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II. Argumenten tegen overheidsinmenging in het gezins
leven 

1. Inleiding1 

Het gehele recht is doordrongen van de opvatting dat de ouder-kindrelatie 
juridische bescherming verdient. 

Dit uitgangspunt blijkt zo vanzelfsprekend dat er zelden veel woorden aan 
worden vuilgemaakt. Maar welke vooronderstellingen liggen er aan ten 
grondslag? Deze vraag gaat vooraf aan de argumenten voor en tegen over
heidsingrijpen in het gezin. 

Drie clusters van vooronderstellingen passeren hieronder de revue. De eerste 
kan worden samengevat met "natuurlijke rechten van ouders" (§ 2). Het recht 
van het kind op verbondenheid met zijn ouders vormt de tweede (§ 3). De 
laatste is pragmatisch van aard, en betreft het ontbreken van een beter alterna
tief (§4). 

De indeling is onvermijdelijk kunstmatig. In werkelijkheid lopen de diver
se onderdelen in elkaar door, of zijn ze anderszins met elkaar verbonden. 

2. Natuurlijke rechten van ouders 

2.1. Algemeen 

Ouderlijke rechten werden en worden veelvuldig in verband gebracht met een 
voorondersteld natuurlijk gegeven. Dat geldt onder andere voor de 
zeventiende-eeuwse Hugo de Groot, voor de Code civil die grote invloed had 
op de Nederlandse rechtsontwikkeling2, voor de parlementaire debatten over 
de kinderwetten van 1901/19053, en voor de moderne verdragen over de 
mensenrechten. 

Zie over dit onderwerp ook De Ruyter 1993, p. 136-140. 
Asser/Wiarda 1957, p. 557: de vaderlijke macht is, naar de makers van de Code civil 
uitdrukkelijk vaststelden, gegrond op de natuur, en strekt tot bescherming en behoud van 
het kind. Zie De Beneditty 1910 over negentiende-eeuwse Franse auteurs over het ouderlijk 
gezag. 
B.v. De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 48, p. 382, p. 397, p. 402. 
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Een enkele keer wordt de connectie in twijfel getrokken of anderszins 
bekritiseerd. Bij het overstelpend aantal verwijzingen naar een natuurlijke 
toestand vallen deze bezwaren haast in het niet, maar dat is geen reden om ze 
hier weg te laten. 

Zo heeft De Ruyter het over een naturalistische drogreden: ten onrechte 
wordt een normatieve conclusie getrokken uit een feitelijke premisse.1 Haar 
kritiek zou terecht zijn als elke biologische realiteit automatisch tot recht zou 
leiden. Dit is echter niet het geval. Integendeel, noties over natuurlijke rech
ten gaan gewoonlijk juist samen met een moreel keurmerk.2 De Groot bij
voorbeeld stelt: 

" [..] gelijck oock de dieren door gajing van man ende wijf zoecken haers 
geslachts voort-teeling ende 't ghebooren onderhouden, zoo is 't dat een 
mensch oock sulcks doende, in sijn ghemoed bevind dat hy doet dat recht 
is[..]".3 

De Groot legt hier een schakel tussen recht en het (veronderstelde) natuurlijke 
gegeven dat ouders voor hun nakomelingen zorgen; die schakel bestaat uit het 
menselijke oordeel. De redenering heeft zijn kracht behouden. Het verdrags
recht bijvoorbeeld beschermt de ouder-kindrelatie niet uitsluitend vanwege 
een biologisch gegeven. Als dat wel zo was zou het, om maar iets te noemen, 
ook het recht van de sterkste beschermen. 

De Ruyter acht ten tweede de premisse onvoldoende zeker. Ook dit argu
ment overtuigt mij niet. Zolang er geen wetenschappelijke zekerheid is over 
de menselijke aard zullen we het met iets minder moeten doen: het gaat er om 
wat de diverse deelnemers aan het recht - wetgever, rechtshandhavers en 
rechtssubjecten - hierover aannemen, hoe bestendig deze vooronderstellingen 
blijken in de tijd, en hoe algemeen ze zijn in de (sub)culturen die deelhebben 
aan het rechtssysteem. Op dit punt kan weinig twijfel bestaan: de mening dat 
ouders "van nature" geneigd zijn voor hun kinderen te zorgen is in ons maat
schappelijk bestel algemeen, en deze opvatting doordrenkt onze maatschappe
lijke instituties en het gehele personen- en familierecht (verder: PFR). 

Rood-de Boer keert zich meer algemeen tegen het natuurrecht4 als verkla
rend rechtsfilosofisch systeem: 

De Ruyter 1993, p. 138. 
Dit geldt ook voor Schoeman, die door De Ruyter wordt aangehaald, zie Schoeman 1980. 
De Groot 1939 (1631), p. 3. 
Misschien ten overvloede: met de term natuurlijk recht wordt gedoeld op de claim van een 
rechthebbende. De term natuurrecht is een verzamelnaam voor enkele rechtsfilosofische 
stelsels, waar in meer of mindere mate wordt verwezen naar natuurlijke gegevenheden, 
menselijke rede en bovenwettelijke moraal; zie hierover Meuwissen 1991. 
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"het [...] natuurrechtprincipe geeft nu net aan waarom het zo moeilijk is 
echt duidelijkheid te krijgen met betrekking tot het PFJ-recht. Immers door 
het natuurrecht als basis te noemen wordt het probleem alleen maar ver
doezeld. "Het natuurrecht" bestaat niet. In elk geval bedoelen degenen die 
deze term hanteren daarmee telkens iets anders. [...] verwijzing naar een 
natuurrecht dat buiten en boven de rechtsorde om zou bestaan [...] maakt 
in wezen niets inzichtelijk".1 

