grote groepen van de bevolking nu
al geen stigma meer. Integendeel gaan sommigen er zelfs prat op dat ze geen
boterbriefjes hebben gehaald, of zelfs dat ze een kind alléén willen opvoeden.

Volgens Weeda (1978) wordt door een kleine minderheid van de bevolking geko-
zen voor een 'open groepsleven' als alternatief voor het kerngezin. Als.ideaal geldt
voor hen niet meer het vinden van één levenspartner, maar het vinden van een
levensvorm waarbinnen een grotere keuze bestaat en meer variatie bestaat in het
aangaan van affectieve, seksuele, economische en ouderschapsrelaties. Zij acht
het mogelijk dat deze stroming in de toekomst belangrijker zal worden, maar ver-
wacht niet dat ze in de komende twintig jaar reeds op grote schaal ingang zal vin-
den.

Er ontstaat passend bij de recente ontwikkelingen een nieuwe gewoonte, name-
lijk dat gehuwde vrouwen bewust hun eigen naam blijven voeren. Die gewoonte is
een afspiegeling, ongetwijfeld, van de bewustwording van de vrouw als gelijkwaar-
dige partner: waar ze vroeger wellicht gevleid was, gaat ze het nu ervaren als
inbreuk op haar eigen identiteit wanneer ze na huwelijk met de naam van haar man
wordt aangesproken of aangeschreven. Wat oorspronkelijk bedoeld was als kwalifi-
catie waar de vrouw recht op had was, mede door toepassing van de in strijd met
het B.W. zijnde regelingen (zie hoofdstuk 1) geleidelijk aan tot identificatiemiddel
geworden dat de gehuwde vrouw bovendien genoopt was zich te laten welgevallen.
In de vorige fasen leverde dat geen problemen op, maar in de jaren '70 rijst er hier
en daar verzet. Sommige vrouwen willen deze maatschappelijke dwang doorbre-
ken, en verder hoogstens nog aan de eigen naam zien toegevoegd: echtgenote van
(terug naar het gebruik van de mans naam als zuivere kwalificatie dus).

Behalve door de genoemde regelingen wordt het toch ook door het B.W. zelf voor
de gehuwde vrouw moeilijk gemaakt om in het gebruik van de eigen naam te vol-
harden. Echter niet door artikel 9, maar door artikel 5, dat immers voorschrijft dat
wettige kinderen naar hun vader heten: Vanwege hun nauwe band met de kinderen
zullen de meeste gehuwde vrouwen zich gedwongen voelen om de naam van de
echtgenoot te gebruiken. Het voeren van een andere naam dan de kinderen is
immers voor de sociale contacten van die kinderen (scholen, clubs, etc.) een bron
van verwarring.

De toename in de aantallen gescheiden ouders en anderszins alleenopvoedende
ouders heeft in juni 1980 geleid tot een uitbreiding van de richtlijnen voor naams-
verandering van kinderen. Alleenstaande moeders kunnen volgens deze richtlijnen
de eigen naam geven aan hun kind, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan
(zie bijlage 4). Vooruitlopend op die richtlijn werden in 1979 reeds tal van dergelijke
verzoeken ingewilligd: 121 van de 141. (In 1978 volgden er op 152 verzoeken
slechts 67 toewijzingen).
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3.2 Vergeleken met andere landen
Hiervóór onderscheidden we in de 'emancipatiegeschiedenis' van de Nederlandse
mannen, vrouwen en kinderen een drietal fasen die elk hun neerslag vonden in
gewoontes en/of wetgeving op naamgebied. Behalve om te weten waar wij thans
staan ten opzichte van het verleden is het echter ook interessant om te zien waar
we staan ten opzichte van andere landen. Uit de beschrijving van naamstelsels in
die andere landen kunnen we voorzichtig afleiden dat naamstelsels ook daar in
meerdere of mindere mate een afspiegeling vormen van bij de cultuur behorende

normen en waarden15).
Voor veel van de in hoofdstuk 2 besproken stelsels uit andere landen geldt, dat zij

nog zeer wel zouden passen in fasen, die door Nederland al geheel of grotendeels
tot het verleden behoren. Weer andere landen daarentegen lijken al een stukje ver-
der dan wij. Dit zal nu aan de hand van enkele voorbeelden worden geïllustreerd.

In de primitieve samenleving van de oorspronkelijke bewoners van Australië krij-
gen alle kinderen de naam van de moeder. Deze gewoonte zou zelfs nog geplaatst
kunnen worden ergens vóór fase 1, waar de man zichzelf nog niet aan het hoofd
van het gezin heeft geplaatst en waar de naam alleen maar bevestigt welke vrouw
welk kind heeft gebaard.

Dan zien we patriarchaal ingerichte sociale organisaties, waar de man de macht
in handen heeft genomen en de vrouw weinig of niets heeft in te brengen, waar
clans en andere ruimere familiebanden belangrijk zijn. Hier krijgen kinderen de
naam van de vader, en komt het (in de wet althans) niet voor, dat de gehuwde
vrouw de naam van haar man 'mag' gebruiken. Men deenke bijv. aan de Arabische
landen, voordat deze van het westen afkeken dat de vrouw de naam van haar man
wel eens kan gaan voeren.

In fase 2 verkeren de landen waar het gezin als hoeksteen van de samenleving
kan worden aangemerkt, maar waar de vrouw nog ondergeschikt is aan de man.
We denken met name aan Spanje, Portugal en de landen van Zuid-Amerika.
Kinderen krijgen vaders naam voorop, gehuwde vrouwen mogen of moeten de eer-
ste naam van hun man (= die van hun schoonvader) aan die van zichzelf (= die van
hun vader) vooraf laten gaan.

In de derde fase, waarin we menen dat ook Nederland zich bevindt, verkeren
thans vele westerse landen. Een aantal ervan heeft het naamstelsel hieraan inmid-
dels aangepast. Zo worden vele Oost-Europese wetten gekenmerkt door gelijkb-
erechtiging van man en vrouw, en mogen echtelieden samen een gezinsnaam kie-
zen. In West-Duitsland en Oostenrijk is dat sinds kort zelfs verplicht. We zagen dat
in Zweden en Noorwegen, wanneer niet binnen 6 maanden na de geboorte door de
ouders wordt gekozen, het kind de naam van de moeder krijgt. Deze laatste variant
kan als de meest progressieve worden aangemerkt.

15) Voorzichtig, want we kunnen ons niet beroepen op vakliteratuur over deze link tussen sociale orga-

nisatie en naamgeving; bij een verkenning in de culturele antropologie was geen enkele publicatie te vïnden

waarin deze relatie het hoofdonderwerp vormde.
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4 Discussie

4.1 Grensvoorwaarden waaraan ons naamstelsel zou moeten voldoen
Gegeven de normen en waarden waardoor onze samenleving thans wordt geken-
merkt, en met in het achterhoofd de toekomstverwachtingen dienaangaande, willen
wij nu proberen een aantal grensvoorwaarden te formuleren waarvan het wenselijk
zou zijn dat een naamstelsel eraan voldoet.

1) Continuïteit van de naam
Het ziet er naar uit dat in het computertijdperk dat voor ons ligt, de naam voor over-
heden alleen maar minder belangrijk zal worden. Wanneer nu toch de achternaam
voor de overheid aan betekenis inboet, is er dan nog wel voldoende basis voor een
dwingende wettelijke regeling? Het komt ons voor van wel, want ook in de toekomst
zal hij voor de burgers zelf in hun sociale en economische relaties niet meer weg te
denken zijn uit de talloze administratieve bestanden die de moderne samenleving
nodig heeft. Het zal vermoedelijk tot ongenoegen bij van de betrokkenen leiden
wanneer dezen niet meer met een officiële achternaam worden aangesproken of
aangeschreven, maar bijv. uitsluitend met een codenummer. Zoiets doet al te kil en
onpersoonlijk aan.

Waarom continuïteit in deze achternaam? Ongetwijfeld zijn instanties het meest
gebaat bij een efficiënt systeem, waarin zo min mogelijk mensen in de loop van hun
leven van naam veranderen. Met de voortschrijdende automatisering zal het in de
toekomst nauwelijks een probleem meer zijn wanneer er regelmatig discontinuïteit
optreedt, maar de kans op vergissingen en fraudes blijft bestaan. Bovendien kost
het aanbrengen van naamsveranderingen veel tijd zolang het merendeel der
bestanden nog met de hand moet worden bijgewerkt.

Voor privé-personen lijkt continuïteit van de achternaam eveneens wenselijk,
aangezien deze toch ook voor hen hoofdzakelijk fungeert als identificatiemiddel:
iedere naamsverandering kan een bron van verwarring en misverstanden zijn voor
derden.

2) Ruimte voor het tot uitdrukking brengen van verschillende belevingswaarden van
de naam
De grensvoorwaarde van continuïteit van de achternaam is moeilijk te combineren
met die van herkenbaarheid van gezinnen door middel van de naam. Toch zouden
echtparen die er prijs op stellen de saamhorigheid van het gezin via één gezins-
naam tot uitdrukking te brengen, daartoe in de gelegenheid gesteld moeten wor-
den. Dit past ook heel goed bij de ontwikkelingsfase waarin onze samenleving
thans verkeert: het gezin bestaande uit vader, moeder en 2 à 3 kinderen is een zeer
gebruikelijke samenlevingsvorm. Maar anderzijds zou aan hen die daar niet voor
voelen, het kiezen van een gezinsnaam niet als verplichting moeten worden opge-
legd. Gehuwden die elk de eigen individualiteit willen blijven benadrukken en
daarom beiden hun eigen naam willen behouden zouden daartoe eveneens in de
gelegenheid moeten kunnen zijn. Deze laatste belevingswaarde is wel te combine-
ren met het continuïteitsvereiste.

3) Gelijkberechtiging
De recente discussie over naamrecht in de Nederlandse vaktijdschriften wordt
beheerst door de roep om gelijkberechtiging der beide geslachten. Ook ons lijkt het
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vanzelfsprekend dat gelijkberechtiging van man en vrouw als één der hoofdeisen
aan de wetgeving wordt gestelGi.16) We zouden hier nog aan toe willen voegen een
eis tot gelijkberechtiging van gehuwd en ongehuwd samenlevenden, van wettige
en onwettige kinderen. Dit alles hoeft niet in te houden dat voor iedereen exact
dezelfde regels gelden, wèl dat geen enkele groep positief of negatief gediscri-
mineerd wordt ten opzichte van een andere.

4) Naamgeving/naamsverandering nooit ten koste van het kind
Het belang van het kind wordtin de huidige tijd niet meer voornamelijk afgeleid van
dat van de ouders, maar teecht stelt men dikwijls ook de vraag, wat het belang van
het kind zelf is. Uit de recente literatuur op het gebied van pedagogie en ontwik-
kelingspsychologie moge worden afgeleid, dat het voor het kind van buitengewoon
belang is om te weten waar het (affectief) bij hoort en waar het (cognitief) aan toe is.
Daarom lijkt het voor het kind in het algemeen gewenst dat het gedurende de
opvoedingsperiode dezelfde achternaam draagt als degene(n) met wie het zeer
hechte affectieve banden heeft èn dat het niet vaker van naam verandert dan onver-
mijdelijk is.

4.2 Enkele naamstelsels getoetst aan de grensvoorwaarden
Het is geen eenvoudige zaak, een naamstelsel te construeren dat aan alle grens-
voorwaarden voldoet. Alleen al de wens tot mogelijkheid van keuze van een gezins-
naam bijv. lijkt in strijd met die van de continuïteit van de achternaam gedurende
het leven. Ook het waarborgen van de belangen van het kind èn die der beide
ouders zal moeilijk kunnen worden.

We willen nu eerst overwegen in hoeverre ons huidige systeem aan de gestelde
voorwaarden voldoet en vervolgens datzelfde doen voor een tweetal veelbesproken
alternatieve stelsels die echter (nog) nergens geldig zijn. Tot slot bespreken we een
reeds bestaand naamstelsel dat opvalt door het moderne karakter, namelijk dat van
Zweden.

4.2.1 Het huidige Nederlandse naamstelsel

Wat betreft de continuïteit voor het leven: deze is in principe aanwezig, zowel voor
mannen als vrouwen. Ook de huwende vrouw verliest haar eigen naam niet, al mag
ze de naam van haar man gebruiken en wordt ze veelal tegen wil en dank door vele
instanties met die naam aangeschreven.

Wijziging van de officiële naam is wel mogelijk, maar wordt slechts bij wijze van
uitzondering toegestaan (art. 7 B.W.).

De herkenbaarheid van het gezin bestaat hieruit, dat kinderen en hun wettige
vader onmiddellijk als eenheid worden herkend. Wanneer de moeder ook diezelfde
naam gebruikt, wat zij niet hoeft maar veelal (nog) wel doet, is er sprake van herken-
baarheid van het gezin.

SCHEMA

a Van Dijk huwelijk--->
Jansen

d Van Dijk o- 9 Jansen

verkeersnaam desgewenst:
- Jansen
- Van Dijk-Jansen
- Van Dijk

Y dochter Van Dijk
d zoon Van Dijk

16) Dat dit voor de huidige wetgever een fundamenteel uitgangspunt is blijkt uit hetgeen in de Memorie

van Antwoord bij Wetsontwerp 16247 (Wegneming van een aantal ongelijkheden tussen man en vrouw in

het personen- en familierecht en in enige andere wetten) gesteld wordt. 'Het gaat er in dezen niet om of

bepaalde overwegingen al dan niet door een kleine emancipatoire elite worden onderschreven en uitge-

dragen. Uitgangspunt is ons inziens dat ook in het personen- en familierecht het beginsel van gelijkwaardig-
heid van man en vrouw tot uiting dient te komen. Daartoe wetsvoorstellen te doen is naar wij menen alles-

zins gerechtvaardigd'.
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Voor gehuwde moeders kan aan deze grensvoorwaarde dus worden voldaan. De
'kneep' zit hem echter in de onmogelijkheid voor de gehuwde vrouw (al dan niet
met kinderen) om zowel te voldoen aan de grensvoorwaarde van continuïteit als
aan die van herkenbaarheid als één geheel van haar gezin. Voor gehuwde vaders is
er geen sprake van een keuze: de kinderen geboren tijdens zijn huwelijk dragen
steeds zijn achternaam. Maar of het hele gezin als eenheid kenbaar wordt is afhan-
kelijk van het naamgedrag van zijn vrouw. Als zij haar eigen naam verkiest te voe-
ren, kan het kerngezin niet onder één naam bekend worden. Voor ongehuwde
ouders is het volgens het huidige stelsel niet zonder meer mogelijk om hun samen-
levingsvorm uit de naam te doen blijken. Dit brengt ons op de grensvoorwaarde der
gelijkberechtiging. In het huidige stelsel wordt daaraan in meerdere opzichten niet
voldaan. De gehuwde vrouw wordt positief gediscrimineerd ten opzichte van de
gehuwde man in zoverre dat alleen zij het wettelijk recht heeft om de naam van haar
partner te voeren. Op een ander punt echter wordt in de nieuwste richtlijnen voor
naamsverandering de gehuwde vrouw in zekere zin achtergesteld bij ongehuwde
en gescheiden moeders; laatstgenoemden immers kunnen de naam van hun kind
veranderd zien in hun eigen naam. Voor gehuwde moeders geldt dat niet.

Het ontbreken van gelijkberechtiging echter is nog het schrijnendst bij de naam-
geving aan kinderen. Het wettige kind krijgt automatisch de naam van de vader,
nooit die van de moeder. Het onwettige kind krijgt slechts dan meteen bij de
geboorte de naam van de moeder als de vader het niet erkent. Dat voor onwettige
kinderen een andere naamsregeling geldt dan voor wettige, is op zichzelf niet
onrechtvaardig te noemen; maar dat achternamen vrijwel uitsluitend in vaderlijke
lijn worden doorgegeven, kan beschouwd worden als de afspiegeling van een nor-
menpatroon waarin geen sprake was van gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

Tenslotte noemen we het kinderbelang, dat vooral in het geding komt bij een voor
het kind aangevraagde naamsverandering. Aangezien dit niet in de wet zelf gere-
geld is, gaan wij af op de richtlijnen (zie weer de bijlagen). In de richtlijnen van 1976
en 1980 wordt het belang van het kind met zoveel woorden genoemd. Wat hier-
onder moet worden verstaan, blijkt echter niet uit de tekst. Wel lezen we dat een
minderjarig kind de geslachtsnaam van de (gescheiden of ongehuwde) moeder kan
worden verleend, indien de moeder vijf jaar of langer het kind alleen heeft opge-
voed.

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

SCHEMA

Jansen-Van der Meert huwelijk -> 9 Jansen-Van Dijkop Van Dijk-Jansen a
Did` Van jk-Bakker

r,LI
Jansen-Van Dijk
De Groot-Steenhuis

dochter zoon

----^ Jansen-Van Dijk Van Dijk-Jansen a

huwelijk -> Y Jansen-De Groot oo De Groot-Jansena

9 Jansen-De Groot De Groot-Jansena

Uit het bovenstaande schema is af te lezen, dat iedereen een dubbele naam heeft.
Zoons uit officiële huwelijken krijgen resp. de naam van vader en moeder, dochters
andersom. Bij huwelijk behouden de partners hun eerste oorspronkelijke achter-
naam, en krijgen daaraan toegevoegd de eerste naam van de partner. Huwende
mannen verliezen dus de naam van hun moeder, huwende vrouwen die van hun
vader. Petit (1970) ziet in de door Despotopoulos voorgestelde 'ingewikkelde
naamsaanduiding', zo verschillend voor jongens en meisjes in één gezin, geen toe-
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komst. Hoefnagels (1976) daarentegen vindt het een aardig voorstel en noemt als
voordeel de symmetrie: immers er wordt 'wederkerig recht gedaan aan mannen en
vrouwen, jongens en meisjes'. Wanneer we het stelsel toetsen aan onze eigen
grensvoorwaarden, kunnen we constateren dat de continuïteit van de achternaam
er niet geheel is gewaarborgd. Immers bij huwelijk verandert men van naam.

Gelijkberechtiging tussen man en vrouw is er stellig: daarop was het hele ont-
werp ook gericht. Herkenbaarheid van het gezin is er alleen wanneer de ouders met
elkaar gehuwd zijn en wanneer bovendien alle leden hun beide namen noemen of
vermelden. Aangezien dat in de praktijk meestal alleen de eerste naam zal zijn,
worden alleen de relaties vader-zoon en moeder-dochter zichtbaar. Man en vrouw
dragen verschillende namen en- (Tan noemde het in 1975 als nadeel) broer en
zuster eveneens.. Het is de vraag of hiermee de kinderbelangen altijd zijn
gediend.17) In feite voldoet dit systeem dus uitsluitend aan de voorwaarde van
gelijkberechtiging van man en vrouw.

4.2.3 Het stelsel van Gerritsma en Tan (1976)
Noemde Tan het in 1975 nog een voordeel wanneer uit de namen blijkt welke per-
sonen met elkaar gehuwd zijn, in 1976 verwerpt zij samen met Gerritsma ieder stel-
sel dat voorziet in een verandering van naam bij huwelijk. In het door Gerritsma en
Tan ontworpen stelsel is de continuïteit van de naam dan ook veilig gesteld.

SCHEMA

9 Jansen oo Van Dijk d

dochter zoon d
`-- _ - - -Jansen-Van Dijk Van Dijk-Jansen

Jansen-Van Dijk oo Van der Meer-Bakker d (huwelijk)

' zoon ochter
Van der meer-Jansen Jansen-Van der Meer

Wanneer twee personen met elkaar huwen, behouden ze elk hun eigen achter-
naam (voor degenen die nog werden geboren onder de huidige wet is dat er één; op
den duur zal iedereen twee namen hebben). Zoons en dochters (zowel van
gehuwde als ongehuwde ouderparen) krijgen een dubbele naam: dochters die van
moeder voorop, zoons die van vader. Trouwt nu na verloopt van tijd het meisje Jan-
sen-Van Dijk met een jongen Van der Meer-Bakker, dan behouden zij (in tegenstel-
ling tot in het plan Despotopoulos/Voigt) elk hun eigen namen. Hun dochter zal Jan-
sen-Van der Meer en hun zoon Van der meer-Jansen heten. Voor niet-erkende
kinderen zou volgens Gerritsma en Tan nog een speciale regeling ontworpen moe-
ten worden. Van herkenbaarheid van het gezin is in dit stelsel geen sprake. Zelfs
wanneer man en vrouw hun beide achternamen gebruiken, zal hieruit niet blijken
dat ze bij elkaar horen. Wanneer broer en zuster hun twee achternamen gebruiken,
zal duidelijk worden dat zij uit één gezin komen, maar wanneer in de praktijk alleen
de eerste achternaam wordt gebruikt, is dat weer niet het geval. Met betrekking tot
het veilig stellen van kinderbelangen geldt dus hetzelfde bezwaar als met betrek-
king tot het plan Despotopoulos/Voigt. Slechts aan de criteria van continuïteit en
van gelijkberechtiging is in dit voorstel voldaan.

4.2.4 Het naamstelsel van Zweden
De keuze voor de bespreking van juist dit stelsel is niet toevallig. Het is gekozen
omdat het redelijk lijkt te voldoen aan de gestelde grensvoorwaarden. We zullen nu
nagaan of dit inderdaad zo is. Een huwend paar mag zelf bepalen of het als gezins-
naam de naam van de man of die van de vrouw kiest. Ook mogen beiden hun eigen
naam houden. Als naam voor de kinderen geldt de gekozen gezinsnaam; is daar-

17) Voorschriften voor naamsverandering van kinderen zijn niet in het voorstel opgenomen, evenmin als

in dat van Gerritsma en Tan.
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voor niet gekozen, dan kunnen de (al dan niet met elkaar gehuwde) ouders vaststel-
len welke van hun beider namen aan de kinderen wordt doorgegeven. Zoals we in
hoofdstuk 2 zagen mag het kind de niet gekozen naam als (niet-erfelijke) tussen-
naam voeren. Kiezen ouders niet binnen zes maanden na de geboorte van het kind,
dan krijgt dit automatisch de naam van de moeder.

Jansen
f huwelijk

Van Dijk

a Jansen
Y Van Dijk

SCHEMA

a Y
Jansen oe Jansen

kind
Jansen

a 9
JansenooVan Dijk

kind
keus: Jansen

of
Van Dijk*)

1 geen huwelijk
d Y

Jansenc3Van Dijk

kind Y d
keus: Jansen

of
Van Dijk*)

3 9
Van DijkcaVan Dijk

kind
Van Dijk

`) Indien geen keus gemaakt wordt binnen zes maanden na de geboorte: kind krijgt
naam van de moeder (in het voorbeeld dus Van Dijk).

Er is in dit stelsel lang niet altijd sprake van continuïteit van de achternaam. Of het
gezin als zodanig herkenbaar is, wordt afhankelijk gesteld van, de keus der ouders:
in dit systeem wordt dus aan de ouders de keuze gelaten of zij de continuïteit of de
gezinsherkenbaarheid willen lateren prevaleren. Er is naar onze mening verder
zeker sprake van gelijkberechtiging. Dat echter niet alle kinderen van één ouder-
paar dezelfde achternaam hoeven te krijgen als hun broertje(s) en zusje(s) dient
mogelijk niet geheel het belang van het kind. Wel lijkt het in het belang van het kind
dat het altijd, ook wanneer de ouders gescheiden zijn, de naam van de andere
ouder als tussennaam mag blijven voeren. Hierdoor zal het aantal aanvragen voor
naamsverandering waarschijnlijk beperkt blijven. In dit stelsel lijkt te worden vol-
daan aan drie van de vier genoemde voorwaarden; al naar gelang de keuze wordt
slechts aan die der continuïteit dan wel aan die der gezinsherkenbaarheid niet vol-
daan.

4.3 Slot
Aan het einde van deze literatuurstudie dringt de vraag zich op: aangenomen dat
ons naamstelsel thans niet meer geheel adequaat geacht kan worden, hoe zou het
dan aan de nieuwe normen en waarden kunnen worden aangepast, zonder dat het
te veel vooruitloopt op (verre)-toekomstverwachtingen? Met het oog op dit laatste
willen we aan de vier genoemde grensvoorwaarden nog de praktische eis toevoe-
gen, dat zo'n vernieuwd naamstelsel geen al te grote breuk mag vormen met de
Nederlandse traditie. In het kort valt hierover te zeggen, dat invoering van een stel-
sel à Despotopoulos/Voigt of in de zin van Gerritsma en Tan ons wèl een grote
breuk met de traditie zou lijken. Het is immers, behalve voor de gehuwde vrouw,
nog nooit naar wet of gewoonte zo geweest dat er - afgezien van de adelstand -
een druk gebruik werd gemaakt van dubbele namen. Bovendien zou het absoluut
uitsluiten van gezinsnamen (Gerritsma en Tan) beslist ongewenst zijn in een
samenleving waar al zo lang door de meerderheid der burgers het gezin als hoek-
steen daarvan wordt gezien. Een van onze traditie afwijkend element in het
Zweedse stelsel is de mogelijkheid om de naam van de andere ouder als tussen-
naam te voeren. Hoewel niet uitgesloten moet worden geacht dat een dergelijke
gewoonte ook bij ons ingang zal vinden, wanneer bijv. moeders-namen ook erfelijk
zouden worden, lijkt het toch te voorbarig en gekunsteld om deze tussennaam
reeds nu een plaats in de wet te verschaffen.
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Het grootste probleem lijkt vooralsnog, een compromis te vinden tussen de
grensvoorwaarde der continuïteit en die van ruimte voor het tot uitdrukking brengen
van verschillende belevingswaarden van de achternaam. Zo'n compromis zal bui-
tengewoon moeilijk te vinden zijn. Afgezien van het wettelijk regelen van het voeren
van tussenamen lijkt een systeem dat de basiskenmerken vertoont van het
Zweedse stelsel (dat ook veel gemeen heeft met een aantal Oost-Europese stelsels)
het meeste te voldoen aan de gestelde grensvoorwaarden. Een voordeel boven het
West-Duitse en Oostenrijkse stelsel is daarbij, dat ook ongehuwde ouderparen
samen één van beider namen voor hun kind kunnen kiezen, terwijl men bij huwelijk
niet gedwongen wordt tot het kiezen van één officiële gezinsnaam. Voor wie geen
gezinsnaam kiezen blijft de continuïteit van de achternaam bovendien gewaar-
borgd, en voor die groep wordt dus ook tegemoet gekomen aan de eerstgenoemde
grensvoorwaarde.

