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Inleiding 
'TAtf often seen 

Adoption strives with nature; and choice breeds 

a native slip to us from foreign seeds' 

W. Shakespeare 
(All's well that ends well 

act i, scene 3) 

In dit werk trachten wij een overzicht te geven van de ontwikkeling van een rechts
instituut dat in onze tijd een snelle ontplooiing te zien geeft. 

Na een bloeitijd in de oudheid, waar de adoptie specifieke doeleinden vervulde, 
die samenhingen met toenmalige sociale en culturele structuren en behoeften zien 
wij een sterke teruggang. In de negentiende eeuw bleef de adoptie in vele landen 
wel bestaan doch in verstarde verschijningsvormen, terug te voeren tot de Code 
Civil. Deze doen, tol in onze tijd, in sommige landen hun invloed gelden (hoofd
stuk 1). 

Vooral in de twintigste eeuw komt de adoptie als kinderadoptie weer naar voren. 
In deze eeuw van het kind wordt de adoptie vooral gebruikt in het belang van het 
jonge kind. Vele landen hernieuwen hun adoptierecht, een aantal tendenzen komt 
op, o.m. een steeds duidelijker trend in de richting van adoptio plena, adoptie met 
volledige rechtsgevolgen, waarbij het kind wordt gelijkgesteld met een wettig kind 
in het nieuwe gezin en de nieuwe familie. 

Nederland wordt pas laat in deze stroom meegetrokken. Dit late tijdstip is te 
verklaren uit de aanwezigheid van een verhoudingsgewijs goed geoutilleerde 
kinderbescherming en door de tendens vast te houden aan een dogmatische stelling : 
'moeder en kind horen bijeen'. De late invoering bracht een moderne adoptie. 

Research in het buitenland verricht, laat ons iets zien van de resultaten en proble
men die adoptie oplevert (hoofdstuk n). 

Een nadere beschouwing van de vorming van de 'kunstmatige gezinnen' in Neder
land brengt aan het licht, dat de meeste kinderen afkomstig zijn uit verhoudingen 
van niet-gehuwde jonge vrouwen. De vraag naar de aanleg van deze kinderen en 
hun ouders is voor het slagen van de adoptie en voor de adoptantcn van belang. 
Een goede kinderbeschermingsadoptie vereist, dat de begeleiding van afstand van 
het kind door de moeder, de selectie van de pleegouders en de plaatsing zelf met de 
meeste zorg geschiedt door hiervoor geëigende en uitgeruste organen. Betere organi
satie van dit werk is noodzakelijk. Voor het uitvoerende werk is houvast aan een 
normenrapport, zoals wordt voorbereid, van belang. 

De voorbereiding van adoptie brengt ons tenslotte in contact met het onderzoek 
door de Raden voor de Kinderbescherming en de adviezen van de Centrale Adop-
ticraad (hoofdstuk πι). 
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INLEIDING 

Daarna wordt de rechtstoepassing behandeld waarbij de wet op de voet wordt ge
volgd (art. 227 Boek 1 B.W. e.V.). Ingegaan wordt op de jurisprudentie die zich in 
de eerste twaalf jaar in Nederland vormde en op enige rechtsvragen die de rechter 
nog niet bereikten (hoofdstuk iv). 

Voor beschouwingen over de toekomst van het Nederlands adoptierecht is het 
nuttig dit recht te bezien tegen de achtergrond van de ontwikkeling in Europese 
landen en in Europees verband. Zeker voor een rechtsinstituut met zo duidelijk 
internationale raakpunten is het wenselijk te voldoen aan een eis die toch al zou 
gelden : dat men het toekomstig recht niet los ziet van ontwikkelingen in het buiten
land op dit gebied, in het belang van de groeiende rechtseenheid (hoofdstuk v). 

Research op het gebied van de resultaten van adoptie, rechtsvergelijking en kriti
sche analyse van het Nederlands recht leiden tot een aantal wenselijkheden op het 
gebied van het jus constituendum en enige sociale desiderata. 

Als voornaamste punten noemen wij het afschaffen van het verbod van adoptie 
van een eigen kind of kleinkind en het verzachten van een aantal adoptievoorwaar-
den, naast een betere voorbereiding van binnenlandse en interlandelijke adoptie, 
o.a. door regeling van afstand en plaatsing van het kind. Actuele vragen als de op
name van Koreaanse en Vietnamese kinderen zijn hierbij mede betrokken. 

Men vindt in het Nederlandse recht nog sporen van de gedachte dat de adoptie 
slechts voor een kleine groep gevallen bestemd zou zijn. Aanpassing van verschil
lende bepalingen in aansluiting op de toegenomen waardering voor de adoptie ont
breekt nog. Bij een betere voorbereiding van de adoptie kan de procedure zelf aan
merkelijk worden versneld. Beperking in het aantal uit te brengen adviezen is wen
selijk. 

Symptomen in de huidige cultuur doen ons verwachten, dat er een toenemende 
toepassing van de adoptie zal volgen. In het algemene streven naar menselijk wel
zijn is voor de adoptie een niet spectaculaire maar wel belangrijke rol weggelegd 
(hoofdstuk vi). 
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I. De adoptie in het verleden 

ι. Het rechtsinstituut vóór de Franse revolutie ' 

Adoptie is een rechtsinstelling waardoor iemand in een ander familieverband over
gaat en wel zo, dat geheel of gedeeltelijk gelijke rechtsbetrekkingen ontstaan als tus
sen een wettig geboren kind en zijn ouders. 

Dit instituut blijkt aan een vrijwel algemeen ervaren behoefte te voldoen, want 
het komt bij de meeste volkeren voor, zowel in onze tijd als in het verleden, in 
primitieve en ook in hoogontwikkelde culturen.2 \ 

De beweegredenen zijn niet overal en altijd dezelfde, deze variëren met de sociale 
structuren, de waarden en de religieuze gebruiken van het familieleven. In oude 
beschavingen, waarin wij een sterke verbondenheid aantreffen van recht, cultuur en 
godsdienst, heeft de adoptie een sacraal karakter. 

De adoptie in onze westerse cultuur is terug te voeren tot het Romeinse recht. In 
de langdurige geschiedenis van dit recht heeft de adoptie steeds een rol gespeeld. 

De familie vormde aanvankelijk, onder het gezag van de pater familias, een 
sociale en rechtseenheid, waarbinnen de leden bescherming genoten. Door adoptie 
konden nieuwe leden worden opgenomen waardoor de kracht van de groep werd 
vergroot, de voortzetting van het geslacht verzekerd en de famihe-cultus veilig
gesteld. Oudtijds speelde als motief ook al het verwerven van een erfgenaam 

Twee vormen van adoptie hebben zich ontwikkeld : de adrogatio en de adoptio 
m engere zin. De eerste was bestemd voor personae sui juris, de laatste voor personae 
alieni juris. 

De vorm was bij de adrogatio lange tijd een soort wetsvoorstel, voor de adoptio 
hadden de pontífices op basis van bepalingen van de wet der Twaalf Tafelen door 
middel van interpretatio een samengestelde rechtshandeling ontwikkeld, welke 
eindigde met de in iure cessio, een schijnprocedure, waarin de te adrogeren persoon 
door addictio, toewijzing, aan de pater adoptivus werd toegewezen door de magi
straat De rechtsgevolgen waren de overgang in de patria potestas van de adoptant, 
volledige verbreking van de rechtsbetrekkingen met de eigen familie en overgang 
in de nieuwe familie met alle rechten en plichten.3 

ι Gaarne dank ik prof mr J E Spruit, wiens kritische opmerkingen over deze paragraaf mij 
van veel nut waren 

2 Zie bijv M Ancel, L'adoption dans les législations modernes, Paris 1958, Μ David, 
Adoptie in het oude Israel, Amsterdam 1955, de/ , Die Adoption im altbabylonischem Recht, 
Leipzig 1927 

3 Zie over de adoptie bij de Romeinen M Käser, Das Romische Privatrecht, deel I, München 
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DE ADOPTIE IN HET VERLEDEN 

Toen sedert de latere Republiek langzamerhand de bloedverwantschap in cul
tuur en recht van de Romeinen een grotere rol ging spelen, had dit invloed op de 
adoptie. In het Justiniaanse recht treffen wij adoptierecht aan, dat deels het klassie
ke recht weer in ere herstelt, deels de aanpassing betekent aan de eigen tijd en de 
Hellenistische samenleving waarin dit recht ontstond.4 Deze kende ni. de νίοθεσια, 
een aanneming waarbij de rechtsbanden met de bloedverwanten niet werden ver
broken. Zo bleef ook in het Justiniaanse recht de geadopteerde in de regel lid van 
zijn eigen familie en hij behield ook zijn erfrechtelijke positie ab intestato. Hij 
kwam niet onder de patria potestas van zijn adoptant. Hij verwierf wel een ab 
intestaat-erfrecht ten opzichte van de adoptant. De adoptant moest achttien jaar 
ouder zijn, 'adoptio enim naturam imitatur'. s Deze beperkte adoptie is later de 
adoptio minus plena genoemd.6 

De adoptio met volledige overgang van familie, later adoptio plena genaamd, 
bleef wel bestaan maar was beperkt tot adoptie door ascendenten.7 

In het Justiniaanse recht werd ook een nieuwe vorm geïntroduceerd, de adoptant 
en geadopteerde wisselen hun toestemming uit voor de bevoegde rechter. Was de 
adoptandus een klein kind, dan werd stilzwijgende goedkeuring verondersteld.8 

Wij vinden in het Justiniaanse recht de kindcrbeschermingsgcdachte. De over
heid onderzoekt of de adoptie wel eerzaam is en tot voordcel strekt van het kind 
'an honesta sit expediatque pupillo'.9 

De keizers Honorius en Theodosius и gaven regels voor het aannemen van vonde
lingen, die door de kerk zijn overgenomen en in de zesde eeuw in het Frankische 
rijk weer gevolgd worden. De kerk bevorderde adoptie uit liefdadigheid. Augusti
nus bijv. prees het aannemen van wezen.1 0 

HOE BLEEF DE ADOPTIE VOORTBESTAAN? 

In Zuidoost-Europa bleef de adoptie bestaan gedurende het Byzantijnse Rijk en 
later tot in het Griekse recht van deze eeuw toe. In Zuidwest-Europa zien wij het 

1955, p. 57, 292; deel I I , München 1959, p. 146; J . С. van Oven, Leerboek van Romeins 
Privaatrecht, Leiden 1948, p. 479, P. Jors-W. Kunkel, Römisches Privatrecht, Berlin, Gottin
gen, Heidelberg, 1949, § 186, p . 295; P. Bonfante, Coiso I Diritto di famiglia, Roma 1925, 
p. 13-39, Roma 19632, p. 19-52. С. W. Westrup, Introduction to early Roman Law, I, Kopen
hagen-Oxford 1944, p. 97 c.v. 

4. Zie hierover С. О. Bergman, Beitrage zum Romischen Adopiionsrecht, Lund 1912, p. 7 e.v. 
5. Just. Inst, i.i 1.4. 
6. Zie Codex Vi l i , 47, io, id e.v. 
7. Zie Codex V i l i 47.10. la-c. 
8. Zie Codex \ III , 47.11. 
9. Just. Inst. 1.11.3. 
io. Biondo Biondi, Il diritto romano cristiano III , Milano 1954, p. 59-68. B. Pitzorno, 

L'adozione privata, Pciugia 1914, p. 47 e.v. Mon. Germ. Form. ed. K. Zcumer 1886, p. 141. 
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VÓÓR DE FRANSE REVOLUTIE 

Romeinse recht sinds de zesde eeuw naar voren komen. De Lex Romana Visigotho-
rum (506 n. Chr.) bleef lange tijd van invloed.11 

In de elfde eeuw begon de opbloei van de beoefening van het Romeinse recht in 
Italië. Vanuit de universiteiten verspreidde dit zich over Europa.12 

In het pays de droit coutumier kwam de adoptie weinig voor. In de middeleeu
wen heeft de adoptie in Frankrijk zijn betekenis praktisch verloren. Men kan hier 
ter verklaring denken aan het sterk door erfelijkheid bepaalde familiebesef en ook 
aan het leenstelsel. Immers 'adoptivus filius in feudum non succedit', aldus de 
Libri Feudorum. ' 3 

In Frankrijk drong in de zestiende eeuw de familie, die zich ook bij de huwelijks-
toestemming sterk liet gelden ondanks de besluiten van Trente, de adoptivus weg 
uit de erfopvolging.14 

Voor het Hollandse recht geldt vrijwel hetzelfde. Hugo de Groot vermeldt: 'alzoo 
de aenneeminge tot kinderen alhier onbekent is'.15 Toch wordt er wel een enkel ge
val aangetrofien.1* 

Ook Simon van Leeuwen uit zich in dezelfde geest: 'De aanneminge tot Kindren, 
die de Ouden plagt te ghebruiken, is ook bij ons in ongebruik ende onbekend, . . .'17 

In Drenthe zijn wel adopties gevonden (zeventiende eeuw), hoewel daar het Ro
meinse recht weinig is doorgedrongen. In de achttiende eeuw echter wijst de 
Etstoel adoptieverzoeken af.18 

In Friesland was de ontwikkeling anders. Toen in 1499 het Hof van Friesland werd 
ingesteld, had het Romeinse recht al grote invloed.19 Ook de adoptie vond ingang. 

11. Zie B. Pitzorno, L'adozione privala, ρ. ιοί e.v. In Spanje vinden wij in de middeleeuwen 
kinderadoptie (Codex van Alphorn V van Castilie). 

12. In Bologna studeerden sinds 1200 ook Friezen uit onze streken. Zie P. Gerbenzon, 'Het 
Friese Recht tot 1795', in de Friese Encyclopedie, Amsterdam, Brussel 1958, p. 35. 

13. Een overzicht van de geschiedenis van de adoptie met documentatie vinden wij bij: 
P. Mahillon, 'Evolution historique de l'adoption depuis le droit romain', in Etudes en hommage 
à Victor Gothot, Faculté de droit de Liège, 1962 ; zie ook E. Fischcr-Kculs, 'De ontwikkeling van 
het instituut der adoptie in het Franse recht', N.J.B. 1953, p . 263 en 277; H. J . Prakke, 'Marcus 
Aurelius, een studie over het recht van adoptie, een ten onzent miskend stuk familierecht', R.M. 
Themis 1943, p. 398 e.V.; Ch. Petit, 'Verleden en actuele betekenis van de adoptie', Annalen 
van het Thijmgenootschap 1953, p. 82 e.v. 

14. Gh. Petit, Annalen van het Thijmgenootschap 1953, p. 83; P. Viollet, Histoire du droit 
civil français, Paris 1905, p. 531. 

15. Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid 1-6-1. 
16. C. vanBijnkershoek,Observationes Tumultuariae, no. 493 en Holl. Consultatién II , p. 390 

(cons. CXXIX) ; verg. ook Utr. Consultatién III , 80, 34, aldus H(ijmans) (van den) B(ergh) in 
N.J. 1958, p . 1284 onder H.R. 31 oktober 1958, N.J. 1958,577. 

17. Rooms-Hollands-Regt, Amsterdam 1678, 1-13-3. 
18. B. M. de Jonge van Ellemeet, Adoptie, Versi, en Med. O.V.R. VI, 1910-1915, p. 700. 
19. P. Gerbenzon, 'Het Friese recht tot 1795', in de Friese encyclopedie, Amsterdam, Brussel 

1958, p. 35 e.v.; J . J . Kalma, J . J . Spahr van der Hoek, K. de Vries, Geschiedenis van Friesland, 
Drachten 1968, p. 165 e.V.; 'That is riucht. . .' Friezen vinden wij onder bekende rechtsgeleer
den: Wigle van Aytta, J . Hopper, A. van AJbada. Aytta was in 1544 lid van het Hof van Fries
land, Albada van 1553-1559. 
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Zo dankt de huidige familie Harinxma thoe Sloten haar naam Harinxma aan de 
adoptie (ongeveer 1500) van de hoofdeling Tiete Hettinga door de verwante 
Harinxma's van Heeg.20 

Ulrik Huber schrijft (1686) 'dat het roomsche recht hier zuiverder en platter 
onderhouden wort als in eenig deel, land of'staat van de Christene wereld'. Hij ver
meldt 'dat het dikwyls gebeurt dat yemandt voor kindt wordt aengenomen buiten 
gezag van den Prins of Rechter; maar die hebben alleen de bloote naem van kinde
ren, sonder ander daedt of recht, als dat sy de kost vrij hebben'. 

Naast deze informele adopties echter is er de officiële 'de aanneeminge tot kinde
ren, welke geschiedt wanneer yemant een vreemt persoon opneemt tot de naam en 
het recht van syn kindt'. De adoptie geschiedt door de machthebber, de Prins, 
'bij ons de Staten' wanneer 'de persoon die aengenomen wordt niet staet onder syns 
vaders macht' ; is dit wel het geval dan geschiedt 'dese aenneminge ten overstaan 
van de gewoonlijke Rechter'. Als motief wordt vermeld: 'versoetinge van kinder
loosheid'. Als rechtsgevolgen: 'immers пае Keysersrecht ende in Frieslandt van 
haer nieuwe ouders ook erven, en voorts het selve recht genieten en onderworpen 
zijn, dat in de natuurlyke kinderen plaetse heeft'.21 

In het Duitse Rijk was er door de staatkundige verbrokkeling weinig weerstand 
tegen de receptie van het Romeinse recht in het einde van de vijftiende en geduren
de de zestiende eeuw. Het in 1495 gereorganiseerde rijkskamergerecht te Spiers, 
het hoogste college van het rijk, was met Romeinsrechtelijk onderlegde juristen be
zet (bijv. de Friezen Wigle van Aytta i535-i537j Agge van Albada 1559-1570).22 

Dit gerecht bevorderde de receptie. 
De adoptie naar Justiniaanse trant bleef in het 'Gemene Recht' steeds in zwang, 

zodat de opstellers van een Pruisisch wetboek in 1751 op dit punt een bijna con
stante jurisprudentie aantroffen23, welke tot wettelijke regeling leidde. 

In Scandinavië waar de adoptie de facto was blijven bestaan gaf de Codex van 
Christiaan ν van Denemarken (1683) een wettelijke regeling, waarbij een adoptie 
met beperkte gevolgen, met koninklijke sanctie werd ingevoerd.2 4 

In het canoniek recht bleef de adoptie bestaan als huwelijksbeletsel, (Ecclesia vivit 
secundum legem Romanam). 

20. M. de Haan Hcttema en Λ. van Halmael, Stamboek van de vroegere en latere Friese adel 
1846 sub Harinxma ; Friese Encyclopedie sub Harinxma. 

21. Hedendaegse Rechtsgelecrtheyt, soo elders als in Friesland gebruikelijk. Boek I, II , no. 47 
e n X I I , no. 18, 19, 20, 23, 24 (16861, I7685 Amsterdam). 

22. R. Dekkers, Het Humanisme en de Rechtswetenschap in de Nederlanden, Antwerpen 
1938, p. 79. Viglius besteedde in zijn onderricht aandacht aan de adoptie, p. 68. B. H. D. Her
mesdorf, Wigle van Aytta, Leiden 1949. 

23. Vergelijkoverde receptie van de adoptie: P. Viollet, Histoire du droit civil français, Paris 
1905, no. 488, p. 531. 

24. M. Ancel, L'adoption dans les législations modernes, Paris 1958, p . 145. 

6 



DE NEGENTIENDE EEUW 

2. De adoptie in de negentiende eeuw; de invloed van de Code Civil 

'VAdoption est une institution tombée aujourd'hui en 
désuétude et qui ría jamais joue de rôle important dans 
le droit de famille moderne.' 

Ph. Secretan 

Aan de vooravond van de Franse codificatie, zo zagen wij, was de adoptie in Frank
rijk en ook in Holland bijna onbekend geworden, terwijl het instituut in een streek 
als Friesland en in andere landen als Duitsland, Denemarken, Griekenland, Spanje, 
meer of minder sterk voortleefde. Meestal is hier sprake van de Justiniaanse varië
teit, de later zo genoemde adoptio minus plena met zwakke rechtsgevolgen.25 

Dit was met name in Duitsland het geval. Zo bracht in Pruisen in aansluiting op 
het gemene recht das Prcusische Allgemeine Landrecht van 1794 e e n uiterst beperk
te regeling van de adoptie die de Franse heeft beïnvloed.26 De minimumleeftijd van 
de adoptant was vijftig jaar. Niet alleen meerderjarigen, ook minderjarigen konden 
geadopteerd worden. De adoptie was herroepelijk. De vorm was een contract, be
vestigd door de rechtbank. In geval van minderjarigheid moest de rechtbank hierbij 
letten op de vraag of de adoptie voordeel bood voor het kind (§ 666-716). 

Gezien de situatie in Frankrijk is het niet verwonderlijk, dat de auteurs algemeen 
stellen, dat het de geest van de revolutie was, zich afkerend van de 'Gotische' tijd, 
vol bewondering voor de Romeinse cultuur, die de herleving van de adoptie be
werkte. De Assemblée besloot in 1792 de adoptie in te voeren. De debatten in de 
Conseil d'État waren langdurig. De adoptie werd verdedigd als 'consolation des 
mariages steriles', 'une vaste carrière de secours pour les déshérités' (Cambaccrès) 
'dans l'intérêt de la société' (Berlier). Er waren onder de juristen felle tegenstanders 
zoals Malleville en Tronchet, die het standpunt van de familie als eenheid van 
bloedverwanten verdedigden en de adoptie afwezen. Tronchet achtte het ondenk
baar, dat een familie een vreemde als volwaardig familielid opneemt. Als iemand 
eigen familie verliest en door adoptie bijna geen nieuwe verwanten verwerft, ont
staat er zijns inziens een 'être monstrueux'. 

Napoleon Bonaparte, zelf nog kinderloos, mengde zich in de debatten. Hij was 
een enthousiast voorstander en sprak van 'une espèce de nouveau sacrement', 'le 
plus grand acte qu'on puisse imaginer', 'Le législateur, comme un pontífice, donne
ra le caractère sacré'. Bij het minderjarig kind is de verbeelding nog ongerept: 
'l'enfant naît nu et sans biens; il doit naître en cet état à la nouvelle famille.'27 

25. In Friesland is dit, zoals wc bij Huber zagen, anders geweest. 
26. M. Ancel, t.a.p., p . 75 ; E. Fischer-Keuls, 'De ontwikkeling van het instituut der adoptie in 

het Franse recht' I, N.J.B. 1953, p. 263 en I I , p. 277; vgl. p. 265, alwaar lit.; Fcnet, Recueil 
complet des travaux préparatoires du Code Civil X, p. 249-

27· Fenet, X, p . 323; Petit t.a.p., p. 83. Napoleon heeft blijkens de uitlatingen niet alleen 
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Door de tegenstand ook van het Ministerie van Justitie is een compromis naar 
Justiniaanse trant het resultaat (art. 343 e.v.) : 

Alleen meerderjarigen kunnen geadopteerd worden, want over een minderjarige 
kan men niet beschikken, wel moet de adoptivus zes jaren gedurende zijn minder
jarigheid door de adoptant zijn verzorgd. 'L'Adoption n'est permise qu'aux person
nes de l'un ou de l'autre sexe' stelt de wet, dus 00k de ongehuwde kon adopteren. 
Voorwaarden zijn: een minimumleeftijd voor de adoptant van vijftig jaar, de adop
tant mag geen kinderen of afstammelingen hebben en het leeftijdsverschil tussen 
hem en de adoptandus moet vijftien jaar bedragen. 

Bij gehuwden is toestemming van de echtgenoot nodig. 
De adoptandus beneden 25 jaar had de toestemming van zijn ouders nodig (art. 

346). De adoptie kwam tot stand door authentieke akte. Het adoptiecontract be
hoefde de homologatie van de rechtbank. De tutelle officieuse (art. 361-370) was 
het voorstadium: Personen van vijftig jaar en ouder zonder nakomelingen konden 
de zorg en opvoeding van kinderen jonger dan vijftien jaar op zich nemen, als 
voorspel van de adoptie. Na hun meerderjarigheid of krachtens testament werden 
deze dan later geadopteerd. Hierbij was de toestemming van de ouders of voogd 
van het kind vereist. 

De rechtsgevolgen van de adoptie waren de volgende: 
de adoptivus erft als een wettig kind van de adoptant, er ontstaat wederzijdse 

onderhoudsplicht, de naam van de adoptant wordt toegevoegd en de adoptie geeft 
huwelijksbeletselen. 

Overigens bleef de adoptivus in zijn eigen familie. 
De Code Napoléon heeft het voortbestaan van de adoptie verzekerd. Veel prak

tische sociale betekenis had deze intussen niet. Het instituut was en bleef in onbruik 
gedurende de negentiende eeuw. In 1900 waren er per jaar in Frankrijk een vijftig
tal adopties. Men zag het als een middel om een onwettig kind een wettige status te 
bezorgen, soms om belasting te ontgaan.28 

Het belangrijkste gevolg van de opname van de adoptie in de Code Napoléon is 
het feit geweest, dat hierdoor de instelling over de westerse wereld werd verspreid. 
De Code werd onmiddellijk in 1804 ingevoerd in de onder Frans gezag staande ge
bieden en volgde de veroveringen van Napoleon op de voet. De meeste landen, het 
latere België en Luxemburg in zeer sterke mate, Nederland door politieke omstan
digheden tot 1838, delen van West-Duitsland, behielden de Code om zijn kwalitei
ten en namen daarmee ook de adoptie over, indien zij deze niet reeds kenden.29 

Het eerste land, dat zich vrijwillig liet inspireren door de Code Napoléon was 
Louisiana in 1808. Zo bereikte de adoptie de Nieuwe Wereld. Zowel de voorstellen 

dynastieke bedoelingen, zo hij die toen al had. N.B. Het ontwerp van Cambacérès kende de 
herroeping alleen door de geadopteerde na zijn meerderjarigheid. 

28. M. Ancel, t.a.p., p. 5. 
29. J.Limpens, 'Territorial Expansion of the Code', in The Code Napoleon and the Common-

Law world ed. В. Schwartz, New York 1956. 
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als de eindtekst van de Code dienden de ontwerpers van de Civil Code of Louisiana 
tot model.30 

In Europa namen vele landen de Code tot voorbeeld. Als in i860 Italië een bur
gerlijk wetboek in voorbereiding heeft, verwijdert de ontwerper Pisanelli de adoptie 
uit het ontwerp 'comme contraire aux habitudes de la société contemporaine et 
comme immorale'.31 Populair was de adoptie kennelijk niet, alleen uit traditie 
werd zij toch opgenomen. Hetzelfde geldt voor Roemenië in 1864 en Spanje in 1889. 
Daar was de adoptie vanouds bekend en een wet van 182a betrof speciaal de adoptie 
van vondelingen. 

Er was overigens zo weinig belangstelling voor de adoptie in de negentiende 
eeuw, dat wetgevers die minder sterk het Franse voorbeeld volgden, zoals Portugal 
(1876), Chili (1857), de adoptie niet meer opnamen. Andere Zuidamerikaanse 
staten namen een zeer beperkte adoptie op: Bolivia (1831), Uruguay (1868), 
Columbia (1873) en Guatemala (1877). 

In Nederland was het al niet anders. Van der Linden zag wel voordelen in de 
adoptie van arme kinderen,32 maar de meeste juristen achtten haar 'strijdig met onze 
landaard'. Men was dan ook niet geneigd de adoptie in het nationale recht van 
1838, dat het Franse recht verving, op te nemen. Volgens Asser heeft men 'deze 
uitheemse plant, die niet welig op den Nederlandschen bodem kon groeien, uit den 
grond gerukt'.33 

Een van de laatsten die in 1838 nog in ons land werd geadopteerd was de rechts-
historicus Jhr. mr. Montanus Hettema, na de adoptie door zijn adoptiefmoeder De 
Haan, bekend geworden onder de naam De Haan Hettema. Hij was toen al in de 
veertig en sinds kort rechter in Leeuwarden. Het mag een treffende symboliek ge
noemd worden dat deze romantische minnaar van het Friese verleden, trots op zijn 
afstamming in vrouwelijke lijn uit de Albada's, de historie van de adoptie 'oude 
stijl' in ons land afsluit.34 

Samenvattend kunnen als kenmerken van de negentiende eeuwse adoptie worden 
genoemd : 
- adoptie van meerderjarigen vooral ; 
- hoge leeftijd en kinderloosheid van de adoptant; 

30. J . Dainon, Civil Code of Louisiana, St. Paul (Minn) 1961, p. XX en X X I ; J . H. Tucker 
Jr., The Code and the Common Law in Louisiana, in B. Schwartz, The Code Napoleon and the 
Common Law World, New York 1956 p. 346 e.v. 

31. M. Ancel, t.a.p., p. 7. 
32. J . van der Linden, Ontwerp Burgerlijk Wetboek 1807-1808. Heruitgave De Smidt, Am

sterdam 1967, p. 19. 
33. С. Asser, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek Napoleon, 

1838, § 234. Zie ook Voorduin III , p. 566 e.v. Het Wetboek Napoleon voor het Koninkrijk 
Holland kende de adoptie niet, het ontwerp van 1820 evenmin. 

34. Vgl. zijn werk ¡Stamboek van de vroegere en latere Friese Adel, met bewijsstukken en ver
meldingen van zijn geslacht ab 'van Albada Hettema', sub Hettema, deel I en II . 
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- beperkte rechtsgevolgen, slechts erfrecht t.a.v. de adoptant; 
- overeenkomst als vorm: Planiol noemt de eis van homologatie door de rechter 

'merkwaardig' (insolite).35 Hier spreekt de tendens, de contractsvrijheid, zo in 
aanzien in de rechtsopvattingen van de vorige eeuw, ook bij dit familierechtelijk 
instituut te sauveren. 

Sommige van deze kenmerken zijn, de een hier, de ander daar, blijven voortbestaan 
tot in deze eeuw en soms tot in onze tijd toe. 

35. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 5e éd. (1908), tome I, p. 516. 
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II . De adoptie in de moderne tijd 

Une institution avile en euphorie 

René Savatier1 

i . De opkomst van de kinderadoptie 

Niet vanuit Engeland - de Common Law kende haar niet - maar uit Frankrijk 
kwam de adoptie naar de Verenigde Staten. 

In Louisiana, toen een groter gebied dan thans, werd de adoptie in 1808 in de Code 
Civil opgenomen als art. 35 e.v. (nu 214 e.V.). Het land had een Romaanse cultuur, 
was Frans en Spaans gebied geweest en is nog het enige land in de Verenigde Sta
ten met een codificatie. In 1825 werd de wet herzien, weer sterk in Franse geest. Het 
aangrenzende Alabama nam de adoptie op in 1850 en in 1851 werd in het oosten, 
in Massachusetts een adoptiewet aanvaard Dat hierbij 'for the first time in history' 
het veiligstellen van de belangen van het kind hoofdzaak was, is zoals wij gezien 
hebben, niet geheel juist.2 Wel is het zo, dat in Europa deze vorm van adoptie door 
samenspel van tegenwerkende sociale, culturele en juridische factoren niet tot bloei 
was gekomen. 