De bezwaren van Rood-de Boer en De Ruyter kunnen opgevat worden als 
waarschuwing. Het is waar dat concrete problemen meestal niet worden 
opgelost met een verwijzing naar natuurlijke gegevenheden of naar het na
tuurrecht als rechtsfilosofisch systeem. Er is bovendien een risico dat bestaand 
recht ten onrechte een aureool ven eeuwigheid krijgt. Aan de andere kant: de 
neiging van ouders om voor hun kinderen te (willen) zorgen is in onze cultuur 
in alle bevolkingsgroepen onmiskenbaar sterk aanwezig. Waarom zou een 
wetgever niet, waar zinvol, aansluiten bij menselijke neigingen zoals die in de 
praktijk blijken? De koning uit het sprookje "De kleine prins" wist het wel en 
beval bij voorkeur wat er toch al gebeurt. Hier volgt 's konings antwoord 
toen het prinsje hem vroeg om de zon te bevelen onder te gaan: 

"Als ik 'n generaal beval van de ene bloem naar de andere te fladderen als 
'n vlinder, 'n treurspel te schrijven of zich in 'n watervogel te veranderen, 
en als dan die generaal 't bevel niet uitvoerde, wie zou dan ongelijk heb
ben, hij of ik? [...] Ja, je zonsondergang krijg je. Daar zal ik op staan. 
Maar in mijn wijze regeringskunst wacht ik tot de omstandigheden gunstig 
zijn. [...] hm, hm! vanavond, 'n minuut over tien over half acht. En dan 
zul je eens zien hoe stipt ik gehoorzaamd word.".2 

Wat houdt die veronderstelde natuurlijke ouder-kindrelatie nu eigenlijk in? 
Deze kan het beste worden omschreven als een losse kluwen van min of meer 
samenhangende noties. Hieronder probeer ik deze noties onder woorden te 
brengen. 

Rood-de Boer, AA 1991, nr. 10, p. 803/87, onder verwijzing naar Nota. Deze veronder
stelt een natuurrechtelijke basis bij de motivering waarmee de rechtspraak het "homo
huwelijk" afwees, FJR 1991, p. 75. 
De Saint-Exupéry 1978, p. 34. 
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2.2. De rol van genetische afkomst, verwekking en baring 

Moeder is de vrouw die het kind heeft gebaard of geadopteerd.1 

Alleen bij adoptie is haar wettelijke positie gelijk aan die van de adoptief-
vader. De civielrechtelijke relatie moeder-kind ontstaat vanouds van rechtswe
ge door de geboorte en ongeacht huwelijk, vanwege de regel van Oud-Neder-
lands recht "moeder maakt geen bastaard".2 Verder verkrijgt de moeder van 
rechtswege het gezag over haar kind als zij tijdens de geboorte meerderjarig 
is. Ook art. 8 EVRM geeft haar een sterke positie.3 Door de mogelijkheid van 
in vitro-fertilisatie en embryo-transfer is de bepaling van het moederschap wel 
minder vanzelfsprekend dan voorheen: de genetische afkomst is niet langer 
automatisch verbonden met de vrouw die het kind baart.4 Doordat deze laatste 
als moeder wordt beschouwd5 is dit probleem voor het moment opgelost. 

Voor de man ligt het minder duidelijk. Vanouds wordt - behoudens ont
kenning - de echtgenoot van de vrouw die het kind6 baarde als vader aan
gemerkt. Buiten huwelijk kon een man tot voor kort het civielrechtelijk vader
schap slechts via erkenning verkrijgen, met andere woorden door een uitdruk
kelijke rechtshandeling waarmee hij verplichtingen jegens het kind op zich 
neemt en waaruit de vaderlijke gezindheid wordt afgeleid. Blijkens de ge
schiedenis van het erkenningsvereiste is in Nederland, anders dan in omlig
gende landen7, deze gezindheid zelfs belangrijker geworden dan de afstam
ming op zichzelf. Onder invloed van art. 8 EVRM kwam een krachtige tegen
stroom op gang, waarin verwantschapsbetrekkingen in het algemeen nieuwe 
betekenis kregen.8 Gedurende enkele jaren was in Nederland afstamming 

Art. 1:198 BW. 
De regel was onder invloed van de Franse Code civil en via de aansluiting met de Zuidelij
ke Nederlanden buiten werking gesteld tussen 1838 en 1948. In die periode kon een niet-
gehuwde moeder slechts door erkenning of rechterlijke vaststelling een civielrechtelijke 
relatie verkrijgen met haar kind. 
HR 15-4-1994, NJ 1994-576. 

Zie voor wettelijke bepalingen en literatuur m.b.t. draagmoederschap Asser/De Boer 1998, 
§695. 
TK 1992-1993, 23 012.3 (MvT), p. 4. 
Zie art. 1:199 BW voor het ontstaan van vaderschap. Zie ook Asser/De Boer 1998, § 785e. 
Jansen, NJB 1985, p. 209. 
EHRM 13-6-1979, Series A, vol. 31, NJ 1980-462 (Marckx). HR 19-11-1993, NJ 1994-
330: grootouderschap plus intentie tot verzorging vormen samen family life. Vgl. Rood-de 
Boer FJR 1980, p. 145: De bevoegdheden van de verwantengroep moet worden terugge
drongen, in overeenstemming met de maatschappelijke opvattingen. 
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voldoende voor het ontstaan van family life tussen vader en kind.1 Dat bleek 
tot nog toe van voorbijgaande aard2, al is het duidelijk dat de verwekking bij 
het ontstaan van family life een belangrijke factor kan zijn. Hoe dit zij, sinds 
kort kan buiten huwelijk een civielrechtelijke relatie tussen man en kind ook 
anders dan door erkenning ontstaan: op grond van het nieuwe afstammings
recht kan een verwekker3 het civielrechtelijk vaderschap toegedeeld krijgen 
als het kind vaderloos is, en uitsluitend op verzoek van moeder of kind.4 De 
civielrechtelijke vader-kindrelatie kan wegens het ontbreken van biologisch 
vaderschap onder bijkomende omstandigheden beëindigd worden.5 Hetzelfde 
geldt voor de door adoptie ontstane moeder-kindrelatie.6 

In elk geval levert buiten huwelijk baring meer ouderlijke rechten op dan 
verwekking.7 Bovendien heeft de man voor erkenning van kinderen onder de 
zestien medewerking van de vrouw nodig, al is dit niet langer een absolute 
eis.8 Ondanks alle gelijkheidsidealen en art. 14 EVRM is de man dan ook 
voor het verkrijgen van ouderrechten nog steeds afhankelijk van de vrouw. 
Dit geldt zowel voor de civielrechtelijke ouder-kindrelatie als voor family life 
in de zin van art. 8 EVRM.9 Het verwekkerschap kan immers veelal slechts 

HR 22-2-1985, NJ 1986-3; HR 10-5-1985, NJ 1986-5; HR 15-7-1985, NJ 1986-6, en 
vooral HR 16-5-1986, NJ 1986-627. 