Invoering van een stelsel dat aan de beschreven grensvoorwaarden tegemoet
komt zal de eerste tijd vermoedelijk geen ingrijpende verandering in het feitelijk
naamgedrag veroorzaken. Enkele storende discriminerende elementen in de hui-
dige regeling zullen er evenwel door worden geëlimineerd.
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Bijlage 1: Richtlijnen voor geslachtsnaamswijziging 1951

De Permanente Commissie voor de Burgerlijke Stand deelt mede, dat door het
Ministerie van Justitie verzoeken om naamsverandering worden behandeld met
inachtneming van de volgende regels.

Voor verandering komen in de eerste plaats in aanmerking onwelvoeglijke of
bespottelijke geslachtsnamen. Gewoonlijk kan met omzetting van enige letters wor-
den volstaan.

Wijders wordt naamsverandering toegestaan om onwettige geboorte te bedek-
ken. Hierbij valt te onderscheiden tussen onwettige niet-erkende kinderen en in
overspel geteelde kinderen, terwijl de onwettige kinderen verdeeld worden in
pleegkinderen en voorkinderen.

a. Pleegkinderen
Onder een pleegkind wordt verstaan het kind dat opgevoed wordt of grootgebracht
is door gehuwde pleegouders, van wie de moeder niet de natuurlijke moeder van
het kind is. Ten behoeve van zodanig kind pleegt naamsverandering te worden toe-
gestaan, indien het verzoek is ingediend nadat het kind de leeftijd van vier jaar
bereikt heeft mits de natuurlijke moeder van het kind of de naaste bloedverwanten
van de pleegvader geen gegronde bezwaren inbrengen.

b. Voorkinderen
Onder een voorkind wordt verstaan het kind, dat wordt opgevoed of grootgebracht
is in het gezin van de man, met wie de moeder van het (door een andere man ver-
wekte) kind gehuwd is. Ten aanzien van een dergelijk kind behoeft met indiening
van het verzoek om naamsverandering niet te worden gewacht totdat het kind de
leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Ook hier valt te letten op gegronde bezwaren van
de naaste bloedverwanten van de pleegvader.

c. In overspel geteelde kinderen
Ten behoeve van deze kinderen kan, indien overigens niet van bezwaar blijkt, ver-
andering van de geslachtsnaam in die van de verwekker, worden bevorderd,
indien:
le. de verwekker met de moeder gehuwd is en het huwelijk reeds vijf jaar voort-
duurt;
2e. het kind in het nieuw gevormde gezin wordt opgevoed;
3e. de naaste bloedverwanten van de verwekker geen gegronde bedenkingen
tegen de naamsverandering hebben ingebracht.

Het voorgaande geldt ook wanneer een de facto overspelig kind een wettige status
heeft, omdat de wettelijke vader de wettigheid niet ontkende. Echter zal er in dit
geval aanleiding zijn om de gevraagde gunst te weigeren, indien de wettelijke vader
zich op redelijke gronden tegen de naamsverandering verzet of indien er andere bij-
zondere redenen zijn, welke naamsverandering ongewenst maken.

Is een kind geboren uit een ongehuwde vrouw, dan zullen de richtlijnen van toe-
passing zijn, als het kind geboren is staande het huwelijk van de verwekker met een
andere vrouw of geboren is binnen 180 dagen na de inschrijving in de registers van
de burgerlijke stand van het vonnis, waarbij de verwekker van echt gescheiden
werd. Met afwijking van het gestelde sub 1 e. kan naamsverandering terstond wor-
den gevraagd na de voltrekking van het huwelijk van de verwekker met de moeder
van het kind, indien de moeder bij de verwekking gehuwd, doch haar echtgenoot
vermist was.

Soms wordt naamsverandering vergund aan wettige of natuurlijke erkende
kinderen, die bij pleegouders worden opgevoed of zijn grootgebracht. Voorwaarde
voor naamsverandering van wettige kinderen is, dat de vader en/of moeder uit de
ouderlijke macht ontzet of daarvan ontheven zijn en noch dezen, noch de naaste
bloedverwanten van de pleegvader gegronde bezwaren hebben ingebracht tegen
verandering van de geslachtsnaam van het kind in die van de pleegvader.

De geslachtsnaam van de stiefvader wordt niet verleend aan het kind, dat de
echtgenote van de stiefvader uit haar vorige huwelijk - door de dood of door echt-
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scheiding ontbonden - heeft meegebracht.
Naamsverandering door toevoeging van een geslachtsnaam wordt buiten de

gevallen, bedoeld in publicatie nr. 9*), thans zelden toegestaan. Aan personen van
vreemde nationaliteit pleegt geen naamsverandering te worden toegestaan. Staat-
lozen staan gelijk met Nederlanders. Bovenstaande regels hebben het karakter van
richtlijnen; in bijzondere gevallen kan anders worden beslist. Naamsverandering is
gunstbetoon.

Een verzoek om naamsverandering ten behoeve van een minderjarige is niet ont-
vankelijk, indien het niet is ingediend door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

's-Gravenhage, 8 januari 1951.

`) Uit: Het Personeel Statuut (1e jrg., 1950).
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Bijlage 2: Richtlijnen voor geslachtsnaamswijziging 1966

Richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld bij beschikking van de Minister van Justitie
van 19 augustus 1966. Deze richtlijnen vervangen de geldende en treden in wer-
king op 1 oktober 1966.

1. Verandering van onwelvoeglijke of bespottelijke namen, veel voorkomende
namen en naamstoevoeging

a. Onwelvoeglijke en/of bespottelijke geslachtsnamen komen voor verandering in
aanmerking. In het algemeen kan met omzetting van enkele letters worden vol-
staan.

b. Aan dragers van veel voorkomende namen, welke als zodanig hun onderschei-
dend vermogen verloren hebben, kan toestemming worden verleend om hun
geslachtsnaam te veranderen in een tot dusver onbekende naam. De nieuwe naam
kan onder meer door het toevoegen van een voor- of achtervoegsel aan de al dan
niet aangepaste of verkorte eigen naam worden gevormd. De nieuwe naam moet
Nederlands klinken en mag geen ongewenste associaties oproepen. Vóór het kie-
zen van de nieuwe naam dient overleg te worden gepleegd met het departement.
Er zal op worden toegezien, dat bij de naamgeving het familieverband zoveel moge-
lijk wordt gehandhaafd.

c. Naamsverandering door toevoeging van een geslachtsnaam kan worden bevor-
derd indien:
- met bewijsstukken gestaafd kan worden, dat de gevraagde dubbele naam vóór
1838 werd gevoerd;
- verzocht wordt om toevoeging van de geslachtsnaam van de moeder aan de
eigen geslachtsnaam, indien wordt aangetoond dat van de grootvader van vaders-
zijde van de moeder geen mannelijke afstammelingen in de mannelijke lijn meer in
leven zijn, van wie nog nakomelingschap te verwachten is. De gevraagde naam
moet vóór de eigen geslachtsnaam worden gevoegd.

2. Naamsverandering in andere gevallen

a. Pleegkinderen
Onder een pleegkind wordt in de eerste plaats verstaan het onwettige niet erkende
kind, dat opgevoed wordt of grootgebracht is door gehuwde pleegouders, van wie
de pleegmoeder niet de natuurlijke moeder van het kind is. Ten behoeve van zoda-
nig kind pleegt naamsverandering te worden toegestaan, indien het verzoek is
ingediend nadat het kind de leeftijd van vier jaar bereikt heeft, mits de natuurlijke
moeder van het kind en de naaste bloedverwanten van de pleegvader geen
gegronde bezwaren inbrengen.

Aan wettige of natuurlijke erkende kinderen, die bij pleegouders worden opge-
voed of zijn grootgebracht, wordt soms ook naamsverandering verleend. Voorwaar-
den voor verandering van de naam van een minderjarig wettig kind in die van zijn
pleegvader is, dat de vader en/of de moeder uit de ouderlijke macht ontzet of daar-
van ontheven zijn en noch dezen, noch de naaste bloedverwanten van de pleeg-
vader gegronde bezwaren tegen de naamsverandering hebben ingebracht. Aan
meerderjarige wettige kinderen, die op grond van gevoelens van piëteit en dank-
baarheid jegens hun opvoeder verzoeken de geslachtsnaam van hun pleegvader te
mogen dragen, kan naamsverandering worden toegestaan, als niet van gegronde
bezwaren van de wettige ouders en van de naaste bloedverwanten van de pleeg-
vader blijkt.

b. Eigen kinderen
1. Voorkinderen
Onder een voorkind wordt verstaan het onwettige kind, dat opgevoed wordt of
grootgebracht is in het gezin van de man, met wie de moeder van het (door een
andere man verwekte) kind gehuwd is. Ten aanzien van een dergelijk kind behoeft
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met de indiening van het verzoek om naamsverandering niet te worden gewacht
totdat het kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Ook hier valt te letten op
gegronde bezwaren van de naaste bloedverwanten van de pleegvader. Als voor-
kind wordt ook beschouwd het formeel-wettige, doch in feite overspelige kind van
de vrouw, dat tijdens haar vorige huwelijk door een andere man (dan haar huidige
echtgenoot) is verwekt. Er zal echter in dit geval aanleiding zijn om de gevraagde
naamsverandering te weigeren, indien de wettelijke vader zich op redelijke gronden
tegen de naamsverandering verzet of indien er andere bijzondere redenen zijn,
welke naamsverandering ongewenst maken.
2. Overspelige kinderen.
Ten behoeve van kinderen, wier wettigheid werd ontkend, kan verandering van
geslachtsnaam in die van de verwekker worden bevorderd, indien:
a. de verwekker met de moeder gehuwd is en het huwelijk bestendig wordt geacht;
b. het kind in het nieuwgevormde gezin wordt opgevoed, en
c. de naaste bloedverwanten van de verwekker geen gegronde bezwaren tegen de
naamsverandering hebben ingebracht.
Als overspelig kind wordt ook beschouwd een in feite overspelig kind, dat echter
een wettige status heeft, omdat de wettelijke vader de wettigheid niet ontkende. Er
zal echter in dit geval aanleiding zijn om de gevraagde naamsverandering te wei-
geren, indien de wettelijke vader zich op redelijke gronden tegen de naamsveran-
dering verzet of indien er andere bijzondere redenen zijn, welke naamsverandering
ongewenst maken. Is het kind geboren uit een ongehuwde vrouw, dan zijn de richt-
lijnen van toepassing, als het kind geboren is staande het huwelijk van de verwek-
ker met een andere vrouw of geboren is binnen 180 dagen na de inschrijving van
het vonnis, waarbij de verwekker van echt gescheiden werd in de registers van de
burgerlijke stand.
3. Kinderen uit concubinaat.
Ten behoeve van kinderen, verwekt uit ouders, die op grond van bestaande huwe-
lijksband of een ander wettig beletsel geen huwelijk kunnen aangaan, kan verande-
ring van de geslachtsnaam in die van de verwekker worden bevorderd, indien:
a. de verwekker en de moeder als echtgenoten samenleven en hun concubinaat
reeds tien jaar voortduurt;
b. het kind in het door hen gevormde gezin wordt opgevoed of tot zijn volwassen-
heid is opgegroeid, en
c. de naaste bloedverwanten van de verwekker geen gegronde bezwaren tegen de
naamsverandering hebben ingebracht en ook de wettige echtgeno(o)t(e) geen
bezwaren maakt.
Aan de bezwaren van de wettige echtgeno(o)t(e) zal overwegende betekenis moe-
ten worden toegekend, tenzij hij/zij zelf in concubinaatsverhouding leeft of op grond
van andere bijzondere omstandigheden de door hem/haar ingebrachte bezwaren
geacht moeten worden niet op te wegen tegen het maatschappelijk belang van de
kinderen bij de naamsverandering.
4. Stiefkinderen.
a. Minderjarige stiefkinderen.
De geslachtsnaam van de stiefvader wordt niet verleend aan het minderjarige kind,
dat de echtgenote van de stiefvader uit haar vorige - door de dood ontbonden -
huwelijk heeft meegebracht.

Is het vorige huwelijk door echtscheiding ontbonden, dan kan verandering van de
geslachtsnaam van het minderjarige stiefkind in die van de stiefvader worden
bevorderd indien:
1. de stiefvader vijf jaar met de moeder is gehuwd en het huwelijk bestendig wordt
geacht;
2. het kind in het nieuwgevormde gezin wordt opgevoed en belang bij de naams-
verandering heeft, en
3. de wettige vader en de naaste bloedverwanten van de stiefvader geen gegronde
bezwaren tegen de naamsverandering hebben ingebracht.
b. Meerderjarige kinderen.
Aan de meerderjarige stiefkinderen, die door de stiefvader zijn opgevoed en op
grond van gevoelens van piëteit en dankbaarheid jegens hem verzoeken zijn
geslachtsnaam te mogen dragen, kan naamsverandering worden toegestaan, als
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niet van gegronde bezwaren van de wettige vader en van de stiefvader blijkt.
Aan personen van vreemde nationaliteit pleegt geen naamsverandering te wor-

den verleend, tenzij het vluchtelingen of daarmede gelijk te stellen personen
betreft, dan wel personen, in wier land vrijheid op het stuk van namen bestaat.

Staatslozen staan gelijk met Nederlanders.
Bovenstaande regels hebben het karakter van richtlijnen; in bijzondere gevallen

kan anders worden beslist. Waar gesproken wordt van de `naaste bloedverwanten'
worden bedoeld de bloedverwanten in de iste graad (ouders en meerderjarige
kinderen) van degene, wiens naam wordt verzocht. In de regel zal verlof om het ver-
zoek om naamsverandering in de Nederlandse Staatscourant aan te kondigen pas
worden verleend nadat bedoelde bloedverwanten vanwege het Ministerie van Justi-
tie op het verzoek zullen zijn gehoord en door hen geen gegronde bezwaren zullen
zijn ingebracht.

Een verzoek om naamsverandering ten behoeve van een minderjarige is niet ont-
vankelijk, indien het niet is ingediend door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Het
niet aan zegelrecht onderworpen verzoek dient gericht te zijn aan H.M. de Konin-
gin.
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Bijlage 3: Richtlijnen voor geslachtsnaamswijziging 1976

Deze richtlijnen zijn vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie
van 3 december 1976 en vervangen de richtlijnen van 19 augustus 1966. Zij treden
in werking op 1 januari 1977.

In bijzondere gevallen kan van de richtlijnen worden afgeweken of buiten de
richtlijnen om naamswijziging worden verleend of geweigerd. De richtlijnen gelden
in beginsel alleen voor Nederlanders. Aan vreemdelingen wordt alleen naamswij-
ziging toegestaan indien het vluchtelingen betreft of daarmee gelijk te stellen per-
sonen, dan wel personen in wier land op het stuk van de geslachtsnaam bestaat.

Voor de toepassing van deze richtlijnen wordt onder `minderjarige' verstaan: hij
die de ouderdom van 18 jaren niet heeft bereikt en niet gehuwd is of gehuwd is
geweest.

Waar gesproken wordt van de naaste bloedverwanten van een persoon worden
bedoeld zijn bloedverwanten in de eerste graad (ouders en (meerderjarige) kinder-
en).

1. Wijzigingen van onwelvoeglijke of bespottelijke namen, namen van
vreemde herkomst en veel voorkomende namen

a. Geslachtsnamen welke kennelijk onwelvoeglijk of bespottelijk zijn komen voor
wijziging in aanmerking. In sterk sprekende gevallen dat de bespottelijkheid ver-
bandt houdt met het beroep, de maatschappelijke positie of een persoonlijke hoe-
danigheid van de drager is eveneens naamswijziging op deze grond mogelijk.
b. Geslachtsnamen welke zo veelvuldig voorkomen dat zij geen onderscheidend
vermogen hebben, komen voor wijziging in aanmerking.
c. Niet-Nederlandse geslachtsnamen van personen die door naturalisatie of door
het doen van een kennisgeving de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen en
de namen van hun kinderen komen voor wijziging in aanmerking indien de naam de
integratie van de verzoeker in de Nederlandse samenleving bemoeilijkt.
De naamswijziging dient op de meest eenvoudige wijze te worden aangebracht, bij
voorkeur door omzetting van enkele letters of door toevoeging van een voor- of ach-
tervoegsel. Is dit niet mogelijk, dan kan een nieuwe nog niet voorkomende naam
worden gekozen welke Nederlands moet klinken en geen ongewenste associaties
mag opwekken. Wijziging door toevoeging van een naam is in deze gevallen niet
toegestaan. De verzoeker dient overleg te plegen met het Ministerie van Justitie. De
gekozen naam dient bij voorkeur ook aanvaardbaar te zijn voor de naaste bloedver-
wanten van verzoeker die om dezelfde reden naamswijziging kunnen vragen.

2. Toevoeging van een naam

Toevoeging van een geslachtsnaam kan worden verleend aan meerderjarigen, uit-
sluitend in de volgende gevallen:
a. indien de verzoeker aantoont dat de toe te voegen naam deel uitmaakt van de
naam die sinds zijn voorouders ten tijde van de invoering van de burgerlijke stand
(1810-1838) als geslachtsnaam werd gevoerd (1) en niet sindsdien in onbruik is
geraakt (2);
b. indien het betreft de toevoeging van de in haar tak uitgestorven of met uitsterven
bedreigde geslachtsnaam van de moeder; de verzoeker moet dan aantonen dat
van de grootvader van vaderszijde van zijn moeder geen mannelijke afstammelin-
gen in de mannelijke lijn meer in leven zijn van wie nog nakomelingenschap is te
verwachten. De toe te voegen naam moet vóór de eigen geslachtsnaam worden
geplaatst.

3. Naamswijziging in andere gevallen
a. Stiefkinderen
1. Minderjarige stiefkinderen
De geslachtsnaam van de stiefvader kan aan een minderjarig kind worden verleend
indien de moeder met de stiefvader is gehuwd, zij gedurende ten minste vijf jaar als
echtgenoten hebben samengeleefd, hun huwelijk bestendig wordt geacht en het
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kind in het nieuw gevormde gezin wordt opgevoed.
De vader van het kind of, indien deze is overleden, diens ouders en de naaste

bloedverwanten van de stiefvader worden op het verzoek gehoord. Het verzoek
wordt afgewezen indien het belang van het kind zich tegen de naamswijziging ver-
zet of de vader tegen de naamswijziging bezwaar heeft gemaakt op grond van zijn
overtuiging, dat zijn kinderen zijn naam behoren te dragen. Niettemin kan aan zijn
bezwaren worden voorbijgegaan, indien
a. de vader niet de verwekker is van het kind; of
b. tussen de vader en het kind geen of hoegenaamd geen contact bestaat; of
c. het kind, de leeftijd van 14 jaar bereikt hebbende en bekend zijnde met zijn
afstamming, zelf de naamswijziging wenst; of
d. de houding en het gedrag van de vader niet in overeenstemming zijn met de
bezwaren; of
e. de bezwaren geacht moeten worden niet op te wegen tegen het maatschappelijk
belang van het kind bij de naamswijziging.

2. Meerderjarige stiefkinderen
a. Aan meerderjarige stiefkinderen die op grond van gevoelens van verbondenheid
met en dankbaarheid jegens hun stiefvader, door wie zij zijn opgevoed, verzoeken
diens geslachtsnaam te mogen dragen kan naamswijziging worden verleend indien
de stiefvader met het verzoek instemt. De vader van verzoeker en de naaste bloed-
verwanten van de stiefvader worden op verzoek gehoord.
b. Stiefkinderen aan wie in overeenstemming met de hiervoor onder 1 vermelde
richtlijn de naam van hun stiefvader is verleend, kunnen na het bereiken van de
meerderjarigheid op hun verzoek hun oorspronkelijke geslachtsnaam herkrijgen.

b. Kinderen uit een buitenhuwelijkse samenleving
Aan kinderen uit een buitenhuwelijkse samenleving van ouders die op grond van
een bestaand huwelijk of een ander wettelijk beletsel geen huwelijk kunnen aan-
gaan kan de geslachtsnaam van hun verwekker worden verleend indien de verwek-
ker en de moeder gedurende tenminste 5 jaren in een bestendige relatie samen-
leven en het kind in het gezin wordt opgevoed of tot aan zijn meerderjarigheid is
opgevoed.

De wettige echtgenoot van de moeder c.q. de echtgenote van de verwekker en
diens naaste bloedverwanten worden op het verzoek gehoord. Het verzoek wordt
afgewezen indien het belang van het kind zich tegen de naamswijziging verzet; of
1. de wettige vader tegen de naamswijziging bezwaar heeft gemaakt op grond van
haar overtuiging, dat alleen de uit haar huwelijk met de verwekker geboren kinder-
en diens geslachtsnaam behoren te dragen. Niettemin kan aan die bezwaren wor-
den voorbijgegaan indien
a. het kind, de leeftijd van 14 jaar bereikt hebbende en bekend zijnde met zijn
afstamming, zelf de naamswijziging wenst; of
b. de houding en het gedrag van de wettige echtgenoot/echtgenote niet in overeen-
stemming zijn met zijn/haar bezwaren; of
c. de bezwaren geacht moeten worden niet op te wegen tegen het maatschappelijk
belang van het kind bij de naamswijziging.

c. Pleegkinderen
Onder pleegkind wordt verstaan het kind dat als een eigen kind is of wordt onder-
houden en opgevoed door gehuwde pleegouders, die niet de ouders van het kind
zijn.

1. Minderjarige pleegkinderen
De geslachtsnaam van de pleegvader kan worden verleend aan het minderjarige
pleegkind, indien het huwelijk van de pleegouders bestendig wordt geacht en het
kind door de pleegouders wordt opgevoed.

De ouder(s) van het kind en de naaste bloedverwanten van de pleegvader wor-
den op verzoek gehoord.

Het verzoek wordt afgewezen indien het belang van het kind zich tegen de
naamswijziging verzet of een (de) ouder(s) tegen de naamswijziging bezwaar heeft
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(hebben) ingebracht op grond van de overtuiging dat het kind de naam van de
vader/moeder behoort te dragen. Niettemin kan aan deze bezwaren worden voor-
bijgegaan, indien
a. tussen de ouder(s) en het kind geen of hoegenaamd geen contact bestaat; of
b. het kind, de leeftijd van 14 jaar bereikt hebbende en bekend zijnde met zijn
afstamming, zelf de naamswijziging wenst; of
c. de houding en het gedrag van de ouder(s) niet in overeenstemming zijn met haar
of hun bezwaren; of
d. de bezwaren geacht moeten worden niet op te wegen tegen het maatschappelijk
belang van het kind bij de naamswijziging.

2. Meerderjarige pleegkinderen
a. Aan meerderjarige pleegkinderen die op grond van gevoelens van verbonden-
heid met en dankbaarheid jegens hun pleegouders, door wie zij zijn opgevoed, ver-
zoeken de geslachtsnaam worden verleend indien de pleegvader met het verzoek
instemt.

De ouder(s) van het kind en de naaste bloedverwanten van de pleegvader wor-
den op het verzoek gehoord.
b. Pleegkinderen aan wie in overeenstemming met de hiervoor onder 1 vermelde
richtlijn de naam van hun pleegvader is verleend, kunnen na het bereiken van de
meerderjarigheid op hun verzoek hun oorspronkelijke geslachtsnaam herkrijgen.
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Bijlage 4: Nieuwe richtlijnen voor geslachtsnaamswijziging m.i.v. 1 juni 1980
van kracht*)

3. Wijziging van de geslachtsnaam van een kind in die van zijn moeder

A. Stiefkinderen
1. Minderjarigen
Aan een minderjarig stiefkind kan in zijn belang de geslachtsnaam van de stief-
vader worden verleend indien deze een jaar met de moeder is gehuwd, hun huwe-
lijk bestandig wordt geacht, het kind in het nieuw gevormde gezin wordt opgevoed
en de stiefvader met het verzoek instemt.

De vader van het kind en de naaste bloedverwanten van de stiefvader worden op
het verzoek om naamswijziging gehoord. Is het huwelijk van de ouders door de
dood van de vader ontbonden dan worden in plaats van de vader diens ouders
gehoord.

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

2. Meerderjarigen
Aan een meerderjarig stiefkind kan op zijn verzoek de geslachtsnaam van de stief-
vader worden verleend, indien deze hem heeft opgevoed en met het verzoekt
instemt.
De vader van de verzoeker en de naaste bloedverwanten van de stiefvader worden
op het verzoek gehoord.

Stiefkinderen aan wie in overeenstemming met de hiervoor onder 1 vermelde
richtlijn de naam van hun stiefvader is verleend, kunnen na het bereiken van de
meerderjarigheid op hun verzoek hun oorspronkelijke geslachtsnaam herkrijgen.

B. Kinderen uit een buitenhuwelijkse samenleving
1. Minderjarigen
Aan een minderjarig kind uit een buitenhuwelijkse samenleving kan in zijn belang
de geslachtsnaam van zijn verwekker worden verleend indien de verwekker en de
moeder gedurende vijf jaar in een bestendige relatie samenleven en het kind wordt
opgevoed in het gezin waarvan de verwekker en de moeder aan het hoofd staan.

De echtgenoot van de moeder c.q. de echtgenote van de verwekker en diens
naaste bloedverwanten worden op het verzoek om naamswijziging gehoord. Het
verzoek wordt afgewezen indien:
a. de wettige vader tegen de naamswijziging bezwaar heeft gemaakt op grond van
zijn mening dat de staande zijn huwelijk met de moeder geboren kinderen zijn
geslachtsnaam behoren te dragen; of
b. de echtgenote van de verwekker tegen de naamswijziging bezwaar heeft
gemaakt op grond van haar mening, dat alleen de uit haar huwelijk met de verwek-
ker geboren kinderen diens geslachtsnaam behoren te dragen. Niettemin kan aan
die bezwaren worden voorbijgegaan, indien:
a. het kind, de leeftijd van 12 jaar bereikt hebbende en bekend zijnde met zijn
afstamming, zelf de naamswijziging wenst; of
b. de bezwaren niet opwegen tegen het belang van het kind bij de naamswijziging.