In de Verenigde Staten werd de adoptie naast de gezinsverplegmg gebruikt om 
verwaarloosde of hulpbehoevende kinderen te plaatsen in gezinnen, vaak in pio
niersgezinnen meer landinwaarts m Michigan, Iowa en Missouri. In Michigan 
werd een verbetering van de adoptiewetgeving bereikt toen daar m 1891 de rechter 
verplicht werd een onderzoek in te stellen alvorens vonnis te wijzen 3 

Bij de aanvang van de eeuw van het kind zien wij dus de adoptie in het kader 
van de kinderbescherming in opkomst in de Verenigde Staten.4 

In Europa bleef deze ontwikkeling nog onopgemerkt. 
Het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch van ι goo nam de Pruisische bepalingen vrij

wel over (§ 1741 e.v ). 5 

In Zwitserland waar de Code Civil van 1907 de adoptie in alle kantons invoerde 
(art. 264 e ν ) heeft men, geïnspireerd door het recht van Zurich een aantal bezwa
ren van het Franse recht weten te vermijden. De adoptie is beperkt van rechtsge
volgen, men kan zelfs bij authentieke akte, tevoren opgemaakt, ieder erfrecht aan de 

1 Dalloz hebdomadaire 1949, Chronique XXVII, ρ 11? 
2 Μ Schapiro, A Study of adoption practice, New York 1956 I ρ 17, vgl de regelingen 

voor vondelingen in buropa, o a m Spanje 
3 Schapiro, t a ρ , ρ 17 
4 Intussen is hiersprake van een trend die 00k in een ander piomersland doordrong in Nieuw 

Zeeland werd in 1895 de kinderadoptie ingevoerd 
5 Zie M Schnitzerlmg, Die Adoption, Ein Grundrisz über die Annahme an Kindes Statt aus 

juristischer und fursorgenscher Sicht, Frankfurt i960 
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adoptandus ontnemen.6 De adoptivus erft ook van zijn eigen familie (art. 268). De 
adoptant erft niet van de geadopteerde (art. 465). De adoptant moet 40 jaar oud 
zijn en mag geen descendenten hebben (art. 264). Tot zover was alles nog 'oude 
stijl'. Van belang is echter, dat kinderen geadopteerd kunnen worden en dat ouder
lijke macht ontstaat (art. 268). Het oude bezwaar lost men enigszins op door toe
stemming van het kind te vragen als het hiertoe in staat is, en van zijn ouders of 
voogd (art. 265). Art. 267 eist, dat de adoptant de adoptivus heeft verzorgd of de 
adoptie is bepaald door andere juiste motieven en voordelig is voor het kind. Toch 
werd er nog geen druk gebruik van adoptie gemaakt: tussen 1912 en 1940 ongeveer 
200 per jaar.7 In zijn proefschrift over adoptie, te Lausanne verdedigd in 1914, liet 
Secretan zich nog somber uit: 'Une institution en désuétude'.8 

In Noord-Europa echter wordt dit al snel gelogenstraft: Het ontwerp van de 
Scandinavische gemeenschappelijke commissie na vier jaar in 1913 klaargekomen, 
gaf voor heel Scandinavië de stoot tot wettelijke regeling van de adoptie voor 
kinderen.9 De wetten dateren van 1917 (Noorwegen en Zweden), 1923 (Dene
marken), 1925 (Finland). 

De regelingen gaven reeds een meer moderne kinderadoptie. De leeftijd van de 
adoptant was minimaal 25 jaar. De adoptie gaf ouderlijke macht en de rechtspositie 
van wettig kind ten opzichte van de adoptanten. Het kind van 14 jaar oud moest in 
Denemarken zelf instemmen. De adoptie in Scandinavië was (en is) herroepelijk!10 

In 1914 regelde in Denemarken een wet ook de bemiddeling bij adoptie van kinde
ren onder 14 jaar. Toestemming hiervoor is nodig van het Ministerie van Justitie. 

Demografische overwegingen bewogen het geteisterde Frankrijk in 1923 de adoptie 
open te stellen ondermeer voor de oorlogswezen. De adoptant kreeg de ouderlijke 
macht, recht van huwelijkstoestemming, verder bleef het kind in zijn oude familie. 
Herroepelijkheid om gewichtige redenen werd ingevoerd.11 Nodig waren voor de 
adoptie: 'de justes motifs et des avantages pour l'adopté'. 

6. Art. 457,465, 471 al. 1. CCS. Arrest Federaal Gerechtshof 62, 2, 207. 
7. H. Glassing, Voraussetzungen der Adoption, Frankfurt 1957, p. 28 e.v. 
8. P. Secretan, L'Adoption, (Thèse) Lausanne 1914. 
g. Ancel, t.a.p. 
ι o. Zweden verruimde in 1944 zowel de mogelijkheid tot aangaan als tot herroepen van de 

adoptie. De rechtsgevolgen daar bleven tamelijk beperkt. Vgl. Ancel, t.a.p.; International 
Child Welfare Review, Geneva 1949, no. 6. De wetten zijn samengevat 10 juni 1949, gewijzigd 
12 december 1958 in meer moderne zin. De geadopteerde heeft geen erfrecht van de familieleden 
van de adoptant. 

11. Rouast, Commentaire de la loi du 19 juin 1923, Dalloz Périodique 1923, 4, 247; Fischer-
Keuls, t.a.p.; Aandacht verdient nog het toen ingevoerde artikel 352 Cc. 'L'Adopté cessera 
d'appartenir à sa famille naturelle' indien dit speciaal was bedongen. Rechten van wettig kind 
kreeg hij echter niet in de nieuwe familie. Voor wezen, vondelingen en verlaten kinderen kwam 
dit toch wel voor, ondanks het bezwaar dat door Tronchet al bij de voorbereiding van de Code 
Napoléon tegen een dergelijke adoptie was aangevoerd. Art. 352 Cc. is belangrijk geweest als 
stap naar een adoptio plena in Frankrijk: Later bepaalde art. 370 Cc. over de legitimation 
adoptive: 'l'enfant cesse d'appartenir à sa famille naturelle . . . qu'il a les mêmes droits et les 
mêmes obligations que s'il était né du mariage'. 
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In de Verenigde Staten was men intussen al verder: sedert 1917 eisen steeds meer 
Staten bij nieuwe regeling van de adoptie een sociaal onderzoek en proeftijd onder 
controle van de rechtbank. Men keerde zich niet tegen afstand van onwettige 
kinderen maar trachtte regelend te ordenen.12 In 1921 schreef Sophie van Senden 
Theis een leerboek over selectie van pleegouders en plaatsing van kinderen voor de 
latere School of Social Work van Columbia University. 

In de twintiger jaren namen ook de meeste Canadese Staten de adoptie over, de 
Engels-sprekenden het eerst. Zij voerden een onherroepelijke adoptie in met vrij 
vérgaande rechtsgevolgen. Zuid-Afrika volgde in 1923. 

In Engeland bestond geen adoptie. De afstand tussen de standen, de nadruk op 
familie en afkomst speelden hierbij mee. De wetten in de Dominions hebben zeker13 

de Engelse wetgever beïnvloed bij het vaststellen van de bekende Adoption of Child
ren Act van 1926. 

Hier vinden wij geen hoge leeftijdsgrens voor de adoptant meer: 25 jaar. Hij 
moest 21 jaar ouder zijn dan het kind. De ouders van het kind moesten toestem
ming geven. Schriftelijke toestemming was mogelijk. 

De adoptanten moesten het kind drie maanden verzorgd hebben. Bij plaatsingen 
niet door erkende adoptie-instellingen ('third party adoptions') gold het volgende: 
Voordat men een kind met het oog op adoptie in zijn gezin opneemt, moet men 
veertien dagen tevoren de local authority verwittigen (notification). 

De moeder kon zelf adopteren, ook met haar man. Wettige zowel als onwettige of 
biologische verwanten konden adopteren. Zij waren gebonden aan het vereiste 
leeftijdsverschil. Ook een ongehuwde kon adopteren, een man in het algemeen 
echter niet een meisje. Als één der echtgenoten slechts aan de voorwaarden voldeed, 
kon deze alleen adopteren. 

De adoptie kwam tot stand door een uitspraak van de rechter. De rechter kon 
ook een provisional adoption order geven. Dit is een interim-vonnis, inhoudende 
een voorlopige regeling tot de einduitspraak (In Noord-Ierland was dit regel en 
hield dit in een proefperiode tussen drie maanden en twee jaar). 

Een functionaris, guardian ad litem genaamd, deed een sociaal onderzoek. Deze 
bracht verslag uit van zijn bevindingen. De rechter kon dispensatie geven van de 
vereiste toestemming, als de moeder nagelaten had zich om het kind te bekomme
ren. 

De adoptie was onherroepelijk. De rechtsgevolgen neigden in 1926 al naar een 
adoptio plena: ouderlijke macht, verbreking van familiebanden, echter géén erf
recht ten opzichte van de adoptant. Nederland kreeg spoedig met deze wet te ma
ken doordat Nederlanders naar Engeland reisden om een kind in hun gezin op te 
kunnen nemen.1* De Engelse wet had invloed op de Nederlandse. 

12. Grace Abbott, The Child and the State, vol. II, Chicago 1938. 
13. M. Simon-Depitre in M. Ancel, t.a.p., p. 271 : 'certainement'. 
14. Later werden de bepalingen door de Adoption of Children Regulation Act (1939) aange

vuld. Hierbij werd ook geregeld de Transfer of children Abroad. In 1950 kreeg het kind erf-

13 



ADOPTIE Ш DE MODERNE TIJD 

V o o r ons l a n d was ook stellig v a n be lang d a t m e n in Frankrijk in 1939 een 

a d o p t i o p l e n a voor k i n d e r e n invoerde, d e légitimation adoptive." Seder t 1923 was h e t 

a a n t a l adopt ies opgelopen tot een 1500 pe r j a a r . De legi t imation adopt ive was een 

adop t i e van j o n g e k inderen onder de 5 j a a r door ech tparen . H e t kind werd wet t ig 

k ind , ook ten opzichte van d e familie v a n de adop tan t . O m he t k ind een legit ieme 

por t ie te bezorgen tegenover de ascendenten v a n d e a d o p t a n t moest één van hen 

ingestemd h e b b e n m e t d e adopt ie . D e eis van d e kinderloosheid bleef gelden. D e 

toes temming van de ouders was nodig, tenzij he t k ind 'ver la ten ' was ( ' abandonné ' ) . 

Deze adop t ie was onherroepelijk. 

Bij he t u i tbreken v a n de tweede wereldoorlog was d e opkomst v a n d e adop t i e 

ju is t goed o p g a n g gekomen. In 1938 werden in de Veren igde Sta ten 16000 

adopt ies ui tgesproken, w a a r v a n bijna d e helft tussen ve rwanten . I n 1937 in E n g e 

land en Scho t land 6367. 

I n België r e m d e d e Code Napoléon lang de adopt ie . N a 17 j a a r volgde m e n h e t 

F ranse voorbeeld v a n 1923. Bij wet van 22 m a a r t 1940 werd d e k inderadopt ie inge

voerd. 16) D e leeftijdsgrenzen werden soepeler, he t cont rac tskarakter we rd echter ge

handhaa fd , evenals de beperk te rechtsgevolgen.1 7 

Italië voerde in 1942 een beperk te k inderadopt ie in. D e a d o p t a n t moest 50 (bij 

u i tzonder ing 40) j a a r oud zijn, een leeftijdsverschil v a n 18 j a a r (bij u i tzonder ing 10) 

was voorgeschreven (art . 291 Cod. Civ.) . Eigen natuur l i jke k inderen konden nie t 

geadopteerd worden . Kinder loosheid was vereist (art . 291 Cod . Civ. ) . M e e r d a n 

één kind kon m e n alleen tegelijkertijd adop te ren (art . 294 Cod. Civ. ) . T o e s t e m m i n g 

v a n de ouders was nod ig ; toestemming van he t k ind boven de 18 j a a r ; vanaf 12 j a a r 

werd he t k ind gehoord (ar t . 296, ar t . 297 Cod . Civ. ) . D e a d o p t a n t kreeg d e oude r 

lijke m a c h t en beheerde als voogd; hij h a d geen erfrecht. D e rechter sprak de a d o p 

tie uit , ' indien deze nu t t ig was voor he t k ind ' (art . 312, 313 Cod. Civ.) . Deze adop t i e 

was herroepelijk (art . 306 Cod. Civ.) . 

Belangrijk was d e to ts tandkoming van d e 'affiliazione', een 'pet i te adop t ion ' ten 

behoeve van verwaarloosde of onwett ige k inderen. Deze kon n a d r i e j a a r verzorging 

door d e p leegouder worden aangevraagd . H e t h e b b e n v a n kinderen was geen belet-

recht. In 195Θ is er een nieuwe Adoption Act gekomen. M. Kornitzer, Child Adoption in the 
modem World, London, Putnam 1952. 

15. Code de la famille, décret-loi 29 juillet 1939, Cc. 368 e.v. Zie verder M. Vismard, Traité 
théorique et pratique de l'Adoption et de la Legitimation adoptive, Paris 1951, 2e druk 1961. 
Op 23-12-1958, 1-3-1963 en 11-7-1966 werd de wet gewijzigd. Kleine veranderingen door de 
wet van 8 augustus 1941 en 17 april 1957. 

16. Zie B.W. art. 343 e.v.; G. Auvray, L'adoption et la tutelle officieuse, Brussel 1949. Ook 
Spanje breidde zijn regeling voor vondelingen uit (burgeroorlog!) op 17 oktober 1941 (leges 
civiles de Espana ed. Inst. Ed. Reus, Madrid). Polen en Roemenië kregen adoptiewetten in 1939. 

17. De wetis gewijzigd op 22 mei 1951 en 10 februari 1958, en ook door de Wet op de Jeugd
bescherming van 8 april 1965. Grotere wijzigingen kwamen pas na 1965 aan de orde (voorstel 
Harmei). 
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sel. Een sociaal onderzoek had plaats en de rechter bekrachtigde. De pleegouder 
verwierf ouderlijke macht. 

Rusland, dat na de revolutie de adoptie had afgeschaft, en in 1926 weer aanvaard, 
verruimde de adoptie in 1943 voor wezen en verlaten, verwaarloosde kinderen. Op
name als eigen kind in de geboorteregisters werd op verzoek zelfs mogelijk, een 
adoptio plus quam plena. De adoptie is overigens sedertdien een adoptio plena, 
uitsluitend voor minderjarigen. Opvallend is de eis, dat het kind vanaf tien jaar 
zelf moet instemmen. Toestemming is niet nodig van ontzette ouders, ouders die 
gescheiden leven en zelf niet deelnemen aan de zorg voor het kind, of ouders die 
eenjaar lang zijn verdwenen. De adoptie wordt op verzoek van de adoptant door de 
overheid uitgesproken. Een sociaal rapport wordt opgemaakt.18 

Voor Nederland van praktische betekenis zou worden de Griekse burgerlijke wet, in
gevoerd in 1946, een wet onder invloed van de Duitse rechtswetenschap aansluitend 
aan het Romeinse recht, dat in Griekenland toch al voortleefde. De adoptie bleef 
Justiniaans, minus plena, met een leeftijdsvereiste voor de adoptant van 50 jaar 
(art. 1568).19 Het leeftijdsverschil was minimaal achttien jaar. De adoptant moest 
persoonlijk instemmen (art. 1576). De adoptandus moest zelf toestemming geven. 
Was hij 16 jaar, dan moest hij persoonlijk aanwezig zijn. Was hij minderjarig, dan 
moesten ook zijn ouders toestemming geven voor het gerecht. Had de adoptandus 
geen ouders, dan de voogd, gemachtigd door de familieraad (art. 1577). De goede 
naam en de financiële situatie van de adoptant waren een criterium (art. 1578). 
Het kind werd wettig kind (art. 1579). Er was echter geen band met de ouders van 
de adoptant (art. 1581). De geadopteerde kreeg de naam van de adoptant (art. 
1582). Voor zover de wet niet anders bepaalde, bleven de betrekkingen met de 
oorspronkelijke familie (art. 1583). De adoptant kreeg de ouderlijke macht (art. 
1584). De adoptant en subsidiair de oorspronkelijke ouders hadden de verplichting 
tot onderhoud van de geadopteerde (art. 1586). De adoptant erfde niet van de ge
adopteerde (art. 1579). Herroeping was mogelijk bij wangedrag, zodanig dat dit 
onterving zou wettigen (art. 1587). 

De naoorlogse jaren brachten wederom een hausse voor de adoptie teweeg. In 
Frankrijk, Denemarken, Zweden liepen de aantallen adopties in 1946 in de duizen
den. In Engeland en Schotland telde men er in dat jaar zelfs 23 500, later liep dit ge
tal terug tot ruim 14000 in 1955. In 1967 was het 228СЮ.20 In de Verenigde Staten 

18. Z. Szirmai, Rechtsvergleichende Tabellen zum Adoptionsrecht in Ost und Sudost-
Europa, W.G.O. Hamburg 3 (1961), Heft 4 p. 112; M. Anccl, t.a.p., p. 295 e.v. 

19. Er werd door de rechtbanken niet strikt de hand aan gehouden!! Ancel, t.a.p., p. igo. 
Inmiddels is het Griekse adoptierecht herzien in 1966. 

20. Zíe o.a. Ellison, The adopted Child, London 1957, p . 172; Ancel, t.a.p., p . 163, alsmede 
H. Glassing, Voraussetzungen der Adoption, Frankfurt a/M. 1957, p. 28 e.v. 
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liepen de aantallen op van 16000 (1938) tot 50000 (1944)) 9 0 0 ο ο ( Ι 9 5 3 ) > і з і о о о 
(196а) en 135000 (1964).2 1 

Een aantal landen in Zuid-Amerika en het Sovjet-Ыок voerde de adoptie in of 
hervormde haar. De volksdemocratieen voerden alle adoptie voor kinderen in met 
een tendens naar adoptio plena. In Tsjecho-Slowakije werd, evenals in Rusland, 
de inschrijving als kind van de adoptiefouders in het geboorteregister mogelijk, een 
adoptio plus quam plena. 2 2 

In West-Duitsland zag men kans de oude voorzichtigheid ten aanzien van de 
adoptie te continueren door een soepele wet op de Annahme an Kindes Statt, van 
8 augustus 1950,23 een tijdsduur van vijfjaar te geven! Later is echter verlenging 
gevolgd. 

De rechter kon van de eis van kinderloosheid (§ 1741 Satz 1 B.G.B.) dispenseren. 
Het eigen kind boven 14 jaar moest daarbij gehoord worden (§2) . Bij de beoorde
ling speelden de belangen mee van de eigen kinderen en de aan te nemen kinderen. 
De vermogensrechtelijke belangen mochten hierbij in de regel niet doorslaggevend 
zijn (§4) . Bij deze dispensatie behoefde niet ook dispensatie van de vereiste leeftijd 
van 50 jaar ( § 1744, B.G.B., § 1745 B.G.B.) gevraagd te worden. 

In het volgend j a a r - Gesetz über der Vermittlung der Annahme an Kindes Statt 
vom 29-3-1951 B.G.B1. IS 214-begaf de Westduitse wetgever zich (met terzijde-
stelling van een nazi-regeling van 14-4-1939 Reichsgesetzbl. IS 795, waarbij de 
Jugendamter een monopolie kregen), op een terrein dat naar onze mening door de 
latere Nederlandse wetgever enigszins is verwaarloosd : nl. de voorbereiding van de 
adoptie. In die wet werden o.a. de Jugendamter en de grote maatschappelijke 
organisaties (Innere Mission, Deutsche Caritasverband, Arbeiterwohlfahrt) uit
sluitend bevoegd verklaard tot beroepsmatige bemiddeling bij voorgenomen adop
tie (§ 1). Individuele bemiddeling tegen vergoeding is verboden (§2). De ministers 
kunnen voorwaarden stellen aan de instellingen die erkend willen worden (§ 4).2* 

Een van de laatste landen die Nederland voorafging bij de invoering van de 
adoptie was de republiek Ierland (wet van 13-12-1952).25 De regeling is sterk ge
ïnspireerd door de Engelse van 1950. Beide hebben de aandacht van de Nederlandse 

21. Zie o.a. Children's Bureau, Adoptions in the U.S. and its territories, Statistical Series, U.S. 
Dep. of Health, Education and Welfare 

22. Ecuador (1948), Dominicaanse Republiek (1948), Argentinië (1948, kinderadoptie na 
twee jaar verzorgragstijd, adoptants familie krijgt geen banden, kind wordt wettig kind, erft 
van adoptant, niet omgekeerd. Banden met oorspronkelijke familie blijven). Oost-Duitsland 
(1948), Bulgarije (1949), Yougoslavie (1947), Polen (1950), Tsjecho-Slowakije (1952), Hon
garije (1952), Roememe (1953); zie Szirmai, t.a p . ; zie M. Ancel, t.a.p. 

23. Gesetz zur Erleichterung der Annahme an Kindes Statt, 8 augustus 1950, B.G.B1. S. 356 1. 
24. Zie Schmtzerling, t.a p. 
25. Nederlandse vertaling (zoals van vele buitenlandse wetten) opgenomen in de uitgave 

Buitenlandse rechtstydmgcn, Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel, 1953, no. 5, 
p. 31 e.v. 
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wetgever gehad : Ongeveer dezelfde regeling als hier wordt voorgesteld treft men in 
Engeland en Ierland aan'.26 

De wet stelde adoptie open voor wezen en onwettige kinderen tussen 6 maanden 
en 7 jaar. De adoptant moet 30 jaar oud zijn. Bij verwanten-adoptie is een leeftijds
verschil van 21 jaar op zich al voldoende (art. 11). Hier zijn bedoeld grootouders, 
natuurlijke vader of moeder, oom of tante (art. 3). Men moet als adoptant Iers bur
ger zijn of er vijfjaar wonen. Niet-verwanten kunnen alleen adopteren als echtpaar 
of als weduwe. Toestemming van de ouder is nodig, met mogelijkheid van dispensa
tie. Adoptant en geadopteerde moeten dezelfde godsdienst hebben. (In Engeland 
niet voorgeschreven, wel praktijk. Vgl. Komitzer, t.a.p.) De 'Bord' die de adoptie 
regelt kan een voorlopige order geven, die een proeftijd kan inhouden van hoogstens 
twee jaar (art. 17). De adoption agencies zijn geregistreerd (art. 34, vgl. Duitsland). 
ledere beloning van of voor de adoptant is verboden (art. 46). Advertenties van 
particulieren over adoptie zijn verboden (art. 41). Het kind wordt wettig kind. De 
ouderlijke macht gaat over en de verplichtingen van de ouders vervallen (art. 24). 
Het kind krijgt de Ierse nationaliteit (art. 25). De adoptie is onherroepelijk. 

Een factor die niet onderschat moet worden bij het onderzoek naar de kanalen 
waarlangs de kinderadoptie zijn weg vond naar continentaal Europa en elders, 
vormen de Verenigde Naties, waarin gedurende de naoorlogse jaren een sterke 
Angelsaksische invloed werkzaam was. Ik noem hier eerst de nauwelijks te over
schatten invloed van het werk van John Bowlby: Maternal Care and Mental 
Health, a report prepared on behalf of the World Health Organisation as a contri
bution to the United Nations Programme for the Welfare of Homeless Children, 
Geneva W.H.O. 1951.27 Dit werk hield een uitgesproken pleidooi voor de adoptie 
van het zeer jonge kind. Er was nauwe samenwerking met de International Union 
for Child Welfare in Genève bij de uitgifte door de Verenigde Naties in 1953 van een 
Study on Adoption of Children (New York, Department of Social Affairs). Dit 
werkje geeft een overzicht van recht en praktijk in alle landen aan de hand van een 
systematische bespreking van relevante onderwerpen. In hetzelfde jaar gaf de 
Wereldgezondheidsorganisatie een rapport uit onder de titel : 'Final report of a 
joint U.N./W.H.O. meeting of experts in the mental-health aspects of adoption 
(Geneva, 1953). In 1956 volgde nog een 'Comparative Analysis of Adoption 
Laws'. 

Tekenend voor de gehele ontwikkeling in de vijftiger jaren is de herziening in 
Noorwegen. Een commissie ingesteld in 1950 stelde in 1954 voor de beide vormen van 

26. Memorie van Toelichting Adoptiewet, p. 6 verwijst er tweemaal naar. Noord-Ierland, dat 
ook bedoeld kan zijn, had een regeling, die veel op de Engelse lijkt. 

27. Ik laat nu hier eventuele wetenschappelijke feilen buiten bespreking. Zie de latere publi-
katies van dezelfde auteur, het werkje van J. H. van den Berg, Dubieuze liefde in de omgang met 
het kind, Nijkerk, 1958, die zeer veel kritiek heeft, en H. Ruygers, 'Wat wil Van den Berg 
eigenlijk?', Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid 1959, nr. 3, p. 85; J. de Wit, Proble
men rond de moeder-kindrelatie, Amsterdam 1962. 
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de adoptie, sterke (plena) en zwakke (minus plena) genoemd, te handhaven. De 
zogenaamde sterke was bij wet van 24 mei 1935 ingevoerd. De regering echter con
stateerde, dat in 98% van de gevallen de sterke vorm werd gebruikt en diende in 
mei 1956 een wetsontwerp in, waarbij alleen deze laatste werd voorgesteld. Deze 
wet trad op 21 december 1956 in werking. Tien dagen later, op 1 januari 1957, 
werd een vrijwel gelijke wet in Denemarken, vanouds zeer welwillend ten aanzien 
van de adoptie, van kracht (wet van 25 mei 1956). In deze landen bleef een beperk
te herroepelijkheid bestaan. 

Samenvatting 
Als wij de ontwikkeling in de eerste helft van deze eeuw, die voorafging aan de in
voering in Nederland overzien, dan vallen de volgende opmerkingen te maken: 

De eeuw van het kind is zo genoemd naar de groeiende sociale aandacht voor 
zijn belang. Dit nu komt ook onmiskenbaar naar voren in de adoptiewetgeving en 
de praktijk van de toepassing. 

De adoptie in het belang van het kind begint een snelle opgang eerst in de 
Verenigde Staten, later in de Dominions en Engeland. 

Op het vaste land van Europa valt de voorsprong op die in Scandinavië reeds in 
het begin van de eeuw bestond. 

De beide wereldoorlogen hebben als katalysator gewerkt. 
Deze ontwikkeling werd afgeremd in landen waar de Code Napoléon de wetge

ving had beïnvloed.28 Dit leidde tot een trage invoering van de kinderadoptie naast 
de oude minus plena adoptie in landen als Frankrijk, Duitsland, Italië. 

De nieuwe wetten hebben de volgende kenmerken : 
- adoptie in het belang van minderjarigen ; geen hoge leeftijd of kinderloosheid als 

eis voor adoptant; geen contract maar 'Hoheitsakt' van rechter of administratie 
als vorm ; een duidelijke publiekrechtelijke inslag met een sociaal onderzoek ; 

- soms wordt een proefperiode of verzorgingstijd variërend van 3 maanden tot 1 jaar 
vereist ; 

- in sommige landen wordt ook de plaatsing van de kinderen geregeld ; 
- de adoptie door een echtpaar komt zelden als eis van de wet (légitimation adop

tive), sterk als eis bij de toepassing naar voren ; 
- vele landen kennen de adoptie door de eigen moeder en de stiefvader : Verenigde 

Staten, Engeland, Griekenland, België, Frankrijk en Duitsland.29. Sommige ook 
door de grootouders, Engeland bijv. ; 

- een tendens treedt op de toestemming van de ouder niet meer als absolute eis te 

28. In Luxemburg bleef de adoptie van de Code Napoléon bestaan. In 1959 werd echter de 
wetgeving herzien. 

29. Deze beide laatste landen door uitleg van de wet in deze zin: zie voor Frankrijk Cour de 
Cassation 1-4-1846 D. 1846, I, 81 voor de stiefvader vgl. 344 C.C. Denemarken laat, sinds 
1956, wel de stiefouder-adoptie toe, niet die van de moeder (art. 3). 
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handhaven, als deze in strijd komt met het belang van het kind (Engeland, 
Frankrijk) ; 

- De medezeggenschap van het kind. Vaak zien wij de toestemming van het kind 
als eis en wel op steeds lagere leeftijd vanaf 18 jaar (Italië vóór 1942), 16 jaar 
(Frankrijk 1923), 14 jaar (Denemarken en Noorwegen vóór 1956), 12 jaar (idem 
1956), 10 jaar (Rusland). Soms wordt het kind alleen gehoord (Italie 1942, 12 

jaar) ; 
- bij de rechtsgevolgen zien wij een tendens tot het geheel beëindigen van de ban

den met de oorspronkelijke ouders in de nieuwere wetten. (Radicaal zijn Enge
land, in Frankrijk: de légitimation adoptive, Noorwegen, Denemarken.) De ban
den met de adoptant neigen langzaam in de richting van een volledig wettig 
kindschap, ook met de familieleden van de adoptant.30 (Volledige integratie zien 
wij in Engeland, en in Rusland - mits gevraagd - .) 

- Er is een trek naar onherroepelijkheid. Engeland, Republiek Ierland, Frankrijk 
légitimation adoptive. Staten in de U.S.A.). Toch kennen vele landen herroepe
lijkheid, soms als het kind abnormaal blijkt (Californie, Denemarken), soms met 
onderling goedvinden, bij uitzondering na meerderjarigheid op verzoek van de 
adoptivus (West-Virginia). 

- Wij zien in de vernieuwing van de wetgeving vaak de sociologische constatering 
geïllustreerd dat wie vroeg vernieuwt, vaak later achterblijft en wie achter geble
ven was, zich soms het meest radicaal aanpast aan het nieuwe. 

Deze tendensen, die zoals wij later zullen zien nog steeds doorwerken, vinden hun 
verklaring in de maatschappelijke en culturele stromingen die in de rechtsregels hun 
neerslag vinden. Hier kunnen wij noemen de afnemende betekenis van de familie 
als grotere gesloten groep; van de bloedverwantschap; van het familievermogen; 
van het kind als fatum, een zware last voor het gezin, dat zo snel mogelijk als 
werkkracht meehelpen moet. Stijgend is de waardering van de gelijkheid van alle 
mensen; van de waarde van ieder individu en ieder kind; in verband hiermee van 
de rechten van ieder kind op een goed gezinsleven. Het aanzien van het gezin als 
leefgroep neemt toe en de behoefte aan het hebben van kinderen om emotionele, 
niet-economische motieven.31 Daarnaast speelt een groeiende verantwoordelijkheid 

30. Illustratief is dat in de Verenigde Staten juist de Staten die het eerst adoptie kenden weer 
geremd worden door de traditie en geen banden met de familieleden van de adoptant kennen 
(Louisiana, Massachusetts, Michigan, Californie, toestand m 1956 uiteraard). 

31. Zie werken over gezinssociologie als R. Eysink, Gezinssociologie, Amhem 1957; W. J . Goode, 
The family, New York 1964 ; C. D. Saal, Het Boerengezin in Nederland, Assen 1957 ; G. A. Kooy, 
Het veranderend gezin in Nederland, Leerdam 1957 en Het moderne Westerse gezin, 
Hilversum-Antwerpcn, 1967, ook: C. J . B. J . Trimbos, Samen leven in huwelijk en gezin, 
Hilversum-Antwerpen 1962 en Man en Vrouw, de relatie der seksen in een veranderde wereld, 
Hilversum-Antwerpen 1964. 
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van de overheid voor het sociaal welzijn, ook van de enkeling, mee.32 Deze ver
klaart de publiekrechtelijke tendens : publieke plicht wordt publiek recht. 

Zoals wij zullen zien, hebben deze zelfde stromingen de invoering van de adoptie 
in Nederland bewerkt. 

2. De invoering van de adoptie in Nederland 

De historie van de adoptie in Nederland na 1838 is er een van juridisch niet erkende 
aanneming als kind. Gedeeltelijk vond deze zonder organisatie en dan zonder ver
goeding plaats, gedeeltelijk valt zij samen met de georganiseerde gezinsverpleging, 
De geschiedenis van deze gezinsopvoeding kent zijn zwarte bladzijden, zijn ups en 
downs ook, maar voorstanders bleef deze meest natuurlijke opvoeding vinden. 