HR 10-11-1989, NJ 1990-628, onder verwijzing naar EHRM 21-6-1988 (Berrehab), Series 
A, vol. 138, NJ 1988-746. In dezelfde zin HR 26-1-1990, NJ 1990-630. Zie voor de 
vereiste bijkomende omstandigheden Asser/De Boer 1998, § 13a. 
De donor bij kunstmatige inseminatie wordt hiertoe niet gerekend, zie Asser/De Boer 1998, 
§ 785z. 

Art. 1:207 lid 1 en lid 2 onder a BW, i.w.tr. 1-4-1998. Vgl. HR 3-4-1992, NJ 1993-286: 
de vrijheid van de vader om niet te erkennen is discriminatoir, maar opheffing van deze 
achterstelling gaat de rechtsvormende taak van de rechter te buiten. Zie ook Asser/De Boer 
1998, § 743 en 785z. Sinds 1909 is het mogelijk om de verwekker aan te spreken op 
onderhoud; in de periode 1838-1909 bestond o.i.v. de Code civil een verbod op onderzoek 
naar het vaderschap, art. 342 oud BW, zie over de afschaffing hiervan Asser/Scholten 
1923, p. 396, 397. 

Zie art. 1:200 BW voor de mogelijkheden het vaderschap te ontkennen. Zie hierover ook 
Asser/De Boer 1998, § 785f-785k. 
Uitsluitend op verzoek van de geadopteerde, zie art. 1:231 BW lid 1; zie art. 1:231 BW lid 
2 voor verdere voorwaarden. 

Vgl. HR 15-4-1994, NJ 1994-576: een Braziliaanse moeder zonder civielrechtelijke betrek
king naar Braziliaans recht (omdat i.e. een ander zich had laten inschrijven als moeder van 
het kind) valt onder de bescherming van art. 8 EVRM. Zie hfdst. VII, § 3.4.2. over de z.g. 
tender years doctrine. 
Art. 1:204 lid 3 BW, i.w.tr 1-4-1998. 
Zie ook Forder 1995, p. 63. 
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tot family life leiden via de aanvulling met feitelijk samenleven met moeder of 
kind. 

Al met al is er ontegenzeggelijk een direct verband tussen biologisch ouder
schap en ouderlijke rechten, maar de connectie is voor de man gecompliceer
der dan voor de vrouw. Dit geldt buiten huwelijk vanwege de hierboven 
geschetste juridische regels, en binnen het huwelijk omdat het vaderschap 
gebaseerd is op een wettelijk vermoeden. Het verschil in juridische positie 
tussen man en vrouw1 is te verklaren uit biologische gegevenheden. In de 
eerste plaats bestaat voor de man nog steeds de kans op kroostverwarring, 
ook al is in de moderne tijd vaststelling van het vaderschap op (me
disch/technisch) eenvoudige wijze en met voldoende zekerheid mogelijk.2 Ten 
tweede scheppen zwangerschap en baring een feitelijke band tussen moeder 
en kind; een man daarentegen kan een kind verwekt hebben zonder dit te 
weten; hij weet bovendien slechts via de vrouw of via geavanceerde technolo
gie of haar kind ook het zijne is. Een zeventiende eeuwse vertaling van een 
vijfde-eeuws Grieks vers zegt het zo: 

"Meer houdt de moeder van haar kind'ren dan de vaâr 
Zij kent haar kroost: de vader gist er naar."3 

Bij dit alles hebben nieuwe ontwikkelingen de oude discussie over de verhou
ding tussen biologisch, wettig en sociaal ouderschap niet eenvoudiger ge
maakt.4 

2.3. Het ouderlijk recht als een recht terwille van de ouder zelf 

Verhellen stelt dat kinderen in het recht bijna evident worden beschouwd als 
eigendom van de ouders. Een lange geschiedenis gaat hieraan vooraf. 

Vgl. art. 6, lid 4, GG: "Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der 
Gemeinschaft". Vgl. ook art. 24, lid 2 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind: "De 
Staten [...] nemen passende maatregelen, met name: [...] d. om passende pre- en postnatale 
zorg voor moeders te waarborgen;". Vgl. voor al dan niet terechte doorwerking in de 
praktijk De Boer, NJB 1996, p. 162, over het vroegere (en mogelijk nog steeds bestaande, 
zij het niet uitgesproken) rechterlijke vermoeden dat kinderen het beste door de moeder 
kunnen worden verzorgd en opgevoed. 
In het bijzonder door de DNA-test. 
Zie Lokin, RM Themis 1998, p. 65. 
Zie: Prakke, Themis 1947; De Langen, WPNR 1985; De Langen 1990, p. 94-109; Ruiten-
Roos, FJR 1994; Van Wamelen, FJR 1994; De Boer, NJB 1993a; Broekhuysen-Molenaar, 
FJR 1994; Kalkman-Bogerd, FJR 1998. 
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De vaderlijke macht van het Romeinse recht was zeker in zijn oorspron
kelijke vorm sterk verbonden met het bezitsrecht. ' De legitimatie lag niet 
primair in de behoefte van het kind, en al helemaal niet in enige vooronder
stelling over rechten van het kind. Nakomelingen waren in deze visie niet 
belangrijk als individuele persoon, maar als verlengstuk van de pater familias. 
Zo stond ook adoptie meer in dienst van de adoptant dan van degeen die 
geadopteerd werd. Zeker kende het latere Romeinse recht ook constructies die 
uitdrukkelijk als bescherming bedoeld waren.2 Deze constructies beschermden 
echter niet tegen de eigen ouder, en golden in het algemeen vooral die jeugdi
gen die niet (meer) onder vaderlijke macht vielen.3 