*) De paragrafen 1 en 2 luiden hetzelfde als in 1976; vandaar dat ze hier niet worden afgedrukt. Belangrijk-
ste aanvulling in paragraaf 3 is de categorie: kinderen uit één-oudergezin (3C). Voor een toelichting bij deze
richtlijnen zie de Staatscourant van 9 mei 1981 (nr. 89).
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2. Meerderjarigen
Aan een meerderjarig pleegkind kan op zijn verzoek de geslachtsnaam van de
pleegvader worden verleend indien deze hem heeft opgevoed en met het verzoek
instemt.

De ouders van het kind en de naaste bloedverwanten van de pleegvader worden
op het verzoek gehoord.

Pleegkinderen aan wie in overeenstemming met de onder 1 vermelde richtlijn de
geslachtsnaam van hun pleegvader is verleend, kunnen na het bereiken van de
meerderjarigheid op hun verzoek hun oorspronkelijke geslachtsnaam herkrijgen.

C. Kinderen uit een één-ouder gezin.
1. Minderjarigen
Aan een minderjarig wettig, gewettigd of erkend kind kan in zijn belang de
geslachtsnaam van de moeder worden verleend, indien het huwelijk van de ouders
is ontbonden of, indien geen huwelijk heeft plaatsgevonden, de relatie van de moe-
der met de erkenner is verbroken en vervolgens de moeder vijf jaar het kind alleen
heeft opgevoed en wijziging van deze situatie niet aannemelijk is.

De vader van het kind en de naaste bloedverwanten van de moeder worden op
het verzoek om naamswijziging gehoord. Is het huwelijk van de ouders door de
dood van de vader ontbonden dan worden in plaats van de vader diens ouders
gehoord.

Het verzoek wordt afgewezen indien de vader bezwaar heeft tegen de naamswij-
ziging omdat hij van mening is dat zijn kinderen zijn geslachtsnaam behoren te dra-
gen. Aan het bezwaar van de vader kan worden voorbijgegaan, indien:
a. tussen de vader en het kind geen of nagenoeg geen contact bestaat; of
b. het kind, de leeftijd van 12 jaar bereikt hebbende en bekend zijnde met zijn
afstamming, zelf de naamswijziging wenst; of
c. het bezwaar niet opweegt tegen het belang van het kind bij de naamswijziging.

2. Meerderjarigen
Aan een meerderjarig wettig, gewettigd of erkend kind kan op zijn verzoek de
geslachtsnaam van zijn moeder worden verleend, indien het huwelijk van de
ouders is ontbonden of, indien geen huwelijk heeft plaatsgevonden, de relatie van
de moeder met de erkenner is verbroken en vervolgens de moeder het kind alleen
heeft opgevoed en met het verzoek instemt.

De vader van de verzoeker en de naaste bloedverwanten van de moeder worden
op het verzoek gehoord.

Kinderen aan wie in overeenstemming met de onder 1 genoemde richtlijn de
naam van hun moeder is verleend, kunnen na het bereiken van de meerderjarig-
heid op hun verzoek hun oorspronkelijke geslachtsnaam herkrijgen.

D. Pleegkinderen
1. Minderjarigen
Aan een minderjarig pleegkind kan in zijn belang de geslachtsnaam van de pleeg-
vader worden verleend indien het huwelijk van de pleegouders bestendig wordt
geacht en het kind door de pleegouders wordt opgevoed.

De ouders van het kind en de naaste bloedverwanten van de pleegvader worden
op het verzoek om naamswijziging gehoord.

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

Niettemin kan aan deze bezwaren worden voorbijgegaan, indien:
a. tussen de ouders en het kind geen of nagenoeg geen contact bestaat; of
b. het kind, de leeftijd van 12 jaar bereikt hebbende en bekend zijnde met zijn
afstamming, zelf de naamswijziging wenst; of
c. de bezwaren niet opwegen tegen het belang van het kind bij de naamswijziging.
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Empirische verkenningen
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1 Vraagstelling en informatiebronnen

1.1 Vraagstelling
In het voorafgaande literatuuronderzoek ontbreekt - noodgedwongen bij gebrek
aan materiaal - elke informatie zowel over de opvattingen van de betrokkenen
over het thans in ons land geldend naamstelsel alsook over hun feitelijke gedrag in
deze en de motieven daarvoor. Het behoeft geen uitgebreid betoog dat de wet-
gever, geconfronteerd met een verzoek tot wijziging van dit stelsel, over dergelijke
informatie wenst te beschikken alvorens tot een oordeel te komen.

Aan de empirische verkenningen, waartoe bij constatering van die lacune in de
informatie besloten is, liggen de navolgende vragen ten grondslag.
1. Bestaan er binnen de Nederlandse bevolking verschillen in kennis met betrek-

king tot het naamrecht en zo ja, welke factoren kunnen daarmee in verband
worden gebracht?

2. Welke zijn de opvattingen over het huidige naamstelsel die bij de verschillende
bevolkingscategorieën leven en wat zijn de eventuele bezwaren die men heeft?
Welke factoren hangen met dit gegeven samen?

3. Bestaan er verschillen in het feitelijk naamgevingsgedrag van en ten aanzien
van gehuwde vrouwen in Nederland en zo ja, hoeveel en welke vrouwen
gebruiken tijdens hun huwelijk hun eigen achternaam?

4. Wat zijn de motieven van gehuwde vrouwen om hun eigen achternaam te
gebruiken en is het zo dat ze daardoor problemen ondervinden? Welke proble-
men zijn dat en van welke kant komen ze?

1.2 Opzet en samenhang van de verschillende onderzoeken
Langs verschillende wegen is door ons materiaal verzameld met behulp waarvan
de bovengestelde vragen beantwoord kunnen worden. In het onderstaande zal van
elke onderzoeksbron waaruit hier geput wordt een beschrijving gegeven worden
omtrent de opzet, de omvang en de gebruikswaarde ervan. Tevens zal de samen-
hang tussen de informatiebronnen aandacht krijgen.

Allereerst beschikken wij over een a-selecte steekproef uit de Nederlandse bevol-
king. Deze steekproef - 1038 personen groot (respons: 74%) - mag, gelet op de
omvang en samenstelling naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, provincie en type
woongemeente van de ondervraagden, beschouwd worden als representatief voor
de bevolking van 18 tot en met 69 jaar'). Aan de betrokkenen werden vragen
gesteld omtrent hun kennis van het huidige naamstelsel, het al of niet ervaren heb-
ben van problemen voortvloeiend uit dit stelsel, eventueel bestaande wensen tot
wijziging ervan, het feitelijk naamgevingsgedrag en, indien relevant, hun motieven
voor dit gedrag. De enquête geschiedde mondeling. In het vervolg zal dit onderzoek
worden aangeduid als het `Bevolkingsonderzoek'.

1) Voor een nauwkeurige beschrijving van de samenstelling van deze steekproef en de toetsing ervan op
representativiteit wordt verwezen naar Meningen van de Nederlandse bevolking over alimentatie na echt-
scheiding door C. (Dozijn en C. van der Werff, Staatsuitgeverij, 1981. Het betreft hier een interimrapport van
een onderzoek waarvan de respondenten ondervraagd zijn over zowel de geslachtsnaamgeving als het
vraagstuk van alimentatie na echtscheiding. Ook voor gegevens over het bestand van ooit-gescheiden
mensen (waarover later in de tekst van dit hoofdstuk wordt gesproken) kan hiernaar verwezen worden.
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Omdat verwacht mocht worden, dat in de steekproef het aantal gehuwde
vrouwen, dat hun eigen achternaam gebruikt(e) te gering zou zijn om die categorie
zinvol te betrekken, is besloten om langs een andere weg een apart bestand van
deze vrouwen op te bouwen. Deze categorie werd getraceerd via door het Neder-
lands Instituut voor Publieke Opinie en Marktonderzoek (NIPO) uitgevoerde week-
peilingen, waarin gedurende 10 weken een aantal specifieke vragen werden
gesteld aan gehuwde vrouwen.

Het betrof vragen naar het feitelijk naamgevingsgedrag, naar de motieven ervan
en naar de bereidheid om aan een vervolgonderzoek mee te werken. In de periode
van 26 november 1979 tot 12 februari 1980 zijn er door de enquêteurs van het NIPO
- via de gebruikelijke `random walk'-procedure2) - 15.042 gehuwde vrouwen
ondervraagd (77% van het in totaal benaderd aantal huishoudens).

Het NIPO omschrijft de totale steekproef als representatief. Uit deze steekproef is
op ons verzoek wederom een a-selecte steekproef getrokken van 1039 vrouwen.
Aldus beschikken we over een 'controlegroep' waarmee de vrouwen die hun eigen
naam gebruiken vergeleken kunnen worden. Door ons is nagegaan of de laatst-
genoemde steekproef representatief geacht kan worden voor de gehele populatie
gehuwde vrouwen in ons land. Hoewel er - zoals bijlage 1 aangeeft - sprake is
van enige afwijking wat betreft de leeftijdsverdeling en de urbanisatiegraad van
gemeenten waarin de vrouwen wonen, kan de steekproef van gehuwde vrouwen
als een redelijke benadering van de populatie beschouwd worden. Deze enquête
wordt in het vervolg aangeduid als `Screeningsenquête'.

Van de 15.042 gehuwde vrouwen gaven 202 (1.3%) te kennen tijdens hun huwe-
lijk ooit hun eigen achternaam gebruikt te hebben respectievelijk dit thans te doen.
Beperkt men zich tot de laatstgenoemden (N = 149), dan valt hier op te merken dat
dit een categorie is die op een aantal kenmerken duidelijk afwijkt van de totale cate-
gorie gehuwde vrouwen; in hoofdstuk 3 gaan wij daarop nader in. Van de bedoelde
vrouwen was 53% bereid tot medewerking aan nader onderzoek. Zoals te verwach-
ten treedt hier een moment van selectie op dat gevolgen kan hebben voor de
samenstelling van de responsgroep van het vervolgonderzoek. In bijlage 2 wordt dit
inderdaad optredende effect in kaart gebracht. Het zijn binnen de groep vrouwen
die thans hun eigen naam gebruiken met name degenen die kort gehuwd zijn en de
vrouwen die zich niet tot een kerkelijke groepering rekenen die significant vaker
bereid waren tot deelname aan verder onderzoek dan de langer gehuwden respec-
tievelijk de vrouwen met een religieuze overtuiging.

Aan het onderzoekbureau Research en Marketing BV is vervolgens de opdracht
verstrekt om al de via de screeningsenquête getraceerde gehuwde vrouwen (die tij-
dens hun huwelijk hun eigen achternaam gebruik(t)en en die bereid waren tot een
vraaggesprek) èn hun echtgenoten te ondervragen. In de periode van 15 sep-
tember tot 18 october 1980 werden 143 gesprekken gevoerd: 67 complete echt-
paren en 9 gehuwde vrouwen werden geïnterviewd. Dit impliceert een respons van
82%. Voor de samenstelling van de respons wordt verwezen naar bijlage 3. Dit
onderzoek wordt aangeduid als het `Vervolgonderzoek'.

Een andere categorie vrouwen die in deze relevant geacht kan worden is die met
echtscheidingservaring. Bij hen zal zich vaak het probleem voordoen dat de kinder-
en een andere achternaam hebben dan de vrouw. Ook voor deze categorie geldt
dat verwacht mocht worden dat ze in te geringe mate in de ten behoeve van het
bevolkingsonderzoek te trekken steekproef vertegenwoordigd zouden zijn. Van-
daar dat ook van deze categorie een apart bestand opgebouwd zou moeten worden
ten behoeve van de analyse. Een prettige bijkomstigheid van de combinatie van dit
onderzoek met dat naar de opvattingen van de Nederlandse bevolking omtrent ali-
mentatie na echtscheiding was, dat een dergelijk bestand toch al noodzakelijk was.
Wederom is dit gebeurd met behulp van een door het NIPO uitgevoerde screening.

2) Bij deze procedure wordt uitgegaan van a-select gekozen startadressen. Op een volgens schema
vanuit deze startpunten gekozen adressen wordt aan de bewoners gevraagd een vraaggesprek te willen
toestaan. Deze eenvoudige methode heeft als groot nadeel dat vooral die mensen in de steekproef vallen
die thuis zijn; de meer uithuizigen worden slechts in beperkte mate bereikt. Uiteraard kan men dit bezwaar
enigermate trachten te ondervangen door op verschillende tijdstippen van de dag te interviewen.
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Het resultaat was dat 469 personen bereid bleken tot deelname aan het onderzoek;
daarvan werden uiteindelijk 386 personen (82%) geïnterviewd. Zoals gesteld is in
het rapport waarnaar boven werd verwezen, is het moeilijk te beoordelen of deze
groep 'ooit-gescheidenen' representatief is voor de totale categorie personen in de
bevolking met echtscheidingservaring vanwege het gebrek aan gegevens over die
totale categorie. Uit een aantal aanwijzigingen mag echter opgemaakt worden dat
de geïnterviewden bij benadering een doorsnee vormen van de ooit-gescheidenen
in ons land. Naar dit onderzoek wordt in het onderstaande verwezen wanneer
sprake is van het onderzoek 'Gescheidenen'.

Tenslotte is er nog een vijfde informatiebron waaruit hier geput wordt: het 'Brie-
venonderzoek'. Via de screeningsenquête kon slechts een zeer beperkt inzicht
verkregen worden zowel in de motieven van gehuwde vrouwen om hun eigen naam
te gebruiken als in de mogelijkerwijs uit dit gedrag voortvloeiende problemen waar-
mee ze te maken krijgen. Daarom is besloten om langs een andere weg deze infor-
matie te verzamelen. In dat kader zijn door het WODC drie vrouwenbladen - Opzij,
Margriet en Viva - benaderd met het verzoek een oproep te plaatsen die gericht
was tot gehuwde vrouwen die hun eigen achternaam gebruiken. Daarin werd hen
gevraagd hun motieven en hun ervaringen (positieve en negatieve) op schrift te
stellen én ons toe te zenden. De oproepen verschenen in de periode maart tot mei
1980 en de - bruikbaré - respons bedroeg 462 brieven. Bij een langs een derge-
lijke weg verkregen respons mag men er niet van uitgaan dat deze een represen-
tatieve doorsnee vormt van de populatie gehuwde vrouwen die hun eigen naam
voeren; integendeel men moet erop verdacht zijn voornamelijk een meer 'extreem'
segment ervan te bereiken3). Dat vormt op zichzelf geen probleem binnen het
kader van dit deel van het onderzoek welk primair gericht is op het inventariseren
van motieven en problemen eerder dan op het doen van generaliserende uitspra-
ken daaromtrent. Dat de verwachting gewettigd is blijkt uit bijlage 4 waar de groep
brievenschrijfsters op een aantal kenmerken vergeleken wordt met de thans hun
eigen naam gebruikende vrouwen uit de screeningsenquête. De briefschrijfsters
blijken over het algemeen jonge, kort gehuwde vrouwen die, in vergelijking met de
respons uit de screeningsenquête, een hoog opleidingsnivo hebben.

Ter afronding en samenvatting van deze paragraaf worden in het onderstaande
overzicht alle deelonderzoeken samengebracht.

Aanduiding Respons Methode van Steekproef
onderzoek omvang onderzoek aanduiding

1. Bevolkingsonderzoek 1038 gestructureerde

mondelinge enquête representatief

2. Gescheiden 386 representatief
3. Screeningsenquête 202 representatief
4. Vervolgonderzoek 143 niet-representatief
5. Brievenonderzoek 462 inhoudsanalyse niet-representatief

1.3 Opzet van het rapport
In dit hoofdstuk is allereerst de vraagstelling van de empirische verkenningen toe-
gelicht en vervolgens zijn de verschillende door ons uitgevoerde deelonderzoeken
kort omschreven. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de kennis omtrent het
naamstelsel bij de Nederlandse bevolking. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen de regeling met betrekking tot de naam van de gehuwde vrouw en die welke
betrekking heeft op de naam van het kind. Hoofdstuk 3 verschaft de antwoorden op
de vraag naar het aantal gehuwde vrouwen dat op dit moment in ons land de eigen
naam gebruikt en welke vrouwen dit doen. De motieven die deze vrouwen heb-

3) Uit het feit dat - zoals uit analyses van het fenomeen (ingezonden) brievenschrijven wel is gebleken

(vgl. Brunt, 1977) - men niet te doen heeft met een representatieve doorsnee van de betrokken populatie,

mag nog niet afgeleid worden dat het alleen om querulanten gaat. Van Gorkum (van Gorkum, 1967) heeft

terecht enkele kritische kanttekeningen gemaakt ten aanzien van het veelal negatieve oordeel over deze
schrijvers. Dat geldt onzes inziens ook voor deze briefschrijfsters.
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ben om hun naam te blijven gebruiken ende moeilijkheden die ze daardoor on-
dervinden; dat alles vormt het onderwerp van hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft
inzicht in de mate waarin bij de bevolking bezwaren leven ten opzichte van het
huidige naamstelsel, en welke bezwaren dit zijn. In aansluiting daarop wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de bij de bevolking bestaande voorkeur voor
alternatieve naamstelsels. Het rapport wordt in hoofdstuk 6 afgerond met een
samenvatting en een nabeschouwing.
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2 Kennis omtrent het naamstelsel bij de
bevolking

2.1 Inleiding
Bij een deel van de huidige bevolking bestaat op dit moment enige ontevredenheid
over het naamstelsel. De literatuurstudie maakt daarvan gewag en tracht op enigs-
zins schetsmatige wijze deze gevoelens in een historische context te plaatsen (vgl.
hoofdstuk 3). Alvorens we in dit deel zullen proberen de groep van ontevredenen
nader te identificeren met betrekking tot de omvang en dé samenstelling ervan, is
het van belang eerst een andere vraag op te werpen en te beantwoorden. Dat is de
vraag naar de kennis van het naamstelsel bij onze bevolking. Het maakt immers
voor een beoordeling van aan de oppervlakte gekomen onvrede wel uit of deze
berust op een overwegend juiste of onjuiste kennis van zaken.

In dit hoofdstuk worden twee zaken aan de orde gesteld. Eerst wordt een over-
zicht gegeven van de mate van kennis omtrent ons stelsel bij de bevolking. Daarbij
zal een onderscheid gemaakt worden tussen de regeling betreffende de naam van
de gehuwde vrouw en die aangaande de achternaam van de kinderen. Vervolgens
wordt nagegaan welke factoren samen blijken te hangen met - en van invloed
geacht mogen worden op - de mate waarin mensen feitelijk geïnformeerd blijken.

2.2 De mate van kennis
Om inzicht te krijgen in de mate waarin de mensen op de hoogte zijn van het naam-
stelsel in ons land hebben we alle ondervraagden 6 uitspraken voorgelegd waarvan
ze de juistheid of onjuistheid konden aangeven. In de onderstaande tabel staan de
uitspraken en de daarop gegeven antwoorden. Het juiste antwoord staat daarbij
cursief vermeld.

Tabel 2.1. Zes uitspraken met betrekking tot kennis van het naamstelsel en de antwoorden daarop,
weergegeven in procenten

juist onjuist weet niet

- een getrouwde vrouw is verplicht de
achternaam van haar man te gebruiken 43 50 7 100

- een getrouwde vrouw mag altijd zonder

meer de achternaam van haar man gebruiken 90 6 4 100
- een getrouwde man mag altijd zonder meer

de achternaam van zijn vrouw gebruiken 6 83 11 100
- kinderen krijgen altijd de achternaam van

de vaderlechtgenoot (als die er is) 89 9 2 100
- als men aangifte doet van de geboorte van

een kind kan men vragen het kind de achter-
naam van de echtgenote te geven i.p.v. van
die van de echtgenoot 3 1 6 00

- het kind van een ongehuwde moeder krijgt
altijd de achternaam van de moeder 80 14 6 100

Een aantal kanttekeningen dienen hier gemaakt te worden. Allereerst met betrek-
king tot de kennis omtrent de regeling van de naam van de gehuwde vrouw. Het
blijkt dat 90% van de ondervraagden weet dat een gehuwde vrouw de naam van
haar man mag dragen. Dat is een hoog percentage en als indicator voor de mate
van kennis is het zeker geflatteerd. Dat blijkt wel uit het feit dat 43% van de respon-

50



denten de eerste uitspraak onjuist beantwoordt in de mening dat de gehuwde
vrouw verplicht is door de wetgever om de naam van haar echtgenoot te voeren.
Hier doet zich naar alle waarschijnlijkheid de macht van de gewoonte voelen. Het is
in deze interessant op te merken dat bij de respondenten van het vervolgonder-
zoek (vrouwen die hun eigen naam tijdens het huwelijk gebruik(t)en en hun echt-
genoten) het antwoordpatroon op de eerste uitspraak duidelijk anders is in die zin
dat 85% weet dat de vrouw niet verplicht is tegenover 12% die dit abusievelijk wel
meent. Het antwoordpatroon van de gescheidenen houdt het midden tussen de
twee bovenstaande; 60% geeft het correcte en 36% het foutieve antwoord op de
voorgelegde uitspraak.

Wat de kennis omtrent de regeling van de achternaam van de kinderen betreft:
89% van de ondervraagden weet dat het kind de achternaam van vader krijgt. Toch
is 23% van de mensen van mening dat men kan vragen om het een andere naam te
geven, hetgeen onjuist is. Afgaande op de vraag omtrent de naam van een kind van
een ongehuwde moeder zou men kunnen concluderen dat de kennis hieromtrent
zeer gering is. Slechts 14% geeft het goede antwoord. De mening dat het kind van
een ongehuwde moeder altijd haar naam krijgt is onjuist omdat bij een latere erken-
ning van dat kind door de vader het kind ook diens naam krijgt.

Vormt het bovenstaande een algemene indruk op basis van overall-cijfers, men
kan ietwat nauwkeuriger te werk gaan en per respondent een kennisscore voor de
twee afzonderlijke terreinen berekenen. Dat is gedaan door het sommeren van het
aantal goede antwoorden en vervolgens een indeling te maken in geringe kennis
(maximaal 1 goed antwoord), gemiddelde kennis (2 goede antwoorden) en veel
kennis (alle vragen juist beantwoord). In de onderstaande tabel wordt de verdeling
van de scores op beide terreinen weergegeven, zowel voor het bevolkingsonder-
zoek, het vervolgonderzoek als dat onder de gescheidenen.

Tabel 2.2. De mate van kennis met betrekking tot ons naamstelsel wat betreft de achternaam van de
gehuwde vrouw en die van het wettige kind, voor verschillende onderzoekpopulaties, weergegeven
in procenten

Onderzoekpopulatie
mate van kennis

gering gemiddeld veel

Achternaam gehuwde vrouw
Bevolkingsonderzoek 14 48 28 100 (N = 1038)
Vervolgonderzoek 5 24 71 100 (N = 143)
Gescheidenen 8 43 49 100 (N = 374)

Achternaam wettig kind

Bevolkingsonderzoek 36 56 8 100
Vervolgonderzoek 33 47 20 100
Gescheidenen 33 56 11 100

Deze tabel geeft aan dat de kennis omtrent de regeling van de achternaam van de
gehuwde vrouw over het algemeen adequater is dan die omtrent de naam van het
kind. Met betrekking tot het laatste valt tevens te vermelden dat nadere analyse aan
het licht bracht dat de mate van kennis bij mensen met kinderen niet beter is dan
die bij mensen zonder kinderen. Bij de twee deelpopulaties - de gescheidenen en
het vervolgonderzoek - ligt, ook dit toont de tabel, het nivo van kennis ietwat
hoger dan bij de totale bevolking. Het meest afwijkend is de antwoordverdeling in
de respons van het vervolgonderzoek. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in
samenstelling van de responsgroepen.

Hierin ligt ook de verklaring voor het opvallende verschil in kennis tussen beide
deelpopulaties waar het de naam van de gehuwde vrouw betreft. In het vervolgon-
derzoek blijkt 71% van de respondenten goed geïnformeerd, bij de gescheidenen
bedraagt dit 50%. Wanneer men tevens in ogenschouw neemt dat er tussen de
mate van kennis omtrent de naam van de gehuwde vrouw en die van het kind nau-
welijks of geen sprake van samenhang is, dan dringt zich de vraag op naar de ken-
merken van de verschillende kennisgroepen. Die vraag vormt onderwerp van de
navolgende paragraaf.
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2.3 Samenhangen tussen kennis en maatschappelijke kenmerken
Ten aanzien van beide kennisgebieden is afzonderlijk nagegaan of er samenhan-
gen bestaan tussen de mate van geïnformeerd zijn van mensen en een aantal
maatschappelijke kenmerken, om aldus een 'sociale fundering' van de kennis te
kunnen traceren. Is de kennis omtrent beide zakén al of niet duidelijk gebonden
aan bepaalde sociale categorieën binnen onze samenleving? Ter beantwoording
hebben wij de samenhangen nagegaan met in onze ogen relevant te achten ken-
merken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, de mate van scholing, de politieke
voorkeur en de houding ten opzichte van de emancipatie van de vrouw.

Wat de naam van het wettige kind aangaat, er blijkt tussen de mate van kennis hier-
omtrent en de bovengenoemde kenmerken slechts sprake van (zeer) zwakke en
statistisch niet of nauwelijks significante samenhangen. Slechts vermeldenswaard
is het feit dat mensen in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 34 jaar en de per-
sonen met een hoge (universitaire) opleiding enigszins oververtegenwoordigd zijn
in de categorie 'goed geïnformeerd'. Hier manifesteert zich de invloed van het alge-
mene ontwikkelingsniveau.

Geheel anders is de situatie inzake de spreiding van de kennis omtrent de regeling
van de achternaam van de gehuwde vrouw. Afgezien van het kenmerk geslacht dat
ook hier irrelevant blijkt, specificeren de overige kenmerken de verschillende 'ken-
nisdragers' wel degelijk. De samenhangen tussen de verschillende kenmerken
kunnen goed in beeld gebracht worden door de in figuur 2.1 weergegeven gra-
fische representatie van een Homals-analyse. (Voor een toelichting op deze ana-
lysetechniek zij verwezen naar bijlage 5). Hier is - terwille van de interpretatie van
deze figuur - slechts van belang het volgende op te merken.

De categorieën van de in de analyse betrokken variabelen worden weergegeven
als punten. Hierbij geldt dat de afstand tussen de punten een afspiegeling vormt
van de mate van samenhang tussen de desbetreffende antwoordcategorieën. Dicht
bij elkaar liggende punten staan derhalve voor een in bepaalde opzichten sterk
homogene groep respondenten.