Beudekcr begon rond 1850 in Amsterdam met een behoorlijke opzet voor de ge
zinsverpleging. Met ere dient vooral Ds. M. W. Scheltema te worden genoemd, die 
in 1874 te Dokkum de Maatschappij tot opvoeding van wezen in het huisgezin op
richtte (de huidige maatschappij Zandbergen). 

Tegen het einde van de eeuw werden zijn denkbeelden ook door andere vereni
gingen als 'Tot Steun' en 'Mirjam' overgenomen.33 In 1893 schreef J . K. G. Muller 
zijn 'ernstig woord aan allen, die uitstekende weezenverpleging op de hoogste prijs 
stellen". De groeiende gedachte van kinderbescherming voor het verlaten, verwees
de of verwaarloosde kind gaf in ons land vooralsnog weinig of geen steun aan de 
adoptiegedachte. 

Toen echter Talitha Kûmi te Zetten in 1895 een prijsvraag uitschreef over het 
onderwerp 'Hoe de Nederlandse wetgeving behoorde te worden gewijzigd of aan
gevuld teneinde bescherming te verzekeren van in en buiten echt geboren kinde
ren', won de te jong gestorven jurist H. L. Asser in 1897 de prijs met zijn werk 
'Bescherming van minderjarigen', waarin ook de adoptie was opgenomen.3* Dit 
denkbeeld werd niet gevolgd. Bij de kinderwetten van 1901 echter is toch wel een 
stap gezet, die de weg vrijmaakte voor de adoptie, toen ook civielrechtelijk de mo
gelijkheid werd geopend ouders te ontzetten en te ontheffen van de ouderlijke 

32. E. M. Mcijers, De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, Leiden, 1948, p. 22; 
J. Valkhoff, Een Eeuw Rechtsontwikkeling, Amsterdam 1949 ; Asser-Wiarda, Het Nederlands 
Personenrecht, 1957, voorwoord; Ch. Petit, Herziening van Kinderrecht en algemene lijnen 
van rechtsontwikkeling, N.J.B. 1952, p. 773. 

33. Vgl. Α. Thomassen, Gezinsverpleging, in Vijftig jaar Kinderwetten, Alphen aan den Rijn 
1955, p. 65 e.V.; D. Q. R. Mulock Houwer, Gezinsverpleging, 2e druk Haarlem 1947; dez.: 
Zandbergen, Vijf en zeventig jaar opvoeding in pleeggezinnen en tehuizen, Eibergen 1949 ; 
J. van 't Lindenhout, Na vijf en twintig jaren, Neerbosch, 1888, p. 176 e.v.; W. H. Meynen, 
De verhouding van pleegouders tot hunne pleegkinderen, Haarlem 1912; C. Mulder, in Jeugd 
en Samenleving, deel III, Den Haag 1959, p. 194. 

34. Haarlem 1897, De Erven Bohn; vgl. H. P. Cloeck, Adoptie als vraagstuk van Kinderbe
scherming, proefschrift Rotterdam, Amsterdam 1946. 
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macht en een andere persoon of rechtspersoon met de voogdij te belasten. Na de 
invoering in 1905 brak er een tijd van groei voor de voogdij verenigingen aan, die 
zich het lot van de voogdijkinderen aantrokken en geleidelijk over meer beroeps
krachten beschikking kregen. Dit leidde tot meer aandacht voor de gezinsverpleging 
naast de opvoeding in internaten. 

In 1923 riep de Amsterdamse Armenraad een Commissie tot plaatsing van 
kinderen in gezinnen in het leven. Deze hield zich bezig met een andere categorie 
pleegkinderen, de kinderen afgestaan door ongehuwde moeders. Deze commissie 
bereidde in de volgende twintig jaren een zestigtal blijvende plaatsingen voor. In 
1936 stelde dezelfde Armenraad een enquête in over het toezicht op het verloop van 
de plaatsing. Over deze enquête schreef J. C. van Oven in N.J.B. 1938: 'De Com
missie heeft dunkt mij met deze enquête een uitnemend werk tot stand gebracht. 
Zij heeft bewezen, hoe heilzaam het afstaan en aannemen van kinderen kan werken, 
zowel voor de kinderen als voor de natuurlijke en de pleegouders en dus ook voor de 
gemeenschap, indien dit geschiedt onder deugdelijke controle. Daardoor heeft zij 
nog weer eens bewezen hoe noodzakelijk het is om deze materie wettelijk te rege
len.' 

De hier genoemde pleegouders waren nooit zeker van het behoud van het pleeg
kind, daar zij zelfs in vele gevallen niet eens de voogdij over het kind hadden. 
Een positieve erkenning van de betekenis van pleegouderschap en een rechtsbe
scherming aan dergelijke verhoudingen verleend, kwamen naar voren, toen de wet 
van 25 juni 1929, Stbl. 358, de zevende ontzettingsgrond bracht. De redactie hier
van: 'het terugeisen van een kind van anderen, die onderhoud en opvoeding van 
dat kind op zich hebben genomen, terwijl gegronde vrees bestaat, dat bij inwilliging 
van den eisch het kind zal worden verwaarloosd' (374a, lid 2, sub 7 oud B.W.), is 
later gewijzigd bij de herziening van de kinderwetten (Wet van 10 juli 1947, Stbl. 
H 232) toen de laatste woorden werden gewijzigd in de formule: 'het bestaan van 
gegronde vrees voor verwaarlozing van de belangen van het kind, doordat de ouder 
het kind terugeischt of terugneemt van anderen die deszelfs verzorging en opvoe
ding op zich hebben genomen' (nu art. 269 sub e Boek 1 B.W.). 

Bij dezelfde wet van 1929 werd de derde-voogd beschermd door de invoeging van 
enkele nieuwe leden aan art. 332 B.W., waardoor na de wettiging van een kind de 
ouders niet meer automatisch de ouderlijke macht toevalt, doch zij een verzoek kun
nen richten tot de kantonrechter, dat wordt ingewilligd tenzij er gegronde vrees 
bestaat voor verwaarlozing door de vader of de moeder (nu art. 217, 218 Boek 1 
B.W.). 

Het ontwerp Kinderrecht van 1937 bevatte geen voorstel tot opname van de 
adoptie. De vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht uit de Tweede Kamer der 
S ta ten-Generaal vermeldde in het voorlopig verslag van 1938 dat in haar midden 
de vraag was opgekomen of bij de herziening van het kinderrecht de adoptie zou 
moeten worden opgenomen. De toenmalige Minister van Justitie Gerbrandy ver
zette zich hiertegen. Hij was wel bereid op enkele punten de positie van de pleeg-
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ouders te versterken.35 Dit leidde tot de bovenvermelde redactiewijziging van art. 
374£, lid i, sub 5 van het Burgerlijk Wetboek. Ook de artikelen 380, lid 5 B.W., 
handelend over het verzoek van de meerderjarig geworden ongehuwde moeder om 
met de voogdij te worden belast en art. 425 jo. art. 374/: В W. over het herstel, ken
nen in hun huidige redactie positieve waarde toe aan het belang van het kind. Zo 
ook art. 332 B.W. over het verzoek van de ouders na de wettiging bekleed te worden 
met de ouderlijke macht. (Nu resp. 269, 287, 335 jo. 277, 218 Boek 1 B.W.) 

De oorlog bracht een aanzienlijk uitstel bij de wijziging van het kinderrecht. Bij 
het Eindverslag werd gewezen op de oorlogspleegkinderen, die het probleem der 
adoptie actueel maakten en toen had men enig succes. De minister verklaarde zich 
bereid het onderwerp m studie te nemen. Bij de openbare behandeling werden nog 
herhaaldelijk geluiden pro en contra adoptie gehoord, doch de minister beriep zich 
weer, evenals in 1939, op het feit dat de positie van de pleegouders zijns inziens op 
andere wijze voldoende was gewaarborgd, zodat er minder behoefte was aan 
adoptie. 3 6 

In 1940 stelde de Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde moeder en haar 
kind (F I O.M.) een Commissie in tot centralisatie inzake afstand van kinderen. 
Het is van belang dit hier te vermelden daar hierdoor blijk werd gegeven van een 
meer realistisch en tevens deskundig benaderen van de afstandsproblematiek, die 
nauw met de adoptie is verweven. 

De oorlogsjaren waren voor vele onderwerpen tijd van stilstand van actie, doch 
ook van ernstige studie. Zo ook bij de adoptie. In 1946 verscheen het proefschrift 
van H P. Cloeck onder de titel: 'Adoptie als vraagstuk van kinderbescherming', ge
baseerd op de ervaringen bij de Amsterdamse Sociale Raad. Enige buitenlandse 
wetgevingen worden ook besproken en het boek bevat een voorstel tot wettelijke 
regeling. In hetzelfde jaar werden in de F.I.O M.-jaarvergadenng inleidingen over 
adoptie gehouden door dr. H. Cloeck, mr. M. Fentencr van Vhssmgen-Hugen-
holtz, secretaris van de Voogdijraad te Utrecht en mr. J . Overwater, de bekende 
Rotterdamse kinderrechter Gezien de gang van zaken m het buitenland, zoals 
boven geschetst, is het met verwonderlijk te zien, dat de belangstelling voor de 
adoptie sedert de laatste oorlog sterk gaat toenemen. Bij het beschouwen van over
zichten van de Nederlandse literatuur over adoptie valt onmiddellijk op, dat de 
vooroorlogse jaren enige spaarzame pubhkaties te zien geven, terwijl sedert de oor
log ieder jaar het aantal artikelen toeneemt.3 7 Ook op organisatorisch terrein ge
beurde er meer: in 1950 werd in Twente de Nederlandse Vereniging voor Pleeg
ouders opgericht, die zich snel in de strijd om de adoptie mengde, onder voorzitter
schap van mr. A. Stempels. Het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming had 

35 Vgl. Adoptiewet, Memorie van Toelichting no 3 zitting 1953-1954-3530. 
36 Vgl. Vollmar, Het Nieuwe Kinderrecht, ae druk Den Haag 1949, ρ 46 
37 Zie by ν de overzichten, verkrijgbaar bij het Nationaal Bureau voor Kinderbescherming, 

vgl ook de Memorie van Toelichting (noot 1 ) van het wetsontwerp 
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toen een studiecommissie over het onderwerp ingesteld, die zich nog zeer voorzich
tig toonde.38 

Veel belangrijker was het Rapport inzake een wettelijke regeling van het aanne
men van kinderen uitgebracht door een Commissie tot nadere bestudering van het 
vraagstuk van de adoptie, ingesteld door het bestuur van de F.I.O.M. in november 
1952. Voorzitter van deze commissie was mr. Overwater. Dit rapport is van belang 
voor de wetsgeschiedenis, want het latere wetsontwerp stemt er voor een belangrijk 
deel mee overeen. Hier en daar zijn er verschillen. Zo noemde het rapport als een 
der voorwaarden (p. 11) 'geen wettelijke of feitelijke vader of moeder'. In de wet is 
dit afstammeling geworden.39 

Enerzijds is dit als belemmering verderstrekkend, omdat ook grootouders hier
onder vallen, anderzijds reikt het juridisch begrip afstammeling minder ver, omdat 
de biologische vader er niet onder valt. Zie de Memorie van Antwoord p . 6, waar 
de minister opmerkt, dat sprake is van afstamming, door wettige of onwettige 
geboorte (deze vijf woorden ingevoegd in het gewijzigd ontwerp) uiteraard voor 
zover de afstamming rechtens vaststaat door de geboorte-akte etc. In feite worden 
dan ook kinderen in Nederland geadopteerd door biologische vaders.40 

Over verzet of tegenspraak sprak de Commissie niet, slechts over gehoord worden. 
Wel eiste zij dat 'vast staat dat het kind door de eigen ouders niet kan en zal kunnen 
worden opgevoed, hetzij doordat zij daartoe niet in staat moeten worden geacht, 
hetzij doordat het kind zal worden verwaarloosd, wanneer het naar de ouders terug
keert' (p. 8). Iets dergelijks is gerealiseerd door het amendement-Van Rijckevorsel, 
dat in de wet bracht art. 344.7' onder 2 : 'Het verzoek kan alleen worden toegewezen, 
indien de adoptie zowel uit het oogpunt van verbreking van de banden met de 
ouders als dat van bevestiging van de banden met de adoptanten, in het kennelijk 
belang van het kind is' (Nu 227 Boek 1 B.W.). 

De Commissie ging uit van de gedachte dat 'het afstaan van kinderen in beginsel 
verwerpelijk wordt geacht behoudens in die enkele gevallen, waarin moet worden 
aangenomen dat de moeder, telkens gelet op de bijzondere omstandigheden, niet in 
staat is zich van haar natuurlijke taak te kwijten en dit in de toekomst niet zal kun
nen doen. Een regeling van de adoptie acht de commissie slechts dan aanvaardbaar, 
wanneer deze niet in strijd komt met het zojuist aangegeven beginsel' (p. 2). Soort
gelijke gedachten over afstand treft men ook meermalen aan in de Memorie van 
Toelichting. 

Het F.I.O.M.-rapport hield zich - terecht - ook bezig met de periode vóór de 
wettelijke adoptie en wilde vastgesteld zien dat de pleegouders niet voor het verloop 
van één jaar verblijf van het kind in het gezin de voogdij verkregen. Deze suggestie 
is niet in de wet overgenomen. Ook het denkbeeld om de Commissie tot Centralisa-

38. 'Het vraagstuk der adoptie', rapport der Commibsie-Petit, ingesteld door het Katholiek 
Verbond voor Kinderbescherming, mei 1949. Petit zelfwas voorstander. 

39. Vgl. ook het laatste hoofdstuk. 
40. Zie Ch. Petit, 'De Centrale Adoptieraad', Mozaïek, 18 (1967), no. 11, p. 383. 
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tie inzake afstand van kinderen als een voorloper te zien van een centrale advies
instantie, is later niet gevolgd. 

Mevrouw Fentener van Vlissingen had er in 1946 op gewezen, dat de rechtban
ken een verschillende houding aannemen tegenover de ontheffing van de ongehuw
de moeder.41 De latere Centrale Adoptieraad, hoe belangrijk ook, heeft echter geen 
taak ten opzichte van de afstand, de plaatsing, de ontheffing en de voogdijbenoe
ming gekregen. 

In deze jaren neemt met de belangstelling voor het onderwerp ook de strijd over 
de wenselijkheid van de invoering toe. De adoptie is een onderwerp dat gemakkelijk 
de emoties wakker schudt, doordat het familieleven er zo nauw bij betrokken is. 
Ook speelt hierbij een rol het feit dat vele tegenstanders jarenlang in de kinderbe
scherming en de ongehuwde-moederzorg werkzaam waren geweest in een ander 
kader, vaak met andere denkbeelden. Snel kan dan een nieuwe gedachte als kritiek 
op eigen werk worden ervaren. Intussen heeft de kritische instelling van velen en de 
artikelenstrijd stellig bijgedragen tot een bezinning op de problematiek, die waarde
vol is geweest. 

In de vierde reeks van vraagpunten over het nieuwe Burgerlijk Wetboek legde 
minister Donker op 10 januari 1953 aan de Tweede Kamer de vraag voor, met toe
lichting van prof. Meijers 'of de adoptie in ons recht moet worden toegelaten' met 
zijn voorlopig antwoord : 'dat adoptie in beperkte vorm en met de nodige waarbor
gen omkleed overweging verdient'. De Tweede Kamer verenigde zich zonder hoof
delijke stemming met dit antwoord.42 Hieruit bleek dat de niet insiders sneller ge
neigd waren adoptie voor te staan dan sommige deskundigen uit de wereld van de 
kinderbescherming. Enerzijds zal hier een onbevooroordeelde houding een rol ge
speeld hebben, anderzijds wellicht bij sommigen ook een niet geheel voorzien van 
alle consequenties. 

De Nederlandse Vereniging van Pleegouders bracht in juli 1953 een eigen rap
port uit over de wenselijkheid en mogelijkheid van een wettelijke regeling van het 
adopteren van kinderen in Nederland. 

Bijzonder vlug na de bespreking van het betreffende vraagpunt heeft minister 
Donker de verdere voorbereidingen voor een wetsvoorstel getroffen, zonder te wil
len wachten op een nieuw Burgerlijk Wetboek. Prof. Meijers stelde een ontwerp 
samen en dit vormde de grondslag van het wetsontwerp, dat op 12 juli 1954 bij de 
Tweede Kamer werd ingediend. 

Kenmerken waren volgens de Memorie van Toelichting onherroepelijkheid ten
einde zekerheid te geven en hiermee samenhangend strenge eisen, waarbij het 
kennelijk belang van het kind centraal staat. Er dient op gelet te worden wat het 
kind verliest en of het een goed ouderlijk milieu terugkrijgt. Onherroepelijkheid 

41. Vgl. Rb. Breda 19-3-1943, N.J. 1943, 847 en Rb. Utrecht 5-11-1948, N.J. 1949, 244. 
42. Nota over het nieuwe Burgerlijk Wetboek, brief van de Minister van Justitie no. 6, IO ja

nuari 1953, Zitting Tweede Kamer 1952-1953, 2846. 
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brengt ook volledige rechtsgevolgen mee. De overeenkomstgedachte wordt ver
worpen, de rechter zal de belangen van het kind afwegen. Hij zal hierbij worden 
voorgelicht door de Raad voor de Kinderbescherming en - teneinde eenheid in de 
rechtsspraak te bevorderen - advies ontvangen van een Centrale Adoptieraad. Het 
ontwerp zal eigen onwettige, wettige en stiefkinderen buiten de voorgestelde rege
ling houden en zich beperken tot pleegkinderen. 

Bij het lezen van de Memorie van Toelichting en het Voorlopig Verslag, nu, 
jaren na de invoering, valt op dat men zich daarin nogal sterk afzet tegen sommige 
buitenlandse regelingen. Meer dan nodig is, wordt er gewezen op de feilen van deze 
regelingen en te weinig zag men de snelle ontwikkeling daar. Hierbij zal een rol 
hebben gespeeld de wens van de regering en de voorstanders om vooral te laten 
zien dat niet de vroegere adoptie in het belang van de (kinderloze) adoptanten in 
Nederland zou worden ingevoerd, maar een nieuwe maatregel van kinderbescher
ming. Iedere gedachte, dat ook het belang van de pleegouders enigermate zou 
mogen meespelen, is zorgvuldig vermeden. 

Verder blijkt uit de stukken zeer duidelijk, dat het ontwerp ten zeerste de be
langstelling van de kamerleden, met name van de leden van de vaste commissie, 
heeft gehad. De belangrijkste wijzigingen welke het ontwerp onderging, waren de 
opname van de herroepelijkheid in de wet en de uitbreiding van ouders die het 
verzoek kunnen tegenspreken, met de categorie ontzette ouders. In de Tweede 
Kamer werd het ontwerp op 24 januari 1955, in de Eerste Kamer op 24 januari 
1956 aangenomen. De wet werd bekend gemaakt in het Staatsblad van 26 januari 
1956, no. 42 en bij K.B. van 19 juni 1956 S., no. 325 werd de inwerkingtreding be
paald op 1 november 1956. 

Hoe is nu de inhoud van de Nederlandse wet ontstaan? 
De wet steunt voor het overgrote deel op het rapport-Overwater van de F.I.O.M.-

commissie. Hiervan waren lid: Overwater (oud-kinderrechter). Mevrouw Kreyns-
ten Braak (arts, meisjesbescherming), Cloeck (Sociale Raad, Amsterdam), Van 
Houten (Kinderrechter), Knottenbelt (toen referendaris directie kinderbescher
ming), Stempels (voorzitter Ned. Ver. van Pleegouders), Sark (F.I.O.M.). Sark 
was een uitgesproken tegenstander van de adoptie. Bij vergelijking van het zeer 
korte rapport met het wetsvoorstel door Cloeck in zijn proefschrift gedaan consta
teren wij, dat de voorstellen van Cloeck in belangrijke mate als basis hebben ge
diend.43 De verschillen zijn de volgende: Cloeck wil de adoptie-overeenkomst, een 
authentieke akte welke door de rechtbank moet worden goedgekeurd na verhoor of 
oproeping van de bloed- of aanverwanten van het aan te nemen kind ; de gezags
drager geeft toestemming, bij zijn 'onmogelijkheid' vervangt de kantonrechter. 
Mede is vereist toestemming van ontzette of ontheven ouders. De F.I.O.M.-Com-

43. Cloeck had reeds vóór zijn proefschrift, in 1939, een ontwerp-adoptiewet gemaakt voor een 
door de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming ingestelde Adoptie-commissie wier werk 
door de oorlog was afgebroken. 
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missie zegt alleen bij haar voorstel tot adoptie, door de rechter uit te spreken, dat de 
ouders, ook de ontzette of ontheven ouders gehoord moeten worden. Cloeck zegt 
niets over toestemming van minderjarige ongehuwde moeders, alleen worden zij 
als bloedverwant gehoord c.q. opgeroepen. De F.I.O.M.-Commissie zwijgt hier 
verder ook over. Pas in het wetsontwerp werd de tegenspraak, eerst verzet ge
noemd, geregeld (344A, d) en de eis van meerderjarigheid van de ouder gesteld 
(344A, e). In het gewijzigd ontwerp kwamen de ontzette of ontheven ouders de 
groep tot tegenspraak bevoegden versterken, zoals Cloeck al wilde. 

De verzorgingstijd is bij Cloeck 'tenminste één jaar belangeloos'. De Commissie 
nam dit jaar over ab in het algemeen wenselijke voorwaarde voor de voogdij. Zij 
voegde erbij : ten minste driejaar 'feitelijke verzorging', vóór het adoptieverzoek. 

Cloeck heeft alleen de staat van wettig kind voorgesteld ten aanzien van de adop-
tanten, niet hun familieleden. De Commissie maakte er een adoptio plena van. 

Cloeck stelt in art. 4: 'Degene die een kind aanneemt, moet tenminste 25 jaar 
oud zijn', 'echtgenoten kunnen niet dan samen een kind aannemen', 'hun huwelijk 
moet tenminste de eerste vijfjaren kinderloos zijn gebleven'. 

Hier valt op, dat Cloeck zich niet tot echtparen beperkt, de Commissie wel. 
Deze laatste wijzigde ook de kinderloosheidseis. Cloeck heeft als leeftijdsverschillen 
minimaal 15 jaar en niet meer dan 40 jaar. De Commissie 25 jaar ( !) en 45 jaar. 

Cloeck, Secretaris van de Armenraad te Amsterdam, is op zijn beurt geïnspi
reerd door enkele zaken vooral : 
1. de praktijk bij de Armenraad te Amsterdam, die wij vermeldden ; 
2. de wetgeving van België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Noor

wegen, Zweden, Italië, alles evenwel rond 1945. 
3. de praktijk in de Verenigde Staten vóór 1939.*4 

Aan de praktijk ontleent hij de gedachte van één jaar verzorgingstijd en het maxi-
mum-leeftijdsverschil van 40 jaar (dit laatste vinden wij anno 1968 weer terug in 
de Richtlijnen voor Toelating van Buitenlandse Pleegkinderen van het Ministerie 
van Justitie). In alle overige voorwaarden is Cloeck duidelijk afgegaan op zijn 
rechtsvergelijkend onderzoek. Door de oorlogsomstandigheden is zijn onderzoek 
echter beperkt geweest. De Verenigde Staten en Engeland vielen evenals Rusland 
grotendeel» buiten zijn gezichtsveld. Met de légitimation adoptive (1939) houdt hij 
alleen in één voetnoot rekening. Juist de meest moderne wetgeving van die tijd was 
hem onbekend of nauwelijks bekend. Dit verklaart, dat zijn voorstellen op een aan
tal punten verouderd aandoen. Dit is deels gecorrigeerd door de Commissie, die 
6 jaar later ! -u i tgaande van 'enkele gevallen' van overduidelijke afstand - een 
adoptio plena voorstelde, door de rechter uit te spreken. Het wetsontwerp neemt dit 
over als consequentie van de onherroepelijkheid en met een beroep op 'Engeland en 
Ierland'.*5 De Commissie heeft echter anderzijds door haar meer gereserveerde 

44. Hij beroept zich op de Amerikaanse probationary period, p. 51. 
45. Memorie van Toelichting, p. 6. Welk Ierland is niet zeker. 
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leden de voorstellen van Cloeck afgezwakt (3 jaar verzorging, 25 jaar leeftijdsver
schil). 

Hiervan is het een en ander overgenomen in het wetsvoorstel (3Jaar verzorging), 
door rechtsvergelijking verdwijnt de 25 jaar en wordt 18 jaar (Memorie van Toe
lichting, p. 19). Geheel voor rekening van de minister en zijn adviseurs komt de 
regeling van de positie van de oorspronkelijke ouders (verzet, meerderjarigheid, 
2 jaar uitstel). Het beroep op 'natuurlijke' rechten bij de tegenstanders van de 
adoptie, dat veelvuldig werd gehoord, is er een verklaring voor.46 

Blijkens de Toelichting op de vraagpunten in januari 1953 heeft ook de Rege
ringscommissaris zich al enigszins in buitenlandse regelingen verdiept.47 In de 
Memorie van Toelichting wordt in ruime mate melding gemaakt niet alleen van 
buitenlandse wetgeving maar ook van buitenlandse literatuur.48 In hoeverre de 
opstellers van de wet rechtsstreeks zijn beïnvloed door deze literatuur, is moeilijk 
na te gaan. 

3. Onderzoek naar edoptieresultateii 

In Nederland worden onderzoeken voorbereid naar het effect van de adoptie. 
Een van de moeilijkheden die hierbij naar voren komt, is het belang dat de adoptief-
gezinnen hebben bij een ongestoorde ontplooiing met behoud van hun privacy en 
zonder onrustwekkende enquêtes. Het enquêteren zelf nl. werkt reeds als een self-
fulfilling-profecy: het stellen van de mogelijke problemen kan deze doen rijzen. 

Men tracht in het buitenland en ook hier deze nadelige gevolgen te vermijden 
door: 
a. Het werken vanuit een plaatsende instelling die indertijd het vertrouwen had en 

nu op basis van vrije deelneming vraagt of men, bij voorkeur in een persoonlijk 
gesprek, nadere gegevens zou willen verschaffen.49 

46. Zie dergelijke opmerking bij F.I.O.M.-Commissie in het verslag van de bespreking van 
haar rapport op de jaarvergadering van de F.I.O.M. d.d. 24 november 1952, waar vele tegen
standers o.a. Sark en Fentener van Vlissingen-Hugenholtz het woord voerden. Verder Sark in 
R.K. Artsenblad 1954, Annalen Thijmgenootschap, 1953; D. van Eek met beroep op natuur
recht, Mozaïek 5 (1954), p. 276 e.v. Cloeck vond het wetsontwerp perfectionistisch. De 
drie jaar vond hij 'een te hoge eis waarbij men zich neer kan leggen als het de tegenstanders 
rust kan geven'. Zie bespreking van het wetsontwerp op de F.I.O.M.-vergadering van 10-11-
1954, uitgave F.I.O.M., december 1954, p. 38. 

47. Merkwaardig mag het heten dat toen vermeld werd - zie Van Zeben, Parlementaire 
Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 1, p. 583 - dat België slechts adoptie 
kende van meerderjarigen en Engeland geen erfrechtelijke gevolgen. België voerde, zoals be
kend, kinderadoptie in 1940 in (wet van 22 maart) en Engeland erfrecht in 1950. 

48. Vgl. bijv. Y. Marx, 'L'adoption dans les législations modernes', Sauvegarde de l'enfance 
6 (1951), no. 5. Dit artikel steunt weer op Amerikaanse bronnen. 

49. Zie bijv. M. Kornitzer, Adoption and Family life, London 1968. 
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b. Het onderzoeken van dossiers, zodat niemand wordt lastig gevallen. O p deze 
basis zou men kunnen bezien hoeveel adopties volgens bepaalde criteria 
succesvol kunnen worden genoemd en hoe deze cijfers zich verhouden tot een 
aantal niet-adoptieve gezinnen, dat als controlegroep fungeert. Het verkrijgen 
van deze gegevens is intussen niet zo eenvoudig. De criteria te ontlenen aan 
veelal onvolledige, althans moeilijk vergelijkbare rapporten, niet vrij van sub
jectieve interpretatie, zijn niet zo gemakkelijk op te stellen. Wil men een factor 
afleiden uit een aantal items dan zal over deze items ook altijd iets te vinden 
moeten zijn. Nu zijn er wel items die altijd aangetroffen zullen worden en enigs
zins vergelijkbaar zijn, bijv. schoolvorderingen bij leerplichtige adoptiefkinde
ren, beroep van de pleegvader, doch andere, zoals gezinsrelaties, verhouding tot 
de adoptiefmoeder, voldoen moeilijk aan de eis van vergelijkbaarheid.50 

с Het schriftelijk enquêteren door middel van uitgebreide vragenlijsten die in de 
vorm van duidelijke vragen met uitleg zijn opgesteld, ofwel geheel of gedeeltelijk 
als 'invuloefeningen' zijn opgesteld, zodanig, dat de proefpersonen niet rechts-
streeks met bepaalde vragen worden geconfronteerd, doch hun instelling in de 
antwoorden weergeven, zonder de vraagstelling geheel te kennen. Deze onder
zoekmethode maakt niet onzeker en kan ook veel aan het licht brengen over 
zorgvuldig voorbereide vraagstellingen naar aanleiding van een pilot-study opge
steld.51 

Andere methoden zijn nog: 
d. Het gebruik maken van tests. 
e. Het longitudinale onderzoek zich uitstrekkend over vele jaren. 

Natuurlijk kan men stellen, dat de vele sociale onderzoeken, door de Raden voor 
de Kinderbescherming ingesteld naar aanleiding van adoptierekesten, op zichzelf een 
soort massaal onderzoek naar resultaten van aannemen van kinderen heeft opge
leverd. Vooral de eerste jaren na de invoering van de adoptie zijn hier van belang, 
omdat in die tijd zoveel oudere kinderen, zelfs meerderjarigen in het zicht zijn ge
komen, waarbij dus enig licht kon vallen op een proces van vele jaren gezinsleven. 
Als wij dan in aanmerking nemen dat 95% van de gevallen tot een positieve uit
spraak leidde en daarbij slechts in een kleine minderheid van de gevallen melding 
wordt gemaakt van ernstige problemen, dan is enig optimisme stellig gerechtvaar
digd.52 Voor de toekomst zijn er twee factoren die nog betere resultaten kunnen doen 
verwachten. In de eerste plaats de meer deskundige en meer zorgvuldige plaatsin-

50. Vgl. H. L. W. Angenent, Dossieranalyse, factoren bij zedendelinquenten, Publikatie 
Strafrechtelijk en Criminologisch Instituut te Leiden, 1967. 

51. Op deze wijze heeft David Kirk vaak gewerkt. Zie D. H. Kirk, Shared Fate, a theory of 
adoption and mental health, London 1964. Hij enquêteerde duizenden adoptief-ouders en dank
te het vertrouwen mede aan het feit, dat hij behalve socioloog ook zelf adoptiefouder was. 

52. C.B.S. ; Jaarverslagen C.A.R. Zolang de proeftijd 3 jaar was, kon er ten tijde van de adop
tie-uitspraak reeds iets gezegd worden over de min of meer gestabiliseerde situatie. 
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gen van de laatste jaren, terwijl in het adoptiemateriaal van vroeger allerlei 'wilde' 
plaatsingen voorkomen. In de tweede plaats de zekerheid die de adoptie thans ver
schaft aan nog jonge gezinnen en de onverbreekbare band die de ouders in deze 
adopties op zich hebben genomen. 