In het Germaanse recht - de tweede belangrijke historische basis van ons 
PFR - stond het vaderlijk gezag meer in dienst van de minderjarige.4 Hugo de 
Groot stelde in 1631: 

"De groote ende zonderlinghe macht der vaders over de kinderen onder 
haere hand staende is in deze landen onbekent".5 

Zo'n halve eeuw later benadrukte de Engelse rechtsfilosoof Locke6 dat het 
kind niet het werk van de ouder is, maar van God. In het begin van de twin
tigste eeuw beschreef De Beneditty uitvoerig de beide hoofdlijnen die het PFR 
beheersten: ouderlijk gezag terwille van de ouder, en terwille van het kind, 
respectievelijk gekoppeld aan het belang van de familie en van het individu. 

Op het eerste gezicht lijkt de opvatting dat ouderlijke rechten er zijn voor 
de ouder zelf geheel achterhaald. Het accent is immers in de tussentijd sterk 
komen te liggen op de ouderlijke bevoegdheid als doelbevoegdheid.7 Dit 
neemt niet weg dat er ook een andere kant aan ouderrechten zit8: de ouder-
kindrelatie wordt gekenmerkt door de innerlijke zekerheid van ouder, kind én 
omstanders, dat het kind "eigen" is aan de ouder. Het valt te verdedigen dat 
deze verbondenheid gewoonlijk het kind dient. Hiermee wordt echter bij 
lange na niet de kracht van de overtuiging verklaard. Deze houdt immers ook 
stand als er goede reden is om het voordeel voor het kind te betwijfelen. Die 
overtuiging vindt zijn juridische vertaling in de erkenning van ouderlijke 
rechten als vrijheidsrechten. 

Zie Asser/Wiarda 1957, p. 553, 554. 
Fiege 1993, p. 13-16. 
Ankum 1989, p. 272. 
Zie hierover: Asser/Wiarda, 1957, p. 587; Fiege 1993, p. 20, 21. 
De Groot 1939 (1631), p. 14. 
Locke 1988 (1690), p. 94, 95. 
Zie vooral: zeven jeugdrechtspecialisten, NJB 1975. 
De Ruyter noemt deze categorie "non-paternalistische ouderrechten", p. 136, 137; dit onder 
verwijzing naar Page, 1984, p. 189, 190 en Bigelow c.s., 1988 p. 185, 186. 
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In de grondrechtelijke benadering die momenteel het PFR kleurt krijgt 
deze kant van de zaak weer veel nadruk. Grondrechten staan in het algemeen 
primair ten dienste van de rechthebbende. Het verdragsrecht vormt tot nu toe 
dan ook een geheel eigen context voor het begrip "ouderlijk recht", en werkt 
als versterking van de idee dat dit recht er is voor de ouder zelf. 

Deze opvatting geeft weliswaar slechts één kant van de zaak weer, maar 
aan het eind van de twintigste eeuw blijkt deze kant nog steeds van groot 
gewicht. 

2.4. De connectie met ouderlijke plicht 

Terwijl dus plichten tot nu toe niet erg passen in een grondrechtelijke benade
ring, zijn ze in het burgerlijk recht juist nauw verbonden aan de rechten van 
ouders. De Duitse grondwet stelt: 

"Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 
Staatliche Gemeinschaft.".1 

Hierboven werd al vermeld dat de relatie in de loop van deze eeuw vooral is 
gelegd via het begrip doelbevoegdheid. Wie de discussies rond de invoering 
van de Kinderwetten bekijkt stuit echter op een andere benadering: de over
tuiging dat niet alleen ouderlijke rechten, maar ook en vooral ouderlijke 
plichten voortvloeien uit de al dan niet van God gegeven natuur. Het was dan 
ook niet nodig om een verband tussen ouderlijke rechten en plichten aan te 
tonen: de samenhang werd als vanzelfsprekend verondersteld.2 De nalatige 
ouder was in de visie van die tijd niet een soort nalatige functionaris en even
min een rechthebbende die, als een ieder, in zijn recht gefnuikt kan worden 
wegens andermans rechten. Deze ouder werd beschouwd als "ontaard" in 
morele, maar ook in meest letterlijke zin. Deze term werd dan ook aan het 
begin van de twintigste eeuw nogal eens gebruikt. De plicht van ouders gold 
niet alleen het kind, maar tegelijkertijd en misschien zelfs vooral de samenle
ving3; het gezin moest zo lang mogelijk in stand gehouden worden in het 
belang van de ouders zelf: 

Art. 6 lid 2 GG. 
B.v. De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 452, p. 347. 
Terzijde: de ouderlijke plicht paste ook in een stelsel waarin een wederzijdse onderhouds
verplichting tussen bloed- en aanverwanten noodzakelijk was als sociaal vangnet. 
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"[die] vrij van de zorg voor hunne kinderen, dikwijls van kwaad tot erger 
vervallen, in het belang der maatschappij, die op het behoud der familie
band gegrond is, misschien het minst in het belang der kinderen zelf".1 

De nadruk op een maatschappelijk georiënteerde plicht valt eveneens af te 
leiden uit de bezwaren tegen afstand op initiatief van de ouder. Dat ouders zo 
van hun kinderen zouden kunnen "afkomen" riep bij de behandeling van de 
Kinderwetten zeer afwijzende reacties op.2 Om deze reden bleef de recht
spraak lange tijd kritisch tegenover ontheffing3, óók als het ging om kinderen 
die reeds lang en vanaf zeer jong door pleegouders werden opgevoed. 