Zichtbaar is dat zich drie klusters aftekenen rondom de drie kenniscategorieën.
Wat de samenhang tussen kennis en leeftijd betreft, het blijkt dat mensen van 50
jaar en ouder over het algemeen minder goed geïnformeerd zijn in deze dan de
jongeren (<34 jaar)1). Tevens kan men zien dat er een duidelijke samenhang
bestaat tussen de mate van scholing en de kennis. Mensen met alleen een lagere
opleiding treft men naar verhouding meer aan bij de categorie met een gemiddeld
kennisniveau terwijl de hoger opgeleiden over het algemeen beter op de hoogte zijn
van de regeling.2) Interessant is het te zien dat de houding die men heeft ten
opzichte van de vrouwenemancipatie samenhang vertoont met de kennis omtrent
het naamstelsel.3) Van degenen die positief staan tegenover de vrouwenemancipa-
tie is 47% goed geïnformeerd en 24% slecht; van degenen met een negatieve hou-
ding bedragen de percentages respectievelijk 21% en 27%. Dit gegeven is een eer-
ste vingerwijzing in de richting dat de interesse voor het thema van de naam van de
gehuwde vrouw typerend is voor de sociaal-culturele ontwikkelingen in onze
samenleving gedurende de laatste twee decennia. Binnen die context is ook het in
de analyse naar voren komende beeld met betrekking tot de samenhang tussen de

1) De excentrische positie van de categorie 4 24 jaar wordt veroorzaakt door de relatieve ondervertegen-
woordiging van die categorie (vgl. bijlage 1).

2) Dat de middelbaar opgeleiden excentrisch liggen hangt samen met de positie van de jongste leeftijd-
categorie. Omdat de groep universitair geschoolden relatief gering is, wordt ook deze aan de buitenzijde
van de oplossing gelocaliseerd.

3) Interessant is het hierbij aan te tekenen dat er een heel wat minder sterke samenhang bleek tussen
kennis en emancipatoir gedrag. Door te vragen naar de bestaande taakverdeling in huis met betrekking tot
een aantal activiteiten kon door ons worden vastgesteld in welke mate personen zich emancipatoir, d.w.z.
roldoorbrekend gedragen.
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Figuur 2.1. Weergave van HOMALS-analyse met betrekking tot de mate van kennis omtrent wettelijke
regeling van de naam van de gehuwde vrouw en vier maatschappelijke kenmerken bij de Nederland-
se bevolking (N =1038).
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kennis en de politieke voorkeur niet onverwacht. Goed geïnformeerden treft men
aan in de gelederen van de PSP, PPR, D'66 en de VVD. Hier spelen een tweetal
effecten een rol. Enerzijds de mate van scholing van de aanhangers van de partijen
(waarbij met name de PSP, PPR en de VVD een sterke vertegenwoordiging van de
universitair geschoolden te zien geven), anderzijds de mate van progressiviteit (in
termen van houding ten opzichte van de emancipatie-beweging). Wat dit laatste
betreft blijken partijen als de PSP, PPR en D'66 zeer duidelijk gedomineerd door
personen met een positieve houding. Gelet op dit alles is de positie van de twee
'echte' volkspartijen - PvdA en CDA - geheel interpreteerbaar. Bij beiden treft
men meer lager geschoolden aan dan bij de andere partijen het geval is, ze ver-
schillen onderling echter wat hun emancipatoire gezindheid betreft. Die laatste is
bij de leden van het CDA duidelijk minder sterk aanwezig dan bij de leden van de
PvdA.

Vatten wij het voorgaande beknopt samen dan kan het volgende gezegd worden.
Inzake de kennis omtrent de wettelijke regeling van de naam van het kind blijkt er
sprake van een gelijkmatige spreiding onder de Nederlandse bevolking. In het alge-
meen kan niet worden gezegd dat de mate van kennis erg hoog is in deze. Wat
betreft de kennis omtrent de regeling van de naam van de gehuwde vrouw is dui-
delijk sprake van een ander spreidingspatroon. Het zijn de jonge, goed geschoolde
mensen die positief blijken te staan tegenover de emancipatie(beweging) van de
vrouw die goed op de hoogte blijken van de thans in ons land geldende wetgeving.

54



3 Naamgevingsgedrag van gehuwde
vrouwen

3.1 Inleiding
In de literatuurstudie is gesproken over de verschillende functies van de geslachts-
naam in samenhang met drie te onderscheiden ontwikkelingsfasen van onze
samenleving sedert ongeveer 1800. Veronderstelling daarbij was dat de wijze waar-
op mensen zichzelf en elkaar benoemen een afspiegeling vormt van de binnen elk
tijdsbestek vigerende normen. De laatste fase - aanvangend in de jaren '70 -
wordt op de genoemde plaats gekenmerkt door een toenemend besef van gelijk-
berechtiging van man en vrouw als norm in het maatschappelijk verkeer. Het in
omvang toenemende gebruik dat gehuwde vrouwen hun eigen achternaam gaan of
blijven gebruiken, wordt geïnterpreteerd als een uiting van dat emancipatorisch
besef bij de vrouwen. Haar aanspreken of aanschrijven onder de naam van haar
echtgenoot wordt, zo heet het, door een aantal vrouwen ervaren als een inbreuk op
haar identiteit.

Binnen het raam van deze empirische verkenningen vormt dit bovenstaande een
aanknopingspunt voor het stellen van een aantal vragen. Hoe groot is het aantal
gehuwde vrouwen dat thans haar eigen achternaam gebruikt, zijn er aanwijzingen
dat dit aantal toeneemt, welke vrouwen doen dat en natuurlijk welke motieven heb-
ben ze? In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze vragen.

3.2 Het aantal vrouwen dat haar eigen achternaam gebruikt
Uit het bevolkingsonderzoek blijkt dat van de 393 gehuwde vrouwen 8 vrouwen
(2%) in het maatschappelijk verkeer uitsluitend of afwisselend hun eigen naam
gebruiken.') Betrof dat het antw'ord op de vraag naar de situatie van het moment
van ondervraging, ook is gevraagd naar het verleden. Nu blijkt dat op het moment
van hun huwelijk 3,6% (14) van deze vrouwen zich niet aanstonds naar de echt-
genoot noemde. Van hen deden dat 11 na enige tijd toch, zodat welgeteld 3
vrouwen (1%) resteren die vanaf het moment van huwelijk tot op heden hun eigen
naam gebruiken. Een dergelijk `afval-proces' was ook waar te nemen in de scree-
nings-enquête. Van de in totaal 15042 ondervraagde vrouwen gaven 202 (1,3%) te
kennen ooit tijdens hun huwelijk hun eigen naam gebruikt te hebben. Op het
moment van ondervraging deed 53 dat niet meer; van hen bleek meer dan drie-
kwart binnen het bestek van 1 jaar toch de naam van de echtgenoot te gebruiken. In
totaal hebben dus 149 vrouwen (1%) gedurende hun gehele huwelijk hun eigen
naam gebruikt. Uitgaande van dit percentage kan men, daarbij rekening houdend
met de gebruikelijke afwijkingsmarges van steekproefresultaten, berekenen dat
thans in ons land tussen de 27.000 en 37.000 gehuwde vrouwen voortdurend of
afwisselend hun eigen achternaam gebruiken in het maatschappelijk verkeer.

Betreft deze schatting een momentopname, het onderzoek bevat een aanwijzing
dat dit aantal in de komende jaren kan toenemen. Aan de respondenten is namelijk
gevraagd welke naam ze zouden kiezen als ze thans mochten beslissen. Van al de
ondervraagde vrouwen zegt 21% de eigen naam te kiezen; bij de jongeren onder
hen (niet ouder dan 34 jaar) heeft 27% die voorkeur en bij de ouderen 16%.

1) Het betreft hier antwoorden op de vraag naar het naamgevingsgedrag in het telefonische verkeer. Uit

de screeningsenquéte was namelijk gebleken dat met name daar veel problemen rijzen en dat mede

daarom wel vrouwen de naam van hun man gaan gebruiken.
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3.3 Welke vrouwen gebruiken hun eigen achternaam?
Heeft de categorie gehuwde vrouwen die de eigen achternaam gebruikt bepaalde
kenmerken die deze doet, verschillen van de overige gehuwde vrouwen? Om deze
vraag te beantwoorden is een vergelijking gemaakt tussen de in de screeningsen-
quête aangetroffen vrouwen die nu de eigen achternaam gebruikt (N = 149) en een
uit het totaal aantal ondervraagden gehuwde vrouwen getrokken a-selecte steek-
proef (N = 1039). De vergelijking betreft de kenmerken: leeftijd, huwelijksduur, het
al of niet hebben van kinderen, godsdienstige overtuiging en de sociale welstand
van de ondervraagden. Aangezien in de a-selecte steekproef een vertekening
optrad met betrekking tot het kenmerk urbanisatiegraad is op dit punt de groep
gehuwde vrouwen die nu de eigen naam voert vergeleken met het totaal aantal
gehuwde vrouwen in Nederland op 1-1-1979. (Voor een overzicht van deze vergelij-
kingen wordt verwezen naar bijlage 6.)

Inderdaad is er ten aanzien van nagenoeg alle kenmerken sprake van grote, sig-
nificante afwijkingen tussen beide categorieën. Het zijn vooreerst met name de
jonge, kort gehuwde in de grotere steden wonende vrouwen die opvallend vaker
hun eigen achternaam gebruiken. Meer dan 50% woont in de grotere steden, ter-
wijl van alle gehuwde vrouwen 35% daar woont. Ruim 40% van hen is niet ouder
dan 30 jaar, terwijl dezelfde leeftijdscategorie bij de steekproef uit de totale popu-
latie gehuwde vrouwen 22% der vrouwen omvat. Van de vrouwen die hun eigen
naam gebruiken is een kwart niet langer dan 3 jaar gehuwd (op het moment van
onderzoek), bij de vergelijkingsgroep is dat slechts 5%.

Bij het hier gehanteerde significantieniveau van 5%, verschillen de beide cate-
gorieën gehuwde vrouwen niet waar het betreft het al of niet hebben van kinderen.
Van de vrouwen die nu hun eigen naam gebruiken heeft 60% kinderen tegenover
68% van de gehuwde vrouwen in het algemeen. Dit mag op zichzelf opvallend
heten, immers men zou verwachten dat met de komst van kinderen de problemen
toenemen. Het feit dat we hier geen, althans geen belangrijk, verschil aantreffen
tussen de beide groepen zou een aanwijzing kunnen zijn voor de veronderstelling
dat het voeren van de eigen naam door vrouwen in belangrijke mate samenhangt
met de houding van de vrouw, méér dan met haar feiteijke situatie. Dit is ook in
overeenstemming met hetgeen in het vorig hoofdstuk werd gesignaleerd met
betrekking tot de kennis omtrent de regeling van de naam van de gehuwde vrouw.

Er bestaat duidelijk wél verschil tussen beide categorieën waar het sociale wel-
stand aangaat. Van de vrouwen die nu haar eigen naam gebruikt moet 21 % tot de
.hoogste welstandsklasse gerekend worden, bij de steekproef uit alle gehuwde
vrouwen is dit percentage 7%. Hier zal naar alle waarschijnlijkheid op de achter-
grond een ander gegeven een rol spelen: de mate van scholing van de vrouw. De
hoger opgeleiden hebben een hogere sociale welstand en bij hen zal men ook meer
vrouwen aantreffen voor wie het voeren van de eigen naam een belangrijke zaak is.

Het laatste in de vergelijking betrokken kenmerk betreft de godsdienstige overtui-
ging. Ongeveer de helft van de vrouwen die hun eigen naam gebruiken zegt geen
godsdienstige overtuiging te bezitten (43%) hetgeen bijna tweemaal zo veel is als
het landelijke cijfer bij de gehuwde vrouwen (28%). Opvallend is ook dat van de
eerst bedoelde categorie vrouwen die wél een godsdienstige overtuiging hebben
het aandeel der Rooms-katholieken achter blijft bij hetgeen verwacht moet worden
in vergelijking met het landelijke cijfer. In relatie tot wat we hier kunnen aanduiden
als de 'houdings-hypothese', kan nog een andere opmerking gemaakt worden met
betrekking tot de godsdienstige overtuiging. Vergelijkt men de vrouwen waarvan
hier steeds sprake is met de gehuwde vrouw die vroeger hun eigen naam gebruikt
hebben maar dat nu niet meer doen (N = 53) op de hier genoemde kenmerken dan
treden nergens significante verschillen op uitgezonderd het kenmerk godsdienstige
gezindheid. Bij diegenen die van achternaam gewisseld hebben treft men méér
vrouwen aan met een godsdienstige overtuiging en met name méér Rooms-Katho-
lieke en Gereferformeerde vrouwen dan bij de vrouwen die constant gebleven zijn
wat betreft het voeren van hun eigen achternaam.
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Tabel 3.1. Samenhang tussen naamgevingsgedrag van gehuwde vrouwen en de godsdienstige over-
tuiging, weergegeven in procenten.

thans eigen naam vroeger eigen naam
(N=149) (N=51)

Rooms Katholiek 27 31
Ned. Hervormd 17 18
Gereformeerd 7 14

Overigen 1 8
Géén godsdienstige

overtuiging 48 29
100 100

X 10 17 df = 4 p<.05

Wanneer men deze houding - of het verschil in houding - enigszins inhoudelijk
zou willen aanduiden, zou men niet kunnen volstaan met de voor de hand liggende
dimensie traditioneel-modern. Het zijn weliswaar jonge, moderne vrouwen die hun
eigen naam voeren, maar onder hen is er ook nog verschil: de practisch versus de
meer principeel ingestelden. Dit laatste onderscheid dringt zich op wanneer men
beziet hoe de verdeling is van de twee belangrijkste motieven die categorieën
vrouwen opgaven voor het voeren van hun eigen naam.

Tabel 3.2. Twee belangrijkste motieven voor het voeren van de eigen naam door vrouwen die thans
hun naam voeren en vrouwen die dit vroeger deden.

Motief` thans eigen naam vroeger eigen naam

Identiteit: 49 28

Gewoonte 24 45

*Opm.: elke respondent kon meerdere motieven noemen.

Wanneer men 'gewoonte' verstaat als het gewend zijn aan de eigen naam, dan ver-
schilt dit motief slechts gradueel met het motief 'identiteit' waarbij men aangeeft dat
het om iets méér gaat: een principe! Anders geformuleerd, het verschil tussen de
'preciesen' en de 'rekkelijken'. Tegen deze achtergrond is het ook begrijpelijk dat
de eerstgenoemden significant méér positief antwoordden op de vraag of men ten-
gevolge van het gebruik van de eigen naam moeilijkheden ondervonden had dan
de laatstgenoemden (36% versus 32%). Begrijpelijk, omdat men aannemen mag
dat de ervaring die een reactie van anderen tot een 'probleem' maakt, niet los
gezien kan worden van het eigen referentiekader.

Bovenstaande overwegingen raken de vragen naar de motieven van de betreffende
vrouwen en hun ervaringen daarmee, vragen die in het navolgende hoofdstuk meer
uitgebreid beantwoord worden.
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4 Motieven van gehuwde vrouwen om
hun eigen naam te gebruiken en de
reacties van anderen op hun gedrag 1)

4.1 Inleiding
Zoals in hoofdstuk 3 reeds gesteld konden de motieven van gehuwde vrouwen voor
het gebruik van de eigen achternaam en de aard van de reacties die men hierop
krijgt, niet bevredigend beantwoord worden aan de hand van de screeningsen-
quête. Besloten is toen om langs een andere weg deze informatie te verzamelen,
namelijk door een brievenonderzoek. In het najaar van 1979 zijn door het
WODC drie vrouwenbladen benaderd, met het verzoek een tekst op te nemen,
waarin gehuwde lezeressen gevraagd werd om hun ervaringen met het ge-
bruik van hun eigen achternaam. te beschrijven. Benaderd zijn het maandblad
'Opzij' en de weekbladen 'Margriet' en 'Viva'.

De reden om de genoemde tijdschriften te benaderen was dat verwacht werd, dat
op deze wijze verschillende categorieën vrouwen konden worden bereikt. 'Opzij' is
vooral gericht op een feministisch publiek, waar waarschijnlijk relatief veel vrouwen
tussen zitten, die de eigen achternaam blijven gebruiken tijdens het huwelijk. 'Viva'
richt zich op een duidelijk andere categorie jongere vrouwen, terwijl van 'Margriet'
bekend is dat dit blad een lezerspubliek heeft dat qua verdeling op een aantal
sociale kenmerken nagenoeg overeenkomt met de verdeling van de Nederlandse
bevolking in haar totaliteit.2)

Helaas is de door het WODC opgestelde tekst van de oproep alléén in 'Opzij' let-
terlijk geplaatst (maart 1980). In de andere bladen verschenen door de betreffende
rubriek-redacties gemaakte 'varianten' op deze tekst ('Viva' in april en 'Margriet' in
mei 1980). Voor de teksten van deze oproepen wordt verwezen naar bijlage 7).3)

In de oproep werd gehuwde vrouwen die hun eigen naam gebruiken gevraagd te
schrijven:

- of zij de eigen naam vanaf het begin van hun huwelijk gebruikt en
of zij dit zijn blijven doen;
- of zij de eigen naam altijd gebruikt;
- een aantal gegevens over henzelf, te weten leeftijd, trouwjaar,
geboortejaar van eventuele kinderen, de opleiding die men genoten
heeft (of nu volgt), en de aard van de eventuele werkkring;
- wat de motieven waren om de eigen naam te blijven gebruiken;
- welke positieve, onproblematische en/of negatieve, problemati-
sche ervaringen zij met het gebruik van hun eigen naam hebben;
- of men bereid was eventueel verder op dit onderwerp door te pra-
ten met medewerkers van het WODC.4)

1) De verwerking van het materiaal van de brieven en de opzet van de rapportage ervan is primair ht werk
geweest van Elleke Davidse. Zij was gedurende de periode augustus-december 1980 als stagiaire werk-
zaam op het W.O.D.C.

2) C. Brinkgreve en M. Korzec, Margriet weet raad, 1978: blz. 16 e.v.

3) Andere media - zoals de Volkskrant, het Parool en de Tros - hebben de oproep van het WODC
spontaan overgenomen. Helaas deden zij dit slechts gedeeltelijk. Men vroeg meer in het algemeen of men-
sen het WODC wilden schrijven over de naam van de vrouw in het huwelijk. De gevolgen hiervan waren dat
veel van de reacties naar aanleiding van de berichten in deze media geen antwoord bevatten op een deel
van de vragen.
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4.2 Enkele kenmerken van de responsgroep
In de loop van de maanden volgend op plaatsing van de oproepen hebben zeer vele
brieven ons bereikt. In totaal schreven ons meer dan 500 vrouwen; 462 brieven ble-
ken voor nadere analyse bruikbaar.

Van de schrijfsters reageerde 57% op de oproep in 'Opzij', 11% op die in 'Mar-
griet' en 4% op die welke in 'Viva' geplaatst was. Een kwart van de briefschrijfsters
reageerde naar aanleiding van berichten in andere media.

Om de in hoofdstuk 1 reeds geëxpliciteerde veronderstelling omtrent de niet-
representativiteit van de groep briefschrijfsters te kunnen toetsen is in de oproep
gevraagd naar enkele achtergrondgegevens. Een schrijfster verwoordde haar (en
ons) vermoeden omtrent de samenstelling van de groep treffend:

Ik zie met spanning uit naar het verslag van het onderzoekje, hoewel ik wel zo'n
beetje kan vermoeden wat eruit komt: jonge vrouwen met een zekere ontwikkeling,
dan wel zij die al een zelfstandig leven of carrière achter de rug hebben zullen wel
in de meerderheid zijn als het gaat om het gebruik van de eigen naam.

28 jaar, gehuwd,
geen kinderen

Dit vermoeden bleek geheel juist. Meer dan de helft (54%) van de vrouwen is niet
ouder dan 30 jaar (terwijl in de respons van de screeningsenquête dit 43%
bedraagt) en 15% is ouder dan 34 jaar (in de screening: 28%). Een zekere ontwik-
keling valt de schrijfsters ook zeker toe te dichten: liefst 67% van hen heeft een
hogere beroeps- of een universitaire opleiding achter de rug (of is daarmee bezig),
terwijl dit percentage in de screeningsenquête 40% bedraagt. Nog sprekender is
het verschil wanneer men let op de categorie laagst-geschoolden binnen beide hier
vergeleken responsgroepen; van de briefschrijfsters 7% bij de screeningsenquête
52%. Hier manifesteert zich, dat is duidelijk, het bekende fenomeen dat hoger
geschoolden gemakkelijker een brief schrijven dan de lager opgeleiden. Wat de
carrière betreft, hier kunnen we niet in vergelijkende termen spreken omdat infor-
matie daarover in de screening ontbreekt. Desalniettemin spreken de gegevens
van de briefschrijfsters duidelijke taal. Van 66% van hen is bekend dat ze buitens-
huis werkt (63% betaald, 3% onbetaald). Van een deel van deze vrouwen (86%)
kon aan de hand van de door het CBS opgestelde systematische beroepenclassifi-
catie (1971) de status van het door hen uitgeoefende beroep vastgesteld worden.
Hieruit blijkt dat 14% een beroep met een lage status uitoefent, 46% een beroep
met middelbare status en 40% een beroep met hoge status. Vooral dit laatste is
zeer opmerkelijk. Een ander kenmerk waaraan hier aandacht besteed moet worden
is het al of niet hebben van kinderen. Ervan uitgaande dat het niet-hebben van
kinderen bij de categorie gehuwde vrouwen een meer opvallend gegeven is (dan
het wél hebben ervan) en daarom vaker door de schrijfsters expliciet aangegeven
zal worden, kan vastgesteld worden dat 38% geen kinderen heeft. Dit percentage
komt overeen met het percentage in de screeningsenquête. Ten slotte, gelet op de
plaats waar de schrijfsters woonachtig zijn, kan gesteld worden dat 40% van hen in
de grootste steden van .ons land (meer dan 100.000 inw.) woont. Ook dit komt
overeen met hetgeen in de screeningsenquête naar voren komt.

Samengevat, de briefschrijfsters bestaan voor een groot deel uit jonge, goed
geschoolde, veelal buitenshuis werkende vrouwen. Ze wonen veelal in de grotere
steden, maar wijken op dat punt niet af van de totale groep gehuwde vrouwen, die
hun eigen achternaam gebruiken. Deze respons kan niet beschouwd worden als
een representatieve doorsnee van de totale categorie vrouwen die hun eigen naam
gebruiken. Generaliserende opmerkingen met betrekking tot de totale categorie

4) De laatste vraag is gesteld vanwege de verwachting dat het aantal reacties niet erg groot en de inhoud

ervan vrij summier zou zijn. De reacties op de oproep was echter zo onverwacht omvangrijk en over het
algemeen zo uitgebreid, dat nadere gesprekken overbodig bleken te zijn. Dat laatste is de briefschrijfsters

schriftelijk meegedeeld.
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gehuwde vrouwen kunnen daarom niet op basis van deze respons gedaan worden.
Het hierna volgende is dan ook slechts bedoeld als een registratie van motieven die
vrouwen kunnen hebben voor hun gedrag en van de problemen waarmee ze te
kampen kunnen krijgen wanneer ze gebruik maken van hun (goed) recht zichzelf
bij de eigen naam te noemen.

4.3 Motieven van vrouwen
Als er éénvraag voor in de mond ligt bij velen in het geval ze een gehuwde vrouw
ontmoeten die haar eigen naam gebruikt, dan is het de vraag naar het waarom. Die
vraag is nadrukkelijk door ons in de oproep verwerkt en uit de onderstaande tabel
blijkt dat er een veelvoud aan motieven voor dit gedrag bestaat.

Tabel 4.1. Motieven van gehuwde vrouwen om hun eigen naam te (blijven) gebruiken, weergegeven

in procenten

1. Eigen achternaam is een deel van je identiteit 65-)
2. Geen reden om van naam te veranderen 29
3. Voeren naam echtgenoot is een teken van ondergeschikte positie van de vrouw 17
4. Naamwijziging bij huwelijk is geen plicht 12
5. Bekend zijn onder de eigen naam 11
6. Naam geeft binding aan met eigen familie 7

7. Niet bij scheiding e.d. weer van naam willen veranderen 6
8. Mooie naam 4
9. Gewend aan gebruik eigen naam door samenwonen5) 3

10. Overige motieven 14

*) Een vrouw kan meerdere motieven genoemd hebben.

Verreweg het meest genoemde motief is dat van de identiteit. In de screeningsen-
quête - zo bleek in het vorige hoofdstuk - was dat zo en van de vrouwen die hun
eigen naam gebruiken in het vervolgonderzoek (N = 27) gaf ook meer dan de helft
(59%) dit motief op. Zowel voor de screeniningsenquête als voor het vervolgonder-
zoek naamvrouwen geldt dat dit motief door de vrouwen die nu niet meer hun eigen
naam gebruiken minder wordt aangevoerd. Al de uitkomsten wijzen in dezelfde
richting: het is het besef een zelfstandig individu te zijn en derhalve ook als zodanig
benaderd te worden dat primair ten grondslag ligt aan dit gedrag. Het tweede vaak
genoemde motief is dat van de vanzelfsprekendheid, de gewenning aan de eigen
naam'. Minder frequent dan wellicht verwacht mocht worden in dit tijdperk waar het
streven naar gelijke rechten voor man en vrouw zoveel aandacht heeft, is het discri-
minatie-motief genoemd; 17% van de vrouwen vermeldt dat. Het feit dat de wet de
vrouwen niet verplicht tot een andere naam, blijkt voor 12% van de vrouwen een
motief.

Terwille van de kwantitatieve verwerking zijn de door de schrijfsters gefor-
muleerde motieven door ons in de bovenstaande categorieën ingedeeld. Daarmee
gaat een stukje precisering van de eigen opvattingen verloren. Omdat de eigen
bewoording veelal zeer verhelderend is, zullen we de vier meest genoemde motie-
ven nader toelichten met behulp van briefcitaten. Uit anonimiteitsoverwegingen zijn
de in de citaten oorspronkelijk voorkomende namen vervangen door de namen uit
de oproep: Anita de Bruin en Jan van der Veer.