Nu er nog geen Nederlandse research ter beschikking staat, is het interessant een 
blik te werpen in de studies die in het buitenland op dit gebied zijn verricht. Hierbij 
wijs ik vooral op studies van Amerikanen. Zoals de Amerikaan Joseph Reid in de 
Ridderzaal te 's-Gravenhage op ι september 1966 duidelijk maakte op de algemene 
vergadering van de International Union for Child Welfare, is er 'waarschijnlijk 
geen kinderbeschermingsonderwerp waarover meer research heeft plaatsgevonden 
dan omtrent adoptie'. 5 3 

Het omvangrijkste onderzoek is van H. L. Witmer, E. Herzog, E. A. Weinstein: 
'Independent adoptions, a follow-up study' New York 1963. Zij onderzochten 484 
niet door instellingen geplaatste kinderen (relatie-onderzoek door sentence-com-
pletion-test; sociometrische test; persoonlijkheidsonderzoek en schoolinformatie) en 
vergeleken met een even grote controlegroep niet-geadopteerde eigen kinderen. 
Door het onderzoek als een algemeen onderzoek onder schoolkinderen voor te 
stellen en door adoptiefkinderen steeds tezamen met anderen te testen, werd kwet
sing van de kinderen vermeden. Het intelligentiepeil en de schoolprestaties waren 
niet significant verschillend. Aanpassingsproblemen waren er bij 3 1 % van de 
kinderen tegenover 19% bij de controlegroep. Trekt men bij dit onderzoek de op 
oudere leeftijd geadopteerden af, dan blijkt er in 75% van de gevallen weinig of 
geen verschil tussen eigen en geadopteerde kinderen. 

Een zorgvuldige studie is die van Ruth Brenner (ι951). 5 4 Zij onderzocht 50 ge
zinnen tweemaal met een tussenpoos van een aantal jaren. De kinderen werden ook 
tweemaal getest. Een van haar waarnemingen is, dat zij die langer gehuwd waren 
vóór de adoptie betere resultaten bereikten. Voorts dat vrouwen die na medisch 
onderzoek wisten dat zij onvruchtbaar waren, een betere aanpassing hadden aan de 
adoptiesituatie dan anderen. De getallen zijn bij deze studie te klein (50 gezinnen) 
om er conclusies uit te trekken. 

J . R. Wittenborn" stelde een onderzoek in (1957) naar de validiteit van tests 
aan kleine kinderen afgenomen, door deze kinderen later opnieuw te testen. Hij 
onderzocht ook andere factoren, zoals de kwaliteit van de adoptiefgezinnen, hun 
interessesfeer enz. Zijn conclusie is dat de Gesell-onderzoektest voor kleine kinderen 

53. Joseph Η. Reid, 'Research en evaluatie op het terrein van de kinderbescherming in de 
Verenigde Staten', De Koepel QO (1966), p. 404; vgl. ook Mech, Carslon, Yarrow: Perspectives 
on adoption research, New York 1965; M. L. Kellmer-Pringle, Adoption, facts and fallacies; a 
review of research in the United States, Canada and Great Britain between 1948 and 1965, 
London 1967. 

54. F. R. Brenner, A follow-up study of adoptive families, New York 1951. 
55. J. R. Wittenbom, The placement of adoptive children, Springfield 1957. 
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geen praktische voorspellende waarde heeft. Het heeft dan ook geen zin met plaat
sing te wachten totdat deze test kan worden afgenomen. Geen opvallend verschil 
was waar te nemen in het voordeel van kinderen die over hun status waren inge
licht, wel een tendens in gunstige zin; zij hadden bijv. minder spraakstoornissen. 
De intelligentie-onderzoeken bij kinderen van adoptiefouders die hun kinderen 
kregen tussen 30 en 40 jaar, leverden gemiddeld hogere I.Q,.'s op dan de onder
zoeken van kinderen van jongere of oudere adoptiefouders. Hogere I.Q,.'s behaal
den ook kinderen uit gezinnen waar de adoptiefouders zeven jaar of langer waren 
gehuwd vóór de adoptie. De lengte van de adoptiefkinderen correleerde met de 
sociaal-economische positie van de adoptiefouders.5* 

Een, klassiek genoemd, longitudinaal onderzoek is dat van M. Skodak en 
H. Skeels, begonnen in 1939: 'A final follow-up study of one hundred adopted 
children'.57 Deze kinderen werden met tussenpozen opnieuw getest. Bij hun plaat
sing waren zij door kinderartsen onderzocht en gezond bevonden. Bij het laatste 
onderzoek hadden zij reeds een leeftijd bereikt van 25 tot 35 jaar. 'Deze "kinderen" 
hebben blijvend een hoger peil bereikt op intellectueel, cultureel en sociaal-econo
misch gebied dan zou mogen verwacht worden gezien het niveau van de biologische 
ouders en op deze gebieden een niveau behaald gelijk verwacht mocht worden van 
andere kinderen in gelijke omstandigheden,58 ' zegt Skeels. Verrassend is een ander 
onderzoek van dezelfde onderzoeker, waarbij hij na 21 jaar het lot van de kinderen 
(en kleinkinderen) naging, die ter adoptie waren afgestaan door een klein aantal 
debiele moeders, met een I.Q_. beneden 75. De voorlopige uitkomsten van de eerste 
generatie : deze steekt niet ongunstig af qua beroepsniveau bij het gemiddelde van 
de bevolking. De tweede generatie heeft bij test een gemiddeld I.Q,. of hoger.59 

Samenvattende overzichten met meer algemene conclusies zijn uiteraard bijzonder 
interessant. Twee hiervan moeten genoemd worden. 

Allereerst M. L. Kellmer-Pringle, 'Adoption-Facts and Fallacies', London 1967. 
Dit boek geeft een volledig overzicht van de research in Engeland, Canada en de 
Verenigde Staten tussen 1948 en 1965. Als grootste onderzoekingen worden geme
moreerd die van Skeels, Wittenborn en Witmer, welke wij boven aan de hand van 
hun publikaties bespraken. 

Onder de algemene conclusies uit zijn evaluatie noemen wij het overwegend be
lang dat gehecht moet worden aan een goed adoptiefgezin. Voorts het feit dat er uit 

56. L. E. W. van Albada, Intelligentie en lichamelijke gesteldheid, Assen 1956, onderzocht de 
relatie lengte-intelligentie bij 10 000 schoolkinderen in Groningen. Hij vond verband tussen 
intelligentie, lengtegroei en sociaal economisch milieu. Voor de groei wijst hij op de goede voe
ding. 

57. M. Skodak en H. Skeels, 'A final follow-up study of one hundred adopted children', 
Journal of Genetic Psychology, 75 (1949, II), p. 85-125; vgl. 66 (1954,1), p. 21-58. 

58. H. Skeels, 'Effects of adoption on children from institutions', Children 12 (1965), p. 33-34. 
59. H. Skeels, 'Effects of adoption on children from institutions', Children 12(1965), p. 34. 
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vergelijkend onderzoek blijkt, dat er meer aanpassingsmoeilijkheden zijn bij adop
tiefkinderen, al is dit verschil klein in het grote onderzoek van Witmer. 

In een klein onderzoek van Nemovicher: A comparative study of adopted boys 
and non-adopted boys in respect of specific personality characteristicts. New York 
1959, waarbij verschillende tests werden gebruikt, bleek dat zijn hypothese, dat de 
adoptiefkinderen meer angstig, vijandig, gespannen en onzeker waren, werd beves
tigd. Kellmer-Pringle echter merkt op, dat dit onderzoek een groep zeer welvarende 
vaak joodse New Yorkers betrof, waaronder zowel intelligentie als neuroticisme 
mogelijk hoger ligt dan het gemiddelde, terwijl Witmers gezinnen niet uit de grote 
steden (Florida) en meer uit de eenvoudige middenstand waren. 

Duidelijk komt naar voren dat een vroege plaatsing van veel belang is. C. E. 
Brown: The adjustment of adopted children within their families and in the school 
environment (Glasgow University Thesis 1958), vond dat kinderen, ouder dan zes 
weken bij plaatsing, tweemaal zo hoog scoorden op de (on)aangepastheidsschaal 
(Bristol Social Adjustment Guide) als de anderen. Andere onderzoeken bevestigen 
het belang van zeer jong plaatsen.60 Natuurlijk is hiermee niet gesteld, dat adoptie 
op oudere leeftijd ongunstige resultaten geeft. 

Een algemene conclusie is ook, dat gedachten over de biologische ouders, die 
adoptiefkinderen zich vormen, van betekenis zijn. Verschillende onderzoekers, met 
name ook psychiaters, wijzen hierop.61 M. Kornitzer bevestigt dit in haar laatste 
werk: Adoption and Family Life, London 1968, gebaseerd op jarenlang onderzoek 
en dringt aan op meer informatie over de biologische ouders aan de adoptiefouders 
en hun adoptiefkinderen en het opheffen van de 'ijzeren' geheimhouding. Deze 
gegevens heeft het kind nodig om zijn identiteitsproblematiek op te lossen. 

Verschillende onderzoekers hielden zich bezig met de vraag of een adoptiefkind 
gunstiger of ongunstiger opgroeit wanneer er eigen kinderen zijn. Deze vraag kon 
niet duidelijk worden beantwoord, m.a.w. er was óf tegenspraak in de uitkomsten, 
óf geen verschil aan te tonen.62 

In dit overzicht mag niet onvermeld blijven de algemene evaluatie van de 
researchresultaten door Kadushin : 'Adoptive parenthood : a hasardous adventure?', 
Social Work, juli 1966. Hij komt tot de conclusie, dat adoptiefouderschap geen ge
waagd avontuur is. Hij baseert deze mening op tweeërlei studies. Allereerst een 
vergelijking tussen aantallen geadopteerde kinderen die psychische behandeling 
nodig bleken te hebben, met dezelfde groep onder eigen kinderen. Nu is naar 
schatting 2% van de Amerikaanse kinderen geadopteerd. Van de behandelde 
kinderen blijkt 4 ,3% geadopteerd. Op het eerste gezicht een duidelijke oververte
genwoordiging. Kadushin wijst er evenwel op, dat de weg naar het M.O.B, vooral 

60. M. L. Kellmer-Pringle, Adoption Facts and Fallacies, London 1967, p. 16 e.v. noemt er een 
aantal. 'The evidence against late placement is now fairly substantial.' 

61. M. L. Kellmer-Pringle noemt Phipps (1953), Raleigh (1953), Toussieng (1962), Humphry 
Ounsted (1963). 

62. M. L. Kellmer-Pringle, t.a.p., p. 9. 
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begaan wordt door de middengroepen, waaronder juist veel adoptanten voorko
men. Verder zijn vele adoptiefkinderen enig en oudste kind, weer categorieën die 
eerder worden aangemeld. Tenslotte waren er onder de 4 ,3% veel zgn. wilde 
plaatsingen zonder selectie of begeleiding tot stand gekomen. Dit alles in aanmer
king genomen acht hij het aantal niet bijzonder hoog. Ook in de aard van de klach
ten vindt hij niets bijzonders; slechts wordt een enkele maal opgemerkt dat bij 
adoptiefkinderen meer agressie dan verlegenheid naar voren komt. 

De tweede groep studies betreft interviews, tests, observaties, en rapporten over 
geadopteerde kinderen. Een eerste onderzoek was dat van Sophie van Senden Theis 
in 1924. Zij interviewde 235 volwassen geworden geadopteerden en vond een 
geslaagden-percentage van 88,1%. Later volgde onderzoek door Morrison (1950), 
Brenner (1950), Zur Nieden (1951), Amatruda (1951), Fairweather (1952), Ed
wards (1954), Devis (1955), Fradkin-Krugman (1956) en H. Witmer (1957). Deze 
onderzoekingen betroffen tezamen 1824 geadopteerden. Gemiddeld 78% werd 
een succes genoemd, 8% een matig succes en 14% een mislukking. Een beslist be
moedigende uitkomst. 

De American Journal of Orthopsychiatry, april 1967, bevat een onderzoek van 
A. Kadushin naar het succes van adoptie van kinderen die pas geadopteerd werden 
toen ze al op de lagere school zaten (tussen 5 en 12 j aar). Voor deze oudere kinderen 
zijn vaak moeilijk adoptiefouders te vinden. De oorzaak hiervan is, volgens Kadu
shin, dat de bemiddelende sociale werkster zelf niet gelooft in het slagen der adoptie. 
Om te zien of dit hun oordeel gerechtvaardigd is, onderzocht Kadushin het adop
tiesucces van 91 psychisch en lichamelijk normale kinderen (49 jongens en 42 meis
jes), die rechtstreeks vanuit een tehuis geadopteerd werden door bemiddeling van 
het WÏFconsin State Department of Public Welfare. Zij waren gemiddeld intelligent, 
van huis weggehaald met gemiddeld 3,5 jaar, geadopteerd met gemiddeld 7,2 jaar 
en thans gemiddeld 13,2 jaar oud. Veelal betreft het hier kinderen uit grote arme 
gezinnen met weinig scholing en veel huwelijksconflicten en pathologie (achterlijk
heid, alcoholisme, promiscuïteit, gevangenisstraf en psychose). Vandaar dat de 
natuurlijke ouders deze kinderen lichamelijk verwaarloosden en hen affectief 
onverschillig bejegenden. Slechts weinigen onder deze natuurlijke ouders verzetten 
zich tegen de adoptie. 

Drie soorten gegevens werden bestudeerd : 
1. alle documenten aangaande de natuurlijke en adoptiefouders en het kind zelf, 

die berustten bij het Wisconsin State Department ; 
2. op de band opgenomen en meer dan twee uur durende vraaggesprekken met de 

adoptiefouders ; 
3. het antwoord van de adoptiefouders op een schriftelijke vraag naar hun mening 

over het succes van hun adoptie. 
Het kind werd dus niet rechtsstreeks ondervraagd, maar beoordeeld via de voldoe
ning der ouders. Het aldus verkregen materiaal werd voor elk geval door drie be-
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oordelaars onafhankelijk van elkaar bekeken op de voldaanheid of onvoldaanheid 
der adoptiefouders met : 
- het kind zelf, zijn temperament en manieren; 
- het succes van het kind op school en met zijn kameraadjes; 
- de houding van het kind tegenover zijn ouders: liefde, gehoorzaamheid, ver

trouwen ; 
- hun eigen adoptiefouderschap, bijvoorbeeld hun plezier in het opvoeden van het 

kind; 
- de verhouding tussen het kind en zijn nieuwe broers, zusters en verdere familie ; 
- hun bekwaamheid om de uit de adoptie voortspruitende problemen op te 
lossen. 
De voldaanheid of onvoldaanheid der ouders op deze punten werd op drie wijzen 
berekend, die alle ongeveer dezelfde uitkomst geven, namelijk dat de adoptie een 
duidelijk succes was in ongeveer 75%, een matig succes in 9% en géén succes in 
15% der gevallen. Kadushin vergelijkt deze percentages met het succes van de 1824 
adopties, meest tijdens de vroege kindsheid. Daar blijken de resultaten ongeveer 
hetzelfde te liggen, namelijk 78% succes, 14% mislukking en 8 % matig succes. 

Het resultaat van dit onderzoek is dus een duidelijk pleidooi voor adoptie, óók 
nog op latere leeftijd. Heel wat kinderen die in hun vroegste jeugd tekort kwamen, 
hebben veerkracht en aanpassingsvermogen genoeg om hun aanvankelijke handi
cap te overwinnen, als zij maar de kans krijgen om in een normaal milieu te leven. 

Kadushin heeft duidelijk een optimistische visie. Deze delen wij en het is niet om 
deze te bestrijden dat wij enige opmerkingen plaatsen. Eerst over de klinische stu
dies. Uit verschillende door Kellmer-Pringle bijeengezochte studies blijkt inderdaad 
de duidelijke oververtegenwoordiging van adoptiefkinderen bij M.O.B.'s, scholen 
voor moeilijk opvoedbaren, psychiaters enz. Het is de vraag of de verklaringen van 
Kadushin over deze oververtegenwoordiging geheel afdoende zijn. Als oorzaak kan 
gedacht worden aan, in chronologische volgorde: erfelijke aanleg, prenatale situatie 
van het kind, onrust rond geboorte en plaatsing, meerdere overplaatsingen, te late 
plaatsing, verkeerde aanpak en opvoeding door pleegouders, identiteitsproblemen, 
al dan niet versterkt door niet of op ongunstig tijdstip of ontactische wijze gegeven 
voorlichting over de status. 

Nu zien wij Kadushin in zijn artikel over oudere kinderen op het eerste gezicht 
alle beweringen over het belang van vroege plaatsingen tenietdoen. Ook lijkt het 
even alsof hij de auteurs tegenspreekt, die de moeilijkheden bij adoptiefkinderen in 
vele gevallen verklaren uit slechte ervaringen en opvoeding vóór de plaatsing. Maar 
dit zou een onnauwkeurig oordeel zijn. Kadushin's oudere kinderen waren nl. 
psychisch gezonde internaatskinderen. Zij waren wel uit ongunstige gezinnen, maar 
hadden zich in internaten goed ontwikkeld. Zij vormden een selectie, die juist ge
maakt kon worden omdat zij 5 tot 12 jaar oud waren. 

33 



ADOPTIE IN D E MODERNE TIJD 

In ons land hebben Trimbos en Chorus aandacht geschonken aan het werk van 
H. David Kirk: Shared fate, New York 1964. Deze socioloog adopteerde zelf in 1951 
een kind en heeft zich sedertdien intensief met adoptieresearch beziggehouden. Zijn 
onderzoekingen betreffen meer dan 2000 gezinnen. Kirk heeft bij zijn werk, uit
gaande van de roltheorie, een interessante visie ontwikkeld op het adoptiefouder-
schap. Hij legt veel nadruk op de houding van de samenleving, die hij ambivalent 
noemt. Hij ziet zelfs de adoptanten als een minderheidsgroep, die het moeilijk heeft. 
Hun ouderschap begint toch al moeilijk, omdat de adoptie direct samenhangt met 
hun eigen onvruchtbaarheid. De handicap bij hun rolvervulling trachten zij op 
twee wijzen te overwinnen: sommige door hun onvruchtbaarheid te verdringen, 
zich geheel als eigen ouder te willen zien en de adoptie te verbergen (rejection of 
difference) ; anderen door de typische eigen aard van hun situatie te erkennen en de 
verschillen onder het oog te zien (acknowledgement of difference). Deze laatste 
houding acht de auteur terecht veel gezonder. Om werkelijk het lot van het kind te 
delen moeten de adoptiefouders ook de afkomst, de voorgeschiedenis van hun kind 
accepteren. Dan zijn zij ook in staat er met het kind over te spreken en het te steu
nen bij zijn problemen. 

Aan het slot van deze opmerkingen over research willen wij een aantal vragen op
sommen, die nadere bestudering vragen : 

1. Hoe jong moet men het kind plaatsen om de beste aanpassing te verkrijgen? 
Vóór zes weken ? 

2. Welke is de invloed van erfelijke factoren? 
3. Welke is de invloed van de prenatale situatie en zorg? 
4. Welke is de invloed van een deskundige plaatsing en goede selectie? 
5. Welke is de invloed van de onrust van de pleegouders in afwachting van defini

tieve adoptie? 
6. Hoe is het 'succes' van gewone ouders bij de opvoeding van hun kinderen, ob

jectief gezien en daarnaast gemeten in termen van voldoening van de ouders? 
7. Waarom worden meer meisjes geadopteerd? 
8. Zijn er groepen in de maatschappij, die meer adopteren dan andere? 
9. Zijn er groepen die eerder afstand doen dan andere? 

10. Hoe is het resultaat van de adoptie van buitenechtelijke kinderen, vergeleken 
een met controlegroep buitenechtelijke kinderen die niet werden afgestaan ? 
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adoptie in Nederland 

In dit hoofdstuk behandelen wij de voorbereiding van de adoptie. Wij beginnen met 
een onderzoek naar de herkomst van het kind. Er blijken weinig wettige, veel 
onwettige kinderen voor adoptie in aanmerking te komen. Aanleg en afkomst van 
de biologische, vaak ongehuwde ouders worden behandeld. In paragraaf twee 
worden besproken: De aanleg van het kind zelf, de afstand van het kind door de 
moeder, de plaatsing van het kind door sociale instellingen en de juiste wijze van 
plaatsing. In paragraaf drie komen aan de orde : De selectie van de pleegouders op 
hun geschiktheid, het zoveel mogelijk samenvoegen van het juiste kind en het juiste 
echtpaar en de hulp bij het ontstaan van het nieuwe gezin.1 

Tenslotte bespreken wij het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming 
en het advies van de Centrale Adoptieraad. Over de feitelijke achtergronden van de 
adoptie kan men enige informatie vinden in de Jaarverslagen van de Centrale 
Adoptieraad, de publikaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het 
verslag van de Directie Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie, met 
name dat over dejaren 1955-1960. In de jurisprudentie die is gepubliceerd, vindt 
men ook wel iets. Om dit materiaal aan te vullen hebben wij 283 vonnissen onder
zocht uit dejaren 1958 en 1959, d.i. éénderde van alle vonnissen uit die twee jaren 
(850). Hierdoor was het mogelijk enig zicht te krijgen met name op de eerste stroom 
adoptiegevallen, die in 1958 op gang komt.1 Wij zullen in het volgende op enkele 
plaatsen naar deze steekproef verwijzen. 

1. De herkomst van het kind 

Soms beperkt de relatie van het kind tot de oorspronkelijke ouders zich louter en 
alleen tot de biologische afstamming. Merkwaardig is de constatering in enkele 
vonnissen, dat de ouders geheel onbekend zijn. De oorlog kan hier een rol hebben 

1. Drs. H. L. W. Angenent zeg ik gaarne hartelijk dank voor bet kritisch lezen van deze beide 
paragrafen. 

2. Op deze plaats wil ik mijn dank betuigen aan de Centrale Adoptieraad, die mij jaren lang 
vele vonnissen ter nadere bestudering heeft toegezonden. De onderzochte vonnissen lopen van 
28 januari 1958 tot 5 januari i960 en zijn willekeurig gekozen. Gaarne vermeld ik met erkente
lijkheid dat Mej. M. Koendcrs in het kader van een scriptie dit materiaal doornam en de tellin
gen verrichtte. 
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gespeeld, zoals soms blijkt. Eveneens in enkele vonnissen wordt uitdrukkelijk ver-
vermeld, dat het kind een vondeling was. Het aantal vondelingen in Nederland is 
gering en deze categorie leent zich bij uitstek voor adoptie.3 

WETTIGE KINDEREN 

Bij de discussies in de Commissie-Overwater vóór de invoering van de adoptie 
speelde de vraag of volle wezen wel in aanmerking komen voor adoptie, die immers 
bedoeld was om zekerheid te geven aan het pleeggezin. Deze zekerheid wordt nu bij 
wezen niet bedreigd. Gelukkig heeft een ruimer standpunt gezegevierd. Wij 
vonden dan ook in de steekproef bij 4 % vermeld, dat het kind wees was. In de 
gepubliceerde jurisprudentie komen wij ook wezen tegen. Zo vinden wij in een 
vonnis van de Rb. Assen 31-7-1958, N.J . 1959, 314 'overwegende, dat noch het ver
lies van een overigens zeer algemene en niet eens specifiek joodse naam, noch de 
adoptie door pleegouders, voor wier liefde en toewijding comparant ook slechts lof 
heeft, iets behoeven af te doen van de eerbied voor de nagedachtenis van lang 
overleden ouders.' 

Meermalen wordt vermeld, dat de moeder bij de geboorte is overleden.* 
De Centrale Adoptieraad stelt zich bij wezen op het standpunt, dat de voogd vóór 
de adoptie rekening en verantwoording dient af te leggen.' Deze eis vindt men 
ook in sommige buitenlandse wetten. Bij joodse kinderen speelde een rol de houding 
die de pleegouders tegenover dit jood-zijn innamen aan de ene kant en die van het 
kind anderzijds. Vaak vindt men zeer harmonische oplossingen voor deze moeilijke 
vragen (zie Rb. Assen bovenvermeld). Zelfs een grote interesse van het kind in de 
joodse cultuur staat aan de gezinsharmonie en het verlangen van het al bijna vol
wassen kind naar adoptie niet in de weg. 

In een geval van drie wezen was de oudste van de broers en zusters gesteld op 
behoud van de eigen geslachtsnaam en de band met het verleden. De Centrale 
Adoptieraad adviseerde ten aanzien van alle drie afwijzend. De pleegouders hebben 
daarop dit verzoek ingetrokken (Jaarverslag 1967, p. io).6 

Naast wezen vinden wij - in de steekproef dubbel zoveel - halfwezen. Driekwart 
hiervan betrof verlies van de moeder, terwijl de vader niet in staat was voor de 
kinderen te zorgen (zie bijv Hof Den Bosch 6-10-1960, Jaarverslag i960, p. 4). 
Soms is deze vader later hertrouwd. Slechts een kwart van deze vaders zocht geen 

3. Zie bijv. Rb. Rotterdam 17-6-1966, N.J. 1967, 381. Soms wordt de vraag opgeworpen of het 
in Nederland aanbeveling zou verdienen het te vondeling leggen te institutionaliseren, zoals in 
Frankrijk. 

4. O.a. Rb. Groningen 17-5-1960, Jaarverslag i960, p. 4. 
5. Vgl. Jaarverslag 1962, p . 7, 1961, p. 1. 
6. Vgl. ook Rb. Zwolle 21-12-1961, N.J. 1962, 50, vernietigd door het Hof Arnhem 27-2-1962, 

N.J. 1962, 363. 
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contact meer met het kind. Hieronder kunnen mannen zijn, die in strijd met de 
waarheid het kind erkenden en wettigden. De vele gevallen waarin het contact 
bleef bestaan, gaven mede aanleiding tot interessante jurisprudentie over de vraag 
of dit contact de adoptie in de weg staat. Wij zullen deze vraag nader bezien bij de 
bespreking van de verbreking van de banden met de ouders. 

Niet alleen wezen, ook andere ivettige kinderen worden geadopteerd. Hieronder 
kinderen van gescheiden ouders, van een geestelijk gestoorde moeder, van debiele 
ouders, van een moeder die in concubinaat leeft.7 In totaal werden van 1957 tot 
1963 600 wettige kinderen geadopteerd van de 2286 geadopteerden. Hieronder wa
ren 103 in feite overspelig.8 De vraag dringt zich op, hoe de ouders het gezag 
verloren over deze 600 kinderen, d.i. per jaar bezien: in 1957, 17 kinderen, in 1958, 
94 kinderen; in 1959, 134; in i960, 115; in 1961, 123 en in 1962, 117 kinderen. Uit 
een andere tabel is af te leiden9, dat 502 van deze 600 kinderen reeds vóór het 
derde levensjaar zijn geplaatst in het adoptiefgezin. Onze steekproef geeft (bij één
derde van het totaal) over 1958 en 1959: 78 wettige kinderen. Hier blijkt enige 
representativiteit, want het totaal aantal wettige geadopteerde kinderen van het 
C.B.S. over die jaren is 228. 

De steekproef licht ons nu verder in. In 8 gevallen zijn de ouders ontheven, in 1 
geval moeder ontheven, in 1 geval ouders ontzet, in 1 geval één ouder ontzet, één 
ouder ontheven, in 6 gevallen ouders onbekend, in 8 gevallen beiden overleden, in 
1 geval ouders buitenlanders. In de overige 52 gevallen ontbreken gegevens in het 
vonnis. Uit deze cijfers is wel afte leiden, dat het aantal ontheven en vooral ontzette 
wettige ouders zéér klein is. 

Ik heb deze kwestie ook langs een andere kant onderzocht, nl. door middel van 
een enquête bij een groot aantal voogdij-instellingen, tezamen ongeveer de helft 
van alle Nederlandse voogdijkinderen omvattend.10 Hieruit blijkt, dat deze voog
dijverenigingen in de zestiger jaren slechts bij 18 wettige kinderen per jaar de voog
dij overdroegen aan pleegouders. Duidelijk is hieruit dat het aantal ontheven en 
ontzette wettige ouders, waarvan de kinderen later worden geadopteerd, zéér gering 
is. 

Bij ontzette ouders heeft dit onderzoek ook hierom belang, omdat de wet de mo
gelijkheid heeft opengelaten ondanks hun aanvankelijke tegenspraak de adoptie 
later door te zetten tegen hun wil. Hun aantal blijkt gering en hun rechten worden 
driemaal, meestal viermaal in ogenschouw genomen, nl. bij de ontzetting, bij de 
voogdijoverdracht, bij de eerste adoptiebehandeling leidend tot afwijzing op grond 

7. Vgl. voor de Verenigde Staten : Gordon H. Mac Kay, 'Today's controversial clients : mar
ried parents who place legitimate children', Child Welfare 37 (1958). 

8. C.B.S. Maandstatistiek van rechtswezen, politie en branden, Zeist, oktober 1963, p . 246, 
staat 6. 

9. Zie dezelfde bron, p. 247, staat 7. 
10. Zie hoofdstuk VI. Het betrof alle R.K. Verenigingen. Mogelijk blijft, dat de andere ver

enigingen een licht afwijkend beleid voerden ten aanzien van de voogdijoverdracht. 
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van tegenspraak en bij de laatste adoptiebehandeling. Als de voogdij na ontzetting 
rechtstreeks aan de pleegouder is opgedragen, hetgeen weinig voorkomt,11 is er 
één behandeling minder. Als zij herstel vragen, nog één behandeling meer. Als wij 
dan nog bedenken, dat éénzesde van de wettige kinderen in feite overspelig was, dan 
is de stelling gewettigd, dat degenen die zich zorgen maakten dat na de invoering 
van de adoptie vele wettige ouders van hun 'natuurlijke' rechten zouden worden be
roofd, door de feiten kunnen worden gerustgesteld. In dit verband is ook het vol
gende van belang. In de steekproef wordt in 26 van 78 vonnissen betreffende wetti
ge kinderen uitdrukkelijk vermeld, dat de ouders geen contact meer hebben met het 
kind. 

Naast de wettige waren er nog gewettigde kinderen, nl. van 1957 tot 1963: 37, 
ruim 2 % van de kinderen van ongehuwde moeders. Hiervan is een deel gewettigd 
door een ander dan de verwekker. In Nederland worden van alle onwettige kinde
ren van ongehuwde moeders 30 % binnen 2 jaar gewettigd. ' 2 

ONWETTIGE KINDEREN 

De onwettige kinderen vormen een zeer hoog percentage van de kinderen die voor 
adoptie in aanmerking zijn gekomen (bijna 75% van 1957 tot 1963, in latere jaren 
nog hoger, tot 90%).1 3 

Hiervan is slechts een klein deel onwettig, doordat de vader de wettigheid heeft 
ontkend. In deze gevallen kan het soms komen tot een scheiding tussen de echte
lieden, waarbij de moeder met de zorg en de voogdij over het kind wordt belast. In 
andere gevallen blijft het huwelijk in stand en het overspelige kind, als steen des 
aanstoots, wordt niet langer geduld. Het zal duidelijk zijn, dat in een dergelijke 
situatie een plaatsing van het kind bij pleegouders en een latere adoptie voor het 
kind een passende oplossing zal kunnen betekenen. In deze spaarzame gevallen is 
de afkomst van het kind ook van vaders zijde vaak niet onbekend en het gevaar 
van een plotselinge wending in de houding van de moeder ten opzichte van de af
stand in het algemeen niet groot. 