Aan het eind van de twintigste eeuw is het publieke oordeel gelukkig minder 
moraliserend geworden. De grondgedachte dat er een vanzelfsprekend ver
band bestaat tussen ouderlijk recht en ouderlijke plicht is echter niet uit het 
recht verdwenen.4 Het voorstel om afstand van ouderrechten5 mogelijk te 
maken bracht het tot ontwerp van wet, maar werd ingetrokken.6 Wel wordt de 
taakvervulling nu meer gerelateerd aan de belangen van het kind dan aan 
algemeen-maatschappelijke normen. Verder wordt de ouderlijke plicht niet 
alleen in verband gebracht met zorg, maar ook met respect voor de toenemen
de zelfstandigheid van de jeugdige.7 

W 9827.1, 15-9-1915. 
De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 397; zie ook p. 37-40, p. 43, 44, 394. 
Rb Breda, 11-2-1941, NJ 1941, 687, met ruime instemming van Overwater, TAMK 1941, 
p. 274-276. Zo ook Rb Utrecht, 5-11-1948, NJ 1949-244. Beide malen met o.a., als argu
ment dat adoptie in het Nederlands recht niet is toegestaan; in het eerste geval werd boven
dien uitdrukkelijk gesteld dat ontheffing er niet is terwille van de ouder, en dat "in deze 
tijd" (1941!) behoefte was aan versterking van het verantwoordelijkheidsbesef bij het 
publiek. Anders: Hof's-Hertogenbosch 18-1-1944, NJ 1944/1945-630, met vernietiging van 
Rb Breda 18-5-1943, NJ 1944-97. Opnieuw in kritische zin: HR 23-9-1960, NJ 1960-522. 
B.v. Jansen, NJB 1985, p. 208: een ontwikkeling waarbij moeders vaker de zorg voor haar 
kind afwijzen moet "uiteraard" niet worden bevorderd; p. 209: omgang en alimentatieplicht 
behoren tot het minimum van ouderlijke verantwoordelijkheid. 
Alleen jegens niet-erkende onwettige kinderen. 
TK 1991-1992, 14. 167.11, p. 3. Argumenten: algemene onwenselijkheid; voor het kind is 
een rechterlijke beslissing minder onacceptabel dan ouderlijke afstand; de in de praktijk 
gevolgde ontheffingsprocedure maakt adoptie toch wel mogelijk; bezwaren tegen draagmoe
derschap. Vgl. (UK) Eekelaar 1993, p. 61: Als het welzijn van een kind, al dan niet op 
lager niveau, is verzekerd lijkt er geen reden waarom de ouder verantwoordelijkheid niet 
zou kunnen overdragen; nalatigheid is meer in strijd met de sociale regels van de gemeen
schap dan met morele verplichtingen jegens het kind. Zie ook hfdst. VI. § 4.10 over ouder
lijke afstand. 

Zie b.v.: zeven jeugdrechtspecialisten, NJB 1975. Vgl. art. 1:247 lid 2 BW (i.w.tr. 2-11-
1995): "Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoorde
lijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind en de bevordering van de 

(wordt vervolgd...) 
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Een belangrijk verschil met het begin van de eeuw is dat de connectie 
tussen ouderlijke rechten en plichten nu grotendeels impliciet blijft. In de 
praktijk van de kinderbescherming is de samenhang lange tijd om tactische 
redenen1 verdonkeremaand, en in de jurisprudentie van de KB-maatregelen is 
er vrijwel niets van te merken.2 In de literatuur wordt het verband meer 
verondersteld dan uitgewerkt. Zo is de doctrine uitermate vaag over de ver
houding tussen enerzijds de plicht tot verzorging en opvoeding, en anderzijds 
de vrijheid om de verblijfplaats van het kind te bepalen.3 De invloed hierop 
van art. 8 EVRM tenslotte is vooralsnog onduidelijk; op de ontwikkelingen 
tot nu toe wordt in hoofdstuk IV nader ingegaan. 

2.5. De vooronderstelling van de ouderlijke goede wil 

Ouders hebben het beste met hun kind voor; wat de ouder voor zijn kind 
wenst wordt dan ook geacht in diens belang te zijn.4 Dit uitgangspunt beheerst 
het gehele familierecht. Het heeft te maken met de gedachte dat ouders wor
den gedreven door onbaatzuchtige liefde jegens hun onvolwassen kinderen; 
ook speelt de notie mee dat kinderen zozeer "eigen" zijn aan de ouders dat de 
wederzijdse belangen met elkaar verweven zijn. 

Niettemin doet de wetsgeschiedenis hier en daar vermoeden dat de wetge
ver in dit opzicht niet altijd zo zeker was en is. 

(...vervolg) 
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. " 

Zie hfdst. III, § 2. Overigens heb ik op basis van mijn werk in een RIAGG-jeugdzorg de 
indruk dat in de hulpverlening een andere wind is gaan waaien. 

Een uitzondering vormt een opmerking van A-G Biegman Hartogh bij HR 19-6-1981, NJ 
1981-470, p. 1571: " overigens zou ik het beroep van de ouders op de "natuurlijke band" 
ofwel de "band des bloeds" overtuigender achten indien deze banden niet zo ongelijk van 
structuur waren: zwak als het om een meisje, sterk als het om een jongen gaat; zwak als 
men een kind kwijt wil, sterk als men het weer terug eist." Zo ook Rb Amsterdam 17-10-
1967, NJ 1968-255 (ontzetting): eerdere ontvoering van kinderen wijst op een voor de 
belangen van de kinderen verderfelijke mentaliteit van de vader, wat onderstreept wordt 
door het feit dat deze zich tussen februari 1965 en januari 1967 niets van het lot van de 
kinderen aantrok, en dat hij in 1965 praktisch geen, in 1966 helemaal geen contact met de 
gezinsvoogd had. 
Zie hierover hfdst. IX, § 2.3. 
Thomassen, NJB 1993, p. 1167, 1168. 
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Zo legt de wet de bescherming van het vermogen van de minderjarige wel in 
handen van de ouder, maar deze is daarbij nog steeds1 veel meer gebonden 
aan wettelijke regels dan bij de verzorging en opvoeding. Het instituut van 
toeziende voogdij, bedoeld als controle op het vermogensbeheer door de 
(ouder)voogd kon in 1995 afgeschaft worden omdat de wet nog andere moge
lijkheden tot controle biedt.2 