5) Zonder dat hiernaar gevraagd was gaf 17% van de schrijfsters te kennen dat zij voor hun huwelijk net

hun huidige echtgenoot hadden samengewoond.
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1. De eigen achternaam is een deel van je identiteit
Verreweg het meest genoemde motief is dat de eigen achternaam een - volgens
sommigen klein, maar toch wezenlijk - aspect van de eigen identiteit vormt. De
achternaam is één van de dingen waarmee, al vanaf de geboorte, aangeduid wordt
wie men is. Het aanhouden van de eigen naam tijdens het huwelijk symboliseert
volgens 65% van de schrijfsters dat men zichzelf blijft; dat men een zelfstandig,
apart wezen wil blijven. Men wordt niet opeens een ander mens als men gehuwd is
en men wil ook niet die illusie geven door het aannemen van een andere naam.

De reden hiervoor (de eigen achternaam blijven gebruiken) is dat ik vind dat mijn
identiteit niet is veranderd op de dag dat ik trouwde. Ik identificeer mezelf met de
naam die ik sinds mijn geboorte draag. Een vrouw die na haar huwelijk de naam
van haar echtgenoot gaat voeren zegt elke keer dat zij haar naam gebruikt in feite:
ik ben de vrouw van... En daar gaat het mijns inziens niet om. Het gaat er om wie zij
zelf is.

27 jaar, 1 jaar gehuwd,
geen kinderen

Ik zie de mensen denken 'belachelijk' en 'wat een onzin' en 'waar maakt ze zich
druk over', maar ik ga er toch mee door, het is belangrijk voor me omdat ik dan niet
alleen de vrouw van mijn man ben of de moeder van mijn kinderen, maar ook
gewoon mezelf.

24 jaar, 5 jaar gehuwd,
2 kinderen

Een aantal vrouwen die in het begin van hun huwelijk de naam van hun echtgenoot
voerden, hebben dat destijds inderdaad als een verlies van identiteit ervaren.

Nadat ik 2 maanden lang serieus probeerde de rol (want wat was het anders) van
'Mevrouw van der Veer' te spele (waar mijn omgeving vlijtig aan meedeed, want ze
'Van der Veerden' er ongevraagd op los!) had ik er schoon genoeg van. Ik zei tegen
Jan dat ik niet iemand wilde spelen (mevrouw van der Veer bijv.), maar dat ik
iemand wilde zijn! (Anita de Bruin, want dat ben ik nu al 25 jaar).

25 jaar, 2 jaar gehuwd,
geen kinderen

Met het verdwijnen van mijn naam voelde ik mezelf ook een beetje verdwijnen. Ik
was mezelf niet meer als ze me van der Veer noemden.

28 jaar, 6 jaar gehuwd,
1 kind

Een ander aspect van de identiteit is voor een aantal vrouwen, dat zij niet de status
van het beroep van hun echtgenoot willen overnemen. Het dragen van zijn naam
zou de kans dat anderen de vrouw ook op dit gebied als een verlengstuk van haar
man zien, vergroten. Een aantal citaten maken duidelijk welke verwachtingen er bij
een baan van de echtgenoot ten aanzien van zijn vrouw soms bestaan.

Voor ons was het vanzelfsprekend dat ik mijn eigen naam zou blijven gebruiken.
Reden voor mij was het idee m'n eigen persoonlijkheid te behouden. Ook wordt de
vrouw afgemeten aan het beroep van de man (Jan is econoom) en dat wil ik niet.
Mensen moeten mij zo nemen als ik ben en niet kijken wat voor man daar achter
staat. En, Jan krijgt mijn naam toch ook niet?.

35 jaar, 8 jaar gehuwd,
al dan niet hebben van

kinderen onbekend

In bepaalde kringen wordt er aan zijn toekomstig beroep (dominee) nogal eens een
status en veel verwachtingen verbonden. Eén van die verwachtingen betreft de
'domineesvrouw' (het woord zegt het al!): een soort veredelde en gelovige secreta-
resse en een goed gastvrouw voor mensen uit zijn werkkring. Geen van alles ben ik
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en wil ik zijn! Hier komt weer terug: ik ben een mens met mijn eigen werk,
(groten-)deels buitenshuis, met eigen interesses, overtuiging, politiek én met
een eigen naam. Op die toekomstige baan van hem word ik nu al eens aan-
gesproken en dat moet maar van het begin af aan duidelijk zijn, dat dat niet zo
is.

25 jaar, 6 jaar gehuwd,
geen kinderen

Toen we 9 maanden getrouwd waren, kreeg mijn man een baan in het buitenland,
waar we twee jaar gewoond hebben. Daar vergat ik mijn eigen naam bijna, ik was
daar alleen maar omdat ik toevallig met hem getrouwd was, ik was alleen maar de
vrouw van Jan van der Veer.

31 jaar, 6 jaar gehuwd,
geen kinderen

Een vrouw, die in hetzelfde bedrijf werkt als haar echtgenoot:

Op zichzelf is dat natuurlijk geen probleem, ware het niet dat ik bekeken werd als
aanhangsel van mijn man. Op verschillende punten hebben wij niet dezelfde
ideeën over ons werk. Een gezonde zaak, denk ik. Maar helaas kreeg ik van som-
migen nauwelijks meer de ruimte om een eigen idee te hebben. Door de positie van
mijn man binnen zijn werk waren sommige van zijn ideeën wel bekend. Het
vreemde - en voor mij onacceptabele - ging zich voordoen, dat een aantal men-
sen zonder meer ging aannemen dat ik wel precies dezelfde ideeën zou hebben.
Toen ik dit bemerkte ben ik overgegaan tot het voeren van mijn eigen naam. En ik
moet zeggen: het begint te werken. Ik doe het nu al weer ruim een jaar en met blijd-
schap begin ik te merken dat ik niet meer per definitie als aanhangsel beschouwd
wordt.

30 jaar, 8 jaar gehuwd,
2 kinderen

Een paar vrouwen relativeren hun identiteitsmotief enigszins. Zij benadrukken dat
hun identiteit niet alleen bestaat uit een eigen naam.

Ik blijf ook na het huwelijk dezelfde persoon en verdwijn niet achter een nieuwe
naam. Nu uit zich het hebben van een eigen identiteit niet alleen in het hanteren
van je eigen naam, maar het is er wel een onderdeel van.

32 jaar, 6 jaar gehuwd,
1 kind

Overigens nogmaals: het is een bevestiging van mijn zelfstandig optreden en capa-
citeiten. Niet andersom.

30 jaar, 8 jaar gehuwd,
2 kinderen

2. Er is geen reden om van naam te veranderen
Het meest genoemd als reden na behoud van identiteit is dat men het onzin vindt
om van naam te veranderen. Van de schrijfsters redeneert 29% als volgt:

Het is voor mij altijd een vanzelfsprekende zaak geweest dat ik heet zoals ik heet. Ik
spreek dan ook niet over mijn `meisjesnaam', maar liever over `mijn naam'.

28 jaar, 4 jaar gehuwd,
geen kinderen

Waarschijnlijk liggen achter deze reden bij een deel van de vrouwen ook andere
motieven, zoals bijvoorbeeld dat van de gelijkheid tussen vrouw én man zoals in het
nu volgende citaat te zien is.

Ik heb mijn eigen naam gehouden omdat ik geen enkele reden zag om dat niet te
doen. Ik ben geboren als Anita de Bruin en mijn man onder zijn eigen naam. Hij ver-
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andert zijn naam niet door zijn huwelijk en ik ook niet. We zien elkaar als gelijkwaar-
dige partners. Ook wat dit betreft.

25 jaar, 1 jaar gehuwd,
geen kinderen

3. Het voeren van de naam van de echtgenoot is een teken van de ondergeschikte
positie van de vrouw
Door 17% van de schrijfsters wordt expliciet gesteld, dat het voeren van de naam
van echtgenoot een teken is van de ondergeschikte positie van vrouwen ten aan-
zien van mannen, temeer daar dat de man andersom niet de achternaam van zijn
echtgenote kan voeren.

Ik vind dat dit verschijnsel niet op zichzelf staat, maar verband houdt met de positie
van de (getrouwde) vrouw in de maatschappij en in het huwelijk. Ik zie dit als een
uitvloeisel van de opvatting dat de vrouw ondergeschikt zou zijn aan de man, of in
elk geval minder belangrijk: haar naam verdwijnt, die van de man blijft voort-
bestaan. Bovendien zegt dit iets over het rollenpatroon zoals dat in een huwelijk
blijkbaar nog steeds hoort te zijn: de man treedt het meest naar buiten, de vrouw
verdwijnt in huis en huishouden, dus kan haar naam ook wel verdwijnen. Wij kiezen
echter niet voor dit rollenpatroon, en willen graag ieder zelfstandige mensen blij-
ven, dus ook ieder onze eigen naam houden of anders in ieder geval zelf uitmaken
welke naam we kiezen, die van mij of die van mijn man. Doordat mensen mij met de
naam van mijn man aanspreken, heb ik vaak het gevoel als verlengstuk van mijn
man beschouwd te worden. M. i. komt het huidige namenstelsel niet alleen voort uit
de ondergeschikte positie die de vrouw nog steeds op veel terreinen toebedeeld
krijgt, het helpt er anderzijds ook aan mee deze positie in stand te houden.

23 jaar, 2 jaar gehuwd,
geen kinderen

We gaan ervan uit dat we gelijk zijn in onze (huwelijkse) relatie en dat dat beter tot
uitdrukking komt als ieder zijn/haar eigen naam gebruikt.

30 jaar, 7 jaar gehuwd,
1 kind

Sommigen relativeren dit motief, door op te merken dat het blijven gebruiken van
de eigen achternaam slechts een klein aspect is in het streven naar gelijkwaardige
relaties tussen vrouwen en mannen. Desondanks vinden zij het een aspect van
belang.6)

Het is belangrijk om zo een weliswaar klein, maar toch niet weg te poetsen bijdrage
te leveren aan de emancipatie van de mens.

30 jaar, 5 jaar gehuwd,
al dan niet hebben van

kinderen onbekend

4. Naamswijziging bij huwelijk is een wettelijk recht, geen plicht
Het argument, dat het een recht en geen plicht is, wat door 11,5% van de mensen
genoemd werd, is misschien moeilijk een motief te noemen. Het is een verwijzing
naar het feit dat een vrouw die trouwt wettelijk gesproken haar eigen naam houdt.
Een deel van deze vrouwen is de eigen achternaam pas weer gaan gebruiken toen
zij tijdens hun huwelijk ontdekten dat het niet waar is dat zij krachtens de wet de
naam van hun echtgenoot kregen toegemeten bij de huwelijksvoltrekking. Een
mooie illustratie is het navolgende citaat.

Na bijna een jaar was het zover dat ik eindelijk de stoute schoenen aantrok en op
het stadskantoor ging informeren hoeveel geld het zou gaan kosten als ik mijn
naam weer wilde laten veranderen. Ik was in de vaste veronderstelling dat het nu

6) Hierbij zij aangetekend dat een aantal vrouwen-het betreurt dat ze ook al voeren ze niet de naam van
hun echtgenoot, toch de naam van een man, namelijk hun vader, dragen.
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veel meer geld zou bedragen dan als ik het meteen bij de huwelijksvoltrekking had
gedaan. Tot mijn stomme verbazing hoorde ik de ambtenaar zeggen dat alles pre-
cies andersom was als ik dacht. Als je trouwde was je geoorloofd de naam van je
man te voeren, maar in het bevolkingsregister bleef je altijd je meisjesnaam hou-
den.

32 jaar, 9 jaar gehuwd,
1 kind

Zelfs toen zij ons schreven wist een aantal vrouwen niet of zij de wet overtraden
door het blijven gebruiken van de eigen naam tijdens het huwelijk.

Allereerst toch een vraag: is het werkelijk zo datje officieel (dus in het gemeentere-
gister) je eigen naam houdt? Toen we een tijdje geleden gingen stemmen (stembil-
jet op naam van mijn man) werd mij verteld dat je officieel de naam van de man
krijgt, en dat je eventueel tegen vergoeding dit zou kunnen laten veranderen!

geen gegevens bekend

Een naar verhouding weinig genoemd motief dat echter, zo bleek uit de brieven,
een hoge emotionele betekenis heeft is het motief dat de naam een binding met de
eigen familie aangeeft. Voor een aantal vrouwen drukt de negatieve formulering
van dit motief hun gevoel veel beter uit: zij voelen (en willen dit ook laten blijken)
zich geen deel van de schoonfamilie!

4.4 De reacties van anderen
De reacties die vrouwen krijgen vanuit hun omgeving - zowel de meest directe als
de wat verder verwijderde - zijn volgens de brieven overwegend negatief. Het fei-
telijk gebruik maken van het recht je eigen naam te voeren levert tal van problemen
op. Van de schrijfsters meldde slechts 5% overwegend positieve reacties, 68%
daarentegen overwegend negatieve terwijl 24% van beide soorten reacties gewag
maakte.

Nagegaan is door ons vanwaar welk soort reacties afkomstig was. Onderstaande
tabel geeft een totaaloverzicht.
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Tabel 4.2. Reacties van omgeving op het naamgevingsgedrag, uitgesplitst naar positieve en nega-
tieve reacties weergegeven in procenten

Persoonlijke contacten positief negatief

echtgenoot 24 4

familie (excl. echtgenoot) 9 31
schoonfamilie 1 14

vrienden, buren, kennissen 17 22

collega's op het werk 12 12
overigen 11 25

Zakelijke contacten

Overheid:

belasting 2 15

giro 4 8
rijbewijzen 4 11
gemeentepost & uittreksel uit bevolkingsregister 4 20

paspoorten 6 9
ambtenaar burgerlijke stand bij huwelijk 2 5
oproepkaarten verkiezingen 1 18

Werksituatie:
werkgevers (incl. loon-
administratie) 9 30
sollicitaties 0,2 4

Gezondheidszorg:
huis- en tandartsen 17

ziekenhuizen e.d. 15
ziekenfonds 2 17

Overige instanaties:
verzekeringsmaatschappijen 2 11

banken 4 11

Wat bij het overzien hiervan direct opvalt is het feit dat nagenoeg alleen in de sfeer
van de persoonlijke contacten sprake is van positieve reacties. Binnen de persoon-
lijke contacten is het de echtgenoot wiens reactie-balans duidelijk positief is; hij
blijkt over het algemeen achter zijn vrouw te staan in deze. Wat de echtgenoot
meestal niet erg op prijs stelt, is dat hij door mensen, die zijn vrouw van naam ken-
nen en ervan uitgaan dat beide echtelieden dezelfde naam hebben, aangesproken
wordt met de naam van zijn vrouw. In 43 brieven (9%) wordt verslag gedaan van
een dergelijk misverstand.

Mijn man, Jan van der Veer, is het helemaal met mij eens. Wel kijkt hij een beetje
sneu als hij in gezelschap `meneer de Bruin' wordt genoemd, want dat is immers
ook de bedoeling niet!

40-jarige vrouw, 4 jaar gehuwd,
geen kinderen

Slechts een klein deel van de echtgenoten (4%) had het moeilijk met de keuze van
de vrouw om haar eigen naam te gebruiken. In een deel van de gevallen accep-
teerde de echtgenoot het naam gedrag van zijn vrouw in de loop der tijd.

Mijn man scheen te denken dat ik met de naam ook de echtgenoot wilde afdanken.
37-jarige vrouw, 16 jaar gehuwd,

2 kinderen

Voor Jan was het eerst ook moeilijk, toen ik vertelde dat ik voortaan weer mijn eigen
naam zou gaan gebruiken. Hij had het gevoel, dat ik zijn naam niet accepteerde om
de naam zelf, en om hèm. Toen ik uitlegde dat het om het principe ging (ik zijn
naam hij niet de mijne) en ik vroeg of hij mijn naam zou gebruiken als dat kon,
begreep hij wel waar het me om ging.

27-jarige vrouw, 4 jaar gehuwd
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Een duidelijke negatieve reactie-balans heeft de eigen familie en nog meer de
schoonfamilie! De klachten - en dan met name over de schoonmoeder - waren in
de brieven niet van de lucht. Vrienden, kennissen en buren blijken iets vaker nega-
tief dan positief te reageren. Inhoudelijk bezien laten de soort reacties zich goed
typeren aan de hand van de twee volgende citaten.

- hou je niet genoeg van je man?
- vind je het niet leuk om getrouwd te zijn?
- vindt je man dat wel goed? c.q. wat vindt je man ervan?
- heeft je man zo'n gekke naam?
- oh, jij bent zeker zo'n feministe?
- maar er staat toch in de wet dat dat niet kan? e.d.

31-jarige vrouw, 7 jaar gehuwd

- het mooiste moment voor een vrouw (als ze trouwt) is wanneer ze de naam van
haar man krijgt.
- Je houdt het toch niet vol. Over 10 jaar heet je gewoon van der Veer van ach-
teren. Wedden? (wat ik dus gedaan heb).
- Wat zeg je tegen je kinderen als ze vragen hoe het komt dat jij mama, anders
heet dan papa.
- Vroeger stond je er niet bij stil.
- Eigenlijk is dat wel goed, want waarom moet een vrouw veranderen en een man
niet?
- Gij hët toch altijd wat nieuws.

23-jarige vrouw, 1 jaar gehuwd

Dat het houden van de eigen naam niet altijd negatieve reacties of misverstanden
oproept, moge blijken uit het volgende citaat.

In mijn dagelijkse omgeving levert dit vaak een zucht van verlichting op, omdat men
in mijn geval niet eerst hoeft te bedenken hoe Anita de Bruin nu momenteel heet,
maar gewoon de oude gewoonte kan handhaven. In de familie was het iets moeilij-
ker te verwerken (met name bij de vrouwelijke familieleden).

1 jaar gehuwd

De laatste opmerking voert ons naar de vraag hoe het zit met het reactiepatroon
van mannen en vrouwen in dit opzicht. Reageren mannen vaker afwijzend dan
vrouwen? Inderdaad. Uit het kleine aantal vrouwen dat hierover iets schrijft valt dat
op te maken. Vrouwen bleken vaker positief (8%) te reageren dan negatief (3%), bij
mannen is die verhouding omgekeerd (4% negatief en en nog geen half procent
positief).

Tot op dat moment zal het wel blijven bij diskussies, vooral met mannen. Het begint
meestal met de stelling, dat het behouden van de eigen naam nog geen emancipa-
tie is. Daarop reageer ik met de opmerking, hoe zij zich zouden voelen als het
omgekeerd was. Aan de ietwat geïrriteerde reaktie is dan duidelijk te merken, dat
ze goed aanvoelen, dat zo'n naam noch veel meer betekent. Maar al te vaak is dat
dan het aanknopingspunt voor een diskussie over de ijsberg, waar deze kwestie
slechts een topje van is.

24-jarige vrouw, 2 jaar gehuwd,
geen kinderen

Enkele vrouwen kregen negatieve reacties van hun sexegenoten.

Het is opvallend dat juist veel vrouwen afwijzend en soms zelfs agressief reageren,
misschien omdat ze het opvatten als kritiek omdat ze zelf wel de naam van hun man
gebruiken. Ook mannen reageren vaak afwijzend, maar meestal maken zij zich
daar niet druk over, het gaat hen eigenlijk niet aan of ze reageren in de trant van
`het is ook wel onrechtvaardig, maar waarom doen die vrouwen er dan niets aan'.

23-jarige vrouw, 2 jaar gehuwd,
geen kinderen
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Besteden we vervolgens aandacht aan de wat hier aangeduid is als de zakelijke
contacten, dat wil zeggen contacten met instanties of met personen anders dan in
de sfeer van familie of bekenden.

Voor wat betreft de acceptatie van het feit, dat een aantal gehuwde vrouwen hun
eigen achternaam blijft gebruiken, komen vooral instanties er slecht af. In 39% van
de brieven staat over instanties in het algemeen, dat zij negatief reageren op ver-
zoeken met de eigen naam in- of aangeschrevenen te worden, tegenover slechts
7% positieve reacties. Om te beginnen nemen instanties meestal automatisch aan
dat gehuwde vrouwen de naam van hun echtgenoot dragen. Op andersluidende
verzoeken willen zij vaak niet ingaan. Veelvuldig wordt als reden hiervoor gegeven
het ongemak voor de administratie, bij grote instanties meestal uitgedrukt in het
'onvermogen van de computer' om dergelijke afwijkingen van het gangbare
patroon te verwerken. Men beroep zich daarbij op het gewoonterecht ('wat heet:
gewoonteplicht', schreef een 30-jarige vrouw) om de naam van de echtgenoot te
gebruiken. Het komt echter ook voor dat men in de veronderstelling verkeert, dat de
gehuwde vrouw verplicht is de naam van haar echtgenoot te gebruiken, zo niet wet-

telijk dan wel moreel.
Voor zover de brieven dit toelieten zijn deze contacten door ons nader gespecifi-

ceerd zoals zichtbaar in tabel 4.2. De verschillende contacten worden in het navol-
gende even kort aan de orde gesteld.

De overheid
Verscheidene overheidsinstanties blijken reden tot klagen te geven.Genoemd zij
hier met name de belastingdienst en de gemeentelijke administratie. Bij de laatst-
genoemde administratie heeft ongeveer 20% van de vrouwen klachten omtrent de
naamstelling op post en uittreksel uit het geboorteregister. Vaak heeft men geen
bezwaar tegen het feit dat geregistreerd wordt met wie men gehuwd is, indien voor
de wijze van aanschrijven van de man maar dezelfde regels zouden gelden. Wat de
naamstelling van de oproepkaarten voor de verkiezingen betreft, hierop is in tegen-
stelling tot andere gemeenteaangelegenheden, de kieswet van toepassing. Daarin
gelden - zoals eerder in deel i aangegeven - andere regels omtrent de achter-
naam van de gehuwde vrouw dan die welke vermeld staan in art. 9 van het Burger-
lijk Wetboek. Voor een willekeurige respondent is zoiets natuurlijk geheel onbelan-
grijk; wat telt is de - verkeerde - naam!

De stembiljetten voor de verkiezingen (verzorgd door de gemeente) bezorgen me
met hun adressering echter de meeste ergernis. Ik snap niet wat mijn `echtgenoot
van...' te maken heeft met het krijgen van een stembiljet of het stemmen; toen ik
niet getrouwd was kwam het ding per slot ook aan.

34-jarige vrouw, 4 jaar gehuwd,
geen kinderen

Bij de naamstelling op paspoorten ondervindt 9% wel en 6% geen problemen.
De ambtenaren van de burgerlijke stand bij de huwelijksvoltrekking, reageren

ook iets frequenter negatief (5%) dan positief (2%). Het nu volgende citaat geeft
een mooi voorbeeld van de morele les die over de namenkwestie soms gegeven
wordt.

Reacties op mijn 'daad' begonnen al op het moment van huwelijksvoltrekking. Ik
had de man die ons zou trouwen van te voren opgebeld dat ik mijn eigen naam zou
houden, om te voorkomen, dat hij mij zou feliciteren mij aansprekend met mijn
`nieuwe naam', waarop de aanwezigen dan vertederend zouden gaan lachen. De
heer presteerde het mijn hand te pakken en te zeggen: 'Ik weet wel dat u uw eigen
naam wilt houden, toch zou ik het nog eens willen onderstrepen dat het een eer is
voor u, mevrouw, om uw mans naam te mogen dragen, daarom zeg ik nu toch:
gefeliciteerd mevrouw van der Veer'.

nog geen jaar gehuwd,
verdere gegevens onbekend

67



De werksituatie
De werkkring buitenshuis en de contacten daaruit voortvloeiende leveren ook veel
problemen op zo blijkt.

Bij mijn werkgever werd mijn verzoek ronduit geweigerd, met de motivatie dat dit te
veel werk met zich mee bracht. Door de achternaam van degene waarmee ik
getrouwd ben te weigeren te noemen, heb ik voorkomen dat ik mijn salaris in het
vervolg op zijn achternaam zou krijgen. Hierbij werd mij wel toegevoegd dat dit
geheel voor eigen risico was en het wel eens zou kunnen inhouden, dat ik geen
salaris meer zou ontvangen, omdat ik dan 'ergens zoek' zou kunnn zijn bij een of
andere gemeentedienst.

1 jaar gehuwd,
verdere gegevens onbekend

Indien werkgevers het salaris van de briefschrijfsters toch op naam van hun echt-
genoten overmaken, blijkt dit veelal als consequentie te hebben, dat zij ook onder
die naam te boek moeten komen te staan bij de giro of bank, belastingdienst, zie-
kenfonds of particuliere verzekering, en dientengevolge bij (tand-)artsen, zieken-
huizen en dergelijke. Op dezelfde wijze heeft bijvoorbeeld ook weigering van een
ziekenfonds, om de vrouw met haar eigen naam in te schrijven vele consequenties
voor de naamstelling elders.

Gezondheidszorg
Problemen en vrijwel geen positieve reacties bij het gebruik van eigen naam onder-
vindt men bij huis- en tandartsen (17%), ziekenhuizen, kraamklinieken en derge-
lijke (15%) en ziekenfonds (17%).

Ook het ziekenfonds deed niet moeilijk, evenmin de huisarts en de tandarts. Wel
het ziekenhuis: toen ik me onder behandeling van een specialist moest stellen werd
ik ingeschreven. Ik meldde me onder mijn eigen naam. Ze vroegen of ik getrouwd
was en zo ja, hoe mijn meisjesnaam was. Uitgelegd, dat ik mijn eigen naam had
gehouden. Verder gewaarschuwd, dat ze me maar op mijn eigen naam moesten
inschrijven. Natuurlijk is dit niet gebeurd, zoals weldra bleek bij de kontrole, waar-
voor ik terug moest komen. Ik stond echt niet ingeschreven. Ik heb mijn mond
gehouden en heb niet gezegd, dat ze onder van der Veer moesten kijken. Na een
half uur zoeken, hebben ze opnieuw mijn gegevens opgenomen en op grond van
die gegevens kwam iemand op het idee om alsnog onder van der Veer te kijken en
inderdaad kwam daar de kaart te voorschijn. Men was nogal kwaad op mij, dat ik
dat niet eerder had gesuggereerd, maar ik heb toen duidelijk weten te maken, dat
de fout niet bij mij, maar bij het ziekenhuis lag, omdat dat zo nodig tegen mijn wens
in mij onder mijn mans naam heeft ingeschreven.

gegevens onbekend

Toen ik mij opgaf bij kraamzorg liep ik vanwege de namenkwestie een berisping op.
Ik deed mijn kind er schade mee, het zou problemen krijgen op school, enz. Deze
mevrouw kon ik echter helemaal overtuigen van mijn gelijk met het argument 'dat
het nu juist zo gunstig was, als het niet meer zo goed uit te maken was op grond van
de naam of een kind echt, onecht, of van gescheiden ouders is'.