11. Art. 270 lid 2 Boek 1 B.W. kan een aanleiding zijn, maar vindt zelden toepassing. 
12. Zie J . Godefroy, Buitenechtelijke geboorten in Nederland, Tilburg i960, p . 79; Cloeck 

geeft voor Amsterdam van 1935-1940 een percentage van 36 dat in 1944 gewettigd was; 
T. E. J . Wagenaar-Hardon stelde vast dat na 2 jaar 30% van de onwettigen is gewettigd, 
Sociale Wetenschappen 1968 p. 268-288; zie ook : Verslag van het proefonderzoek naar de om
standigheden van 50 ongehuwde moeders en haar kinderen, over wie de moeders zelfde zorg op 
zich hebben genomen, F.I.O.M. 1959 en D. Levy, 'A follow-up study of unmarried mothers', 
Social Casework 36 (1955), no. 1 p. 27-33. 

13. Zie jaarverslagen G.A.R. ; C.B.S. Kramer geeft voor Duitsland 70% bij een steekproef: 
'Ueberdie Herkunft und Entwicklung von Adoptivkindern', in Recht der Jugend 13 (i960) 
p. 194; volgens de officiële statistiek van het Children Bureau (U.S. Dept of Health, Education 
and Welfare) was in 1962 het percentage in de V.S. ongeveer 80. 
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Het aantal bloedschemige kinderen is gering (steekproef: i ) . Belangrijk in deze 
gevallen, die zich wat de oorspronkelijke familie betreft zeer goed voor adoptie 
lenen, is wel dat een antropogeneticus de werkelijke of vermeende kansen op ongun
stige aanleg beziet vóór de plaatsing. J . van den Bosch deed dit in een aantal geval
len, o.a. op verzoek van Raden voor de Kinderbescherming. 

ONGEHUWDE OUDERS 

De onwettige kinderen zijn bijna allen kinderen van een niet gehuwde moeder. 
Deze groep is zó belangrijk, dat de ongehuwde ouder in deze studie nader ter sprake 
dient te komen. 

Bij het bestuderen van de literatuur over onwettige geboorte, ongehuwde moe
ders en hun kinderen en de verwekkers valt het dadelijk op, dat deze weinig omvat
tend is. Sedert de dertiger jaren is er in Nederland tot 1968 over dit onderwerp één 
boek, van Heijmans en Trimbos: De niet-gehuwde moeder en haar kind, 1964, ver
schenen.14 Men was, voor wat de Nederlandse literatuur betreft, voordien aange
wezen op de - verdienstelijke - brochures, die jaarlijks door de F.I.O.M. worden 
uitgegeven en waarin aan het onderwerp van de jaarvergadering nadere bekend
heid wordt gegeven. Verder vindt men brochures, jaarverslagen, scripties, enige 
tijdschriftartikelen, verslagen van kleine enquêtes en het rapport van het onderzoek 
van het Instituut voor Arbeidsvraagstukken te Tilburg.15 

Vele oudere auteurs beroepen zich in hun beschouwingen op het werk van de 
Zwitserse psychiater H. Binder: Die uneheliche Mutterschaft, 1941. 

Ik wil enkele aspecten bespreken van de problematiek van de ongehuwde moeder 
en haar kind. Het doel van deze studie stelt echter zijn grenzen. De preventie van de 
buitenechtelijke geboorten, de psychische en sociaal-psychologische oorzaken, de 
opvang van de moeders in de tehuizen, de effectiviteit van het maatschappelijk 
werk dat onder deze moeders wordt verricht, hun economische moeilijkheden e.d. 
vormen onderwerpen, waarop in dit verband niet kan worden ingegaan. Een be
spreking van enkele facetten, met name aanleg en erfelijkheid, betekent niet, dat 
deze mijns inziens in de complexe problematiek van overwegend belang zouden zijn 
doch alléén, dat er in het kader van de adoptie betekenis aan toegekend moet wor
den. Van direct belang voor de adoptie zijn de aanleg van de ongehuwde moeder en 
haar kind; vervolgens het vraagstuk van de afstand; op de derde plaats de kwestie 

14. H. F. Heijmans en C. J . B. J . Trimbos, De niet gehuwde moeder en haar kind, Hilversum, 
Antwerpen 1964 ; voordien verscheen o.a. A. Hijmans, Zorg voor ongehuwde moeders en buiten
echtelijke kinderen, Zutphen 1934 en Ch. L. Polak-Rosenberg, De ongehuwde moeder en haar 
kind; Van de buitenlandse nieuwere literatuur noem ik: L. Young, Out of wedlock, New York 
1954 ; V. Wimperis, The unmarried mother and her child, London 1960 ; S. Groth, Kinder ohne 
Familie, München 1961 ; С. E. Vincent, Unmarried Mothers, New York 1961 ; R. W. Roberts, 
Unmarried Motherhood, New York, 1966. 

15. Godefroy, t.a.p. 
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van de toestemming van de ouder in de adoptie ; vervolgens de vraag naar de wen

selijkheid van contact tussen moeder en kind na de afstand. Tenslotte de sociale 

waardering van onwettige geboorte. 

De aanleg en de qfiomst van de biologische ouders 

Binder vond onder de broers en zusters van zijn materiaal ι % maal zoveel endogene 

psychosen en tweemaal zoveel zwakzinnigheid als verwacht mocht worden onder 

normalen. Onder de 350 vrouwen zelf, waren ruim vier maal zoveel zwakzinnigen 

als normaal geweest zou zijn. Hierbij dient opgemerkt, dat vermeden was in het 

materiaal psychotische vrouwen op te nemen. 

De psychopathologie heeft sedert het verschijnen van deze studie grote vorde

ringen gemaakt. Hetzelfde kan gezegd worden aangaande de methodologie van het 

sociale onderzoek. Bovendien zijn de ongehuwde moeders van dertig jaar geleden 

andere dan die van heden. Ik zou de conclusie uit deze studie willen trekken, dat wij 

voor wat betreft de aanleg van het kind van de ongehuwde moeder rekening zullen 

moeten houden met mogelijke ongunstige facetten. 

Opmerkelijk is, dat Godcfroy (i960), Vermunt (1962) en Wagenaar-Hardon 

(1968) erop wijzen, dat de urbanisatiegraad en de criminaliteit van stad, wijk etc. 

correleert met aantallen onwettige geboorten.1 6 Collier Kroniek (1966) wijst op 

het meer voorkomen in de 'lower classes'.17 Ook in Nederland blijkt dit uit de 

F.I.O.M.-jaarverslagen.16 Groth (1961) geeft zelfs 80% uit lage sociale groepen." 

Men kan stellen, dat niet-aanpassing aan groepsnormen of het behoren tot min of 

meer marginale groepen nog geen aanwijzing is voor inferieure aanleg. De aanleg 

van deze groepen is beter dan oppervlakkig schijnt, daar de ontwikkelingskansen 

kleiner zijn dan bij andere groepen.2 0 Er is op gewezen, dat de geringe studieresul

taten in de zgn. lagere milieus sociale en culturele achtergronden hebben. 2 1 

16. Godefroy, t.a.p. ; Wagenaar-Hardon, t.a.p. ; K. J. G. M. Vermunt, 'Buitenechtelijke 
geboorten. Een analyse van het verschijnsel te Amsterdam in dejaren 1955-1959', Sociale 
Wetenschappen 5 (1962), no. 2, p. 155-168. 

17. J. Collier-Kroniek, 'Research', in R.W. Roberts: 'Unmarried Motherhood', New York 
1966. 

18. De jaarverslagen van de F.I.O.M. bevatten tabellen hieromtrent. 
19. T.a.p., p. 152, tabel p. 222-223. 
20. Van Tienen, De Andersmaatschappelijken, Assen 1961; Van Doorn, De Proletarische 

Achterhoede, Een sociologische kritiek, Mcppel 1954. 
21. J.McV. Hunt, Intelligence and experience, New York 1961 ; J. С. C. Rupp, Opvoeding tot 

schoolweerbaarheid, een Utrechtse kinderpsychologische studie, Groningen 1969; F. van Heek 
e.a., Het verborgen talent, milieu, schoolkeuze en schoolgeschiktheid, Mcppel 1968 (kritiek 
V. J. Weiten in Dux 36 (1969), p. 349-368); Th. BoUeman, Het sociaal belemmerde kind, 
Groningen 1969 en Informatie over opvoeding en onderwijs, kinderen van ongeschoolden, 
Groningen 1968; J. H. Abbas, 'Studenten, Intelligentie en Milieu', Universiteit en Hoge-
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Onder debielen uit zwak sociale milieus zou volgens sommigen schijndebiliteit 
geen uitzondering zijn.22 

Godefroy e.a. toonden aan, dat het ongehuwd moederschap correleert met facto
ren als leeftijd, godsdienst, landsdeel, die moeilijk in verband met aanleg gebracht 
kunnen worden. Daarbij komt nog, dat volgens de meeste auteurs de oorzaak van 
het ongehuwd-moeder-worden vooral gezocht moet worden op het vlak van de ge
zinsrelaties en emotionele dilemma's.2 3 

In het kader van de adoptie zijn vooral van betekenis erfelijke of mogelijk erfelijke 
vormen van zwakzirmigheid, krankzinnigheid, 'psychopathic', en erfelijke ziekten. 
Het is uiteraard moeilijk te onderscheiden tussen schijnerfelijkheid en werkelijke 
erfelijkheid bij factoren, die ook op milieu-invloeden kunnen berusten. Daarbij 
komt, dat erfelijke factoren op zich weer een ongunstig mjlieu meebrengen. Het is 
ook vaak moeilijk vast te stellen of er in een concreet geval bijv. zwakzinnigheid als 
diagnose gesteld kan worden en het is nog moeilijker aan te tonen, dat deze op 
erfelijke gronden berust.2* 

Een onderzoek, ingesteld door de afdeling Rotterdam van de Christelijke Vereni
ging Zedenopbouw, zich uitstrekkend over de ongehuwde moeders van 202 kinde
ren, met wie tien jaar eerder, in 1946, contact was geweest, bracht ten aanzien van 
de intelligentie van de moeders aan het licht, dat 26 van hen, d.i. 13%, een debiele 
indruk maakten. 2 5 

Kinderen van niet-gehuwde moeders bleken in een Amerikaans onderzoek meer 
intelligente moeders te hebben dan kinderen uit gebroken gezinnen.2 6 

Gruhle vond bij de ouders van ongehuwde moeders 8 tot 10% abnormalen. 2 7 

De Rotterdamse psychiater Verhoog acht de ongehuwde moeder uit genetisch oog
punt in negatieve zin twee maal zo sterk belast als de doorsnee-bevolking. Hij wijst 
er anderzijds op, dat Hug in een onderzoek, evenals dat van Binder in Bazel inge
steld (1956), aan het licht bracht, dat de sociale en psychische constellaties veel 
gunstiger waren dan die welke Binder aantrof.2 ' 

De psychiater Heijmans citeerde in een lezing voor de U. V.O.M. d.d. 29 septem
ber 1959 Pearson en Amacher, die 3549 ongehuwde moeders in Minnesota onder
zochten en tot de conclusie kwamen dat 27% van hen gedrags- en persoonlijkheids· 

school 15 (1969), no. 6, p. 425-435; Nota democratisering van het onderwijs van Minister 
Veringa, 1969, II zitting 1968-1969 no. 10176. 

22. A. M. en A. D. В. Clarke, Mental Deficiency, the changing outlook, London 1958. 
23. Heijmans en Trimbos, Binder, Breukers, Young. Vgl. Ner Littner, 'The natural parents'. 

in Schapiro, t.a.p., vol. I I , p. 21. 
24. Zie Mertens, R.K. Artsenblad, juli 1949. 
25. Zie Zedenopbouw, juni 1957. 
26. Α. Μ. Leahy, 'Nature, nurture and intelligence'. Genet. Psychol. Mon. 17 (1935), p. 245-

308. 
27. Citaat van A. Verhoog, Zedenopbouw, maart 1958. 
28. Zedenopbouw, maart 1958. 
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stoornissen vertoonde.2 ' Een zeker gedeelte hiervan zal op aanlegfactoren kunnen 
berusten. 

Als conclusie uit deze gegevens zou ik willen zeggen, dat er aanwijzingen zijn voor 
sterkere erfelijke 'belasting' bij de ongehuwde moeders. Voor zover dit samenhangt 
met lagere maatschappelijke milieus, is er in de laatste tijd een tendens in de rich
ting van de benadering van het gemiddelde. De zich wijzigende seksuele normen 
brengen namelijk met zich mee, dat de ongehuwde moeders meer en meer in alle 
bevolkingsgroepen voorkomen. Hierbij moet bedacht worden, dat juist de moeders 
met meer gunstige achtergronden minder onder onderzoekmateriaal van helpende 
instanties zullen worden aangetroffen, daar zij zich niet of minder tot hulpverlenen
de instellingen zullen wenden en dus minder voor enquêtes bereikbaar zullen zijn. 
Deze stelling wordt door onderzoek bevestigd.30 

Men late zich intussen niet misleiden door de min of meer ongunstige selectie die 
de ongehuwde ouders op het punt van erfelijkheid wellicht ook nu nog vormen. 
Zelfs als men met sommige schrijvers een verdubbelde ongunstige 'erfelijke belas
ting' aanneemt, dan betekent dit toch nog, dat de overgrote meerderheid normaal 
zal zijn. 

Over de verwekkers is nog veel minder bekend. Binder geeft oordelen die weinig 
verschillen van die over de ongehuwde moeders. Hug geeft ook hier weer gunstiger 
uitkomsten. Er is geen reden aan te nemen, dat hun afkomst noemenswaard van die 
van de ongehuwde moeders zal verschillen. Groth (1961) toont dit in tabellen 
aan.31 Pope (1967) komt tot een soortgelijke conclusie. 

In Nederland vormen volgens mijn ervaring buitenlandse verwekkers geen uit
zondering.32 

Wij beperken ons hier vooralsnog tot een bespreking van de aanlegfactoren bij de 
ouders. Bij de bespreking van de plaatsing van het kind willen wij nader aandacht 
aan erfelijkheidsvragen schenken. Hier zij alleen nog opgemerkt, dat wij weinig 
weten van de aanleg van de ongehuwde moeders die hun kind afstaan, vergeleken 

29. Pearson and Amacher, 'Intelligent testresults and observations of personality disorders 
among 3549 unmarried mothers in Minnesota', Journal of clinical psychology, 1956. 

30. G. E. Vincent, 'The unwed mother and sampling bias', American Sociological Review 7 
(1954) no. 10, p. 562-567 onderzocht 137 moeders die zich niet bij instellingen meldden door 
rondvraag bij medici. Vele hadden goede opleiding, betrekkingen, inkomen. 

31. Groth, t.a.p. 
32. H. Pope, 'Unmarried mothers and their sex partners', Journal of Marriage and the Family, 

augustus 1967, p . 555. Hij vond geen afwijking van 'courting couples in general'. Zie de jaar
verslagen van bureaus voor hulp aan niet-gehuwde moeders in Nederland. Het jaarverslag over 
1968 van het Bureau Moederhulp te Leiden geeft van de 28 verwekkers 13 Nederlanders, 2 Ne
derlanders uit de West, 8 buitenlanders onder wie 7 hier werkzaam of studerend, 5 onbekend. 
Onder deze 23 waren 3 studenten en 2 personen uit geschoold of meer leidinggevend beroep. 
Over ongehuwde vaders zie verder J . A. M. Mullink, 'Ongehuwde moeders en de vaders van 
hun kind', in Kort Bestek, uitgave F.I.O.M., 1969, p . 13-29. Hij geeft ook literatuur. 
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met die van hen die hun kind behouden.33 Ook is weinig bekend over andere 
factoren waardoor de vrouwen die afstand doen, zich onderscheiden. (Een 
F.I.O.M.-onderzoek over 1967 wees uit dat van degenen die afstand deden 5 8 % 
meerderjarig was, dit wijkt niet noemenswaard af van het percentage meerder
jarigen onder alle ongehuwde moeders.) 

In de Verenigde Staten is uit onderzoek gebleken, dat vooral blanke meisjes en 
meisjes uit iets hogere sociale milieus, met meer rationele distantiemogehjkheid 
afstand doen.3* Onze indruk uit de praktijk is, dat deze laatste factoren, milieu en 
rationaliteit ook in Nederland een rol spelen. 

Op te merken valt nog, dat in ons land de aantallen ongehuwde moeders toena
men (1967 meer dan 5000 per jaar) ; de absolute aantallen nemen sterk toe onder de 
minderjarigen (ongeveer de helft), relatiefis de toename sterker tussen 25 en 35 
jaar. Vergeleken met het buitenland blijven de Nederlandse aantallen laag. Meting 
in percentage van de totale geboorte: Nederland 2%, Verenigde Staten 7%. Even
eens blijven onze cijfers laag bij meting ten opzichte van 1000 ongehuwde vrouwen. 
Hier speelt nog mee, dat in West-Duitsland en Zweden bijv. het aantal jeugdhuwe-
lijken veel groter is. Dit flatteert nog de percentages aldaar (Nederland 1951 3 , 3 " ; 
West-Duitsland 1951 14,7; Zweden 1950 19,9!). 

2. Het kind en de plaatsing 

AANLEG VAN HET KIND 

De belangstelling voor vragen als de verhouding van aanleg en milieu schijnt in 
wetenschapskringen sinds de dertiger jaren geluwd. De adoptant echter is in deze 
vragen terecht geïnteresseerd. Hij vraagt met name naar de erfelijke zijde van 
intellectuele begaafdheden. Het is in dit verband ook van belang de betrekkelijkheid 
van de intellectuele aanleg voor het famihegeluk in het oog te houden en de over
schatting van het belang van intellectuele capaciteiten in onze cultuur, meer spe
ciaal in bepaalde kringen, niet uit het oog te verliezen. 

De uitkomsten van intelhgentie-tcsVì van één-eiïge, gescheiden opgegroeide twee
lingen vertonen een sterke overeenkomst, terwijl twee-eiige tweelingen, tezamen 
opgegroeid opmerkelijke verschillen vertonen. Men zal dus rekening moeten hou
den met een gegeven aanleg, die ook in de intellectuele prestatie tot uitdrukking 
komt. De intelligentie van geadopteerde kinderen blijkt dan ook hoger te correleren 
met die van de natuurlijke ouders dan met die van de adoptiefouders. Wel func-

33. B. ter Linden en G. B. Mastenbroek, 'Het vraagstuk van de ernstig gestoorde ongehuwde 
moeder en haar kind', F.I.O.M.-uitgave, 1957. 

34. C. E. Vincent, 'Unmarried mothers and the adoption, psychological and familial factors', 
Marriage and Family Living, 22 (i960) 2. p. 112. 

35. Wagenaar-Hardon, t a.p.; Godefroy, t a.p. 
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tioneert de intelligentie op een hoger peil in een beter milieu.36 Ook een onder
zoeker als Wittenbom wijst erop, dat in goede adoptiefgezinnen blijkens zijn onder
zoek de intelligentie het best tot ontplooiing komt. Soortgelijke uitkomsten geeft 
ook een ander research-project op adoptiegebied.37 

Interessant zijn in verband met adoptie de onderzoekingen naar gescheiden op
gegroeide eeneiige tweelingen, die bijv. H. J . Eysenck geeft in zijn verschillende 
werken.38 Deze vertonen grote gelijkenis, op het punt van intelligentie (correlatie-
coëfficiënt. 77), extraversie (. 61), neuroticisme (. 53). Eysenck, Jensen en de meeste 
andere auteurs concluderen tot zeer sterke invloed van de erfelijkheid op de variabi
liteit van de intelligentie. 3 ' Zij noemen 70 tot 90 procent. 

De intelligentietestresultaten correleren meer dan de schoolresultaten bij een
eiige gescheiden opgegroeide tweelingen. Dit is een aanwijzing voor de erfelijkheid 
van de intelligentie als aanlegfactor en tevens voor het belang van de opvoeding 
voor de ontplooiing ervan.40 Overigens zijn ook de intelligentietests afhankelijk 
van het cultureel milieu en meten de fenotypische, niet de genotypische intelli
gentie. 

Chorus wijst op de betekenis van Pfahler voor het onderzoek van erfelijkheid van 
persoonlijkheidseigenschappen.*1 Deze noemt als grondfactoren van een bepaalde 
erfstructuur vooral een bepaalde toewending tot de wereld, de vitale energie en het 
psychisch tempo, vervolgens de mate van gevoeligheid en de stemming, tezamen 
uitmakend het temperament. De erffactor is evenwel dynamisch, in de loop van het 
leven kunnen verschuivingen optreden in de naar voren komende factoren, daar-

36. R. S. Woodworth, Heredity and environment: a critical survey of recently published 
material on twins and foster children (1941) ; M Skodak en H M. Skeels, A final follow-up of 
one hundred adopted children, J . Genet, psych, 75 (1949), p. 3-19;!}. S. Burks, 'The relative 
influence of nature and nurture upon mental development a comparative study of foster parent-
child resemblance and true parent-child resemblance', in Yearb. Nat. Soc. Stud. Educ. 27 
(1928), p. 219-316; F. van Heek, Het verborgen Talent, Meppel 1968, passim., Newman, 
Freeman, Holzinger, Twins; a study of heredity and environment, Chicago 1937; R. Zasso, 
Les Jumeaux, le couple et la personne, Pans i960; H. J . Eysenck, Crime and personality, Lon
don 1964, p. 92 ; H. J . Eysenck, Uses and abuses of psychology, London 1957. 

37. J R Wittenborn, The placement of adoptive children, Springfield 1957; en R. Brenner, 
A follow-up study of adoptive families. New York, 1951. 

38 H. J. Eysenck, Crime and Personality, ρ 92 ; ook Uses and abuses of psychology, Ned. ver
taling, p. 74 e v. 

39. M. Deutsch, I. Katz, A. R.Jensen, Social class, race and psychological development, New 
York 1968, p. 9. R. В Calteli, The Scientific Analysis of Personality, Harmondsworth 1965, 
Chicago 1966. 

40. Newman, Freeman, Holzinger, Twins, a study of heredidy and environment, Chicago 
1937 > C. Burt, 'The evidence for the concept of intelligence', British Journal of Education and 
Psychology 1955, no. 25, p. 158-177. 

41 A. M . J . Chorus, Inleiding m de Empirische Karakterkunde, Leiden 1958, p. 157 e.V.; 
J . Pfahler, Der Mensch und sein Lebenswerkzeug, Erbcharakterologie, Stuttgart 1954, zie ook 
H . J Eysenck, The biological basis of personality, Springfield 1967. S.J. Vendenberg, Methods 
and goals in human behaviour genetics, New York 1965. 
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naast bepalen de omstandigheden en de mens zelf welke mogelijkheden gerealiseerd 
zullen worden en welke niet.42 

Rümke citeert Waardenburg, die stelt: Oefening schijnt invloed te hebben op de 
uitingen van het verstandelijk vermogen en langdurig inwerkende milieuverschillen 
en verschillen in levenservaring kunnen karakteronderdelen wijzigen.'*3 

Waardenburg concludeert dat voor alle opvoeders van groot belang is te weten 
in welke eigenschappen één-eiïge tweelingen uiteen kunnen lopen.** 

Dit geldt ook voor adoptiefouders. 
Aanleg en criminaliteit vormen een vraagstuk dat in dit verband de aandacht 

vraagt. Sommige mensen zijn geneigd angstig of fatalistisch hierover te denken en 
dit denken kan de houding tegenover adoptie en de opvoeding van adoptiefouders 
sterk beïnvloeden. Een overzicht van de problematiek geeft Buikhuisen in zijn arti
kel 'Erfelijkheid en criminaliteit'. Hij noemt o.a. de idiopathische epilepsie, door 
Exner naar voren gebracht als een criminogene factor.45 

Ashley Montagu houdt zich ook met de erfelijkheid van criminaliteit bezig.*6 

Hij wijst op de invloed van milieufactoren ook bij een-eiïge tweelingen, die de grote 
overeenstemming in crimineel gedrag zouden kunnen verklaren. Buikhuisen 
merkt hierover terecht op, dat men dan de criminogene werking van dit milieu zal 
moeten bewijzen ! 

Daar criminaliteit maatschappelijk gedrag betreft, is het duidelijk dat onderzoek 
naar erfelijkheid en criminaliteit voert tot de vraag naar de erfelijkheid van bepaal
de eigenschappen die tot een bepaald gedrag kunnen leiden en vooral naar onder 
bepaalde voorwaarden naar voren komende eigenschappen. Slechts als de eigen
schap altijd naar voren komt en geen andere vorm aannemen kan dan de criminele, 
voert zij zeker tot criminaliteit. 

Frappant is het geval waarbij de ene helft van de tweeling een man was die her
haaldelijk veroordeeld was wegens geweldsmisdrijven, terwijl de ander legaal zijn 
leven sleet als uitsmijter van een café! Dit voorbeeld is illustratief in zoverre het 
duidelijk maakt, dat niet het criminele gedrag zelf, doch eventueel een eigenschap 
die tot crimineel gedrag kan leiden, op aanleg kan berusten. 

Kempe geeft in zijn recente werk*7 aandacht aan de verschillende tweeling-
onderzoekingen, de mening van Montagu en anderen. Hij vermeldt (p. 167), dat 

42. M. G. M. van den Düngen, De jeugdige mens en de machteloosheid der volwassenen, 
Utrecht 1948, p. 12. 

43. Inleiding in de karakterkunde, 4e druk, Haarlem 1956, p. 134 e.v. 
44. H. C. Rümke, Inleiding in de Karakterkunde; J . H. Verhave, Karakter en erfelijkheid, 

1937; Van der Waals in Mens en Medemens, 1945; P. J . Waardenburg, 'Opvoeding van het 
karakter', Christendom en Cultuur, april 1937. 

45. W. Buikhuisen, 'Erfelijkheid en Criminaliteit', Ned. Tijdschrift voor Criminologie 10 
(1968), no. 4, p . 129: 22% van de zonen toont delinquent gedrag. F. Exner, Kriminologie, 
Berlin 1949, ρ. 118 ; С. W. Kisker, The disorganized personality, New York 1964, p. 405. 

46. M. F. Ashley-Montagu, Human Heredity, Cleveland, New York 1959. 
47. Kempe, Inleiding tot de Criminologie, Haarlem 1967, p. 171. 
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Baan hem zei, dat zijn opvatting meer die van Kloek begint te naderen dan vroeger. 
J . Kloek48 acht de betekenis van erfelijke factoren voor het ontstaan van criminali
teit en ander onmaatschappelijk gedrag niet gering, stelt anderzijds dat de meeste 
zo genoemde 'criminele psychopaten' geen psychopaten geworden zouden zijn, 
indien de omgevingsinvloeden gunstiger waren geweest.49 

Wat betreft de epilepsie het volgende: Lorentz de Haas, geneesheer-directeur van 
het epilepsie-centrum 'Meer en Bosch' stelt dat 0,8% van de bevolking blijkens 
enquêtes in verschillende landen lijdende is aan epilepsie. Voor ons land is dit 80 tot 
90000 mensen. Hieronder zijn vele lichte vormen. Naar zijn mening vertoont slechts 
1/8, dus 10000 personen, karakter- en gedragsstoornissen. Van deze 10000 zijn er 
enige duizenden niet in de maatschappij te handhaven.50 Over idiopathische 
epilepsie spraken wij reeds. Zoals bekend is het percentage epilepsielijders onder 
zwakzinnigen aanmerkelijk hoger dan onder de overige bevolking. 

Het kan dienstig zijn hier de mening weer te geven van C. E. Benda, schrijver van 
'Die Oligophrenien', in Psychiatric der Gegenwart." Hij geeft allereerst het be
kende feit dat de diepere vormen van zwakzinnigheid (een kleine minderheid van de 
gevallen) speciaal aan niet-erfelijke factoren moeten worden geweten. Men kan 
opmerken dat deze mede hierdoor eerder te herkennen zijn en dus minder moeilijk
heden in verband met adoptie zullen opleveren. Van de overige, de groep debielen 
(I.Q,. 50 tot 75), noemt Benda 40% Minusvarianten normaler Intelligenz en 4 0 % 
erblicher Intelligenzschwäche. Deze 80% vormt dus wel een voorwerp van aan
dacht in verband met de adoptieplaatsingen. Men vergete echter niet, dat deze 80% 
hoogstens 2% van de bevolking omvat. 

De F.I.O.M. bestudeerde in 1953 de resultaten van plaatsingen door de commis
sie tot centralisatie inzake afstand van kinderen sedert 1940." In het verslag zegt 
de commissie steeds spoediger geneigd te zijn zich van definitieve plaatsing te ont
houden ingeval de moeder debiel is. Van zeventien geestelijk onvolwaardige moe
ders uit het materiaal, bleken de kinderen in zeven gevallen normaal, in tien sub
normaal. In 28 gevallen met ongunstige prognose bij het voorgeslacht, vooral de
biele moeders, bleken in negen gevallen de kinderen debiel, in negentien nor
maal.53 

48. J . Kloek, Criminaliteit en geestelijk gestoorden, Utrecht, 1964; vgl. ook zijn bijdrage in de 
bundel Sexucle Criminaliteit, 1963, en zijn boek : Dialoog met de criminele psychopaat, Utrecht 
1968. 

49. J . Kloek, in Nederlands Handboek der Psychiatrie I I I , 1965, p. 299—333, geciteerd door 
Kempe, t.a.p., p. 165. 

50. Uiteenzetting Lorentz de Haas op 1 september 1961 te Meer en Bosch. Zie verslag in De 
Tijd, 1 september 1961. 

51. Berlin-Gottingen-Heidelberg, i960 deel II , p. 63, aangehaald door W. Günther, 'Neuere 
Ergebnisse der Schwachsinnsforschung', Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 
juli 1961. 

52. Zie het verslag getiteld : Bespreking van de enquête, uitgave F.I.O.M. 1954. 
53. Zie het verslag, p . 25. 
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Een Amerikaanse erfelijkheidsdeskundige, Sheldon С. Reed Ph.D. (Dight Insti
tute for Human Genetics, University of Minnesota), adviseert bij epilepsie onder de 
bloedverwanten het maken van een elektro-encefalogram bij de baby. Valt dit gun
stig uit, dan adviseert hij het kind voor adoptie te plaatsen.5 4 Dezelfde Reed haalt 
het onderzoek van Skodak en Skeels aan 5 5 . Van 11 zwakzinnige ongehuwde moe
ders bleek 3/4 van hun kinderen normaal. Reed verklaart dit door de wet van 
Galton, die inhoudt, dat de intelligentie van afstammelingen een neiging naar het 
gemiddelde vertoont en verder door het feit, dat de aanleg van de onbekende vaders 
zeer waarschijnlijk gemiddeld beter was dan van deze zwakzinnige moeders.5 6 

Nu kunnen niet alle vormen van zwakzinnigheid opgemerkt worden vóór het derde 
of vierde jaar. Is het dan niet beter de definitieve plaatsing zolang uit te stellen? 
Dit werd gedaan in de dagen van Cloecks enquêtes in Amsterdam. Zijn uitkomsten 
zijn niet ongunstig te noemen. In onze tijd kan men beter in twijfelgevallen het kind 
toevertrouwen aan een voogdij-instelling. Deze kan bij plaatsing de pleegouders 
inlichten en de voogdijoverdracht zo lang uitstellen totdat de twijfels zijn opgehe
ven. Het belang van het kind bij een plaatsing op zeer jeugdige leeftijd blijft dan ge
waarborgd. 