Bij de OTS-wet van 1921 bleek scepsis over de ouderlijke welwillendheid 
ook uit de afschaffing van de correction paternelle1: tuchtschoolplaatsing bleef 
wel mogelijk, maar alleen door de kinderrechter en in het kader van een 
OTS.4 

De ontwikkeling van het omgangsrecht wijst welhaast op een regelrecht 
wantrouwen jegens de verzorgende ouder. Dit valt in zoverre te verdedigen 
dat een omgangsregeling de relatie tussen ex-partners vaak zwaar op de proef 
stelt. Toch is er wel een erg groot verschil met de grote vrijheid die gewoon
lijk aan de ouder wordt gelaten bij de opvoeding. Wat betreft de omgangsge-
rechtigde ouder is zelfs de vooronderstelling dat deze zijn recht uitoefent in 
het belang van het kind geheel losgelaten: de omgang mag blijkens de wet
tekst kennelijk wel enigszins nadelig voor het kind zijn. Men zou kunnen 
aanvoeren dat ook in het algemeen niet elk schadelijk opvoedingshandelen 
leidt tot beëindiging van de ouderlijke opvoedingsrechten. Volgens deze visie 
expliciteert het omgangsrecht slechts wat elders geldt. De redenering gaat niet 
helemaal op. Het kind heeft zo'n bijna alles overheersend belang bij bescher
ming van de relatie met de verzorgende ouder, dat hier een ruime marge voor 
ouderlijk falen het kind ten goede komt. Dit argument geldt in veel mindere 
mate voor bescherming van de relatie met de omgangsgerechtigde ouder. 

1 Art. l:253k BW. Voorheen was de controle nog veel sterker, vooral wegens mogelijke 
vermenging van vermogens. Tot 1948 kon een oudervoogd(es) het gezag verliezen door bij 
hertrouwen geen financiële verantwoording af te leggen (art. 407 BW oud); tot 1901 was 
herstel in dat geval onmogelijk. Tot 1901 gold eveneens de eis dat een hertrouwende 
moeder-voogdes zich in de voogdij liet herbevestigen (art. 405 BW oud). 
Vooral art. l:253k BW. Zie verder de mogelijkheid voor benoeming van een bijzonder 
curator (art. 1:250 BW), en de nieuw ingevoerde verplichting voor de ouder-met-gezag om 
de ouder-zonder-gezag te raadplegen (art. 1:377b BW). Zie over de afschaffing van de 
toeziende voogdij TK 1992-1993, 23 012.3 (MvT), p. 15, en 23 012.5 (MvA), p. 12-17. 
Vastzetting in een rijksinrichting bij gewichtige reden van misnoegen, art. 357 BW oud. 
Zie hierover Asser/Wiarda 1957, p. 621-626. 
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De wetgever is dus tamelijk selectief in zijn vooronderstelling dat de ouder 
het kind goed gezind is. Bij de jurisprudentie over de KB-maatregelen valt op 
dat zelden blijkt van twijfel aan de ouderlijke welwillendheid.' 

2.6. De vooronderstelling van de ouderlijke competentie 

Zoals een ieder geacht wordt zijn eigen leven te kunnen organiseren, zo 
worden (meerderjarige2) ouders geacht hun taken ten aanzien van het kind te 
kunnen uitoefenen. In het verleden is dit wel in twijfel getrokken voor de 
alleenstaande ouder3, maar het accent lag hierbij toch vooral op vermogensbe
heer.4 Hierbuiten had de toeziende voogdij nooit erg veel supporters.5 Nu dit 
instituut in 1995 is afgeschaft en de termen ouder-voogdij en ouderlijke macht 
beide zijn opgegaan in "ouderlijk gezag" is de gelijkschakeling tussen gedeeld 
en enkelvoudig ouderlijk gezag geformaliseerd: ook voor de alleenstaande 
ouder wordt ouderlijke bekwaamheid nu in alle opzichten aangenomen. Wel 
voorziet het maatschappelijk systeem voor alle ouders in een scala van onder
steunende, adviserende en aanvullende dienstverlening, met grotendeels 
financiering en regelgeving van overheidswege. Uitzonderingen6 daargelaten 
is het echter aan de ouders om hiervan naar believen gebruik te maken. De 
gedachte dat ouders hiertoe in staat zijn maakt deel uit van het hieroven 
vermelde ruimere uitgangspunt dat ouders in het algemeen capabel zijn tot het 
nakomen van hun verantwoordelijkheid. In hoeverre dagelijkse omgang met 
het kind, biologische factoren of ouderlijke goede wil aan deze competentie 
bijdragen blijft bij dit alles gewoonlijk in het midden. De exacte inhoud van 
de premisse staat ook hier niet centraal. 

Zie § 2.4. Ook: Rb Rotterdam 22-3-1989, KG 1989-170 (Bolderkar): "Wij kunnen Ons niet 
aan de indruk onttrekken dat eiser [v.W.: vader/voogd] op dit moment slechts zijn eigen 
belang in het oog houdt". 

Sinds 1995 kan de minderjarige moeder de kinderrechter om meerderjarigverklaring verzoe
ken, art. 1:253 ha BW. 
De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 25. 
De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 271. 
Een uitzondering: Leijten 1974, p. 96: "de toeziende voogdij completeert ten behoeve van 
de kinderen de in de opvoeding "vereenzaamde" ouder. 
Vooral kinderbeschermingsmaatregelen, leerplicht en vaccinatiedrang, zie hierover Brands-
Bottema 1988. 