22-jarige vrouw,
3 jaar gehuwd, 1 kind

Ik heb besloten om voorlopig mijn meisjesnaam te blijven dragen. Dat bleek echter
niet zo makkelijk te zijn als ik dacht. Een klein voorbeeldje: het ziekenfonds. Bij dat
ziekenfonds ben ik reeds 6 jaar verzekerd; mijn echtgenoot pas 1 maand. `Maar
mevrouw, dan kan u niet bij uw man op de kaart want u hebt niet dezelfde naam'.
Waarom ik bij hem op de kaart moet en hij niet bij mij op de kaart kan, kon die juf-
frouw mij niet vertellen. 'Nou, vooruit dan maar, het is wel een rompslomp hoor
mevrouw, weet u het zeker?'Andere juffrouw mengt zich erin: 'Ja, maar hoe weten
we nu dat mevrouw getrouwd is met meneer... ? Weet je wat, zet er maar echt-
genote van... bij'. Goed, op mijn kaart staat dus de Bruin, e. v.... maar mijn man is
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toch ook getrouwd, hoeven ze dat niet te weten, hoeft op zijn kaart niet te staan...
e. v. de Bruin. Nee hoor, bij de man is dat niet nodig. Vreemd hoor. Waarom moet bij
de vrouw wel vermeld worden dat ze echtgenote van iemand is en bij de man niet?
Ik vind dit bijzonder discriminerend voor de gehuwde vrouw.

23 jarige vrouw, net gehuwd,
geen kinderen

Overige instanties
Zowel bij verzekeringsmaatschappijen als banken heeft 11% van de schrijfsters
problemen over de tenaamstelling. Banken reageren iets vaker positief (4%) als
verzekeringsmaatschappijen (2%).

4.5 Wat doen vrouwen op hun beurt?
Hoe de desbetreffende vrouwen handelen, na een negatieve reactie, varieert. Een
groot deel (50%) verzoekt mondeling alsnog met de eigen naam in- of aangeschre-
ven/aangesproken te worden. Wanneer dat niet baat, verzoekt een kleiner deel
(24%) ditzelfde schriftelijk. Slechts drie schrijfsters hebben uiteindelijk een rechter
ingeschakeld.7) Behalve genoemde methoden probeert men soms het doel te
bereiken door middel van discussie, weigeren de naam van de echtgenoot te noe-
men of deze consequent doorstrepen op paperassen. Sommigen lukt het op deze
wijze alsnog om de eigen achternaam ook door instanties gebruikt te krijgen. Een
belangrijke rol daarbij kunnen zowel het beleid van de instantie als de toevallige
bereidheid van het betrokken personeelslid zijn.

Mijn conclusie is: eigen naam gebruiken kan wel, maar je moet er wel tijd, moeite,
ergernis enz. voor over hebben. En dat terwijl er in de wet staat, datje de naam van
je man mág gebruiken!

25 jarige vrouw, 1 jaar gehuwd,
geen kinderen

Een deel van de vrouwen geeft de strijd op en laat zich door zeer halstarrige per-
sonen en instanties bij de achternaam van hun echtgenoten noemen. En wie zou
dat niet doen; er zullen maar enkele vrouwen zijn die zo volhardend zijn als de
vrouw die ons haar verhaal deed over wat zij heeft moeten doen om onder eigen
naam bij het ziekenfonds ingeschreven te worden.

1. Telefonisch protest. Niet-begrijpende reactie.
2. Uitvoerige brief, compleet met fotocopie wetsartikel.
3. Na een maand 2e telefoontje met de vraag of mijn brief ontvangen was. Men

zou zoeken (op ca. 4 afdelingen).
4. Na 2 weken weer een telefoontje. Men zou het noteren.
5. Bezoek aan arts en apotheker: oude nummer en naam gebruikt.
6. Brief van het ziekenfonds (`Ik was niet verzekerd) en een inschrijfformulier.
7. Telefoontje. Reactie: we zullen het uitzoeken.
8. Twee weken later naar de balie. Ja, ik zal het noteren, ik geef het door.
9. Opname in het ziekenhuis waar men dol werd van de 2 verschillende namen.

10. Thuis een kaart van het ziekenfonds: Ik was niet ingeschreven.
11. Aanvullende verzekering betaald, oude naam en nummer.
12. Bode aan de deur waarom ik de aanvullende verzekering maar niet betaalde.
13. Telefoontje. Iedereen bleek mijn naam ineens te kennen bij het ziekenfonds (2

namen dus).
14. Na twee weken aangetekende brief, geen reactie.

7) Voor een analyse van de bestaande jurisprudentie wordt verwezen naar het artikel van Frederieke V.
Doeleman, Verkenningen in de Nederlandse jurisprudentie m.b.t. het naamrecht van de gehuwde vrouw. In
Justitiële Verkenningen, nr. 10, 1981.
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15. Na een paar weken naar de balie waar ik meedeelde niet weg te gaan voor
het een en ander geregeld was. Paniek bij het ziekenfonds. Na ongeveer
1/2 jaar werd ik te woord gestaan door een vriendelijke mijnheer, die mij
vertelde dat het allemaal geen probleem was en dat hij het even zou ver-
anderen.

16. Ongeveer een week later: 2 nieuwe formulieren een voor mijn man met
zijn naam en een voor mij met mijn naam zelfs in 2 verschillende envelop-
pen!

26 jaar, 1 jaar gehuwd
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5 Bezwaren en wensen van
respondenten met betrekking tot het
naamstelsel

5.1 Inleiding
Was dé aandacht in de voorafgaande twee hoofdstukken toegespitst op de cate-
gorie van de gehuwde vrouwen die hun eigen naam gebruiken, nu verbreedt het
gezichtsveld zich weer wanneer we de houding van de bevolking in haar algemeen-
heid ten opzichte van het naamstelsel bezien. Eerst wordt in dit verband aangege-
ven hoeveel mensen bezwaren hebben tegen het geldende systeem, welke men-
sen dit zijn en welke hun bezwaren. Nu moet men, aldus een van onze veronder-
stellingen bij de opzet van het onderzoek, het gegeven of men al of niet bezwaar
heeft niet als een geïsoleerd op zichzelf staand feit beschouwen. Juister is het om
dit gegeven te interpreteren binnen het kader van een verschil in belevingswaarde
van de naam bij verschillende mensen. Grofweg gesteld, fungeert voor de een de
achternaam als een kenmerk waarin de eigen individualiteit tot uitdrukking komt,
voor de ander is de naam meer een symbool waarin men de relatie met anderen
naar buiten toe zichtbaar wenst te maken. Over dat verschil in belevingswaarden
en de - eveneens veronderstelde - samenhang daarvan met een meer algemene
relatie- of huwelijksattitude handelt de aansluitende paragraaf. Het is tegen die ach-
tergrond dat antwoorden op door ons aan de respondent voorgelegde vragen
omtrent diens voorkeur inzake eventuele wijzigingen van het naamrecht enig reliëf
krijgen.

5.2 Bezwaren tegen het huidge naamstelsel
Nadat door de enquêteur/trice zowel de tekst van artikel 1:9 BW en van artikel 1:5
BW (respectievelijk handelend over de naam van de gehuwde vrouw en die van het
wettige kind) voorgelezen was, is de vraag gesteld of de ondervraagde al of niet van
mening was of er bezwaren aan deze regelingen verbonden waren. In het bevolk-
ingsonderzoek antwoordde 13% (N = 136) daarop bevestigend terwijl 80%
(N = 834) geen bezwaren had.

Uit de analyse van het materiaal bleek dat er wat betreft de bezwaren geen
onderscheid bestaat tussen mannen en vrouwen. Wél is het zo dat jongeren in het
algemeen vaker bezwaren gevoelen dan ouderen; van de leeftijdscategorie 24
jaar heeft 23% bezwaar, van degenen die ouder zijn bedraagt dat aantal 12%.
Bezwaarden treft men vooral aan bij de ongehuwden (20%) en de ongehuwd
samenwonenden (39%). Dat ook de mensen met echtscheidingservaring in tame-
lijk hoge mate ontevreden waren was te verwachten; in het onderzoek onder de
gescheidenen gaf 26% (N = 97) dan ook te kennen bezwaren te hebben (tegenover
68% die dat niet had). Mensen met bezwaren treft men in relatief sterke mate aan in
de categorie personen met een semi-hogere of hogere opleiding (24% resp. 30%)
en ze blijken politiek gesproken vooral te localiseren in de gelederen van de als pro-
gressief aangemerkte partijen als D'66 (24%) en PSP/PPR (52%). Tenslotte, van
hen die positief staan tegenover de vrouwenemancipatie blijkt ongeveer de helft
(48%) bezwaren te hebben tegen ons huidige naamstelsel, van hen die negatief
over die beweging oordelen heeft slechts 15% bezwaren.

Het bovenstaande profiel toont een waarschijnlijk niet aan het toeval te wijten,
sterke gelijkenis met het in hoofdstuk 2 beschreven portret van de goed geïnfor-
meerden waar het de naamgeving van de gehuwde vrouw betreft.

Welke zijn nu de bezwaren die men tegen het huidige naamstelsel zegt te hebben?
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De verschillende antwoorden op deze zgn. 'open vraag' overziende, moet men con-
cluderen dat het gebrek aan keuze binnen het huidige systeem het meest een steen
des aanstoots vormt. Van degenen in het bevolkingsonderzoek die bezwaren
hebben noemt 35% (N = 48) dit ais bezwaar terwijl in het vervolgonderzoek 52%
(N = 31) en bij de gescheidenen 22% (N = 21) dit zelfde argument aanvoert. Alleen
bij de laatste categorieën wordt ook het feit dat de wettige kinderen niet de naam
van de moeder krijgen als een bezwaar aangemerkt door respectievelijk 23%
(N = 14) en 13% (N = 13). Bij de gescheidenen kan dit laatste bezwaar in verband
gebracht worden met het veel voorkomende feit dat moeder en kinderen na de
scheiding verschillende namen dragen. Hier manifesteert zich het complex waarop
in de inleiding reeds gewezen is en waarop in de navolgende paragraaf uitgebreid
wordt ingegaan.

5.3 Belevingswaarden van de naam en de relatie-instelling
Zoals ten aanzien van het sociaal gedrag in het algemeen mag ook met betrekking
tot het naamgevingsgedrag van mensen aangenomen worden dat het betekenis
krijgt binnen de context van opvattingen die mensen er op na houden. De vraag die
in dit kader dus van belang is luidt welke betekenis de achternaam voor mensen
kan hebben of welke functies ze er aan toe kennen. Inzicht daarin is juist relevant
waar men zich een oordeel wil vormen over de betekenis van bezwaren en men
tevens denkt over wijzigingen van een naamstelsel; dit omdat aan die betekenissen
criteria te ontlenen zijn waarmee een stelsel op hun maatschappelijke adequaat-
heid valt te beoordelen.

In de door de Emancipatiekommissie opgestelde nota wordt zonder nadere toe-
lichting een tiental criteria geformuleerd waaraan een stelsel in de optiek van de
commissie moet voldoen. In de literatuurstudie is een poging gedaan om criteria in
deze te ontlenen aan een proces van maatschappelijke evolutie. In het door ons
opgezette onderzoek hebben we getracht de betekenis van de naam te achterhalen
door mensen uitspraken voor te leggen waarin mogelijke criteria verwoord wer-
den.') Gevraagd werd hen aan te geven of ze het met die uitspraken al of niet eens
waren. Tabel 5.1 geeft een overzicht van deze uitspraken en de verdeling van de
antwoorden daarop in het bevolkingsonderzoek.

Tabel 5.1. Uitspraken omtrent verschillende betekenissen van de achternaam en de antwoorden
daarop in het bevolkingsonderzoek, weergegeven in procenten (N = 1038)

mee
eens

geen
mening

mee
oneens

- uit de achternaam moet vooral de
bloedverwantschap blijken 68 7 25 (100)

- uit de achternaam moet vooral de
gezinsband blijken 76 5 19

- als mensen getrouwd zijn moet uit
hun achternaam blijken dat ze bij
elkaar horen 71 5 24

- als mensen samenwonen moet uit hun
achternaam blijken dat ze bij elkaar
horen 13 9 78

- men moet op een bepaalde leeftijd
(bijv. bij meerderjarig worden) een
achternaam kunnen kiezen 18 8 74

- iedereen moet gedurende zijn/haar
leven dezelfde achternaam hebben 50 9 41

Uit deze cijfers blijkt dat voor een zeer grote meerderheid van onze bevolking de
achternaam van betekenis is voor het tot uitdrukking brengen van de gezinsband,
het gehuwd zijn of het verwant zijn van mensen aan elkaar. Daarbij is er een kleine
minderheid die de mening huldigt dat het feit of iemand ongehuwd samenwoont

1) De criteria zijn ontleend aan de in de screeningsenquéte en in het brievenonderzoek geïnventariseerde
motieven van vrouwen om hun eigen naam te gebruiken.
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ook in de naam tot uitdrukking moet komen. Ongeveer eenzelfde aantal mensen
vindt dat men een keuzemogelijkheid zou moeten hebben. Wat de continuïteit van
de achternaam betreft, daaromtrent houden de voor- en tegenstanders elkaar
nagenoeg in evenwicht.

Geldt dat voor de totale bevolking, bij de twee deelpopulaties ligt het enigszins
anders. Wat de gescheidenen aangaat: qua structuur treft men daar hetzelfde ant-
woordpatroon aan, zij het dat ten aanzien van de eerste drie uitspraken de instem-
mend reagerende meerderheid toch zichtbaar geringer is (bij een constant blijven
van de categorie zonder mening). Zo vindt 54% dat de naam iets behoort te zeggen
met betrekking tot de bloedverwantschap, 64% dat daarin de gezinsband tot uiting
dient te komen en 59% dat het gehuwd zijn er door tot uitdrukking gebracht moet
worden. Anders is de structuur van het antwoordpatroon bij de respondenten van
het vervolgonderzoek. Allereerst is overal de categorie zonder een geëxpli-
citeerde mening kleiner. Tevens blijkt de functie van de naam inzake de bloedver-
wantschap (52% vóór en 43% tegen) en inzake de gezinsband (44% vóór en zelfs
53% tegen) aan belang te hebben ingeboet. Een zeer grote meerderheid (76%) is
het vervolgens niet eens met de mening dat het gehuwd zijn in de achternaam tot
uiting dient te komen en nog sterker dan in het bevolkingsonderzoek het geval
was wordt negatief gereageerd op de uitspraak omtrent het ongehuwd samen-
wonen. Hier antwoordt 90% negatief.

Met behulp van een Homals-analyse is vervolgens nagegaan of, afgaande op het
individuele antwoordpatroon, een onderliggende structuur te ontdekken valt. Zoals
uit de grafische weergave daarvan - zie figuur 5.1 - valt af te leiden is dat het
geval.2) Men ziet dat mensen die van mening zijn dat de huwelijkse staat in de
naam tot uitdrukking moet komen, in het algemeen ook vinden dat de gezinssituatie
en de bloedverwantschap in de naamgeving door dienen te klinken. Uit de localisa-
tie van de verschillende categorieën valt op te maken dat dit een duidelijk homo-
gene categorie vormt waarvan de tegenpool (overigens in iets mindere mate homo-
geen) aan de andere zijde van de oplossing gelocaliseerd is. Zoekend naar een
term om deze gemeenschappelijkheid tot uitdrukking te brengen zou men kunnen
zeggen dat de horizontale dimensie in deze weergave de 'saamhorigheidsfunctie'
van de naam weergeeft. Daarnaast is er ook sprake van een vertikale spreiding en
lettend op de variabelen die hierop het meest laden kan men hierin de 'individualis-
tische functie' weerspiegeld zien. Langs deze as differentieert zich de categorie
mensen die van mening zijn dat men altijd de eigen naam dient te behouden van
die welke dit niet van oordeel zijn. Dat beide categorieën de vraag naar de keuze
respectievelijk negatief of positief beantwoorden is logisch consistent.

Dat de twee te onderscheiden aspecten van de naambeleving elkaar niet uitslui-
ten dat blijkt uit het feit dat de mensen die de saamhorigheid beklemtonen dicht in
de buurt van de mensen gelocaliseerd zijn die het individualiteitsaspect benadruk-
ken. Het is derhalve een kwestie van accentverschil.

2) In de analyse zijnde respondenten die geen mening hadden met betrekking tot de voorgelegde uitspra-

ken buiten beschouwing gelaten. Dit om reden van overzichtelijkheid. Het is, zoals bekend, overigens

steeds een vrij kleine categorie.
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Figuur 5.1 Weergave van samenhang tussen 6 belevingsaspecten van de achternaam bij de Neder-
landse bevolking (N = 1038)

samenwonen + •

• altijd dezelfde naam -

• bloedverwantschap -

• getrouwd zijn -

• herkenbaarheid gezin -

getrouwd zijn +
^I_ • -11

herkenbaarheid gezin +*
\ )

\bloedverwantschap +

"e samenwonen -

• naamkeuze-

altijd dezelfde naam+ • )

Dl D2
Eigenwaarde van de afzonderlijke dimensies .37 .19

Gegeneraliseerde factorlading per dimensie

Bloedverwantschap .70 .07
Herkenbaarheid van het gezin .74 .23
Gehuwd zijn .80 .20
Ongehuwd samenwonen .40 .57
Keuzemogelijkheid eigen naam .47 .67
Altijd eigen naam behouden .40 .50
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Vermeldenswaardig is tevens de positie van de categorie mensen die het onge-
huwd samenwonen tot uiting wil gebracht zien in de naam. Zij nemen een midden-
positie in tussen de mensen die op de samhorigheidsdimensie hoog en zij die op de
individualiteitsas laag zitten. Wellicht moet een verklaring voor dit feit gezocht wor-
den in het type mensen dat ongehuwd samenwoont of daartoe neigt. Het is deze
relatievorm waarin - zo mag worden aangenomen - de saamhorigheidsbeleving
en het individualiteitsgevoel vaak een bijzonder complex spanningsveld vormen
(vgl. Straver, Van der Heiden en Robert, 1979). Op grond van bovenstaande uit-
komsten is besloten om een tweetal variabelen te creëren, twee belevingsaspecten
van de naam: de saamhorigheidsbeleving enerzijds en de individualiteitsbeleving
anderzijds.3)

In de aanhef van dit hoofdstuk hebben we er al op gewezen dat wij bij de opzet van
het onderzoek van de veronderstelling zijn uitgegaan dat beleving van de naam niet
als een geïsoleerd gegeven beschouwd kan worden. Het lijkt meer voor de hand lig-
gend om dat ingebed te veronderstellen in een dieperliggende relatie-instelling van
de betreffende pesonen.

Om die instelling op het spoor te komen is de respondenten een drietal series uit-
spraken voorgelegd die betrekking hebben op de moderniteit van de opvattingen
over het huwelijk, het samen doen versus het zelfstandig blijven in een relatie en de
rolverdeling tussen man en vrouw. (In bijlage V.1,2,3 treft men de uitspraken aan en
de verdeling van de antwoorden daarop zowel voor het bevolkingsonderzoek als
voor het vervolgonderzoek). Van deze drie series uitspraken werden - na het ver-
wijderen van items op grond van extreme populariteit en het uitvoeren van toetsen
met betrekking tot de unidimensionaliteit - via de methode van de summated
ratings drie attitude- of instellingsschalen geconstrueerd zowel met betrekking tot
de respondenten van het bevolkingsonderzoek als die van het vervolgonder-
zoek.4) Tabel 5.2 geeft een overzicht van de scores op deze schalen voor beide
onderzoekpopulaties. Opgemerkt zij dat een lage score staat voor respectievelijk
`traditionele opvatting', `veel waardering voor het samen doen' en `niet ega-
litaire rolopvatting'.

Tabel 5.2 Verdeling van antwoordscores op drie attitudeschalen voor bevolkingsonderzoek en ver-
volgonderzoek, weergegeven in procenten.

Huwelijksopvatting Relatiebeleving Rolopvatting

Bevolkings-
onderzoek

Vervolg-
onderzoek

Bevolkings-
onderzoek

Vervolg-
onderzoek

Bevolkings-
onderzoek

Vervolg-
onderzoek

Laag 49 8 12 2 8 1
Midden 40 37 58 47 61 18
Hoog 11 55 30 60 31 81

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(N=914) (N=131) (N=966) (N=131) (N=910) (N=131)

Opm.: Bij de constructie van de attitudeschalen zijn respondenten zonder mening buiten beschouwing
gelaten.

Alvorens nagegaan wordt in welke mate er samenhangen bestaan tussen de rela-
tie-instellingen en de belevingsaspecten van de naam, zij hier aangetekend dat
bovenstaande tabel duidelijk maakt in welke grote mate de populatie van het ver-

3) Elke respondent kreeg een socre op beide variabelen toegekend. Deze score is opgebouwd uit de som-
mering van de scores op resp. de eerste drie en de laatste twee uitspraken. Het item over het ongehuwd
samenwonen is dus buiten beschouwing gelaten.

4) Hier wordt volstaan met deze beknopte formulering daar in het nog te verschijnen eindrapport over de
meningen van de bevolking over alimentatie na echtscheiding door Van der Werff en Cozijn uitgebreid ver-
antwoording van deze constructie wordt afgelegd. Hier zij slechts opgemerkt dat naar analogie van die
schalen, dezelfde schalen door ons zijn geconstrueerd voor het vervolgonderzoek.
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volgonderzoek een 'progressieve elite' vormt binnen de totale bevolking. De helft
of meer van deze categorie treft men steeds aan in de hoogste score-categorie,
waarin van de totale bevolking maximaal 30%fo aangetroffen wordt.

De gemaakte veronderstelling omtrent de samenhang tussen relatie-instelling en
naambeleving bleek in grote lijnen bevestigd te worden. Tabel 5.3 geeft een over-
zicht van de getoetste samenhangen.

Tabel 5.3 Pearson-correlatiecoëfficiënten met betrekking tot samenhangen tussen attitudeschalen
en naambelevingsschalen voor bevolkingsonderzoek en vervolgonderzoek

Huwelijksopvatting Relatiebeleving Rolopvatting

Belevings-
aspect van
de naam

Bevol-
kings-

onder-
zoek

Vervolg-
onderzoek

Bevol-
kings-

onder-
zoek

Vervolg-
onderzoek

Bevol-
kings-
onder
zoek

Vervolg-
onderzoek

Saamhorigheid
Individualiteit

.53
-.22

.53
-.22

.34
-.09

.28
-.14

.46
-.17

.18
-.09-)

`) op deze na zijn alle coëfficiënten statistisch significant (p<.05).

Zichtbaar is dat zowel voor het bevolkingsonderzoek als voor de respondenten van
het vervolgonderzoek de huwelijksopvatting het meest sterk samenhangt met de
naambeleving. De overige twee attitudeschalen doen het minder goed. Tevens ziet
men dat het saamhorigheidsaspect sterker met de relatie-instelling correleert dan
het individualiteitsaspect. De richting van de verbanden is echter steeds zoals ver-
wacht; mensen met een traditionele huwelijksopvatting, mensen die in een relatie
sterk het accent op de onderling-afhankelijkheid leggen en zij die een sterk denken
in termen van de bestaande maatschappelijke rolverdeling tussen man en vrouw,
die mensen benadrukken de saamhorigheidsfunctie van de naam sterker dan zij
die een tegenovergestelde relatie-instelling hebben. Ten aanzien van het individua-
liteitsaspect van de naam geldt grosso modo het tegenovergestelde: diegene die
een traditionele relatie-instelling hebben benadrukken dit aspect minder dan zij die
moderne opvattingen zijn toegedaan. Dat bij de laatstgenoemden het saamhorig-
heidsaspect ook ervaren wordt blijkt uit de lagere correlatiecoëfficiënt.

5.4 Gewenste alternatieven
Gevraagd is aan de respondenten om hun bezwaren te verwoorden, daarover is in
het voorgaande gerapporteerd. Eveneens hebben we getracht eventueel
bestaande wensen tot wijziging van het naamstelsel te peilen. Daartoe zijn zowel
met betrekking tot de naam van de gehuwde volwassenen als met betrekking tot de
naam van de kinderen een aantal alternatieven voorgelegd. Tegen de in de vorige
paragraaf geschetste achtergrond laten zich de keuzepatronen op een zinvolle
wijze interpreteren.

Bezien we eerst de naam van de gehuwden. Tabel 5.4 geeft weer de antwoorden
voor de drie verschillende onderzoekpopulaties op de vraag hoe gehuwden zich
volgens de respondent het best zouden kunnen noemen.

In het bevolkingsonderzoek spreekt een grote meerderheid (70%) zich uit voor het
systeem zoals het praktisch gesproken thans functioneert: bij het huwelijk gaan
beide partners één naam voeren en wel die van de echtgenoot.5) Duidelijk minder
voorkeur voor dit geldende systeem vertonen de respondenten van de andere twee
onderzoeken. Bij de gescheidenen is de meerderheid nog voor het bestaande
systeem (59%), bij het vervolgonderzoek al niet meer. Voor verandering van
systeem spreekt bijna een kwart van de bevolking zich uit. Voor een mogelijkheid

5) In het voorbeeld staat weliswaar dat de vrouw dan een dubbele naam voert (De Vries-Jansen) maar dat
komt in de praktijk weinig voor, zodat het toch mevrouw en mijnheer de Vries wordt.
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om zelf een gezinsnaam te mogen kiezen is 13% en een systeem waarin elk der
gehuwden de eigen naam altijd behoudt geniet de voorkeur van 10%. Dit laatste
systeem heeft de voorkeur van liefst 58% van de respons van het vervolgonder-
zoek. Toch kiest van deze moderne groep mensen nog 21% voor het bestaande
systeem.