Intussen zijn zwakzinnigheid en epilepsie niet de enige risico's. Ook bij schizo
frenie is de concordantiegraad bij een-eiïge tweelingen groot (. 66-86), bij manisch-
depressieve psychose nog groter (. 90). Deze ziekten zullen echter vaak van de ouders 
bekend zijn. Hun frequentie ligt beneden de 1%. Een weinig voorkomende, zeer 
gevaarlijke dominant-erfelijke ziekte die later uitbreekt is bijv. de Chorea major. 
De lijders hieraan - en hun nageslacht — worden zoveel mogelijk geregistreerd. In 
een geval dat ik meemaakte, waren de kinderen al geplaatst voor adoptie voordat 
bij de moeder de ziekte werd geconstateerd. In een dergelijk zeldzaam geval dienen 
de adoptanten geleidelijk ingelicht te worden omtrent de risico's die het kind in zijn 
later leven loopt. 

Voor verdere deskundige behandeling van de genoemde en andere erfelijke af
wijkingen en ziekten zij verwezen naar de betreffende vakliteratuur.57 Van prak
tische betekenis is, dat bij het onderzoek in het oorspronkelijk milieu familiekwalen 
goed nagegaan en genoteerd worden, ook wanneer zij betrekkelijk onschuldig 
zijn.58 Het kan een hulp zijn voor de artsen die het adoptiefkind later behandelen. 
Dit geldt ook voor eigenschappen buiten het terrein van de gezondheid. Kennis 
hiervan kan een steun zijn voor de vorming van een eigen identiteit van het adop-

54. Schapiro, A study of adoption practice. Vol. I I , p . 41. 
55. M. Skodak, H. Skccls, 'A final follow-up study of one hundred adopted children', The 

Journal of Gen. Psych., Vol. 75, (1949) p. 85-125. 
56. Zie ook A. de Froe, Het genetisch onderzoek en de toekomstige ontwikkeling van het kind, 

F.I.O.M. 1964. 
57. С. P. Blacker, Chances of morbid inheritance, 1934; Fr. J . Kallmann, Heredity in Health 

and Mental Disorder, New York 1953. 
58. Zie A. de Froe, t.a.p. 
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tiefkind. Sommige buitenlandse schrijvers hebben interesse voor typische familie-
trekken, naast belangstelling voor de kans op gunstige of ongunstige erfelijke fac
toren.59 

Onze lekenconclusie betreffende de erfclijkheidsvragen is, dat er enerzijds bij het 
grote publiek soms onverantwoord gesimplificeerd wordt, anderzijds bij sommigen, 
ook wetenschappers de neiging bestaat tot ontkenning van erfelijke invloeden, daar 
zij niet passen in het vooruitgangsgeloof. Buikhuisen merkt op, dat erfelijkheid 
thans niet 'in' is. Dit gaat op voor bepaalde groepen therapeuten en agologen. 

De begeleiding van een niet-gehuwde moeder door de instellingen van ongehuw-
de-moederzorg bij haar beslissing, voldoet de laatste jaren steeds meer aan hoge 
eisen. Ook aan de verwekker wordt steeds meer steun gegeven bij zijn problemen. 
Wij hebben bemerkt, dat bij deze hulp niet altijd dadelijk past een ingaan op 
vragen naar familie-achtergronden. Het beste kan men m.i. ná de beslissing tot af
stand deze zaken met beide ouders opnieuw in het belang van het kind in het ge
sprek betrekken. 

DE AFSTAND 

Door de tegenstanders van de adoptie is gesteld, dat de adoptie de afstand van het 
kind door de ongehuwde moeder in de hand zou werken. In de Memorie van Toe
lichting wordt dit terecht bestreden. Afstand werd door sommigen als moreel ontoe
laatbaar gezien. De Memorie van Toelichting gaat kennelijk nog uit van de ge
dachte dat afstand in het algemeen niet gewenst is. Er wordt gesproken over 'van 
afstand niet te redden gevallen' (p. 8). 

Het vraagstuk van de afstand wordt nog gecompliceerder, doordat er naast de 
categorie 'officiële' afstandgevallen ook ongecontroleerde afstandgevallen bestaan. 
Deze kan men onderscheiden in plaatsingen door de moeder zelf en door derden, de 
zgn. grijze handel in kinderen. 

Over de morele geoorloofdheid van de afstand wil ik kort zijn. Opvoeding en ver
zorging van een kind door de eigen ouders is uiteraard de meest normale toestand. 
De moeilijkheid is, dat de ongehuwde moeder niet in een normale situatie verkeert. 
Zij heeft de plicht de beste oplossing te kiezen in de gegeven situatie. Degenen die 
haar daarbij adviseren, dienen rekening te houden met alle facetten, met name de 
toekomst van het kind in materiële en psychologisch-pedagogische zin. In het laat
ste decennium is er een duidelijke kentering waar te nemen in de waardering van de 
afstand als oplossing. Een tijdschriftnummer als De Schakel van januari 1961 of het 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk 1961 no. 5 is hiervoor tekenend. Een eerste 
stoot gaf C. Trimbos in 1955 in zijn brochure Zorgenkinderen, die de stelling dat 

59. Zie bijv. D. Whitney, Family treasures, Lancaster 1942, en Family Skeletons, Lincoln 
1946. 
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' moeder-zijn' nog geen 'moederlijk-zijn' betekent, benadrukte. Over de gehele linie 
wordt thans veel eerder aan afstand gedacht en afstand als oplossing gezien. Voor 
zover hiermee een wat merkwaardig dogmatisch vasthouden aan de morele plicht 
van de ongehuwde moeder zelf haar kind op te voeden gaat verdwijnen, acht ik de 
huidige tendens gunstig, mits deze niet in het andere uiterste overslaat. 

Sommigen zien, in navolging van Amerikaanse auteurs als Leontine Young, die 
het ongehuwde moederschap dieptepsychologisch verklaart, in het vasthouden aan 
het kind als gewild liefdesobject een uiting van neurotische onrijpheid.6 0 In dit 
verband stelt men wel, dat de zwangerschap door spontane ovulatie kan ontstaan 
bij hen die onbewust door neurotische motieven naar zwangerschap verlangen. Het 
kind speelt een rol in hun gestoorde relatie bijv. tot de eigen moeder, aan wie de 
ongehuwde moeder haar kind aanbiedt als uiting van neurotische schuldgevoe
lens.6 1 Uiteraard is het niet mijn bedoeling deze verklaringen zonder meer te be
twisten, maar ik zou willen waarschuwen tegen het ongenuanceerd kwalificeren 
van ieder verlangen bij een meisje haar kind te behouden als 'neurotisch'. Vooroor
delen, zowel die ten detrimente als die ten gunste van de afstand dienen erkend en 
vermeden te worden. 

Goed maatschappelijk werk ten behoeve van de ongehuwde moeder en haar kind 
zal met beide mogelijkheden rekening dienen te houden. Deskundige adviezen van 
psycholoog en psychiater zijn hierbij zeer wenselijk. Sommige auteurs wijzen erop, 
dat de ongehuwde moeder gemakkelijk gevoelens betrekking hebbend op de eigen 
moeder, overdraagt op de maatschappelijk werkster en dat deze gevoelens een rol 
spelen bij het begeleiden van het eventuele afstandbesluit. Ook zal rekening moeten 
worden gehouden met de beïnvloeding door andere ongehuwde moeders. Voor de 
hand liggende redenen voor het doen van afstand kunnen o.a. zijn de zeer jeugdige 
leeftijd van de moeder, het meermalen ongehuwd moeder worden, de minder gun
stige pedagogische capaciteiten van de moeder, ook wel de ongunstige sociale en 
financiële situatie, indien deze, naar zich laat aanzien, niet gemakkelijk is te wijzi
gen. In duidelijke afstandsgevallen is ook geen enkel bezwaar tegen een afstand 
doen vóór de geboorte. Vaak is het beter - en in sommige ziekenhuizen ook prak
tijk - dat de moeder dan het kind niet ziet. Uiteraard heeft de moeder hiermee nog 
geen juridisch definitieve stap gedaan. Het komt ook nog wel eens voor, dat zij na de 
geboorte haar mening wijzigt. Er is op gewezen dat de houding van een ongehuwde 
moeder ten aanzien van haar kind een ontwikkeling doormaakt tijdens de zwanger
schapsperiode. Er groeit geleidelijk een zeker aanvaarden en de gevoelens ten aan
zien van het kind zijn na de geboorte het meest positief om dan onder invloed van 
realiteitsfactoren weer afte zwakken. Men kan dus de houding van de moeder na de 
geboorte min of meer berekenen naar haar instelling tijdens de zwangerschap. Men 
kan bij het contact met de moeder hiermee rekening houden en daarom behoeft het 

60. L. Young, Out of Wedlock, New York 1954. 
61. Vgl. N. Littner t.a.p.; aldaar verdere literatuur o.a. van J. Josselyn, V. Bernard, F. Clo

thier, allen in deze geest. 
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in duidelijke afstandgevallen niet veroordeeld te worden, dat men de houding van 
de moeder na de geboorte niet afwacht en reeds tijdens de zwangerschap tot afstand 
en plaatsing elders besluit. 

PLAATSING 

Hoe verloopt momenteel de afstand en plaatsing in Nederland? Een bepaalde 
regeling hiervoor is er niet. In sommige landen ziet men wel, dat de ongehuwde 
moeder, indien zij daartoe na overleg met een instelling (hetzij een adoptie-instel
ling, hetzij een instelling van ongehuwde-moederzorg of beide) besluit, een af
standsverklaring tekent (release, relinquish, surrender). Deze verklaringen hebben 
dan rechtskracht en na enige formaliteiten is de instelling belast met de zorg en het 
gezag over het kind. Deze instelling gaat dan over tot de plaatsing en brengt intus
sen het kind onder in een tijdelijk beroepspleeggczin, kliniek of kinderhuis. Afstand 
en plaatsing zijn hier dus los van elkaar gemaakt. 

In Nederland bracht de strijd van de F.I.O.M. tegen de afstand vóór de invoe
ring van de adoptie een wat typische situatie op dit gebied. Een klein aantal ge
vallen werd zo deskundig mogelijk geplaatst via de Sociale Raad in Amsterdam en 
de Commissie tot Centralisatie inzake afstand van kinderen van de F.I.O.M., maar 
anderzijds werden grote aantallen kinderen 'onderhands' 'door bemiddeling van 
derden' geplaatst. 

De Commissie-Overwater had kennelijk de gedachte dat de Raden voor de 
Kinderbescherming de plaatsing als voorbereiding van de adoptie zouden regelen. 
De wet echter heeft de Centrale Adoptieraad noch de Raden voor de Kinderbe
scherming een opdracht op dit terrein gegeven en deze plaatsingen niet geregeld. 

Hierdoor ontstond in de loop van de jaren de volgende situatie : Allereerst ver
minderde uiteraard sterk het aantal onofficiële plaatsingen door de veranderde hou
ding ten opzichte van het afstandprobleem: de grijze markt werd voor een groot 
deel legaal. Vervolgens ontstonden duidelijk verschillende praktijken in de ver
schillende arrondissementen. 

In een aantal arrondissementen (bijv. Arnhem, Breda, Groningen) gingen de 
Raden voor de Kinderbescherming zelf deze plaatsingen verzorgen. In 1969 ston
den nog secretarissen op het standpunt, dat de verantwoordelijkheid van de Raad 
niet toelaat dit aan anderen over te laten, een standpunt dat m.i. moeilijk is te 
handhaven. De wet geeft de Raad geen andere taak dan de toestemming en later 
het adoptie-onderzoek. Niets verbiedt de Raad bij de toestemming af te gaan op 
werkzaamheden van particuliere instellingen op dit gebied. Dit is in overeenstem
ming met de Nederlandse traditie, die de uitvoering van de kinderbescherming 
vooral aan deze instellingen toevertrouwt. 

Men ziet dan ook in sommige arrondissementen andere instellingen deze plaat
singen verrichten, zoals de Federatie van Kinderbeschermingsinstellingen te Am-
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sterdam (F.I.K..A.) en in een aantal arrondissementen (Den Haag, Utrecht, Den 
Bosch, Zwolle, Leeuwarden) een aantal voogdij-instellingen via een zgn. kort
lopende voogdij, d.i. een voogdij die na korte tijd overgedragen wordt aan de pleeg
ouders.62 

Uiteraard is er overal nauwe samenwerking met de instellingen voor ongehuwde
moederzorg van wie er ook enige zich met plaatsing bezighouden. 

Uit het onderzoek van het Pedagogisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht in 1968 blijkt dat in dat jaar 1310 (ofwel 14,6% van de 8927 Nederlandse 
voogdijkinderen in pleeggezinnen) in adopticf-pleeggezinnen verbleef. Bij de leef
tijdsklasse 0-5 jaar is dit 892 van de 1667, dus meer dan de helft. Van de 118 voog
dij-instellingen had er één meer dan 100 adoptiefpupillcn, drie hadden er meer dan 
50, twaalf meer dan 20, twintig meer dan 10, zestien meer dan 5 en vijfendertig 
meer dan 1. De instellingen met meer dan 20 adoptiefpupillen behoren tot de mid
delgrote voogdij-instellingen. 

Het is van belang hier op te merken, dat bij de voogdij-instellingen drie catego
rieën 'adoptiefpupillen' voorkomen, nl. : 
1. de van het eerste begin af duidelijke adoptiefplaatsingen ; 
2. de gevallen waarin latere adoptie waarschijnlijk doch niet zeker is door de hou

ding van de moeder of de gezondheid van het kind; 
3. die gevallen waarin eerst na verloop van jaren blijkt, dat adoptie mogelijk en 

aangewezen is. 
Uit een F.I.O.M.-onderzoek in 1967 (en 1968) blijkt, dat 34% van de plaatsingen 
voor adoptie via voogdij-instellingen verliep, (1968: 26% alléén kortlopende voog
dijen). In 11% van de afstandgevallen over dat jaar (1968: 19%) was er in het 
geheel geen maatregel van kinderbescherming vóór de voogdij-opdracht aan de 
aspirant-adoptiefouders. Dit zijn gevallen waarbij de moeder het gezag behoudt tot 
de voogdij-overdracht, ofwel bij een minderjarige moeder de aspirant-adoptief
ouder direct tot voogd wordt benoemd. (Het betreft o.a. kinderen te Amsterdam, 
waar de F.I.K.A. werkt en waar de gemeente de kosten van de eerste plaatsingstijd 
draagt.) 

Nu blijft er nog 55% over. In deze gevallen vertrouwde men de kinderen voor
lopig aan de Raad voor de Kinderbescherming toe (30%) (1968: 47%) en in geval 
van ontheffing soms met plaatsingsmachtiging van het Ministerie van Justitie 
(25%) (1968: 4%). Gewoonlijk wordt na eenjaar de voogdij aan de pleegouders 
opgedragen. 

In deze zo verschillende werkwijzen zou meer uniformiteit wenselijk zijn. Tevens 
is nodig een meer gelijke handelwijze van de instellingen bij de selectie van de 

62. Zie bijv. jaarverslag 1967 R.K. Vereniging voor Kinderbescherming te 's-Hertogenbosch. 
Uit een overzicht over 5 jaar kortlopende voogdijen blijkt dat de gemiddelde duur 23 maanden 
was. (N.B. de verzorgingsperiode in het B.W. was toen 3 jaar). Zie ook mijn enquête 'De Pleeg
ouders en de Voogdij', in : In het belang van het kind, Haarlem z.j. 
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aspirant-adoptiefouders, de plaatsing van het kind en de hiermee samenhangende 
voorbereiding van de adoptie. 

Nadat reeds verschillende pogingen op dit terrein waren ondernomen stelde de 
F.I.O.M. in september 1966 twee commissies in. De ene om de structuur en organi-
satievragen aan te pakken, waaronder ook de centrale registratie van de aanmel
dingen, de tweede om de handelwijze van de instellingen te normeren. De eerste 
commissie publiceerde een interimrapport waarin zij voorstelt: de oprichting van 
één centrale adoptiestichting met regionale bureaus, die alle adoptieplaatsingen zou 
verzorgen en als voogdijvereniging de kortlopende voogdij over de kinderen waar
van de afstand duidelijk is, zou aanvaarden. Dit aantrekkelijke plan heeft nogal 
wat bezwaren ontmoet van de zijde van sommige raden en voogdij-instellingen. Het 
is ook de vraag of de afstandgevallen altijd zo duidelijk te onderscheiden zijn. 
Ook bij oprichting van adoptie-instellingen zullen een aantal twijfelgevallen bij de 
voogdij-instellingen blijven, met wie een nauwe samenwerking noodzakelijk zou 
zijn. 

Persoonlijk zie ik als mogelijkheid dat ook enkele grote voogdij-instellingen door 
specialisatie in dit werk zichzelf adoptie-afdelingen scheppen. Een complicerende 
factor is, dat de voogdij-instellingen bezig zijn de werving van de (meestal) tijdelijke 
- betaalde - pleeggezinnen over te dragen aan regionale pleeggezinnencentrales, 
die alleen werven en de plaatsing van het voogdijkind aan de voogdij-instelling 
overlaten. Nu is het een bekend feit, dat deze werving van pleeggezinnen moeilijk 
verloopt, daar er niet veel aanbod is, terwijl er aan de andere kant wel veel aanbod 
van aspirant-adoptiefouders is. De opvang en werkwijze met deze beide groepen 
verschillen mede daardoor zeer duidelijk. Enige vorm van samenwerking tussen 
deze regionale pleeggezinnencentrales en de te scheppen adoptie-instellingen ligt 
wel in de verwachting. 

Iets minder moeizaam verloopt het werk van de tweede commissie, die de wijze 
van werken in het uitvoerend vlak wil normeren. Deze commissie stelde een inte
rimrapport op, waarin een aantal normen wordt voorgesteld. Getracht is hierbij 
wetenschappelijke inzichten en hedendaagse visies omtrent de rechten van de mens 
en beginselen van behoorlijk beleid tot hun recht te laten komen. Deels dragen zij 
het karakter van waarborgen voor de betrokken personen (biologische ouders, 
aspirant-adoptiefouders, adoptiefkinderen) deels meer van gedragsregels voor de 
instellingen en hun functionarissen. Het is de bedoeling, dat deze normen in het 
werk overal worden aangehouden en bij schending een beroepsmogelijkheid wordt 
geschapen. 

De normen in het eindrapport betreffen : 
- de selectie van de aspirant-adoptiefouders; 
- de plaatsing van de adoptiefkinderen ; 
- de in acht te nemen procedureregels met name bij de behandeling van aanmel

dingen; 
- de voorbereiding van de adoptie. 
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Naast de plaatsingen door instellingen van niet-gehuwdc-moederzorg, de Raden 
voor de Kinderbescherming en de voogdijvcrenigingen, ziet men ook nu nog parti
culiere ongecontroleerde plaatsingen. Hierover is in het verleden vaak geklaagd. 
De F.I.O.M. heeft weten te bereiken dat de dagbladpers geen advertenties dien
aangaande opneemt. Een wettelijk verbod zou hieraan een einde kunnen maken, 
maar voordat dit mogelijk is zal Nederland moeten beschikken over voldoende, 
goed geoutilleerde en van deskundige medewerkers voorziene instellingen op dit 
terrein.63 De vraag kan rijzen, of men ook de moeders zou kunnen verbieden hun 
kind zelf te plaatsen. Ik meen dat er - in het belang van het kind - geen bezwaar is 
tegen een verplicht overleg met een adoptie-instelling, uiteraard naar keuze van 
de moeder. Zoals bekend hebben de aspirant-adoptiefouders al verlof nodig van de 
Raad voor de Kinderbescherming vóór de opname van het kind (art. 1540 W.v.S.). 

Wat houdt een deskundige plaatsing in? Een argument tegen ondeskundige 
plaatsing is uiteraard alleen te ontlenen aan goede plaatsing door deskundige 
krachten. Hoe moet men zich dit voorstellen? Allereerst zal een zo nauwkeurig 
mogelijk verslag over de afkomst wenselijk zijn. Het is aanbevelenswaardig, dat de 
instelling kan beschikken over een deskundige die met erfelijkheidsvragen op de 
hoogte is en kan aangeven, welke factoren bij vader en moeder van belang zijn.64 

Daarnaast is een goed verslag van de voorgeschiedenis wenselijk voor de beoor
deling van de afstand en de informatie die aan de pleegouders verstrekt dient te 
worden. 

Indien een beeld van de ouders is verkregen, medisch, psychologisch en maat
schappelijk, zal het nuttig zijn, dat men enige informatie heeft over het verloop van 
de zwangerschap (zowel in ons land als bijv. in de Verenigde Staten is het controle
bezoek van ongehuwde moeders, dus de prenatale zorg, slecht in verhouding tot die 
van gehuwde vrouwen, hetgeen een der oorzaken zal zijn van de grotere sterfte onder 
onwettige kinderen).65 

Het is nuttig dat een plaatsende instelling beschikt over een medisch adviseur, 
die met de maatschappelijk werkers overleggen kan, zodat deze op hun beurt juiste 
en correcte inlichtingen kunnen verschaffen en misverstanden kunnen wegnemen. 
Een onderzoek van het kind door een kinderarts is gewenst. Van belang is de vraag 
of een psychodiagnostisch onderzoek bij zeer kleine kinderen mogelijk is.66. De 
betrouwbaarheid van de testuitslagen is niet groot. Beter is deze bij ontwikkelings-

63. Zoals bekend verbiedt art. 442a W.v.S. thans alleen de bemiddeling uit winstbejag. 
64. J . van den Bosch, 'Anthropogenetica. Overzicht van de wetenschap en de toepassingen', 

Mens en Onderneming, maart 1959. 
65. Zie voor cijfers het F.I.O.M.-jaarverslag 1964—1965. Aantal doodgeborenen per duizend 

geboorten 1963-1966: bij wettige kinderen: 14,3-13,4—13,1 ; bij onwettige kinderen: 16,5-13,6— 
16,6; vgl. D. Hoogendoom: 'Doodgeboorte en zuigelingensterfte van onwettig geborenen', 
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 105 (1961), 8, p. 376. 

66. Vgl. Wittenborn, t.a.p. ; B. Biber, Life and ways of the seven-year-old, New York 1952; 
R. Stutsman, Mental measurement of preschool children, New York, 1931 ; B.J. Kouwer, Tests 
in de psychologische praktijk, Utrecht 1957. 

53 



VOORBEREIDING ADOPTIE IN NEDERLAND 

tests, zoals die van Bühler en Hetzer , Gesell, Goodenough en M a u r e r , en Stuts

m a n . 6 7 Vergelijk ook de prognoseschaal voor k inderen v a n J . Hoopes , in 1967 

ui tgegeven door de Chi ld Welfare League of Amer ica en in 1969 voor N e d e r l a n d 

bewerkt door F . Smulders (Ui tgave Swets en Zei t l inger) . Deze o m v a t vijf groepen 

tekens ont leend a a n : 

1. n iveau en ontwikkeling familieleden; 

2. medische gegevens rond d e zwangerschap ; 

3 . biologische gegevens r o n d de geboor te ; 

4. he t vroegste biologisch gedrag ; 

5. de gezondheid en voorui tgang n a de geboor te . 6 8 

NEUTRAAL-TERREINPLAATSINGEN 

H e t is gebruikelijk, d a t he t k ind enige tijd n a de geboor te in een kliniek of kinder

huis doorbrengt , t o tda t he t - vaak omstreeks d e zesde m a a n d - word t geplaats t . 

I n die tijd worden de afstand en he t advies inzake ontheffing c.q. voogdi jbenoeming 

a a n d e R a a d voor de Kinderbescherming en de rechter voorgelegd. 

D e kosten d ie deze neutraa l - ter re inplaats ingcn m e t zich m e e brengen k u n n e n 

ui t overheidsgelden w o r d e n bestreden. W a n n e e r een voorlopige toever t rouwing of 

een plaa ts ingsmacht ig ing is verkregen ui t d e Rijkskas, ui t d e gemeentekas wannee r 

een ui tker ing op g rond van de Algemene Bijstandswet is ver leend. 

Als voordeel geldt, d a t m e n het k ind kan observeren en d e moede r d e kans geeft 

zich op de afstand te bezinnen. 

Persoonlijk sluit ik mij a a n bij au teurs die stellen, da t indien niet v a n bezwaren 

blijkt, een onmiddell i jke plaats ing te prefereren is in he t be lang v a n de aanpass ing 

v a n kind en toekomstige ouders . D e integrat ie zal sneller en intenser tot s t and 

komen als een pas geborene een appel doe t op d e la ten te oudergcvoelens en ook he t 

j onge kind is al gevoelig voor wisseling van moederf iguren. 6 9 

67. Ch. Bühler en H. Hetzer, Kleinkindertests, München 1953; Α. Gesell, The mental growth 
of the preschool child. New York, 1925; F. L. Goodenough and K. M. Maurer, The Minnesota 
preschool Scale; R. Stutsman, Mental measurement of preschool children, New York 1931. 

68. Zie S. Karelilz, 'Pediatrics and adoption', en J . Richmond, 'Criteria for predictability', 
beide in Schapiro, t.a.p., vol. I I , 1955. 

69. J . Bowlby, 'Maternal care and mental health', W.H.O., Monograph Series Geneva 1952; 
vgl. L. J . Yarrow and M. S. Goodwin, 'Effects of change in mother figures during infancy on 
personality development', Family and Child Services, Washington 1955; vgl. Μ. E. Fair-
weather, 'Early placement in Adoption', Child Welfare 31 (1952), p. 3-8. B. Kohlsaat en 
A. M.Johnson, 'Some suggestions for practice in infant adoptions', Social Casework 35 (1954), 
no. 3, p. 91-99; K. Dick, 'Towards earlier placement for adoption', Social Casework 36 (1955), 
no. 1, p. 22-26; ΐ,. Lynch and A. E. Mertz, 'Adoptive Placement of infants directly from the 
hospital'. Social Casework 36 (1955), p. 451 e.V.; H. Fradkin and D. Krugman, 'A study of 
adoptive placement for infants, under the three months', Am. Journal of Orthopsychiatry 26 
(І95б)> n o · 7> P- 577~593> A. Y. Мое, 'Reality factors in early placement', Child Welfare 37 
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Alle formaliteiten dienen met het oog hierop geminimaliseerd en versneld te 
worden. 

Opvallend is, dat in de steekproef in 80 van de 283 vonnissen melding wordt ge
maakt van plaatsing binnen één maand, in 27 zelfs binnen één week na de geboorte. 
Aannemelijk is dat dit voor een deel zgn. wilde plaatsingen betrof, daar de officiële 
plaatsingen vóór 1956 veel later plaatshadden. In het materiaal wordt slechts 6 
maal een plaatsingsinstantie genoemd (2 maal Sociale Raad Amsterdam, 2 maal 
F.I.O.M. en 2 maal Raad voor de Kinderbescherming). 

In Nederland werden in 1968 746 kinderen geplaatst bij aspirant-adoptiefouders 
en wel 53% jongens, 47% meisjes. De gemiddelde plaatsingsleeftijd was 6 maan
den. Daarnaast komen nog de opgenomen buitenlandse kinderen. 

3. De pleegouders en de plaatsing 

SELECTIE 

De vragen op het terrein van de selectie van de aspirant-adoptanten van jonge 
kinderen vertonen een geheel ander beeld dan die welke zich voordoen bij het zoe
ken naar pleegouders van oudere kinderen. Het aanbod van hen die graag een jong 
kind willen adopteren is groter dan het aantal beschikbare kinderen. Nauwkeurige 
cijfers zijn hierover niet te geven, omdat wij nog geen adoptie-instellingen kennen, 
die als zodanig erkend zijn en de aanvragen registreren. Of er een milieu-onderzoek 
wordt gedaan, hangt dan ook af van de vraag of de instelling inderdaad binnen af
zienbare tijd een kind beschikbaar heeft. Het selecteren van aspirant-adoptanten 
geschiedt door een hierin getraind maatschappelijk werker, soms bijgestaan door 
een commissie van deskundigen. 

Een enkel woord over de techniek bij deze selectie. Het eerste bezoek kan op het 
bureau van de instelling plaatsvinden. Het is duidelijk, dat de aanvragers iets van 
de instelling vragen en dit komt tot uiting, indien zij het bureau van de instelling 
bezoeken. De maatschappelijk werker moet rekening houden met vanzelfsprekende 
spanningen, die het ter sprake brengen van het verlangen naar een kind mee
brengt. Hij zal de aanvragers op hun gemak dienen te stellen zonder beloften te 
doen en met actieve belangstelling hun relaas volgen, zonder de indruk te wekken 
een vragenlijst bij dit interview af te werken. Hier zal bij kinderloze aanvragers 
onvermijdelijk de kinderloosheid aan de orde komen. Het is nuttig, dat men nagaat 
of de aanvragers weten welke medische hulp hun geboden kan worden. Ik zou hier 
in Nederland niet willen adviseren een indringend gesprek te openen over de 
oorzaken van de kinderloosheid, tenzij de aanvrager uit zichzelf hierover spreekt. 

( 1958), no. 6 ; R. Latimer, 'A new hypothesis in infant adoptive placements', Mental Hygiene 43 
(1959), no. 1, p. 21-32. K. Grossmann, 'Kindererziehung ausserhalb der Familie', Jugendwohl 
50 (1969), p. 385, 414 (literatuuroverzicht). 
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Overigens wijst d e prakti jk uit , da t m e n hierover steeds gemakkelijker spreekt als 

gevolg van een grotere openheid op di t gebied. 7 0 

U i t Amer ikaans r e sea rchmatenaa l is af te leiden, d a t v rouwen die ver t rouwd 

zijn me t d e gedachte , d a t zij zelf door een lichamelijke oorzaak beslist o n \ r u c h t b a a r 

zijn, z ich gemakkelijker openstellen voor een adoptiefkind d a n degenen, die hier

over in onzekerheid verkeren of die gezond zijn en weten, d a t d e oorzaak bij de m a n 

is gelegen.7 1 Paral lel h ie rmee loopt de hypothet ische conclusie van d e studie van 

Bh jham, n a een onderzoek van een aan ta l steriele ech tparen , d ie o m. opmerk t , d a t 

d e g roep v rouwen m e t somatische oorzaak van onvruch tbaa rhe id verhoudingsge

wijs geestelijk gezond ui t de enquê te n a a r voren komt . 7 2 I n bepaa lde gevallen zal 

overleg tussen de huisarts en de adviserende arts van d e instelling, me t ins temming 

van de aanvrager , van veel be lang k u n n e n zijn. 