//. Argumenten tegen overheidsinmenging in het gezinsleven 29 

3. Het recht van het kind op verbondenheid met de ouders 

Het recht van het kind op verbondenheid met de ouders kan worden afgeleid 
uit diverse aspecten van het juridisch systeem. Het gaat om een plaats in de 
keten der generaties, in het verwantschapssysteem en het maatschappelijk 
bestel.1 Hierbij vormen de ouders de schakels, en de positie waarin het kind 
geboren wordt dient als een bestendig uitgangspunt voor het gehele leven. Als 
een kind door anderen wordt verzorgd en opgevoed tast dit vaak wel de 
kwaliteit van de verbondenheid aan, maar niet noodzakelijkerwijze de kern 
ervan. Het recht van het kind op verbondheid met de ouders is meer dan de 
tegenhanger van de ouderlijke plichten en rechten. Het is zelfs onafhankelijk 
van het leven van de ouders, en betreft het in principe onvervreemdbare 
erfgoed van het kind in sociaal-culturele zin. Het recht valt te destilleren uit 
talrijke bepalingen. Te denken valt aan de regelingen over nationaliteit en 
erfrecht, aan het verbod op verduistering van staat en te vondeling leggen, 
aan de plicht tot geboorteaangifte en vooral aan de regelingen betreffende de 
geslachtsnaam.2 Na 1945 bleek het recht duidelijk en bij mijn weten onom
streden bij de talrijke procedures rond de joodse oorlogspleegkinderen: welis
waar liet de rechter in de strijd tussen pleegouders en joodse verwanten3 

veelal voortzetting van het pleeggezinverblijf het zwaarste wegen, maar uit de 
jurisprudentie van deze periode blijkt dat verbondenheid met het milieu van 
afkomst zwaar woog. Nog steeds geldt dat bij adoptie van een wees diens 
familienaam en de ideële of godsdienstige banden met zijn verleden en zijn 
milieu meegewogen moeten worden.4 Ook bij pleeggezinplaatsing speelt dit 
een rol.5 Te denken valt verder aan de gevolgen van het Marckx-arrest6 en 
aan de ontwikkelingen rond het recht om de eigen ouder te kennen.7 

Zie hierover Pessers, JV 1996. 
De Langen, 1990, p. 120, stelt voor dat het kind bij adoptie-nieuwe-stijl de eigen familie
naam behoudt. 

In de jurisprudentie die in de NJ werd gepubliceerd ging het steeds om niet-ouders. 
Asser/De Boer 1998, § 769, onder verwijzing naar Hof Arnhem 27-2-1962, NJ 1962-363 
en Rb Den Haag 18-2-1970, NJ 1970-275; bij beide uitspraken woog overigens het belang 
van het kind bij adoptie zwaarder. 

Hof van Justitie, Ned. Antillen, 18-1-1974, NJ 1975-219: hechting aan pleegouders zou 
leiden tot vervreemding van het eigen, Antilliaanse milieu. 
EHRM 13-6-1979, Series A, vol. 31, NJ 1980-462. Vgl. reeds indezelfde richting: HR 18-
1-1980, NJ 1980, 463: zuster van moeder van natuurlijk kind kan (i.e. bij voogdijvoorzie
ning) "reeds thans" als bloedverwante worden beschouwd. 
Zie Valkenhorst-zaken: Hof 's Hertogenbosch 18-9-1991, NJ 1991-796, Hof 's Hertogen-
bosch 25-11-1992, NJ 1993-211, HR 15-4-1994, NJ 1994-608. Zie ook Asser/De Boer 

(wordt vervolgd...) 
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Feitelijke verzorging en opvoeding door de eigen ouder(s) draagt bij aan 
de kwaliteit van de inbedding in het grotere sociale geheel. Via zijn ouder(s) 
raakt het kind het beste vertrouwd met zijn wereld. Er is echter meer. Het 
samenleven met de ouder(s) geeft aan de feitelijke zorg voor het kind een 
intimiteit en continuïteit die naar algemeen oordeel van onschatbare waarde 
zijn voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Intimiteit werkt hierbij als 
versterkende factor voor de wederzijdse gehechtheid, waardoor ouderlijke 
zorg als het ware wordt gegenereerd: een sociaal-psychologisch perpetuum 
mobile. Ouderlijke zorg heeft op deze manier een geheel zelfstandige waarde, 
óók als die zorg in veel opzichten te kort schiet. De overheid behoort dan ook 
intimiteit tussen ouder en kind te ontzien, omdat deze de beste kansen biedt 
dat aan de behoeften van het jonge kind wordt voldaan.1 

Samenvattend: het kind ontleent aan de intimiteit van het feitelijk samenle
ven én aan de verdere relatie met de ouders niet alleen verzorging en opvoe
ding, maar ook zijn identiteit en zijn verankering, een vaste uitvalsbasis voor 
zijn ontmoeting met de wereld. 

Deze bijna absolute lotsverbondenheid wordt door het juridisch systeem 
beschermd en versterkt. Dat geldt in zekere zin ook voor de schaduwzijde: de 
lotsverbondenheid kan tot een noodlot worden. 

4. Gering succes van ingrijpen 

Bij de indiening der Kinderwetten kon minister van justitie Cort van der 
Linden nog vol vertrouwen zijn dat zijn wetsvoorstellen een bodem zouden 
vormen waarin de kinderbescherming zich zou ontwikkelen "tot vreugde van 
allen"} Niet dat men van staatsopvoeding hoge verwachtingen had: de staat 
zou zich beperken tot financiële ondersteuning.3 Het particuliere instellings
wezen zou naastenliefde en burgerzin institutionaliseren; hierin zou de garan
tie liggen dat het gezag in betere handen zou overgaan dan dat van de on
waardig of ongeschikt bevonden ouders.4 

(...vervolg) 
1998, §692 en 768. 
Vgl. uit het Angelsaksische taalgebied Schoeman 1980. Zie ook Goldstein, Freud en Solnit 
1980, die bovendien de kinderlijke behoefte benadrukken om de ouder als almachtig te zien, 
p. 25. 
De Vries en Van Tricht I, 1903, p. 8. 