Tabel 5.4 Keuzepatroon met betrekking tot het naamstelsel voor gehuwden voor drie onderzoek-
populaties, weergegeven in procenten

Bevolking
(N = 1038)

Gescheidenen
(N = 374)

Vervolg
(N = 143)

- beide partners kiezen samen één ge-
zinsnaam, dus óf allebei Jansen óf _
allebei de Vries 13 14 6

- alleen de vrouw krijgt naam erbij,
nl. die van de man, dus Maria de
Vries-Jansen en Piet de Vries 70 59 21

- alleen de man krijgt naam erbij, nl.
die van de vrouw, dus Piet Jansen-de
Vries en Maria Jansen 1 1 1

- elk krijgt de naam van de ander er-
bij, dus Maria Jansen-de Vries en
Piet de Vries-Jansen 4 5 8

- elk houdt zijn eigen naam 10 18 58
- anders 2 3 6

100 100 100

Met opzet wordt hier gesproken in termen van een keuze voor het bestaande. Dit
tegen de achtergrond van het uit de analyse naar voren springende feit dat het juist
de mensen zijn met een traditionele relatie-instelling die kiezen voor een systeem
waarbij de gemeenschappelijke naam die van de man is. Waar logisch gesproken
de saamhorigheidsbeleving evenzeer tot uitdrukking gebracht kan worden via een
gezinsnaam die niet per definitie die van de man zou behoeven te zijn, is de
keuze aldus te karakteriseren

Tabel 5.5 Samenhang tussen gewenste systemen voor naam van gehuwden en de huwelijksopvat-
ting bij de bevolking, weergegeven in procenten

Huwelijksopvatting
traditioneel gematigd modern totaal

(N=433) (N=348) (N=100) (N=881)

- beide partners kiezen samen één
gezinsnaam, dus óf allebei Jansen
óf allebei de Vries 11 16 21 14

- alleen de vrouw krijgt naam erbij,
nl. die van de man, dus Maria de
Vries-Jansen en Piet de Vries 83 68 28 71

- alleen de man krijgt naam erbij, nl.

die van de vrouw, dus Piet Jansen-de

Vries en Maria Jansen 1 1 - 1
- elk krijgt de naam van de ander

erbij, dus Maria Jansen-de Vries
en Piet de Vries-Jansen 1 5 11 4

- elk houdt zijn eigen naam 4 - 10 40 10

100 100 100 100
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Zoals tabel 5.5. aantoont kiezen mensen met een traditionele instelling rela-
tief weinig voor de gezinsnaam, terwijl dit alternatief sterker in de belangstel-
ling komt bij de minder traditioneel ingestelde personen. Interessant is de
'dubbel-optie' bij de modern ingestelde categorie respondenten. Dat zij een
grote voorkeur hebben voor het behouden van de eigen naam is de ene, geheel
vanzelfsprekende optie die in één lijn ligt met de sterke waardering van de in-
dividualiteitsfunctie van de naam. Toch ziet men ook dat bij deze categorie
mensen de saamhorigheidsfunctie ervaren wordt. Vanuit een dergelijke waar-
dering komt men dan echter tot een duidelijk van het bestaande systeem af-
wijkende invulling van die saamhorigheid: men kiest voor de gezinsnaam
(21 %) of voor de combinatie van dubbele namen van beide huwelijkspartners
(11 %). Het ligt in de rede deze twee keuzen in verband te brengen met het feit
of men al of niet kinderen heeft en daarbij te veronderstellen dat voor de mo-
dern ingestelden met kinderen de gezinsnaam de voorkeur heeft. Nadere
analyse van modernen versus traditionelen leverde geen significante verschillen
op. Toch is het vermeldenswaard dat bij de modern denkenden de voorkeur voor
het naamsysteem waarin de echtgenoten dubbele namen voeren geen verandering
onderging. Wél bleek dat bij de modern denkende mensen die kinderen hebben de
voorkeur voor de gezinsnaam afnam ten gunste van het huidige systeem. Dit effect
werd door ons reeds in de Inleiding gememoreerd daar waar gesproken werd over
de mogelijke invloed van de wettelijke regeling inzake de naam van het kind op het
naamgevingsgedrag van de gehuwde'vrouw.

Dezelfde procedure is toegepast waar het de gewenste naam voor het kind betreft.
Tabel 5.6. waarin de voorkeuren van de drie onderzoekpopulaties vermeld staan
behoeft nauwelijks meer toelichting dan dat ook hier de voorkeur voor het
bestaande domineert.

Tabel 5.6 Keuzepatroon met betrekking tot naamstelsel voor wettige kinderen voor drie onderzoek-
populaties, weergegeven in procenten

Bevolkings-
onderzoek
(N = 1035)

Geschei-
denen

(N = 372)

Vervolg-
onderzoek

(N = 143)

- alle kinderen krijgen de achternaam

van de moeder, dus Jansen 1 5 7
- alle kinderen krijgen de achternaam

van de vader, dus de Vries 83 73 69
- alle kinderen krijgen de gezinsnaam

dus óf Jansen óf de Vries 9 - 8 10
- alle kinderen krijgen een dubbele

naam, samengesteld uit de naam van
de vader en die van de moeder (bijv.
Marietje Jansen-de Vries of Marietje
de Vries-Jansen 3 0 1

- jongens krijgen de naam van de vader
en meisjes de naam van de moeder (dus
Marietje Jansen en Pietje de Vries
zijn dan broer en zus 1 3

- anders 3 4 207)

100 100 100

7) Het hoge percentage andere alternatieven in het vervolgonderzoek is wat misleidend omdat het voor
meer dan de helft antwoorden omvat waarin de respondenten zeggen dat ze willen kunnen kiezen voor één
naam of dat het kind zelf later moet kiezen. Als we de eerste optie plaatsen bij het alternatief 'een gezins-
naam' dan wordt het percentage daarvan 21%.
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Relateert men ook deze keuze aan de huwelijksopvatting - zoals in tabel 5.7
geschiedt - dan komt het zojuist opgelichte beeld waar het naamkeuze voor
gehuwden betreft wederom naar voren.

Tabel 5.7 Samenhang tussen gewenste systemen voor naam van wettige kinderen en de huwelijk-
sopvatting bij de bevolking, weergegeven in procenten

traditioneel
(N = 431)

Huwelijksopvatting
gematigd

(N = 345)
modern

(N = 90)
totaal

(N = 867)

- alle kinderen krijgen de achternaam

van de moeder, dus Jansen 1 1 1 1

- alle kinderen krijgen de achternaam
van de vader, dus de Vries 95 81 57 86

- alle kinderen krijgen de gezinsnaam
dus óf Jansen óf de Vries 3 14 27 9

- alle kinderen krijgen een dubbele
naam, samengesteld uit de naam van
de vader en die van de moeder (bijv.
Marietje Jansen-de Vries of Marietje
de Vries-Jansen - 3 3 3

- jongens krijgen de naam van de vader

en meisjes de naam van de moeder(dus
Marietje Jansen en Pietje de Vries

zijn dan broer en zus 1 - 2 1

100 100 100 100

De traditioneel ingestelde mensen kiezen voor de huidige situatie (95%) en het zijn
de modern ingestelden die, uiteraard relatief gesproken, wederom twee alter-
natieve opties beklemtonen. Een klein deel van hen (13%) geeft de voorkeur aan
dubbele namen voor alle kinderen. Het is dit systeem dat binnen de aangeboden
mogelijkheden het meest recht doet aan de individualiteitsfunctie en tevens een
volstrekte gelijke behandeling van man en vrouw garandeert. De relatief sterke
voorkeur voor een dergelijk systeem bij de bedoelde onderzoekpopulatie is der-
halve alleszins begrijpelijk. Een groter deel van de betrokkenen verkeist de ene
gezinsnaam (57%), om aldus de saamhorigheid naar buiten toe tot uitdrukking te
laten komen. Ook hier is de invloed van het al of niet kinderen hebben nagegaan.
Bij de traditioneel denkenden bleek van enige invloed geen sprake; bij de modern
denkenden daarentegen wél. Niet echter, zoals wellicht verwacht, veranderde de
voorkeur voor het systeem waarin de kinderen een dubbele naam krijgen. Deze
bleef constant. Bij de mensen met kinderen bleek echter een afname van de voor-
keur voor de gezinsnaam ten gunste van de naam voor vader.

De laatstgeconstateerde verschuiving in de voorkeur is begrijpelijk tegen de ach-
tergrond van het feit dat de wetgeving inzake de naam van het kind de ouders geen
keus laat. Met dit feit voor ogen past kennelijk een aantal ouders hun wensen aan
bij de werkelijkheid; ze kiezen voor het thans bestaande systeem.

5.5 Bezwaren tegen eventuele verandering
Het ligt voor de hand om bij een peiling van de bestaande wensen tot wijziging van
het naamstelsel ook na te gaan of er weerstanden tegen eventuele verandering van
dat stelsel te verwachten zijn. Aan dit laatste aspect is in het onderzoek derhalve
ook aandacht besteed. Hierbij moesten wij met twee zaken rekening houden. Aller-
eerst mocht uit de vraagstelling niet de suggestie volgen alszou door de overheid
thans reeds verandering van het stelsel overwogen worden. Anderzijds zou, zo
meenden wij, een algemene, hypothetisch geformuleerde vraag wellicht dermate
abstract zijn voor veel respondenten dat de daarop verkregen antwoorden weinig
zinvol zouden zijn. Gekozen is daarom voor een vraag naar een heel concreet en
voor de respondent gemakkelijk invoelbaar gegeven: het naamgevingsgedrag van
de eigen vrouw. Verondersteld wordt hier dus dat de houding van de gehuwde man
als indictor voor bestaande weerstanden tegen verandering kan gelden.
Aan de gehuwde man wiens vrouw zijn naam gebruikt, werd door ons gevraagd of
hij het prettig vond dat de vrouw zijn naam gebruikte of dat hij liever zou zien dat zij

79



haar eigen naam bezigde. In het bevolkingsonderzoek bleek dat 53% van de 373
gehuwde mannen het prettig vond dat de vrouw waarmee ze gehuwd zijn zijn naam
gebruikt. Voor 45% maakte het naar eigen zeggen niets uit en 2% zou liever zien
dat hun vrouw haar eigen naam ging voeren.8) Of degenen die het prettig vinden
dat de vrouw hun naam gebruikt ook daadwerkelijk bezwaren zullen hebben tegen
eventuele verandering van het naamstelsel hangt, zo mag men veronderstellen,
mede af van de reden van hun waardering. Om die aan de weet te komen is
gevraagd aan de mannen hun antwoord toe te lichten. Uit de antwoorden bleek dat
er twee motieven naar voren springen. Ten eerste het gevoel dat men als man en
vrouw bij elkaar hoort en dat dit via de ene naam tot uitdrukking gebracht moet wor-
den. Dit motief werd door 48% van de betrokken mannen (d.w.z. 20% van de totale
groep) genoemd. Vervolgens werd door 33% (17% van de totale groep) als reden
genoemd, dat het nu eenmaal zo hoort en dat het gemakkelijk is.

Wanneer wij nu afzien van het overigens niet te veronachtzamen verschil tussen
woord en daad en ons richten op hetgeen hier verwoord is, dan kan concluderend
het volgende gesteld worden. Voor een groot deel der mannen zal eventuele ver-
andering van het naamstelsel niet erg problematisch zijn. Als bij een dergelijke wij-
ziging voldoende ruimte blijft bestaan -voor mensen om de onderlinge saamhorig-
heid tot uiting te laten komen, dan zullen de weerstanden nog geringer zijn. Bij een
deel van de mannen die vinden dat hun echtgenote hun naam moet gebruiken,
omdat het zo hoort, zullen naar alle waarschijnlijkheid bezwaren rijzen tegen iedere
verandering van het huidige naamstelsel. Lettend op de bovengenoemde percen-
tages kan, kwantitatief gesproken, verwacht worden dat om en nabij 20% van de
gehuwde mannen weerstand tegen deze verandering zal hebben.

8) Vaak wordt tegen de enquête als methode van informatieverzameling als bezwaar aangevoerd dat men
geen mening peilt omdat de respondenten vaak geen mening hebben en maar 'at random' antwoorden.
Ook hier blijkt weer eens het tegendeel wanneer men de mannen die zeggen dat ze het prettig vinden dat
hun vrouw hun naam gebruikt vergelijkt met mannen die het niets kan schelen waar het hun voorkeur voor
andere naamstelsels betreft. De eersten kiezen vaker voor het bestaande systeem dan de tweeden.
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Samenvatting en nabeschouwing

6.1 Samenvatting
Gerapporteerd is hiervoor over een vijftal door ons ondernomen exploraties op het
terrein van het naamrecht. Daarin zijn aan de orde gesteld enerzijds het naam-
gevingsgedrag van gehuwde vrouwen en hun motieven daartoe (screeningsen-
quête, brievenanalyse). Anderzijds is de kennis omtrent het naamstelsel gepeild
(zowel met betrekking tot de gehuwden als de kinderen), het al of niet hebben van
bezwaren en het al of niet hebben van voorkeuren voor andere systemen (bevol-
kingsonderzoek, vervolgonderzoek, onderzoek onder mensen met echtschei-
dingservaring).

Vastgesteld werd dat op dit moment een uiterst kleine categorie gehuwde
vrouwen de eigen achternaam gebruikt in het maatschappelijk verkeer (1 à 2%). Er
is echter reden om aan te nemen dat hun aantal in de komende jaren aanmerkelijk
zal toenemen. Het gaat hier om een heel duidelijk geprofileerde categorie vrouwen.
Over het algemeen zijn ze betrekkelijk jong (niet ouder dan 30 jaar), goed
geschoold (middelbare school of hogere opleidingen), en veelal kort gehuwd (niet
langer dan 3 jaar). In vele gevallen wonen ze in de grote steden van ons land. Ze
worden tevens gekenmerkt door een sterk positieve houding ten opzichte van de
vrouwenemancipatie. Gevraagd naar hun motieven blijkt het 'identiteitsbesef' en
het gevoel van (vereiste) gelijkberechtiging van man en vrouw. In de huidige situatie
levert dergelijk gedrag de vrouwen tal van moeilijkheden op. Getracht is die enigs-
zins in beeld te brengen door na te gaan uit welke hoek negatieve en/of positieve
reacties op het bedoelde naamgevingsgedrag komen. Het is in de persoonlijke
sfeer vaak de schoonfamilie die een bron van negatieve reacties vormt, terwijl in de
zakelijke contactsfeer 'de belasting', 'de gemeente-administratie' (verkiezingen),
'de werksituatie' (loonadministratie), 'het ziekenhuis' en 'de bank' tal van proble-
men opleveren.

Ook is getracht de kennis omtrent de huidige naamwetgeving bij de bevolking en de
houding die men daartegen inneemt te peilen. Wat de kennis betreft, daarbij is een
onderscheid gemaakt tussen de wetgeving inzake de naam van de gehuwde vrouw
(art. 9 BW) en die inzake de naam van het kind (art. 5 BW).

In het algemeen gesproken is de mate van kennis niet erg groot te noemen. Dit
geldt voor beide terreinen; omtrent de naamwetgeving inzake de naam van het kind
is 8% van de bevolking goed geïnformeerd, inzake de wetgeving met betrekking tot
de naam van de gehuwde vrouw is dat 28%. Wél bestaat er verschil in de mate van
spreiding van de kennis op de beide terreinen. Wat de naamwetgeving van het kind
aangaat is het niet zo dat bepaalde categorieën mensen opvallend goed of slecht
geïnformeerd zijn, dit in tegenstelling tot de naamwetgeving inzake de naam van de
gehuwde vrouw. Het zijn vooral de mensen met een naar eigen zeggen positieve
houding ten opzichte van de vrouwenemancipatie die goed geïnformeerd blijken.

Desgevraagd zegt een kleine minderheid van de bevolking (13%) bezwaren te heb-
ben tegen het huidige naamstelsel. Belangrijk is het hierbij te vermelden dat juist de
bezwaren afkomstig zijn van mensen die goed geïnformeerd blijken en dus weten
waarover zij spreken. Tevens blijkt dat men bezwaarden vooral moet zoeken in de
kring van mensen die er moderne opvattingen op na houden wat de relatiebeleving
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betreft. Van de mensen met een moderne relatie-instelling heeft 40% bezwa-11
ren (56% niet), van de meer traditioneel denkenden heeft daarentegen 9% be-
zwaar (en 83% niet).

Wanneer men de naar voren gebrachte bezwaren overziet ontkomt men niet aan
de conclusie dat de meest belangrijke oorzaak daarvan gelegen is in het gebrek
aan keuzemogelijkheid inzake de naamgeving binnen de huidige wetgeving.
Ouders hebben geen enkele keus waar het de naam van hun kind aangaat en
huwenden kunnen hun onderlinge saamhorigheid alleen via de achternaam van de
echtgenoot tot uitdrukking brengen. Hiermee raken we aan het tweede bezwaar:
het feit dat de man in het huidige naamstelsel een niet acceptabele - d.w.z. niet op
redelijke argumentatie berustende - voorkeursbehandeling geniet.

Tenslotte is nagegaan naar welke andere systemen de voorkeur uitgaat. Van de
bevolking spreekt 23% zich uit voor een andere naamwetgeving waar het de naam
van de gehuwde volwassenen betreft; 13% is voor een stelsel waarin beide echt-
genoten een gezinsnaam kunnen kiezen, 10% wil dat beide alleen de eigen naam
kunnen voeren. Wat de regeling van de naam van het kind aangaat, hier blijkt 17%
van de bevolking geporteerd voor een ander stelsel dan thans wettelijk voorge-
schreven is.

Aan het bovenstaande dient nog te worden toegevoegd het feit dat, zoals uit het
onderzoek bleek, de naam voor verschillende mensen (en waarschijnlijk voor
dezelfde mensen op een verschillend tijdstip in hun leven) hun naam een andere
belevingswaarde kan hebben. Twee belevingsaspecten konden door ons onder-
kend worden: enerzijds de naam als middel om de saamhorigheid met anderen tot
uitdrukking te brengen en anderzijds de naam als uiting van de eigen individualiteit.
De twee aspecten sluiten elkaar niet uit, eerder is sprake van een verschil in
beklemtoning van een van beiden. Dit laatste bleek ook uit het feit dat zich een
samenhang vertoonde tussen het benadrukken van deze aspecten en de algemene
relatie-instelling van mensen. Zij die een meer traditionele opvatting hebben over
(huwelijks)relaties en over de rolverdeling van man en vrouw beklemtonen vaker
het saamhorigheidsaspect terwijl de meer modern denkenden het individualiteits-
aspect sterker accentueren. Tegen deze achtergrond laat zich het keuzepatroon
waar het gaat om een door de bevolking gewenst naamsysteem, zinvol interpre-
teren. Het bleek dat de traditioneel ingestelde mensen de bestaande regeling het
meest adequaat vinden. Onder de meer modern denkenden treft men een dui-
delijke voorkeur voor andere naamstelsels dan het onze aan. Men wil een systeem
waarin gelijkberechtiging van man en vrouw gegarandeerd is én waarin men zelf
enige vrijheid van keuze heeft. Parallel aan de twee belevingsaspecten van de
naam manifesteren zich ook twee opties. Enerzijds de voorkeur voor een systeem
waarin de individualiteit van de betrokkenen tot uiting komt in verschillende namen
binnen een samenlevingsverband. Anderzijds de voorkeur voor een systeem waar-
in de onderlinge saamhorigheid gesymboliseerd wordt door de gemeenschap-
pelijke gezinsnaam. Dat kan die van de man óf die van de vrouw zijn. Voor zover wij
dit konden vaststellen bestaat er geen grote weerstand tegen eventuele wijzigingen
van het naamstelsel. Van de gehuwde mannen kan ongeveer 20% als mogelijk
tegenstander worden gekwalificeerd: zij willen de situatie waarin de vrouw de
naam van de echtgenoot voert graag gehandhaafd zien.

6.2 Nabeschouwing
De door de Emancipatiekommissie in 1976 geschreven discussienota over het
naamrecht moet beschouwd worden als een signaal van de bij sommigen levende
onvrede met het naamstelsel in ons land. Meer dan een signaal kon het niet zijn
want men beschikte niet over gegevens die de feitelijke situatie genuanceerd in
kaart konden brengen. Daarover beschikten we dankzij deze studie, een voortvloei-
sel van het aan de Minister gerichte verzoek om de mogelijkheid van wetswijziging
te onderzoeken, thans wel. In deze studie is de discrepantie tussen naamwetgving
en naambeleving in kaart gebracht terwijl tevens oorzaken en omvang van de te
signeleren onvrede belicht worden. In deze slotparagraaf willen we bij de uitkom-
sten van het onderzoek nog enkele beschouwende opmerkingen plaatsen.
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Allereerst zij in herinnering gebracht dat de Emancipatiekommissie blijkens de
gememoreerde brief aan de Minister primair heeft gedacht in termen van wetswij-
ziging. Dit wekt de suggestie alsof verandering in de wetgeving de meest voor de
hand liggende of zelfs de enige methode is om maatschappelijke probleemsituaties
als de onderhavige op te lossen.

Dat lijkt ons echter een minder juist uitgangspunt, omdat een deel van de gesig-
naleerde onvrede - nl. die welke voortkomt uit het feit dat het voor gehuwde
vrouwen zo moeilijk is om in het sociale verkeer haar eigen naam te blijven gebrui-
ken - niet haar oorsprong in de bestaande wetgeving vindt. In het voorafgaande is
aangetoond hoe groot die moeilijkheden zijn; naast het feit dat er sprake is van
onwennigheid (vooral te localiseren in de directe persoonlijke contactsfeer) blijkt er
ook een 'administratieve onwil' te bespeuren. Tal van instanties negeren die legale
wens van vrouwen om op hun eigen naam benaderd te worden. Het is duidelijk dat
wetswijziging hier geen verandering kan brengen. Toch kan niet ontkend worden
dat de overheid in deze ook een taak heeft. Het is met name langs de weg van goe-
de en gerichte voorlichting dat een bijdrage van haar kant verwacht mag worden.
Daarbij snijdt het mes aan twee zijden want mede daardoor zal ook de thans niet
bepaald adequaat te achten kennis omtrent de huidige wetgeving toenemen.

Voor een deel lijkt de onvrede met het naamstelsel wél haar oorzaak in de wettelijke
regelingen te vinden. Dat kon men op theoretische gronden reeds aannemen. In
deze studie kon het ook empirisch worden aangetoond. Er bestaat bij een deel van
-de bevolking in de orde van grootte van 20% tot 23% een voorkeur voor een andere
wettelijke regeling dan de nu bestaande. De vraag die hier rijst is welke betekenis
aan een dergelijk gegeven door de wetgever zou kunnen of moeten worden gege-
ven. Daarover kan het volgende opgemerkt worden.

In deze studie is de sociale functie van de naam uitvoerig belicht. Nu kan men op
basis van dergelijke informatie, hoe belangwekkend op zichzelf ook, niet recht-
streeks concluderen tot de noodzaak van wetswijziging. De wetgever die voor de
beslissing staat weegt meerdere factoren tegen elkaar af, zoals overwegingen van
wetstechnische aard, bedenkingen van financiële en organisatorische aard naast
die welke we hier kortheidshalve maar aanduiden als maatschappelijke factoren.
Wanneer we hier niet verder ingaan op de twee eerstgenoemde overwegingen dan
is dat om tweeërlei redenen. Op de eerste plaats zijn deze hier niet aan de orde
gekomen, op de tweede plaats voert het te ver weg van de hier centraal te achten
vraag welke de betekenis van de via dit onderzoek ter tafel gebrachte gegevens
dan wel is.

Naar onze mening biedt het hier gepresenteerde materiaal de wetgever hulpmid-
delen ter beantwoording van de vraag of de wetgeving nog op voldoende adequate
wijze aansluiting vindt bij de gevoelens en opvattingen van de bevolking en zo niet,
in welke richting een eventuele bijsturing gezocht kan worden. Zo blijkt de gelijk-
berechtiging van man en vrouw voor vele een belangrijke norm ook waar het de
beoordeling van het naamstelsel betreft. Verder treft men ook bij de belevings-
waarde van de naam de sporen aan van de veranderinen die zich op het terrein van
de relatievorming gedurende de laatste decennia hebben voorgedaan. Een deel
van de bevolking legt thans sterk de nadruk op het behoud van de eigen, indivi-
duele identiteit binnen een relatie. Daarnaast leeft bij velen de wens om in de naam
de saamhorigheid van het gezin tot uitdrukking te brengen. Afgaande op hetgeen
daaromtrent in een veelheid aan sociaal-wetenschappelijke literatuur naar voren is
gebracht, is het aannemelijk dat deze pluriformiteit van houdingen een blijvende
zaak is. In dat licht zou ook de geconstateerde pluriformiteit door de wetgever als
een aanwijzing kunnen worden beschouwd.
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Bijlage 1: Toetsing van steekproef uit screeningsenquëte tegen de totale po-
pulatie gehuwde vrouwen

gehuwde vrouwen (bevolking per 1-1-1979, bron CBS)

Populatie Screeningsresultaat
verwacht gerealiseerd

Leeftijd:
24 284261 87 65

25-34 923906 282 325
35-44 709606 217 210

45-54 627618 192 202
55-64 487638 149 147
65 368302 112 90

totaal 3401331 1039 1039
X2 = 17.26 df(5) p <.01

Provincie:

Groningen 133519 41 43

Friesland 139087 43 43
Drente 104878 32 27
Overijssel 244424 75 58
Gelderland 405969 124 109
Utrecht 208314 64 65
Noord-Holland 543179 167 188
Zuid-Holland 753000 231 252
Zeeland 87951 27 32
Noord-Brabant 498422 153 157
Limburg 267315 82 65

totaal 3386058`) 1039 1039
X2 = 15.95 df(10) p<.11

Urbanisatiegraad:
plattelandsgemeente 406551 124 120
verstedelijkte pl. gem. 760153 232 208
forensengemeente 486743 149 167
stad 50.000 inw. 575501 176 206

50.000. inw. 1172268 358 338

340116 1039 1039
X2=11.23 df(4) p<.03

*)Hierin zijn niet opgenomen de vrouwen, die wonen in gebieden die niet provinciaal zijn ingedeeld (bijv.
N.O.P.) en de vrouwen, die niet in het gemeentelijk bevolkingsregister zijn opgenomen (bijv. zigeuners).

Men ziet dat de leeftijdscategorie jonger dan 24 jaar duidelijk ondervertegenwoor-
digd is terwijl de categorie 25 tot 34 jaar oververtegenwoordigd is. Hier is het in noot
2 beschreven effect van de selectieprocedure zichtbaar: de jongste gehuwde
vrouwen zijn waarschijnlijk zeer weinig thuis. De leeftijdsgroep daarboven, hoogst-
waarschijnlijk ten gevolge van de aanwezigheid van kinderen, is veel meer thuis te
treffen. Ook is nog in een ander opzicht de selectieve werking van de random walk-
procedure zichtbaar: de groep bejaarden - veelal woning in tehuizen, die buiten
de steekproef zijn gehouden is ook ondervertegenwoordigd. Zou men de jongste en
oudste leeftijdscategorieën buiten beschouwing laten dan verdwijnt de verteke-
ning.