Bij de selectie zijn u i t e raa rd de mot ieven van betekenis zowel de ui tgesproken als 

d e m i n d e r bewuste . 7 3 T o c h is het d e v r aag of he t wel mogelijk is - indien m e n d e 

vereiste reserve en eerbied ten aanzien v a n een anders in t ieme gevoelens m ach t 

n e e m t - een goed inzicht in de mot ieven te verwerven. D a a r o m kan he t v a n be lang 

zijn voorop te stellen d e v r aag of de aanvrage r als persoon a a n v a a r d b a a r is. T e g e n 

een onderzoek door of selectiegesprek m e t een psycholoog lijkt mij weinig bezwaar 

te maken . M e n zou deze situatie k u n n e n vergelijken m e t een sollicitatie. Goed 

maatschappel i jk onderzoek k a n zeker a a n he t l icht b rengen of i emand in s taat is 

zich maatschappel i jk te h a n d h a v e n , no rmale relaties a a n te knopen en te hebben 

m e t kennissen, familie, k inderen in he t a lgemeen. Veelzeggend kan zijn de wijze 

w a a r o p gesproken w o r d t over d e adopt ie en he t adoptiefkind, m e t ande re woorden 

d e m a t e v a n realiteitszin die hierui t spreekt. D e gesprekken k u n n e n immers tevens 

d ienen tot he t geven v a n goede informatie over d e adopt ie . M e t n a m e het p u n t v a n 

de voorl icht ing van he t k ind over zijn afkomst zal ter sprake komen Soms word t wel 

gesteld, d a t pleegouders me t ongunst ige j eugderva r ingen minde r geschikt zouden 

zijn d a n zij d ie een gelukkige j e u g d h a d d e n . Onaannemel i jk is di t met .7* D e ge

zondheid v a n de a sp i r an tadop tan ten is een belangrijk d ing. I n het bu i t en land be 

s taan h i e romt ren t soms formele voorschriften, doch in ons l and niet . Ik v e r n a m v a n 

70 С G Blaauw, 'Selectie van aspirant adoptiefouders', Mozaïek 20 (1969), ρ 146-160 
71 Vgl R Brenner, Child Adoption Research Committee, Ine , A follow-up study of adoptive 

families, New York 1951 
72 Η Bhjham, Psychosomatische factoren in het steriele huwelijk, Groningen 1961 
73 H M D Aronson en G Howard, 'Evaluating adoptive applicants', Child Welfare 34 

(1955), no 2 ρ 1-6, D Bneland, 'Practices in selecting adoptive parents', Child Welfare 38 
(1959), no 5, F G Brown, 'What do we seek in adoptive parents', Soc Casework 32 (1951), 
no 4, ρ 155-161, I M Josselyn, 'Evaluating motrves of foster parents', Child Welfare 31 
(1952), no 2, Southampton Discussion Group, 'Motives in adoption, Why do people want to 
adopt children'', Social Work 33 (1952), no 2, ρ 669 en no 3, ρ 68д, vgl S J Beck, 'Eva
luating an individual's capacity for parenthood', Schapiro, A study of adoption practice, Vol 
I I , J Noel Bonnet, La selection des parents adoptifs. Pans 1959. 

74 I Alten publiceerde hierover in De Koepel, 1957 Haar cijfermateriaal geeft echter bij 
kritische analyse geen steun aan deze conclusie 
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een deskundige, dat de instellingen in ons land soms tekortschieten m hun aandacht 
voor dit aspect. 

Naast het eerste bezoek aan de instelling is uiteraard ook huisbezoek wenselijk. 
Bij het navraag doen bij anderen, referentie-adressen, is het van belang dat men 
zich van de instemming van de client vergewist. Ik acht de controle op sociaal-ge-
accepteerd-zijn onmisbaar, hoezeer ik wel zie en ervaren heb, dat vooroordelen etc. 
bij de inhchtingenbronnen een rol spelen. Men hoort wel eens de stelling, dat naar
mate iemands bekwaamheid in het interviewen van cliënten toeneemt, deze inlich
tingen van derden van minder belang zijn. Ik zou liever zien, dat een toename in 
bekwaamheid ook een toename in bescheidenheid en voorzichtigheid inhoudt De 
psycholoog Eysenck wijst erop, dat het interview zeer beperkte waarde heeft en 
vooral omgangskwahteiten meet.75 

De met-biologisch sterielen onder de kinderlozen behoren uiteraard niet uit
gesloten te worden, wel zal een goed onderzoek bij hen plaats moeten hebben. De 
selectie zou gebaat zijn bij meer studies over het kinderloze echtpaar. Samenhang 
met een persoonlijkheidsstructuur die mmder geschikt is voor het ouderschap, is 
immers met uitgesloten. Enerzijds kan er samenhang zijn met de oorzaken van kin
derloosheid, anderzijds kan dit laatste slecht verwerkt zijn en mede een aanleiding 
tot een minder aangepaste levenshouding. De maatschappelijk werker moet in deze 
gevallen kunnen steunen op het advies van psycholoog en/of psychiater. Wanneer 
deze aan de adoptie-instelling zijn verbonden, is het contact met de behandelende 
huisarts, specialist etc. veel gemakkelijker. 

Het verdient m.i. aanbeveling aspirant-pleegouders duidelijk te laten weten, dat 
zij geschikt zijn bevonden en voor welk soort kinderen, ook al is er op het moment 
geen kind beschikbaar. Dit brengt ons dadelijk op de vraag, hoe kandidaten afge
wezen dienen te worden. Dit vereist een grote bekwaamheid in de sociale omgang. 
Dorothy Hutchinson geeft goede wenken en voorbeelden in het hoofdstuk, 'Refu
sing foster parents' van haar boek: In Quest of Foster Parents.76 De client voelt 
zelfs een weigering om leeftijdsredenen reeds snel als een persoonlijke krenking. De 
onzekerheid bij de client wordt zeker verhoogd door het geven van vage redenen en 
het is ook verstandig de waarheid te zeggen aan hen die deze kunnen verdragen, 
maar daarnaast kan veel goed worden gedaan door een positieve benadering. Men 
kan in sommige gevallen wijzen op oplossingen die voor de client meer geëigend 
zijn dan adoptie en hem verwijzen naar een andere instantie. 

Het is zeker nuttig, dat adoptie-instellingen beschikken over een centraal punt, 
waar zij hun afwijzingen kunnen doorgeven, zodat vermeden wordt dat ongeschikte 
kandidaten van de ene instelling naar de andere gaan. Wij zijn ervan uitgegaan, dat 
de selecterende maatschappelijk werker door goede supervisie en gesteund door 

75 Zie H J Eysenck, 'Uses and abuses of psychology', Harmondsworth 1957 Nederlandse 
vertaling Gebruik en misbruik van de psychologie, Utrecht 1965, ρ 92 e ν 

76. Vgl ook R Michaels, 'Casework considerations in rejecting the adoption application', 
Social Casework 28 (1947), ρ 370-376 
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advies van deskundigen het gevaar van subjectieve maatstaven heeft Ieren onder
kennen en in rekening brengen. 

Daarbij dient in het oog te worden gehouden, dat de aspirant-adoptiefouders geen 
cliënten in de gebruikelijke betekenis van dit woord bij het maatschappelijk werk 
zijn. Zij zijn geen hulpzoekenden met sociale problemen en willen ook niet als zo
danig behandeld worden. Toch zijn de methodische uitgangspunten van de agogie 
hier wel van toepassing. De bekende beginselen als respect voor de ander en zijn 
recht eigen leven te bepalen, rekeninghouden met de groei van de ander en zijn 
wijze van beleven van de situatie, het scheppen van een vertrouwensrelatie, waarbij 
men tezamen de juiste oplossingen nastreeft in een democratisch partnerschap, al 
deze principen zijn hier bij uitstek van toepassing. 

De groei naar meer zelfinzicht en scherper besef van eigen wensen en levens
plannen kan in onderling contact worden bevorderd door vragen en door voorlich
ting. De verhouding is er een van wederzijdse informatie over mogelijkheden en 
realiteiten. Indien zou blijken, dat de aspirant-adoptiefouders meer problemen heb
ben dan acceptabel is met het oog op hun verzoek en hulp behoeven van derden, 
dan is verwijzing naar een geëigende instelling wenselijk. Wel kan men tot de taak 
van de adoptie-instelling rekenen de voorbereiding tot het ouderschap in persoon
lijke gesprekken en eventueel in groepscontacten met medewerking van adoptief
ouders. Degenen die zich aangemeld hebben en nog niet in 'studie' genomen zijn, 
zouden eveneens centraal geregistreerd moeten worden. Men kan door goede voor
lichting eventueel groepsgewijs, de wachttijd dragelijk maken en misschien verwij
zen naar een instelling die adoptanten nodig heeft. 

Indien aanstaande adoptanten aanvaard zijn door de instelling, rijst de vraag, 
welk kind het best bij hen past. Het zelf uitzoeken kinderen behoort ook al vanwege 
het geringe aantal, in het buitenland en ook hier, tot de uitzonderingen. De ge
dachte roept ook een zekere tegenzin op. Toch is het wel zo, dat men zeker rekening 
moet houden met een vaak moeilijk rationeel te bekijken sympathie of antipathie. 
Deze laatste kán berusten op een innerlijk nog niet openstaan voor adoptie en is 
voor de werker een punt, dat hulp kan wettigen of de conclusie, dat er beter nog ge
wacht kan worden. Toch wil het mij voorkomen, dat ook andere factoren een rol 
kunnen spelen. Sommige mensen hebben een weinig beredeneerbare voorkeur voor 
blonde of donkere, dan wel roodharigen. Halfbloeden scheppen uiteraard speciale 
problemen. Ook als het gezin volledig openstaat voor een dergelijk kind, blijven de 
maatschappelijke status e t c , waarover later meer. Men zal toch in het belang van 
het kind rekening moeten houden met voorkeur en tegenzin bij de cliënten, ook als 
deze binnen zodanige grenzen vallen, dat het echtpaar daardoor niet onaanvaard
baar als aspirant-ouders wordt. 

Het is interessant de uitslag te vernemen van een in 1954 gehouden enquête bij 
Amerikaanse adoptie-instellingen naar de factoren die door hen in aanmerking 
werden genomen bij de pogingen het juiste kind bij de juiste pleegouders te plaat
sen. Op één na alle 254 antwoorden wijzen op de (verwachte) intelligentie. Bij 240 
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op 253 antwoorden wordt de godsdienst genoemd, bij 240 op 250 het ras. Bij 235 op 
247 antwoorden is sprake van aard, karakter. Dan volgen, in volgorde van de mate 
van belang, die de instellingen eraan toekennen, milieu, uiterlijke gelijkenis, ge
ografische afstand tot de ouders, cultuur, nationaliteit, uiterlijk van de familie van 
het k ind." 

Over intelligentie een enkel woord. Het is een strijdvraag of men een kind waarvan 
bekend is, dat de natuurlijke ouders een meer dan middelmatige intelligentie heb
ben, het beste in een soortgelijk gezin kan plaatsen dan wel of men dit niet als 
plaatsingsfactor moet tellen. Persoonlijk ben ik een voorstander van rekeninghou· 
den met dit punt zonder verwachtingen te wekken bij de pleegouders. Men kiest 
op deze wijze een veilige weg in de praktijk en de voorstanders kunnen met name 
wijzen op de tweeling-onderzoekingen op dit terrein gedaan. 

De godsdienst speelt uiteraard ook een rol bij het samenbrengen van kind en ouders. 
Op vele plaatsen in ons kinderrecht wordt het voorschrift gegeven rekening te hou
den met de godsdienst van het kind. De praktijk houdt bij de plaatsing ook rekening 
met de godsdienst. In de Verenigde Staten schrijven de wetten in sommige staten 
dit uitdrukkelijk voor.79 De natuurlijke ouder heeft in dit opzicht een belangrijke 
stem, voortvloeiend uit zijn verantwoordelijkheid, om als hij afstand doet, de toe
komst van het kind naar zijn beste kunnen te waarborgen.79 Op de Nationale 
Adoptieconferentic gehouden in 1955 in de Verenigde Staten was er veel instem
ming (wide agreement) met de opinie, dat het kind geplaatst dient te worden bij 
pleegouders van dezelfde godsdienst als de natuurlijke ouder(s). Bij vondelingen 
heeft men in New York, dat ongeveer voor ¡/3 joods, I/3 katholiek en I/3 protestant is, 
vroeger de gewoonte gehad het eerste kind aan te merken als joods, het tweede als 
katholiek, het derde als protestant etc. 

In de joodse cultuur heeft de adoptieproblematiek nog een specifiek karakter, 
o.a. door de eigen, joodse beantwoording van de vraag, of een kind tot het joodse 
volk behoort. Abraham Duker geeft hiervoor interessante beschouwingen in een 
artikel Jewish attitudes to child adoption.80 In Europa heeft de tragiek van het 
joodse volk nog een nasleep gehad in de wrijvingen over het lot van joodse wezen, 
opgevoed door christengezinnen, zoals de kinderen Finally, Beekman. 

Het belang, in de samenleving aan de godsdienst gehecht, heeft ook geleid tot 
confessionele adoptie-instellingen, die wij in vrijwel alle westerse landen aantreffen 

De voor de hand liggende gedachte om het kind te plaatsen in een gezin van de
zelfde godsdienst als de moeder (ouders) kan de verschillen tussen vraag en aanbod 

77. Schapiro, A study of Adoptive Practice, Vol. I, p. 84. 
78. Zie Schapiro, t.a.p. vol. II , p. 123 e.v. 
79. Zie ook Ch. Petit : 'De Godsdienst in de rechtstoepassing', R.M. Themis 1951, p . 306-321. 
80. Schapiro, A study of adoption practice, Vol. II , p . 134. 
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nog versterken.81 In Engeland bijv. komen onder de immigranten meer ongehuw
de moeders voor als gevolg van de aanpassingsmoeilijkheden, die immigranten door
maken. Gevolg hiervan is, dat door de godsdienstige samenstelling van de immi-
grantengroepen een 'overschot' van baby's van bepaalde godsdiensten en 'tekorten' 
aan andere ontstaan zijn. 

Indien de moeder geen bezwaar heeft, kan men bij een echtpaar van een andere 
godsdienst plaatsen. Het is niet altijd mogelijk aan haar voorkeur te voldoen. De 
belangen van het kind kunnen met zich meebrengen, dat men niet blijft wachten 
totdat er eindelijk een echtpaar van dezelfde confessie beschikbaar is. Dit kan zich 
met name voordoen bij kleinere groeperingen. Men kan zich voorstellen, dat de 
moeder erop staat en bijv. weigert zich te laten ontheffen indien deze voorwaarde 
niet vervuld is. In sommige gevallen kan interlandelijke plaatsing dan uitkomst 
bieden. Vaker zal de oplossing toch in het land zelf door navraag bij andere instel
lingen gevonden kunnen worden. 

Zo hoort men wel eens, dat er in de praktijk in Nederland soms te weinig aanbod 
blijkt te zijn van katholieke gegadigden voor een kind. Zoals bekend is er in het 
algemeen veel meer aanbod dan er kinderen beschikbaar zijn. Een afwijkend per
centage onvrijwillig kinderlozen onder katholieken is niet waarschijnlijk, doch niet 
uitgesloten, daar dit ook samenhangt met sociale factoren als huwelijksleeftijd. De 
statistieken van het C.B.S. over 1956-1963 geven geen grote ondervertegenwoordi
ging van katholieken onder de adoptanten, nl. 34,6%. Het percentage katholieken 
onder de onwettig geborenen is niet hoger dan het bevolkingspercentage, nl. over 
1962 en 1963 41,6%. Een verklaring zou kunnen zijn, dat de afstand bij katholieke 
meisjes meer voorkomt. Een andere hypothese is dat de animo tot adopteren in deze 
kring wat geringer is. 

Lezenswaard is wat H. David Kirk hierover in zijn boek 'Shared fate' ('Lotsver
bonden') opmerkt. Hij haalt enige onderzoekers aan, die o.a. na sociologisch onder
zoek onder studenten aantoonden, dat in de Verenigde Staten sommige bevolkings
groepen, met name joden en katholieken, meer waarde bleken te hechten aan fami
liebanden dan anderen. Een gevolg is, naast grotere bereidheid tot steun aan ver
wanten, enige aarzeling ten opzichte van de adoptie vooral van jongens, die immers 
geen echte 'stamhouder' zijn. Het zou interessant zijn te onderzoeken of dit meer 
traditionele waardepatroon in ons land ook bij bepaalde bevolkingsgroepen meer 
wordt aangetroffen dan bij andere en of dit eveneens invloed heeft op de houding 
tegenover de adoptie. 

Dezelfde moeilijkheid doet zich voor, als men het 'raí' als plaatsingsfactor laat 
gelden. Trouwens of men als instelling wil of niet, het ras is een factor, in ieder land 
van andere betekenis, maar van betekenis overal. Vraag en aanbod lopen in binnen-

81. Sommige Staten in de Verenigde Staten kennen wettelijke voorschriften op dit punt. Er 
zijn auteurs die menen, dat dit in strijd met de constitutie is. Dit zal men eerder moeten aanne
men van verbodsbepalingen over adoptie tussen 'rassen'. 
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en bu i t en land niet paral le l . K inde ren v a n niet -blanke rassen worden over de gehele 

were ld moeilijker geplaatst , d a a r d e v raag juis t van kinderlozen van het b lanke ras 

vooral afkomstig is. D e adopt ie van niet -blanke k inderen kan een mee r soepel ver

loop h e b b e n , n a a r m a t e de rassendiscriminatie in de wereld in het sociale leven v a n 

m i n d e r betekenis gaa t worden . Anderzi jds kan een royaal a a n v a a r d e n van een kind 

van een a n d e r ras een voorbeeld zijn voor d e gemeenschap . O p di t p u n t zij m e n 

echter wel voorzichtig. H e t be lang v a n de betrokken k inderen m a g niet worden 

opgeofferd a a n een zucht tot demonst ra t ie op di t terrein, w a a r v a n wel voorbeelden 

te v inden zijn. Adopt ie blijve doel in zich, geen middel tot p r o p a g a n d a . 

Interessant en ook voor ons l and me t zijn Indo-eu ropeanen en Westindiërs leer

z a a m , zijn d e e rvar ingen in a n d e r e l anden o p di t p u n t opgedaan . Zo kan m e n be

schouwingen v inden omt ren t adop t ie van negerkinderen, K o r e a n e n , Puer tor icanen , 

I n d i a n e n en velerlei halfbloeden en andere k inderen van gemengd bloed. 8 2 M e n 

is thans minde r huiver ig d a n vroeger kinderen me t blank voorkomen, doch me t een 

pe rcen tage negerbloed, in b lanke gezinnen te plaatsen. Amer ikaanse erfelijkheids-

deskundigen ach ten d e angst voor donkere afstammelingen niet reëel, indien deze 

k inderen me t b lanke pa r tne rs huwen . 8 3 

H e t milieu als factor bij de plaats ing roept v ragen op . Bij in p r inc ipe tijdelijke ge-

zinsverpleging, zoals bij d e voogdijverenigingen is het een zeer belangrijk p u n t , da t 

d e kinderen in ongeveer gelijk mil ieu worden opgevoed. I m m e r s deze kinderen zijn 

vaak reeds gewend a a n een bepaa lde sfeer en komen dikwijls weer terug in he t 

mil ieu. V a n d a a r d a t m e n terecht al te grote verschillen in levenssfeer vermijdt . 

Sommigen zet ten deze werkwijze ook zonder meer door bij adopt ieplaats ingen. Di t 

is onjuist. Voor k inderen die pas geboren zijn, voor zover bekend gezond en n o r m a a l 

v a n aanleg is geen gelijksoortig mil ieu noodzakelijk. H e t is natuurl i jk wel mogelijk, 

d a t m e n zekere verwacht ingen heeft omt ren t de capaci te i ten van het kind en een 

gezin zoekt w a a r i n deze capaci te i ten he t best tot h u n recht zullen komen enerzijds 

en w a a r i n a a n de a n d e r e kan t geen overdreven eisen zullen worden gesteld. W a t d i t 

laatste betreft : he t is goed gezinnen die een vooraans taande positie in de m a a t 

schappij innemen , kritisch te bezien op het p u n t van de eisen, w a a r a a n een pleeg

k ind in h u n ogen moe t voldoen, wil he t de liefde bewaren . Dwaashe id is het , zoals 

ook gebeur t , deze gezinnen zonder meer als ongeschikt te beschouwen. 

82. A. Lyslo, 'Adoptive placement of American Indian Children with non-Indian families', 
Child Welfare 40 ( ідбі), no. 5 en 6; 'Adoption of oriental children by American white families, 
an edited transcript of a symposium held under the auspice of International Social Service on 
May 1, 1959; New York, C.W.L.A. i960; D. Fanshel, 'A study in negro adoption', C.W.L.A., 
New York 1957; L. B. Graham, 'Children from Japan in American homes', Paper presented at 
the 1957 Nat. Conf. on Soc. Welfare, Toronto, School of Social Work, 1957; M. A. Valk, 
'Korean-American Children in American adoptive homes', New York, C.W.L.A. 1957. 

83. H. L. Schapiro, 'Anthropology and adoption practice', in M. Schapiro, A study of adoption 
practice. Vol. II p. 34. 
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Het volgende punt: de uiterlijke gelijkenis is de aandacht waard. Op het eerste ge
zicht is er veel voor te zeggen 'kunstmatige' gezinnen zo 'echt' mogelijk te maken en 
dus te streven naar een zekere gelijkheid in uiterlijk. De kans op gevoelens van ge
bondenheid lijkt groter, het voorkomt vele onnodige vragen van buitenstaanders 
etc. Dit is stellig waar, doch hiermee is de zaak niet uitputtend behandeld. Trimbos 
wees er in navolging van Kirk op, dat vele pleegouders een neiging hebben - een 
'defensiemechanisme' van het pleeggezin wordt het zelfs genoemd - , om de realiteit 
te miskennen, de eigen onvruchtbaarheid te verdringen en de adoptie slechts te 
willen zien als middel tot het hebben van een eigen kind.84 Wat hiervan zij, de 
moeizaamheid waarmee sommige pleegouders tot voorlichting van het kind over 
zijn status komen, is bekend. Het zoeken nu van gelijkenis zou aan deze tendens 
tegemoet kunnen komen, terwijl juist het aanvaarden van verschillen zou kunnen 
leiden tot een meer open instelling. Ik kan hiermee instemmen, maar blijf toch wel -
bij een gezonde instelling van de pleegouders - waarde toekennen aan uiterlijke 
gelij kheidsfactoren. 

De geografische afstand tot de natuurlijke oudcr(s) kan een factor van belang zijn ter 
voorkoming van bijv. ongewenste contacten van het kind met broers of zusters. 
'Verliefdheid' op een halfzuster is in Engeland reeds voorgekomen. Soms is ook 
contact met de eigen ouders in het geheel niet wenselijk. Ook moet men denken aan 
de kans, dat buitenstaanders door gelijkenis of geruchten de oorspronkelijke ver
wantschap achterhalen. 

Cultuur en nationaliteit komen ter sprake bij de behandeling van interlandelijke 
plaatsingen. 

Wij willen hier nog wijzen op onderzoek naar de beoordeling van aspirant-adoptief
ouders door maatschappelijk werkers. 

T. Bradley van de Columbia University School of Social Work deed in de Ver
enigde Staten een dergelijke studie.85 Haar onderzoek betrof 398 echtparen en 
strekte zich uit over 1963, 1964 en 1965. Acht instellingen werden bezien. Bij de 
meesten werden de echtparen geïnterviewd door één persoon. De helft van de 87 
maatschappelijk werkers was gehuwd, gemiddelde leeftijd 41 jaar. 37% had zelf 
kinderen. Meer dan de helft had een master degree. Gemiddeld hadden zij 8 jaar 
ervaring in maatschappelijk werk en ongeveer 3 in adoptiewerk. Gemiddeld waren 
er 4 gesprekken per echtpaar. 

84. C. J . B. J . Trimbos, 'Sociaal-psychologische beschouwingen over adoptie', Maandschrift 
voor Kindergeneeskunde 28 (i960), no. 9, p. 314; H. D. Kirk, 'Λ dilemma of adoptive 
parenthood, incongruous role obligations', Marriage and Family Living 21 (1959), p. 316. 

85. T. Bradley, 'An exploration of Caseworker's Perceptions of adoptive applicants', Child 
Welfare 45 (1966), no. 8, p. 433-443; zie ook H. S. Maas, 'The successful adoptive parent 
applicant', Social work V (i960), no. i , p . 14-20; en Λ. Kaduskin, 'A study of adoptive parents 
of hard to place children', Social Casework 43 (1962), p. 227. 
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De echtparen stamden in meerderheid uit gezinnen met meer kinderen. Zij wer
den gemakkelijker geaccepteerd, wanneer medische onvruchtbaarheid vaststond of 
waarschijnlijk was. Zij meldden zich gemiddeld 16 maanden nadat zij dit wisten. 
67% werd geschikt geacht. Bezien werd de voorspellende waarde van de conclusie 
van het eerste interview ten opzichte van de eindconclusie. De correlatie was . 42. 

Na de goedkeuring was er gemiddeld een periode van ongeveer 8 maanden voor
dat het kind werd geplaatst. Dit kind was gemiddeld ongeveer 5 maanden oud. 
67% w a s J o n g e r d311 6 maanden.86 In het totaal werden bij deze echtparen meer 
dan 200 kinderen geplaatst. Opvallend was dat de maatschappelijk werkers geneigd 
waren de 'beste' kinderen ook bij de 'beste' gegadigden te plaatsen. 

Brieland onderzocht de mate van overeenstemming in de beoordeling van gega
digden door maatschappelijk werkers.87 184 maatschappelijk werkers uit heel de 
Verenigde Staten gaven hun oordeel over een bandopname betreffende vijf echt
paren. Er was een duidelijke overeenstemming, gemiddeld 74%. 

Wie garandeert echter, dat hier niet een communis opinio een rol speelde, die 
niet correspondeert met een objectief juist oordeel? 

HULP BIJ DE PLAATSING 

Indien de instelling een geschikt echtpaar voor een bepaald kind heeft gevonden, 
volgt de plaatsing. Zoals boven gezegd kan de maatschappelijk werker soms hulp 
bieden bij de eerste kennismaking.88 Het kan ook van betekenis zijn de reacties op 
deze kennismaking te vernemen. Dorothy Hutchinson geeft in haar boek ' In Quest 
of Foster Parents' duidelijke voorbeelden van het verloop van een dergelijke kennis
making.89 

Men moet de gevoelens, die met name de kinderloze vrouw hierbij moet ver
werken niet minimaliseren. De eigenlijke, reële confrontatie met en beleving van de 
eigen kinderloosheid vindt dan plaats. Ook voor het jonge kind zal een geleidelijk 
kennismaken van belang zijn om een juiste moeder-kindrelatie met de daaraan 
eigen volkomen geborgenheid een kans op groei te geven. Bij oudere kinderen is een 
geleidelijke overgang uiteraard nog meer wenselijk. 

De taak van de instelling is steeds weer het behulpzaam zijn bij de groei van een 
goede band.90 De relatie tot de pleegouders is nodig om deze tot nuchter besef van 

86. In de Verenigde Staten was deze plaatsingstijd in 1962 gemiddeld minder dan 3 maanden' 
87. D. Brieland, 'An experimental study of the selection of adoptive parents at intake" 

C.W.L.A., New York 1959. 
88. V. W. Bernard, 'First sight of the child by prospective parents as a crucial phase in adopt

ion', Journal of Orthopsychiatry 15, april 1945. 
89. D. Hutchinson, In quest of foster parents, a point of view on homefinding, Columbia 

University Press, New York 1943. 
90. Zie L. Rainer, 'Helping the Child and the adoptive parents in the initial placement', 

Child Welfare 30 (1951), no. 7, p . 6-8. 
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werkelijkheid te brengen, hen over het kind in te lichten, hen zo nodig hun kinder
loosheid te helpen verwerken, hen bemoedigen bij de soms moeizame aanpassing 
van het kind. Ook het oudere kind kan van de maatschappelijk werker hulp ont
vangen.91 

Een moeilijk punt bij deze contacten is het geven van inlichtingen over de voor
geschiedenis van het kind. De periode vóór de plaatsing is er een van wederzijdse 
kennismaking. Wil de maatschappelijk werker zekerheid, dat hij met deze pleeg
ouders niet tè grote risico's neemt, anderzijds willen de pleegouders zich vrijwaren 
voor een kind met te ongunstige voorgeschiedenis. Openheid van beide zijden is 
zeer belangrijk.92 

De maatschappelijk werker moet zich vooral afvragen wat voor de pleegouders 
van belang is.93 Zo zijn concrete gegevens over uiterlijk, gewoonten, begaafdheid 
e.d. van de natuurlijke ouders van belang. Hierdoor kunnen de pleegouders zich 
een beeld vormen van de achtergrond van het kind en zijn zij ook in staat het kind 
later inlichtingen te geven. Een foto van een der ouders lijkt in dit verband wel 
nuttig. 

De maatschappelijk werker behoort op het punt van de erfelijkheid populaire 
misvattingen weg te nemen, vooral de mening, dat het kind van een ongehuwde 
moeder later seksuele moeilijkheden zal geven. Bepaalde zaken die ongunstig zou
den werken en in werkelijkheid niet van belang zijn, behoeven niet te worden ver
meld, bijv. concrete misdragingen van een ouder. 

Indien de ouder als ouder ongeschikt is, moet men wel duidelijk maken waardoor 
hij ongeschikt is en zo mogelijk enige verklaring geven vanuit opvoeding of milieu 
van deze ouder. Als een kind bloedschennig is, wordt dit ook wel aan de huisarts 
doorgegeven. 

In dit verband rijst de vraag naar de geheimhouding bij de adoptie. Moeten de 
pleegouders onkundig zijn van de woonplaats en het adres van de moeder/ouder? 
Men zal dit van geval tot geval zorgvuldig moeten bezien. Openheid is goed, maar 
dient het ergens toe, de mogelijkheid te openen, dat het kind contact zoekt met een 
figuur die het alleen ten ongunste zou kunnen beïnvloeden? Omgekeerd ligt dit 
nog moeilijker. Moet men na de afstand de moeder het adres van het kind geven? 
Ook hier zij men voorzichtig en nuchter. 

In de Verenigde Staten en ook in Engeland heeft men als vaste stelregel, dat de 
instelling alléén de herkomst van het kind kent en men acht de geheimhouding op 
dit punt de basis van een goede adoptieregeling.94 Zover zou ik niet willen gaan, 

91. Voor een geleidelijke plaatsing vgl. R. Andrews, 'The transitional method ¡η the adoption 
placement of older infants and young toddlers', Child Welfare^ (i96i),no. 5, p. 15. 

92. Zie ook M.v.T. II, Zitting 1953-1954, Wetsontwerp 3530, no. 3, p. 7. 
93. Vgl. voor Amerikaanse opvattingen hieromtrent: L. B. Gostin, 'The history-giving inter

view in adoption procedures', Social Casework 35 (1954), р. 393-400. 
94. Vgl. J. Bowlby, Maternal Care and Mental Health, World Health Organization, Geneva 

1952, p. 106 'seems no doubt that this is essential' 'absolute secrecy'; 00k Helen Fradkin, 
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zeker niet in díe gevallen, waarin geen ongunstige invloed van de kant van de na
tuurlijke ouders te vrezen is. Men zij wel voorzichtig met overigens goedwillende, 
doch onevenwichtige moeders. Te veel nadruk op de geheimhouding als een soort 
principe bij de adoptie heeft het bezwaar, dat de tendens van sommige pleegouders 
om de realiteit te miskennen, in de hand wordt gewerkt ten nadele van gezonde 
verhoudingen. Dit komt dan met name bij de kwestie van de statusvoorlichting tot 
uiting. 

De eigenlijke komst van het kind is voor de pleegouders een gezinsgebeuren van 
intieme aard, waarbij de maatschappelijk werker de nodige reserve zal dienen te 
betrachten. Een eenvoudige kennisgeving voorkomt allerlei uitleg voor de pleeg
ouders aan de buitenwereld. Misschien is er vooral de eerste tijd behoefte aan enige 
steun, de maatschappelijk werker zal dit moeten aanvoelen en zich beschikbaar 
houden, zonder zich op te dringen. Het kind maakt eveneens een tijd door van aan
passing thuis, op school en in de buurt als het al wat ouder is. Verschillende pleeg
ouders gaven hier in ons land als hun mening te kennen, dat het in zo'n situatie te 
veel voor het kind is, wanneer het ook direct naar een nieuwe school wordt ge
stuurd. Plaatsing vóór een vakantieperiode is beter, ook kan men het kind eerst 
even thuis houden in overleg met de school of huisarts.95 

Over deze hulpverlening bij de plaatsing zijn in de Verenigde Staten enquêtes 
ingesteld. Daaruit blijkt duidelijk, dat het minder juist is, als deze hulpverlening 
uitgaat van een instantie die later de rechter adviseert omtrent de definitieve adop
tie. In dat geval zal men namelijk iedere dienstverlening als controle kunnen opvat
ten. Met name geldt dit voor de hulp die sommige pleegouders behoeven bij de 
statusvoorlichting. Verder bleek, dat de behoefte aan contact sterk verminderd was 
als een tweede kind werd opgenomen. De aanpassing verliep dan ook veel gemakke
lijker.96 

Een enkel woord nog over moeilijk plaatsbare kinderen. Hieronder vallen kinderen 
van 'coloured' ouders, kinderen met lichamelijke of psychische gebreken en al wat 
oudere kinderen, vooral boven io jaar. In de praktijk is het wenselijk de eisen die 
men aan de pleegouders stelt op het punt van financiën, huis, stabiliteit, gezond
heid, jeugdigheid etc. veel soepeler te hanteren bij moeilijk plaatsbare kinderen.97 

Het wordt vaak een echt zoeken naar een gezin, zoals de voogdijverenigingen dat 

'Protecting the child's identity', Child Welfare 37 (1958), no. ia; M. Kornitzer, Adoption 
and Family Life, Londen 1968, passim. Zij uit ernstige bezwaren tegen deze stelregel. 