3 De Vries en Van Tricht I, p. 48. 
4 De Vries en Van Tricht I, p. 47. 

2 
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Ook bij de invoering van de OTS was het optimisme groot, en de eerste 
kwart-eeuw van de Kinderwetten werd dan ook gevierd met tevredenheid 
over de kinderwetten en over de uitvoerders. Voor zover er kritische geluiden 
waren betroffen die vooral financiering door de overheid. Na de bezettingstijd 
werd verbetering vooral gezocht in professionalisering van de hulpverlening 
en in wetgeving, maar in de zeventiger jaren werd de toon uitgesproken 
pessimistisch. Naast bezinning ontstond vooral veel "kritiek en vertwijfe
ling".' Wel bleef men streven naar verbetering2, maar of het nu ging om hulp 
binnen het gezin of daarbuiten, het bleef tobben met de resultaten.3 Men 
bedenke hierbij dat die uitvoering van veel factoren afhankelijk is. Zo zijn de 
mogelijkheden van familieleden, maatschappelijke organisaties en professio
nele hulpverleners van belang. Ook de overheid speelt een rol in diverse 
gedaantes, bijvoorbeeld als financier, Raad voor de Kinderbescherming of 
wetgever. Voor het kind kan bijvoorbeeld een pleeggezin voorhanden zijn 
met een hoge graad van ouderlijke kwaliteit, terwijl verblijf in dat gezin op 
grond van geldend recht een tijdelijk karakter moet behouden. Het kan ook 
zijn dat geldend recht verwijdering uit het gezin vereist, terwijl er geen ver
vangend opvoedingsmilieu van voldoende gehalte beschikbaar is. In deze twee 
voorbeelden ontbreekt een goed alternatief om heel verschillende redenen. 

Vanuit de praktijk van falende hulpverlening zijn verschillende gedragslij
nen te verdedigen. Men kan via financiering, organisatie, kwaliteitseisen of 
anderszins streven naar verbetering van de uitvoering. Concludeert men 
echter dat de mogelijkheden tot succesvol ingrijpen hoe dan ook beperkt zijn 
en blijven, dan ligt de keuze tot terughoudendheid voor de hand.4 

Bartels 1980; zie hier ook voor een sfeerbeschrijving van de eerdere jubileumbundels. 
Vooral via betere samenhang tussen vrijwillige en niet-vrijwillige hulpverlening, met als 
resultaat o.a. de Wet op de jeugdhulpverlening. 

Zie hierover Koens, 1994, p. 11-13. Hierbij enkele opmerkingen: a) de daar aangehaalde 
onderzoeken gaan vrijwel uitsluitend over de periode dat de minderjarigen niet in het 
ouderlijk gezin woonden; b) de vermelde literatuur geeft ook over de niet-justiële hulpverle
ning weinig reden tot optimisme; c) ook al blijkt uit onderzoek dat KB-maatregelen niet 
leiden tot het beoogde doel , dan zegt dat pas werkelijk iets als het wordt afgezet tegen de 
resultaten van niet of anders ingrijpen. 
Aldus Wald 1976, p. 249, p. 251, onder verwijzing naar resp. de slechte standaard van 
uitvoering in de kinderbescherming (in de VS) en het risico dat de ingreep het kind schaadt. 
Zo ook Mnookin en Szwed, 1983, p. 16-17, onder verwijzing naar het ontbreken van 
criteria en het onvermijdelijk tekort schieten van de "human resources". 
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5. Beschouwing 

De argumenten voor terughoudendheid van de overheid bleken hierboven van 
zeer uiteenlopende aard. Absoluut zijn ze niet. 

Ten eerste leert de ervaring genoegzaam dat de bijbehorende vooronder
stellingen een hoog ideaal-gehalte hebben, en bovendien slechts in algemene 
zin gelden. Dit neemt niet weg dat ze nuttig kunnen zijn als in het concrete 
geval de discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid te groot blijkt: dan kun
nen ze dienen als ijkpunten, waaraan de situatie van het kind getoetst kan 
worden. 

In de tweede plaats verandert de kracht van de premissen in tijd en plaats. 
De scepsis over de ouderlijke competentie lijkt bijvoorbeeld in deze eeuw 
nogal toegenomen. De ontwikkeling van een multi-culturele samenleving 
bemoeilijkt bovendien vertrouwdheid met de vigerende inzichten, en het 
Europese Hof als producent van recht blijkt in korte tijd volstrekt onvoorziene 
ontwikkelingen op gang te brengen. 

Ten derde moeten de uitgangspunten en de hieruit voortvloeiende ouderlij
ke rechten worden afgewogen tegen de eveneens bestaande verplichting van 
de overheid om het kind te beschermen.' 
De ouderlijke rechten zijn dan ook niet absoluut, zoals blijkt uit de nationale 
wettelijke regelingen en uit de uitzonderingsclausule van art. 8 EVRM lid 2. 
Zij mogen echter slechts terzijde worden gesteld bij zeer overtuigende tegen
argumenten. Deze ontlenen hun kracht mede aan een beoordeling of de con
crete omstandigheden van het geval kloppen met de vooronderstellingen, die 
aan de ouderlijke rechten ten grondslag liggen. 

1 De Vries en Van Tricht I, 1903, kamerlid De Visser, p. 363: de rechtsgrond voor het 
ingrijpen van de overheid ligt in haar roeping zowel de kleinen als de groten tegen onrecht 
te beschermen. De Langen, 1990, p. 173. Von Brücken Fock, JV 1990, p. 74: positieve 
verplichting van de staat ex art. 8. TK 1992-1993, 23 003.4 (VV), p. 7, commissieleden 
van de VVD: plicht van overheid om in te grijpen is onvervreemdbaar. Men denke verder 
aan de verdragsrechtelijke beschermingsrechten die voor een ieder gelden, en aan het 
IVRK. 