De steekproef is in geografisch opzicht goed gespreid over het land als we naar de
provincies kijken. Minder mooi is deze spreiding wanneer gelet wordt op de urba-
nisatiegraad van de gemeenten waarin de respondenten wonen. De verstedelijkte
plattelandsgemeenten zijn ondervertegenwoordigd en de kleinere steden overver-
tegenwoordigd.
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Bijlage 2: Toetsing van zelfselectieproces met betrekking tot deelname aan
vervolgonderzoek bij vrouwen die thans de eigen naam voeren.

In de screeningsenquéte werden 149 gehuwde vrouwen aangetroffen die thans hun
eigen naam gebruiken. Van hen antwoordde 79 (53%) de vraag naar bereidheid tot
verdere medewerking positief. Naar verwacht mocht worden, staat deze beslissing
niet op zichzelf, maar valt er een samenhang te bespeuren met andere kenmerken
van de respondent. Ten aanzien van 7 kenmerken is nagegaan hoe de beslissing
tot medewerking de samenstelling van de responsgroep ten behoeve van het ver-
volgonderzoek beïnvloedde. De onderstaande tabel geeft dat zelf-selectie proces
weer.

Thans eigen naamvoerende vrouwen uitgesplitst naar bereidheid tot deelname aan vervolgonderzoek.

bereid niet bereid
abs. % abs. %

Leeftijd:
24 19 24.1 8 11.4

25-29 21 16.6 16 22.9
30-34 18 22.8 26 37.1
35-39 7 8.9 5 7.1

40 14 17.7 15 21.4

totaal 79 100 70 100
X2=8df=4p<.10

Huwelijksduur:
3 26 32.9 13 18.6

4-9 30 38.0 24 34.3
10-14 5 6.3 14 20.0

15 18 22.8 19 27.1

totaal 79 100 70 100
X2= 8.78 df =3 p <.05

Gezinsgrootte:
2 pers. 35 44.3 22 31.4
3 pers. 23 29.1 20 28.6
4 pers. 13 16.5 21 30.0
5 pers. 8 10.1 7 10.0

totaal 79 100 79 100
X2=4.60df=3p<.30

Behorend tot godsdienstige groepering:
ja 32 42.1 42 63.6
nee 44 57.9 24 36.4

totaal 76 100 66 100
X2=6.56df=1 p<.02

Duidelijk zichtbaar is dat de jongeren (tot 30 jaar) over het algemeen meer bereid-
heid vertoonden dan de ouderen.

De vrouwen zonder kinderen waren naar verhouding ook meer bereid. Hetzelfde
geldt voor de hoger opgeleide vrouwen en de vrouwen in de hoogste welstands-
klasse. In de grootste steden en in de forensengemeenten treft men meer vrouwen
aan die mee wilden doen dan elders. Toch zijn, wanneer men de significantiegrens
legt op 5%, deze verschillen niet significant. Significant zijn de verschillen in
bereidheid wel bij de vrouwen die kort gehuwd zijn (niet langer dan 3 jaar) en bij de
vrouwen die zich niet tot een godsdienstige groepering rekenen.
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Bijlage 3: Samenstelling steekproef van het vervolgonderzoek

Aan alle vrouwen die in de screeningsenquête te kennen hebben gegeven dat ze
vroeger hun eigen achternaam gebruikten of dit nu doen (N = 202) is gevraagd of ze
bereid waren tot medewerking aan een vervolgonderzoek. Van deze vrouwen
waren dat er uiteindelijk 108.')
Dit vormt het bestand voor het vervolgonderzoek.

Bruto steekproef 216 (108 echtparen)

daarvan niet benaderd wegens:
- foutief adres 4
- pand afgebroken/verhuisd 14
- ziekte/vakantie 6
- respondent voldoet niet aan

steekproefcriteria 12
- niet benaderd 6

totaal aantal niet benaderd 42 (= 20%)
174 (= 80%)

Netto steekproef 174 (100%)

daarvan niet benaderd wegens:
- drie maal niemand thuis 8
- weigering 17
- geen materiaal retour ontvangen 6

totaal aantal niet benaderd: 31 (= 18%)

Netto respons 143 (= 82%)

1) In het door het Nipo aan het WODC uitgebrachte rapport over de screeningsen-
quête wordt melding gemaakt van 99 vrouwen die bereid waren. Later zijn derhalve
nog 9 vrouwen toegevoegd.
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Bijlage 4: Toetsing van de groep briefschrijfsters tegen de respons van de
screeningsenquête.

Tabel Toetsing van de groep brievenschrijfsters tegen de respons van de screeningsenquéte

screeningsenquéte verwacht

leeftijd:

feitelijk

24

25-29
30-34

35

27

37
44

41

18,1%

24,8

29,5

27,5

70

96

114

106

36

172

121

57

9,3 %

44,5

31,3
14,8

totaal 149 100,0 386 386
X2 = 99,76 df =

100,0
3 p<.001

huwelijksduur:
gehuwd: periode
1979-1971
1970-1961
1960 of eerder

39
54
56

26,2
36,2
37,6

111
153
159

365
48
10

86,3
11,3
2,4

totaal 149 100,0 423 423 100,0
X2=793.89 df=2 p'(.001

opleidingsnivo:

laag 77 51,7 191 23 6,2

middelbaar 13 8,7 33 114 30,7
semi-hoger 34 22,8 85 145 39,1
hoog 25 16,8 62 89 24,0

totaal 149 100,0 371 371 100,0
X2 = 400.67 df = 3 p<.001

Urbanisatiegraad
woonplaats:
platteland 26 17,4 68 83 18,-
forensengemeente 21 14,1 65 77 16,7

stad: 50.000 inw. 22 14,8 68 55 11,9
50-100.000 inw. 18 12,1 56 51 11,-

100.000 inw. 62 41,6 192 177 38,3

totaal 149 100,0 462 462 100,0
X2=9.64 df=4 p<10
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Bijlage 5: Toelichting op de HOMALS-analysetechniek

De analyse-techniek HOMALS (Homogenous Alternating Least Squares) is ontwik-
keld door de afeling data-theorie van de faculteit der sociale wetenschappen van de
Rijksuniversiteit Leiden.

HOMALS is een niet-lineaire principale componenten analyse hetgeen wil zeg-
gen dat het een methode is waarmee men een aantal variabelen kan transformeren
in een kleiner aantal variabelen (principiale componenten) die onafhankelijk van
elkaar zijn (orthogonaal) en zodanig zijn gekozen dat zo weinig mogelijk van de in
de oorspronkelijke gegevens aanwezige informatie verloren gaat. Dit laatste wordt
uitgedrukt in het zogeheten verlies van informatie; hoe hoger het verlies (stress)
hoe kleiner de eigenwaarde; hoe slechter het model past op de oorspronkelijke
data. (De maximumwaarde van de stress is 1, de minimumwaarde bedraagt 0.) De
hoeveelheid informatie die verloren gaat kan worden uitgedrukt in een percentage
dat men berekent door de eigenwaarde van de dimensie af te trekken van 1. Het
basisidee bij HOMALS is dat niet de variabelen maar de categorieën van variabelen
(d.w.z. de antwoordmogelijkheden) als analyse-eenheden worden gehanteerd.
Hierdoor wordt het mogelijk om na te gaan welke specifieke categorieën van de ene
variabele samenhangen met specifieke categorieën van een andere variabele. Op
grond van een aantal categorieën van variabelen (d.w.z.. antwoordpatronen van
respondenten met betrekking tot die variabelen) tracht het programma homogene
groepen te construeren en wel zodanig dat de verschillen binnen die groepen
zo klein mogelijk zijn en de verschillen tussen de groepen zo groot mogelijk
wordt.

Bij een grafische weergave van de analyse worden de verschillende categorieën
van de in de analyse betrokken variabelen als punten in een twee-dimensionale
ruimte weergegeven. Daarbij geldt dat de afstand tussen de punten een indicatie
vormt voor de mate van samenhang tussen de betreffende categorieën. Hoe dicht
bepaalde categorieën bij elkaar liggen hoe meer ze met elkaar te maken hebben.
Tevens is het zo dat naarmate meer respondenten in een bepaalde antwoordcate-
gorie hebben gescoord, deze categorie dichterbij het centrum van de oplossing
wordt geplaatst.

Naast de visuele representatie van de onderlinge relaties tussen categorieën van
variabelen, geeft HOMALS voor elke variabele de zogenaamde discriminatiematen
per dimensie weer. Deze discriminatiewaarden zijn in feite gekwadrateerde factor-
ladingen op de twee conceptuele assen of dimensies. De waarden geven aan in
hoeverre de variabele bijdraagt tot de onderliggende en door HOMALS naar voren
gebrachte 'latente structuur' per dimensie.

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de theorie van de analyse wordt ver-
wezen naar Gifi, A., Niet-lineaire multivariate analyse Leiden 1980.
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Bijlage 6a: Vergelijking tussen gehuwde vrouwen die hun eigen naam voeren
en de gehuwde vrouwen in het algemeen

Gehuwde vrouwen die thans hun eigen naam voeren vergeleken met gehuwde vrouwen in het algemeen
(screeningsenquéte)

eigen naam gehuwde
voerende vrouwen vrouwen

leeftijd abs. abs. 0/0

24 jaar 27 18.1 65 6.3
25-29 jaar 37 24.8 161 15.3
30-34 jaar 44 29.5 164 15.8
35-39 jaar 12 8.1 121 11.6

40 jaar 29 19.5 529 50.8

totaal 149 1001039 100
X2=91.72 df=4 p(.001

Huwelijksduur:
3 jaar 39 26.2 51 4.9

4-9 jaar 54 36.2 234 22.5
10-14 jaar 19 12.8 157 15.2

15 jaar 37 24.8 597 57.5

totaal 149 100 1039 100
X2 = 185.35 df = 3 p <.001

Kinderen:
geen kinderen 59 39.6 335 32.2
wel kinderen 90 60.4 704 67.

totaal 149 100 1039 100
X2=3.71 df=1 p<.10

Sociale welstand:
Hoog 31 20.8 69 6.6
Midden 66 44.3 401 38.6
Laag 52 34.9 569 54.8

totaal 149 100 1039 100

X2 = 64.58 df = 4 P--'.001

Rooms-Katholiek 38 26.8 377 37.6
Ned. Hervormd 24 16.9 218 21.7
Gereformeerd 10 7.- 88 8.7
Overigen 2 1.4 41 4.1

Géén 68 47.9 279 27.8

totaal 142 100 1003 100
X2= 27.24 df = 4 p<.001

Bijlage 6b

Gehuwde vrouwen die thans hun eigen naam voeren vergeleken met gehuwde vrouwen in het algemeen
met betrekking tot urbanisatiegraad van de woonplaats

eigen naam voerende
vrouwen

gehuwde
vrouwen*

Urbanisatiegraad abs. % abs.

platteland
forensengemeente

stad 50.000 inw.
50.000 inw.

26
21
22
80

17.4
14.1
14.8
53.7

1166704
486743
575501

1172268

34.3
14.3
16.9
34.5

totaal 149 100.0 3401216 100.0

X2 = 29.79 df = 3 p<.001
bron: CBS
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Vroeger heette ikAnitade Bruin
tegenwoordig mevrouw Van der Veer

wetenschappelijk

onderzoek en

1)
documentatie

C'
centrum

Zo gaat het immers meestal een vrouw die
Vouwt draagt voortaan de naam van haar man
Haa eigen naam wordt mm of meer afgedankt.
Toch mag een w best haar eigen naam
blijven gebruiken. Maar er zijn er niet zoveel die
dat oo k inderdaad doen.

Welke vrouwen zijn het, die zich bij hun *mals
jesnaam' blijven noemen? Waarom? Ondervin
den ze er in het dagelijks leven moeilijkheden
door, of valt dat wel mee? Zullen er in de toe-
komst meer vrouwen hun eigen naam blijven
gebruiken, ook al zijn ze getrouwd?

Allemaal vragen waarop niet zomaar een ant'
woord te geven is.

Onderzoek
De Emancipatie Kommissie heeft het W.OD.C
(Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie
Centrum van het Ministerie van Justitie) ge.
raagd een onderzoek op te zetten om hierover

meer duidelijkheid te krijgen. Het wij=,
graag de opvattingen en ervaringen ke

uwen die ermee te maken hebben of hebben
gehad. Vrouwen dus die na hun huwelijk ge.
woon hun eigen naam bleven gebruiken. En
vrouwen die na verloop van tijd. nadat ze eerst

naam n hun man gebruikten, zich toch
weer van hun eigen naam gingen bedienen. Aan

hen aagt het W.O.D.C hun opvattingen en
ervaringen op papier te zetten.

Het hoeft geen lang verhaal te zijn. Gebruikte u
w eigen naam vanaf het begin van het huwelijk,

af is dat pas later gekomen? Wat waren uw
motieven om uw eigen naam te blijven gebrul
ken, of opnieuw te gaan gebruiken? Heeft u
vervelende ervaringen met het gebruik van uw
eigen naam in plaats van uw mans naam? Of
juist plezierige? 01 beide? Op die vragen wil het
W.O.D.C. graag In het kort wat informatie van u
hebben

Om ook wat zicht te krijgen op historische en
maatschappelijke factoren, zou het W.O.D.C. het
op prijs stellen als u ook wat gegevens over uw
persoon wilt vermelden. Voor het onderzoek

kan interessant zijn: uw leeftijd en trouwjaar,
geboortejaar van eventuele kinderen, de oplet.
ding die u genoten heeft of die u 'allicht nu
volgt, de aard van uw eventuele werkkring.

Verder raten

Vertrouwelijk
Vanzelfsprekend kunt u ervan op aan dat uw
reactie strikt vertrouwelijk behandeld wordt.
Alleen de onderzoekers kunnen er kennis van
nemen. U kunt ook meedoen zonder uw identi-
teit te vermelden, anoniem dus. Overigens zullen
alle reacties na verwerking In het onderzoek ver
nietigd worden. Uw identiteit zal dan niet meer
te koppelen zijn aan de door u verstrekte
gegevens.

Rapport
Op basis van uw reacties maakt het W.O.D.C.

n rapport. Daaruit zal kunnen blijken walk,
problemen er zoal zijn en waar de oorzaak daar
an ligt. Pas dan kan de vraag beantwoord wor

den wat het Ministerie van Justitie eventueel
daaraan kan doen.
Bent u geinteresseerd in de resultaten, laat u ons
dat dan weten. U krijgt dan een samenvatting
daarvan thuis gestuurd

Met een aantal van de vrouwen die op deze op- Adl es

oep reageert wil het W.O.D.C. o enige tijd Als u wilt -geren, stuurt u dan uw brief aan
wat dieper er dit onderwerp doorpraten. Al, u W,O,D.C.
daartoe bereid bent, kunt u dat apart vermelden. Onderzoek Naamgeving
Natuurlijk moet u dan uw volledige adres Postbus 20310
vermelden. 2500 EH Den Haag



Hoc zit dat nu bij u (als u getrouwd bent, tenmin-
ste), draagt u uw meisjesnaam of noemt u zich
met uw mans naam? Officieel behoudt een ge-,

huwde vrouw haar naam en mag ze deze ook al-
tijd voeren.

Emancipatie-Kommissie heeft het Ween-
schappelijk Onderzoek en Documentatie Cen-
trum van het ministerie van justitie gevraagd

een onderzoek in te stellen naar de opvattingen
rvaringen van vrouwen die hun meisjesnaam

behielden, of van plan zijn het binnenkort te
gaan doen. Ondervinden die vrouwen er in het

dagelijkse teven moeilijkheden door eer zuilen er
in de toekomst meer vrouwen hun eigen naam

blijven gebruiken, ook al zijn ze getrouwd?
abri WODC vraagt u uw ervaringen op papier te
zetten., liefst vergezeld van uw leeftijd, trouw-
jaar, geboortejaar van eventuele kinderen, uw
opleiding of werkkring, U kunt anoniem. mee

rloen, dus ook zonder vermelding van uw naam,
Allét n de onderzoeken krijgen uw gegevens on-

der ogen; daarna wordt alles vernietigd. Als u
bereid bent om met een aantal vrouwen na te

praten, naar aanleiding van het onderzoek, kunt
u dat apart vermelden, met toevoeging van uw

volledige adres.
U kunt schrijven naa

wo'
k naamgevin

Margriet nr. 18 - 2 mei 1980
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Bijlage 8a: Uitspraken m.b.t. huwelijksopvatting - bevolkingsonderzoek

Ik ga u nu een aantal uitspraken noemen. Kunt u telkens aangeven of u het er mee
eens of oneens bent?

(N =1038)

a. het huwelijken ongehuwd
samenwonen betekenen emo-
tioneel hetzelfde

b. het huwelijk is de meest
unieke band die mensen in
hun leven kunnen hebben.

c. de verantwoordelijkheid voor
het inbrengen van geld hoort
vooral bij de man te liggen,
de verantwoordelijkheid voor
kinderopvang en huishouding
vooral bij de vrouw

d.* als de kinderen uit school
komen, hoort er iemand thuis
te zijn om ze op te vangen

e. het is het beste als de moeder
de kinderen opvangt als
ze uit school komen

f. echtscheiding betekent toch
in feite dat de huwelijks-
partners gefaald hebben

g. van echtscheiding zijn de
kinderen altijd de dupe

h. paarvorming is een natuurlijk
gegeven, de mens is
bestemd om als paar door
het leven te gaan

i. als de gehuwde man en vrouw
apart op vakantie gaan dan
vraag je om moeilijkheden

j. de leukste situatie is als
in een gezin man en vrouw
beiden halve dagen werken
en als zij het werk voor
kinderopvang en huishouden
verdelen

volle-

dig

eens

grote

lijnen

eens

noch

eens,

noch
oneens

grote

lijnen

oneens

volle-

dig

oneens

geen
mening

26% 28 7 15 19 4

46 22 10 10 11 1

26 26 13 16 18 1

83 13 2 - 1 1

44 20 11 11 13 1

35 27 15 14 6 3

68 22 5 3 1 1

37 30 11 12 8 2

43 18 11 13 14 1

24 21 13 18 21 3

Item verwijderd op grond van extreme populariteit
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Bijlage 8b: uitspraken m.b.t. huwelijksopvatting - vervolgonderzoek

Ik ga u nu een aantal uitspraken noemen. Kunt u telkens aangeven of u het er mee
eens of oneens bent?

(N =143)

a. het huwelijk en ongehuwd
samenwonen betekenen emo-
tioneel hetzelfde

b. het huwelijk is de meest
unieke band die mensen in
hun leven kunnen hebben

c. de verantwoordelijkheid voor
het inbrengen van geld hoort
vooral bij de man te liggen,
de verantwoordelijkheid voor
kinderopvang en huishouding
vooral bij de vrouw

d.* als de kinderen uit school
komen, hoort er iemand thuis

te zijn om ze op te vangen

e. het is het beste als de moeder
de kinderen opvangt als
ze uit school komen

f. echtscheiding betekent toch
in feite dat de huwelijks-
partners gefaald hebben

g. van echtscheiding zijn de
kinderen altijd de dupe

h. paarvorming is een natuur-

lijk gegeven, de mens is

bestemd om als paar door

het leven te gaan

i. als de gehuwde man en vrouw
apart op vakantie gaan dan
vraag je om moeilijkheden

j. de leukste situatie is als
in een gezin man en vrouw
beiden halve dagen werken
en als zij het werk voor
kinderopvang en huishouden
verdelen

volle-

dig

eens

grote

lijnen

eens

noch
eens
noch

oneens

grote

dig

oneens

volle- geen

mening

oneens

55 % 27 3 11 4 -

13 10 13 22 41 1

5 11 7 29 48 -

71 21 2 3 1 2

11 14 11 29 33 2

12 18 17 26 24 3

29 39 13 12 6 1

12 21 17 23 27 -

14 10 9 32 34 1

50 21 13 8 8 -

*Item verwijderd op grond van extreme populariteit in bevolkingsonderzoek
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Bijlage 9a: uitspraken m.b.t. relatiebeleving - bevolkingsonderzoek

Ik ga u nu een aantal zaken noemen die op een man-vrouw-relatie of andere paar-
relatie van toepassing kunnen zijn. Wilt u van elk van deze punten aangeven of u ze
positief of negatief waardeert. Als u een zaak positief waardeert betekent dit dus dat
de relatie beter is wanneer dat aspekt aanwezig is dan wanneer het afwezig is.

(N =1038)

a.* veel samen doen
b. zelfopoffering
c. ieder aparte vrienden hebben

d. ruzie

e. voor jezelf opkomen
f.* samen oud worden
g. financieel onafhankelijk

van elkaar zijn

h.* seksuele trouw
i. * samen eigen kinderen hebben
j. ieder eigen dingen doen
k.* aanpassen aan elkaar

erg
posi-

tief

beetje
posi-

tief

niet
pos./

niet
neg.

beetje
nega-

tief

erg geen
nega- mening

tief

81 % 16 2 1 - -
39 32 14 8 4 3
10 17 17 23 32 1
6 25 15 17 36 1

50 33 11 4 1 1
87 8 2 1 - 1

16 19 24 17 10 5
82 12 3 1 1 1
81 9 6 1 1 2
51 30 11 4 3 1
84 14 2 - - -

*Items verwijderd op grond van extreme populariteit.

Bijlage 9b: Uitspraken m.b.t. relatiebeleving - vervolgonderzoek

Ik ga u nu een aantal zaken noemen die op een man-vrouw-relatie of andere paar-
relatie van toepassing kunnen zijn. Wilt u van elk van deze punten aangeven of u ze
positief of negatief waardeert. Als u een zaak positief waardeert betekent dit dus dat
de relatie beter is wanneer dat aspekt aanwezig is dan wanneer het afwezig is.

(N =143)

a. * veel samen doen

b. zelfopoffering

c. ieder aparte vrienden hebben
d. ruzie
e. voor jezelf opkomen

L* samen oud worden

g. financieel onafhankelijk
van elkaar zijn

h. * seksuele trouw
i.* samen eigen kinderen hebben
j. ieder eigen dingen doen
k.* aanpassen aan elkaar

erg
posi-

tief

beetje
posi-

tief

niet
pos./

niet
neg.

beetje
nega-

tief

erg geen
nega- mening

Lief

73 % 17 8 1 1 -
15 27 22 15 20 1

25 28 22 13 12 1
11 39 20 12 181
17 36 4 1 1
77 12 7 - - 4

35 19 28 8 7 3
60 19 17 4 - -
62 15 18 1 2 2
66 24 5 4 1 -
71 23 4 1 1 -

*Item verwijderd op grond van extreme populariteit bevolkingsonderzoek.
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Bijlage 1Oa: Uitspraken m.b.t. rolopvatting - bevolkingsonderzoek

Ik noem u nu weer een aantal uitspraken over mannen en vrouwen. Wilt u van eik
van deze uitspraken weer aangeven of u het er mee eens bent of dat u het er niet
mee eens bent?

(N = 1038)

a. ik kan mij goed voorstellen
dat de man het huishouden
doet en de vrouw buitens-
huis werkt

b. een vrouw hoort in huis zo-
lang zij schoolgaande kinderen
heeft

c. een man moet echt
mannelijk blijven

d. mannen met werkende vrouwen
zijn vaak een doetje

e. een man hoort thuis de
baas te blijven

f. een vrouw mag haar gevoelens

tonen, een man niet

g. de strijd om het bestaan eist
van de man een zekere hardheid

h. als een man al te lief doet,
laat hij over zich lopen

i. een vrouw is meer geschikt om
kleine kinderen op te voeden
dan een man

j. voor een meisje is het toch
eigenlijk niet zo belangrijk
als voor een jongen om een
goede schoolopleiding te krijgen

k. man en vrouw moeten zoveel
mogelijk samen beslissen,
maar als het erop aan komt,
moet de vrouw zich bij het
oordeel van de man neerleggen

1. een vrouw die niet getrouwd
is, moet met juffrouw aange-
sproken worden

abso-
luut
mee
eens

mee
eens
noch

noch
eens,
eens

oneens

niet
mee
eens

absoluut
niet mee

geen
mening

15 % 30 10 23 22

40 30 8 18 4

41 32 9 12 5 2

6 10 10 39 32 3

6 11 17 36 30

1 4 8 45 41

12 43 15 21 7 2

8 24 13 36 17 2

30 34 9 19 7

3 8 3 30 56

6 18 11 36 28

4 13 12 37 31 3

97



Bijlage 1Ob: Uitspraken m.b.t. rolopvatting - vervolgonderzoek

Ik noem u nu weer een aantal uitspraken over mannen en vrouwen. Wilt u van eik
van deze uitspraken weer aangeven of u het er mee eens bent of dat u het er niet
mee eens bent?

(N=1038)

a. ik kan mij goed voorstellen
dat de man het huishouden
doet en de vrouw buitens-
huis werkt

b. een vrouw hoort in huis zo-

lang zij schoolgaande kin-

deren heeft

c. een man moet echt mannelijk
blijven

d. mannen met werkende vrouwen
zijn vaak een doetje

e. een man hoort thuis de baas
te blijven

f. een vrouw mag haar gevoelens
tonen, een man niet

g. de strijd om het bestaan eist
van de man een zekere hardheid

h. als een man al te lief doet,
laat hij over zich lopen

i. een vrouw is meer geschikt om
kleine kinderen op te voeden
dan een man

j. voor een meisje is het toch

eigenlijk niet zo belangrijk
als voor een jongen om een

goede schoolopleiding te krijgen

k. man en vrouw moeten zoveel
mogelijk samen beslissen,
maar als het erop aan komt,
moet de vrouw zich bij het
oordeel van de man neerleggen

1. een vrouw die niet getrouwd

is, moet met juffrouw aange-

sproken worden

abso-
luut
mee
eens

mee
eens
noch

noch
eens,
eens

oneens

niet
mee
eens

absoluut
niet mee

geen
mening

36% 41 8 6 7 1

10 13 11 40 25 1

13 19 14 25 26 3

- - 3 20 76 1

1 3 8 25 63

- 1 1 23 75 •

6 23 19 24 27 1

1 9 8 35 46 1

9 15 12 30 33 1

1 1 - 10 88

2 1 5 24 67 1

1 2 4 28 64 1

98
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