95. Vgl. voor de Verenigde Staten: A. W. Frankl, 'Work with adoptive parents, the importan
ce of helping adoptive parents with problems of the child's early adjustment in school and in the 
community', Child Welfare, 38 (1959), no. 4, p. 16. 

96. E. S. Zober, E. S. Turner, K. B. Wheeler, 'Post placement service for adoptive families', 
Child Welfare 40 (1961), no. 4, p. 29. 

97. Zie M. Schapiro Adoption of children with special needs, New York, 1957 (C.W.L.A.). 
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kennen.98 Toch is dit moeizaam zoeken en soms moeilijk begeleiden van pleegge
zinnen de moeite waard voor kinderen die reeds veel hebben meegemaakt en zich 
niet gemakkelijk aanpassen, maar echte ouders nodig hebben." 

Het is belangrijk, dat de voogdij verenigingen zorgvuldig nagaan of er onder de 
pupillen zijn, die in aanmerking komen voor adoptie. Het kan zijn dat tijdens het 
verloop van de voogdij steeds duidelijker wordt, dat herstel nooit zal plaatsvinden. 
Het kan voorkomen, dat plaatsing in een pleeggezin op kosten van de vereniging zo 
uitstekend aanslaat, dat na enige jaren voogdij-overdracht plaats kan vinden. In 
twijfelgevallen, wanneer herstel onzeker is, dient men bij het plaatsen in pleegge
zinnen de adoptievoorwaarden in het oog te houden, daar de plaatsing later blij
vend zou kunnen worden.100 

O p het terrein van de plaatsing van gebrekkige kinderen is in ons land naar mijn 
indruk nog slechts weinig gedaan. Een enkele maal is een debiel kind geadopteerd. 
In de jurisprudentie komt een doofstom meisje voor (Rb. Amsterdam 30-6-1960, 
N.J . i960, 507). Doofstomheid is een recessief overervende factor. Of de pleegou
ders vóór de plaatsing van dit risico hebben geweten? Familie-onderzoek had hier 
vermoedelijk informatie kunnen brengen. 

Adoptie van incest-kinderen komt ook in Nederland voor. Zoals eerder vermeld 
wordt hier wel antropogenctisch advies gevraagd. Soms brengt medisch onderzoek 
al veel aan het licht. Een Amerikaans onderzoek vergeleek 18 kinderen uit incest 
geboren met een controlegroep. Van de incestkinderen stierven drie zeer jong, één 
had een hazelip, blindheid en doofheid kwamen voor, ernstige achterlijkheid, 
heupgebreken, achterstand in ontwikkeling. Toch werden 8 in adoptiefgezinnen 
geplaatst, waarvan 7 volkomen gezond. Bij de controlegroep zien wij een geheel 
ander beeld: geen sterfgevallen, geen zware achterlijkheid, 75 tot 80% was zonder 
meer geschikt voor adoptie.101 

4. Het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming 

De procedure vangt aan met het verzoekschrift, waarvoor de pleegouders de mede
werking van een procureur behoeven. Het rapport-Overwater had hier gedacht 
aan een taak voor de Raad voor de Kinderbescherming. In de praktijk is wel ge
bleken, dat de pleegouders vaak behoefte hadden aan een juridisch raadsman. Het 
is soms meer schijn dan werkelijkheid, dat er een grote kloof is tussen de opvattingen 
van kinderbeschermingsinstanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming en die 

98. Vgl. J . Charnlcy, The art of child placement, Minnesota 1955; M. W'olins, Selecting 
foster parents, Londen 1963. 

99. M.J . Α. van Spanje, Kind en Pleeggezin, Arnhem 1968; Th. Hart de Ruyter, P. E. Boeke, 
M. van Beugen, Het moeilijk opvoedbare kind in hel pleeggezin. Assen 1968. 

100. Vgl. voor Zwitserland Witschi-Hurch,'Erfahrungen mit der Adoption von Pflegekindern', 
Fachbl. fur Schweis. AnstaUswesen.31 (1960Î, 11, no. 345, p. 403. 

ιο ί . M. S. Adams, R. T. Davidson, P. Cornell, 'Adoptive Risks of the Children of Incest. A 
preliminary Report', Child Welfare 46 (1967), no. 3, p. 137. 
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van de pleegouders. Een belangentegenstelling, met name ten opzichte van de oor
spronkelijke ouders, kan er echter ongetwijfeld wel zijn. 

De rechtsbescherming van de burger staat in Nederland hoog aangeschreven en 
het is de taak van de advocaat te waken tegen te eigenmachtig optreden van admini
stratieve organen. Hiermee hangt samen de kwestie van de inzage van de rapporten. 
Hierop wil ik terugkomen bij de bespreking van de rapportage. Knottenbelt wees 
erop, dat overleg tussen advocaat en Raad voor de Kinderbescherming soms proce
dures over adoptie zou kunnen voorkomen. Hij achtte deze weg ook wenselijk voor 
het achterhalen van adressen van de moeder of andere bloedverwanten. Van de 
Werk zei eens op een lezing voor de F.I.O.M. : 'Ik kan uit ervaring zeggen, dat er 
veel advocaten zijn, die juist in de moeilijke materie, welke het eerste boek van het 
B.W. bevat, met wijsheid weten te handelen. Iets anders is, of pleegouders altijd het 
vermogen hebben om de juiste raadsman te kiezen. Maar dat is een risico dat ieder
een loopt, die verplicht is zich door middel van een raadsman tot de rechter te 
wenden'.102 

Als de advocaat het tot zijn taak rekent de cliënt als mens zo goed mogelijk te 
dienen, zal hij een basis van gesprek hebben met de kinderbeschermingsinstanties, 
die gewend zijn de zaken allereerst uit een menselijk oogpunt, het belang van het 
kind, te bezien. Het is mogelijk, dat de bemoeiingen van de advocaat een gezond 
tegenwicht betekenen en voorkomen, dat de belangen van de pleegouders te weinig 
meetellen. 

De behandeling door de Raad voor de Kinderbescherming heeft stof doen op
waaien. De onderbezetting van deze Raden met maatschappelijk werkers (waaraan 
trouwens een algemeen tekort bestaat) is oorzaak geweest van een achterstand, 
die kritiek heeft opgeroepen en het vertrouwen in deze instellingen niet heeft ver
hoogd. Is hier ook sprake van een zeker perfectionisme? Men zij wel voorzichtig 
met deze conclusie. De maatschappelijk werkers van de Raad doen zeker een zestal 
uitgebreide sociale onderzoeken per maand. Vroeger was dit aantal hoger, in die 
tijd echter waren vele inspectickrachten nog niet geschoold en was de kwaliteit van 
de onderzoeken en rapporten lager. 

Een adoptie-onderzoek vangt aan met een kennisname van stukken, die bij de 
raad of andere raden aanwezig zijn over de ouders, eventueel ook over de pleeg
ouders. Deze kennisname is voor een eerste oriëntatie zeer nuttig, maar dient niet 
tot vooroordeel te leiden. Het onderzoek dat volgt, is de basis van een gevoelen of 
de adoptie zowel uit het oogpunt van verbreking van de banden met de ouders als 
uit dat van bevestiging van de banden met de adoptantcn, in het kennelijk belang 
van het kind is.103 Zo valt het onderzoek in twee delen uiteen. 

Het onderzoek naar de ouders wordt in de wet het eerst genoemd, al achten velen 

102. Zie verslag F.I.O.M-bijeenkomst op 11 november 1959: 'Voor welke vragen stelt de 
praktijk van de adoptie ons', door M. B. van de Werk, Kinderrechter te Utrecht; F.I.O.M.-
шЦа с, mei 1961. 

103. Art. 971 Rv , vgl. mijn: ' liet onderzoek in adoptiezaken', Mozaïek g (1958), p. 54. 
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het terecht wenselijk, dat in feite eerst het onderzoek bij de adoptanten geschiedt. 
De moeder, veelal betreft het immers haar, kan moeilijk te achterhalen zijn. In 
sommige gevallen verblijft zij in het buitenland en is slechts correspondentie moge
lijk. Is zij inmiddels gehuwd, dan kan het nodig zijn dat men eerst bij haar ouders 
polst of de man op de hoogte is, voordat men contact opneemt. 

Bij de ontmoeting met de moeder zal de maatschappelijk werker een goede uitleg 
geven van zijn taak, de reden van zijn komst. Zijn relatie is er een van korte duur 
met informatie als doel, maar toch ook van een zekere helpende aard. Zo acht ik het 
mogelijk, dat een goed maatschappelijk werker een moeder helpt haar zelfrespect te 
bewaren als zij door familieleden lastig wordt gevallen over een jaren geleden ge
vallen besluit tot afstand. Schuldgevoelens over afstand, die zinloos kunnen zijn, 
kan men in een goed contact opvangen Het is belangrijk, dat men als onderzoeker 
geen gevoelens suggereert, geen hernieuwde belangstelling voor het kind wakker 
roept, indien deze interesse niet aanwezig is. De onderzoeker kan steun vinden in 
het hem bijgebrachte social casework, dat hem onder meer leert de client te respec
teren in zijn zelfbepaling en zich rekenschap te geven van zijn eigen gevoelens. 

In dit verband kan men met Van de Werk de vraag stellen, of de maatschappelijk 
werker in de vele gevallen dat het niet mogelijk is 'om de klok terug te draaien', de 
ouders moet aanraden de adoptie niet tegen te spreken, daar de adoptie m feite 
mets anders zou zijn dan een logische consolidatie van nu eenmaal gegroeide ver
houdingen ' 1 0 4 Mijns inziens is deze vraag wel te beantwoorden. De maatschappe
lijk werker behoort in deze situatie vooral voorlichting te geven Samen denken 
met de client, haar volkomen onbetwistbare argumenten in handen geven, zowel de 
pro's als de contra's. Voorlichting over de rechten die de wet de moeder geeft, is 
ook op haar plaats. Wil de moeder zich verzetten dan dient vermeld te worden, dat 
zij haar tegenspraak volgens de rechtspraak persoonlijk op de zitting zal moeten 
doen. 

In dezelfde voordracht vroeg Van de Werk zich af of de maatschappelijk werker 
het verzet tegen de adoptie psychologisch dient te 'analyseren' ? Hij vraagt zich af, 
of de maatschappelijk werker hiertoe bekwaam is en wat er door zal worden teweeg
gebracht bij die ouder; en aan de andere kant wat de maatschappelijk werker doen 
kan met hetgeen hij op deze wijze aan het licht heeft gebracht. Zoekend naar een 
antwoord op deze vragen zou ik zeggen, dat het verzet analyseren niet tot de taak 
van de maatschappelijk werker behoort. Hij zal voorzichtig moeten zijn en liever 
met interpreteren. Wel zal hij de argumenten die de moeder noemt, de gevoelens 
waarvan zij duidelijk blijk geeft, moeten opnemen en weergeven in zijn rapport. In
zicht verschaffen in eigen reacties behoort slechts in bepaalde gevallen tot de taak 
van een maatschappelijk werker en zal bij deze veelal kort-durende contacten niet 
zo snel op zijn plaats zijn Nu het hier een houding - het verzet - betreft, die sociale 

104 Zie Maandblad voor Berechting en Reklassering, 37 (1958), no 10, Voordracht door 
M В van de Werk gehouden op 6 mei 1958 voor de Vereniging'Onderlinge Vrouwenbescher
ming' te Utrecht 
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consequenties heeft, wil het mij toeschijnen, dat ieder uiteenrafelen van dit verzet in 
meer of minder bewuste motieven achterwege kan blijven. Iets anders is, zoals ik 
boven zei, hulp op een of ander punt bieden, bijv. bij het uiten van een eigen me
ning, los van de pressie van anderen. Een zekere groei in evenwichtig oordcel bij de 
moeder bevorderen, is juist. Evenzo het begrip tonen bij aan de dag tredende ge
voelsmatige moeilijkheden. Onbedoeld en indirect kan dit alles invloed hebben op 
de mening van de moeder, c.q. ouders. In het algemeen lijkt mij terughoudendheid 
in de bemoeiingen gewenst. 

Hoe moet de maatschappelijk werker handelen, indien de moeder haar kind of de 
pleegouders wil leren kennen? Mej. Blaauw stelt, dat men deze zaken van geval tot 
geval moet bezien. Zij maakte het verschillende malen mee, dat de moeder om een 
foto vroeg, om een kennismaking. Merkwaardig is ook, dat de moeders vaak in hun 
relaas zich voordoen, als hebben zij altijd belangstelling voor het kind gehad. Spe
len hier schuldgevoelens een rol, of meent men dat de maatschappelijk werker deze 
belangstelling verwacht? (Dit laatste is in het contact wel op te lossen.) Een moeder 
zei mij herhaaldelijk bij de school te zijn gaan kijken naar het kind, terwijl ik het 
gevoel had, dat dit niet zo was. Met dit inspelen van de moeders op de buiten
wereld moet men rekening houden. Mej. Blaauw wijst er op, dat de afstand - in 
oudere gevallen - soms met pressie jegens de moeder gepaard ging, zodat er span
ningen ontstaan zijn. Soms zijn deze op te lossen. Zo bemiddelde zij in een bepaald 
geval tot een samenkomst van de moeder met de pleegouders tot grote opluchting 
aan beide kanten. Na een goede voorbereiding - waarbij ook duidelijk gesteld 
werd, dat de bedoeling niet was de toestemming van de moeder in de adoptie te 
bereiken — brachten de moeder en haar man een bezoek aan de pleegouders. In 
andere gevallen zal dit juist niet moeten gebeuren. 

Het is vanzelfsprekend, dat de maatschappelijk werker aan de moeder zegt hoe 
het kind het maakt en dat hij zo mogelijk vermeldt, dat de pleegouders welwillend 
over de moeder denken en het kind in die geest hebben voorgelicht. Dergelijke 
mededelingen betekenen stellig reeds een opluchting voor de moeder. Een sympa
thieke houding had een moeder in Canada, die schreef: 'Ik stem toe in de adoptie, 
maar als de pleegouders eens zouden overlijden, wil ik klaar staan om het kind op te 
nemen'. Dit wijst er al enigszins op, dat afstand niet altijd afstand zonder meer is, 
maar vaak ook afstand aan een bepaald concreet echtpaar. Dit spreekt duidelijk bij 
de regelmatig voorkomende plaatsingen bij eigen familie, bijv. oom en tante van 
het kind. Kennis van het ouderpaar dat de zorg op zich heeft genomen, kan in het 
algemeen een beslissing concretiseren, dus verhelderen. 

Vaak heeft de maatschappelijk werker tevoren reeds contact gehad met de pleeg
ouders. Dit contact heeft zijn eigen problematiek. De bezoeker tracht een inzicht te 
verwerven in de kwaliteiten van de pleegouders als ouders, van de betekenis die het 
kind voor hen heeft in hun leven, hun huwelijk, hun toekomstplannen. Ik moge hier 
verder verwijzen naar de vele vragen welke voorkomen op de handleiding voor het 
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rapporteren naar aanleiding van adoptieverzoeken, opgesteld door de Centrale 
Adoptieraad. 

De maatschappelijk werker ontmoet nu de pleegouders met hun verwachtingen 
van dit onderzoek. Hoe ervaren zij het? Het is mogelijk, dat zij de maatschappelijk 
werker graag zien komen. Niet uitgesloten is, dat zij hem voor zich in willen nemen. 
Onzekerheid - het geldt toch immers een soort sollicitatie - speelt vaak een rol. Dit 
sterker naarmate er angst is voor de toestemming van de moeder.105 Als het kind 
nog niet voorgelicht is over zijn status, is er zeker spanning, reeds vóór de komst van 
de maatschappelijk werker. Immers via de advocaat of op andere wijze zullen de 
pleegouders wel reeds weten, dat dit een belangrijk punt is. 

Deze onzekerheid zal een goed maatschappelijk werker met begrip tegemoet-
treden en zodoende toch een vruchtbaar contact kunnen leggen. Zoals ik eerder 
betoogde, is aanpassingshulp aan de pleegouders, beter op zijn plaats bij andere 
instanties, die niet de rechter adviseren. Toch zal het, nu de adoptie pas begint in te 
burgeren in ons sociale leven wel onvermijdelijk zijn, dat de maatschappelijk werker 
van de Raad met name op het terrein van de voorlichting hulp geeft. Goede infor
matie zal ook hier belangrijk zijn en deze dient bescheiden gegeven te worden. Het 
komt nl. wel voor, dat de pleegouders grote moeite hebben om respect op te brengen 
voor de maatschappelijk werker, wanneer deze bijv. een vrij jong of jong uitziend 
ongehuwd meisje is. Ook dit zal de maatschappelijk werkster hebben te accepteren 
en zij kan trachten dit door verstandig, niet geprikkeld optreden te overwinnen. 

Complicaties kunnen zich voordoen, indien de pleegouders een minder gelukkig 
huwelijk hebben. Men stelt, dat het motief voor de komst van een pleegkind weleens 
ooit in een minder geslaagd huwelijk schuilt en dat men als plaatsende instantie zich 
hiervoor moet wachten. Volkomen terecht, de kans immers dat het kind alles ten 
goede zal doen keren, mag niet de doorslag geven. Toch is het plezierig hier te 
kunnen vermelden, dat ik in een uitvoerig adoptierapport in een bepaald geval 
zeer duidelijk las, dat aanvankelijk ernstige huwelijksmoeilijkheden na verloop van 
vijfjaar na de komst van het kind geheel opgelost waren. Uiteraard is de huwelijks-
situatie op het moment van de plaatsing niet doorslaggevend, ook de motieven die 
indertijd tot opname hebben geleid, zijn van minder betekenis dan de huidige. 

In het algemeen lijkt het mij van belang, dat de onderzoeker zich meer toelegt op 
een helder beeld van het heden, dan op een juist inzicht in alle factoren die tot het 
ontstaan van de situatie hebben bijgedragen. Ik heb de indruk, dat men soms wat te 
veel geneigd is, voor alles oorzaken te willen zoeken. Ook over het kind zal het 
onderzoek gegevens dienen te bevatten van het verleden en heden : zijn komst in het 
gezin, de eerste aanpassing, de reacties op de voorlichting; hoever ging deze voor
lichting? Welke details zijn het kind bekend? Kent het kind de natuurlijke moeder? 
Heeft het contact met haar en wat is zijn instelling tegenover haar? Hoe beleeft het 

105. Vgl. С. G. Blaauw, 'De praktijk van het adoptieonderzoek', in T. M. W. 12 (1958), 
P-34"· 
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kind zijn pleegouders? Hoe gaat het op school? Weet men daar, dat het kind pleeg
kind is? 

Een kind boven de veertien jaar zal door de rechter gehoord worden, maar ook 
het jongere kind zal in het onderzoek worden betrokken. De maatschappelijk 
werkers hebben vaak contact met kinderen, ook in precaire zaken. Een eenvoudig 
oriënterend gesprek met het kind is hun daarom wel toevertrouwd. Kunnen de 
pleegouders vragen, dat zij daarbij tegenwoordig blijven? Mijns inziens kunnen zij 
dit eisen, maar ik acht het niet verstandig. Hoe moet de maatschappelijk werker 
handelen als de pleegouders hem vragen zelf de voorlichting over de status te 
geven? Gezien het kortstondige contact, is de maatschappelijk werker van de Raad 
ook hiervoor niet de geschikte persoon. Beter is dat in zo'n geval de pleegouders ge
holpen worden met het toch zelf geleidelijk aan te doen. Kan dit niet, dan zou een 
vertrouwd persoon het kind in het bijzijn van de pleegouders iets kunnen vertellen 
om de voorlichting op gang te brengen. 

Het onderzoek kan ook benut worden om enkele punten van de afkomst van het 
kind te verduidelijken. Ik herinner mij een zaak waarin het mogelijk was de pleeg
ouders tot beter begrip te brengen van hun zeer verlegen pleegkind. Ik kende uit 
andere onderzoeken de gehele natuurlijke familie van het kind, allen waren zeer 
timide mensen. 

Naast het onderzoek in het gezin zal ongetwijfeld enige outside-information 
nodig zijn. Het is wel communis opinio, dat men zich hiervoor vergewist van de 
instemming van de pleegouders. Volgt men deze weg, dan wordt ook ieder recher
che-karakter van het onderzoek vermeden. Wensen de pleegouders beslist niet, dat 
er gesproken wordt met een bepaalde in aanmerking komende informatiebron, 
dan kan dit worden vermeld met de reden die zij opgeven. Dit is dan een factor 
op zich bij de beoordeling door de adviserende instellingen en door de rechter. 

Het informeren bij anderen is een terrein vol voetangels en klemmen. Met name 
bij de kwestie van de openbaarheid van de rapporten gaan verschillende vragen 
ontstaan. Hoefnagels schreef hierover lezenswaardige beschouwingen.106 Een van 
zijn stellingen, die ik voor de adoptie zou willen onderschrijven, is dat de rapporteur 
de inhoud van zijn rapport met de cliënten bespreekt. Zijn stelling dat de voor
lichting aan de rechter onderdeel is van de hulpverlening gaat m.i. niet op, zoals ik 
elders betoogde.107 Ook bij de adoptie is het onderzoek allereerst onderzoek; hulp
verlening van meer dan incidentele aard kan beter gegeven worden door instel
lingen die vrijer staan ten opzichte van de rechtspraak. 

106. G. P. Hoefnagels, 'Le crime intime: openbaarheid en discretie in het maatschappelijk 
werk', T.M.W. 15 (1961), p. 425; dez.: Openbaarheid van rapporten', T.M.W., 16 (1962), 
P·1 · 

107. Voorlichting aan de rechter en maatschappelijk werk zijn verschillende zaken, Vgl. mijn 
artikelen: 'Onderzoeken Rapport',in Maandblad voor Berechting en Reklasscring 46 (1967), 
no. 12, 'Voorlichting over Voorlichting', Maandblad voor Berechting en Reklasscring 47 
(1968), no. 2.; Dezelfde opvatting bij Kempe, Inleiding in de Criminologie, Haarlem 1967, 
P-293. 
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De oplossing die tenslotte in de wet is vastgelegd over d e inzage van r appor t en , 

heeft een compromis-karakter (art. 971 , 972, 975, 978, 979, 982 Rv. ) D e o p e n b a a r 

he id van de stukken is u i tgangspunt . E r zijn twee grenzen. De eerste is de bepa l ing , 

d a t de rechter slechts a a n een gemacht igde die advocaa t , p rocureur , arts of a cade 

misch gevormd psycholoog is, d e inzage toestaat , de tweede d a t de rechter 'wegens 

gewichtige redenen ' (art . 972 Rv . ) , ' o m d a t gewichtige redenen zich daar tegen ver

ze t ten ' (art . 971 Rv. ) di t evenmin toelaat . De rechter zal van de laatste mogelijk

he id vermoedelijk een zeer spaa rzaam gebruik maken . 

Welke gevolgen heeft de invoering van de openbaa rhe id als regel voor de prakti jk 

g e h a d ? 1 0 8 E r bes tond een zekere vrees voor het Opdrogen der b r o n n e n ' : de hu iver 

v a n de informanten o m iets te zeggen, als di t voor de bet rokkene o p e n b a a r zal 

worden . M e n heeft bij de r a d e n veelal de gewoonte d e informanten slechts op een 

afzonderlijk pap ie r - d a t niet ter inzage word t verstrekt - te vermelden . V r a a g t d e 

rechter n a a r de herkomst van een mededel ing in het r appor t , d a n kan deze worden 

vermeld . M e n kan zich afvragen wa t er gebeur t als de informant di t heeft verboden. 

I n sommige gevallen kan hij gedekt zijn door een zwijgrecht ten gevolge van wette

lijke erkenning v a n zijn vertrouwensrelat ie , als arts b i jv . I 0 9 M e n zou kunnen stellen, 

d a t de in formant d a n be ter niets h a d kunnen zeggen. D e r a p p o r t e u r heeft in he t 

a lgemeen geen zwijgrecht inzake zijn onderzoek, een reden temeer voor h e m o m 

niet te zeer een he lpende vertrouwensrelat ie a a n te g a a n . 1 1 0 I n het bovenvermelde 

geval van een informatie onde r voorbehoud v a n gehe imhouding van herkomst ge

geven, kan sprake zijn v a n de 'gewichtige redenen ' v a n de wet o m di t niet a a n p a r 

tijen te melden. 

Een andere oplossing v a n soortgelijke a a r d waar toe d e wet aanle id ing heeft gege

ven, is he t zenden van r appo r t en door instellingen a a n de R a a d voor de K i n d e r b e 

scherming me t d e afspraak deze in portefeuille te houden . Di t doet zich voor bij 

r appo r t en betreifendc n ie t -gehuwdc moeders . Is n u later bij de adopt ie bijv. een 

r a p p o r t nodig d a n m a a k t m e n een ' r a p p o r t n ieuwe stijl', waa r in schending van 

medisch , psychologisch, maatschappel i jk beroepsgeheim word t ve rmeden . 1 1 1 

M e n kan zich voorstellen da t in een aan ta l gevallen moeil i jkheden voorkómen 

k u n n e n w o r d e n als m e n d e a d o p t a n t e n adviseert eerst zelf me t de informanten te 

spreken. Di t kan leiden tot verlof voor de informant om te spreken en het voorkomt 

d a t door gesprekken ' ach te r zijn r u g ' de adop t an t in zijn sociale contac ten w o r d t 

geschaad. 

108. Zie ook N. Meyers, 'Het deskundigenrapport ter image', Maandblad voor Geestelijke 
Volksgezondheid, januan 1969, p. 35-39. 

109. Zie Ch. Petit, 'Het recht als getuige te zwijgen over geheimen'. Annalen van hel Thijra-
genooLschap, oktober 1965, p. 33 en de discussie opgenomen in de Annalen, augustus 1966, 
p. 208 e.v. 

110. Zie noot 107 en noot 109. 
11 r. Werkwij/.e te Amsterdam gebruikelijk en voor Nederland van daaruit gepropageerd. 
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De jurisprudentie werpt een enkele maal enig licht over de rapportage. Zo zegt het 

Hof te 's-Hertogenbosch'12 : 

'dat het Hof dan ook goed meent te doen zich bij zijn overwegingen van het per

soonlijk oordeel der rapporteurs en rapportrices te distancieren' naar aanleiding van 

'de wel wat laatdunkende wijze waarop de inspectrice van de Raad voor de Kinder

bescherming zich in sommige passages van haar eerste (overigens met grote zorg

vuldigheid opgesteld) rapport over de pleegouders en hun reacties bij het onderzoek 

uitlaat', 

'dat in adoptiezaken het persoonlijk leven der pleegouders alleen maar in zoverre 

mag worden onderzocht en beoordeeld als dit in verband kan worden gebracht met 

de door hen aanvaarde opvoedingstaak'. Het Hof stelde: 

'dat de adoptie zal moeten worden verleend tenzij positieve aanwijzingen erop 

duiden, dat de pleegouders er niet in slagen hun pleegkind goed en als hun eigen 

kind op te voeden'. Vooral de laatste passage was aanleiding tot vernietiging van 

deze arresten door de Hoge Raad"3 o.m. met verwijzing naar de woorden van de 

minister bij de behandeling in de Kamer 'dat dus voorwaarde voor de adoptie is, 

dat de pleegouders het kind bereids goed en als een eigen kind opvoeden.' 

Ons nu beperkend tot de uitspraken over onderzoek en rapport kunnen wij ons 

afvragen wat de waarde is van de stelling van het Hof 'dat het persoonlijk leven der 

pleegouders alleen maar in zoverre mag worden onderzocht en beoordeeld als dit in 

verband kan worden gebracht met de door hen aanvaarde opvoedingstaak'. De 

psycholoog Ruygers heeft deze stellingname gesteund in een rede voor de algemene 

vergadering van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming op 28 november 

1958. Hij uitte kritiek op 'byoutcrietendenties', waarbij de onderzoekers het kind als 

een byou willen beschermen en stelt dat de diepte en het geheim van de mens uit

eindelijk alléén voor de rechter van belang zijn voor zover zij maatschappelijk ver

schijnen en in het maatschappelijk beeld aantoonbaar zijn. De rapporteur kan 

trachten dit met fijnheid van analyse en beschrijving naar voren te laten komen en 

de rest in vrede laten rusten.11* J. C. M. Ley ten viel het Hof bij in zijn menselijke 

mildheid en afkeer van recherche in het leven van de pleegouders.* ' 5 

Persoonlijk zou ik mij wel achter de stelling van Ruygers kunnen plaatsen en ook 

achter die van het Hof, mits men deze laatste niet te eng interpreteert. Drankmis

bruik en overspel waarvan i.e. sprake was, kunnen verband houden met de op

voedingstaak. Zij zullen er m.i. meestal mee samenhangen. Men kan zich afvragen 

of het niet zal voorkomen, dat de onderzoeker eindigt met enige onzekerheid wan

neer hij de adoptanten met volkomen respect behandeld heeft, niet in hun verleden 

'gegraven', hun relaties niet tot onrust gebracht en hun persoon niet geanalyseerd 

heeft. Deze onzekerheid zal men moeten aanvaarden als soms optredend neven-

112. igjuni 1958, N.J. 1958, 413-414. 
113. 31 oktober 1958, N.J. 1958, 577. 
114. H. Ruytçcrs, 'Het kind ol de persoon', T.M.W., 13 (1959), p. 53 e.v. 
115. J. C. M. Leylen, 'Adopúeperikelcn', Mozaïek 10 (1959), p. 9. 

73 



VOORBEREIDING A D O P T I E IN N E D E R L A N D 

gevolg van de werkwijze die respect voor privacy meebrengt. Het vertrouwen van 
de justitiabelen in de officiële instellingen en de rechtspraak mag ook meewegen. 

Kan men de onderzoekfase nog bekorten? Het is de wens van vele auteurs. Enkele 
suggesties willen wij hiervoor geven: Als een goede particuliere instelling vóór de 
plaatsing een gedegen milieu-onderzoek doet, behoeft de Raad voor de Kinderbe
scherming later minder uitvoerig te rapporteren. Bekwame ervaren krachten zou
den in niet problematische gevallen o.i. kunnen volstaan met een korte samenvat
ting van hun bevindingen. Een verslag van de gevolgde werkwijze echter zouden wij 
niet graag willen missen. Dit ontbreekt vaak, men brengt op verzoek van de instan
ties een rapport dat wel ordelijk is ingedeeld, maar een schijn van objectiviteit 
heeft, die men niet waar kan maken. Wij zouden liever de indrukken van de rap
porteur ook als zodanig aantreffen, naast feiten en beschrijvingen waarop zij zijn 
gebaseerd.116 

5. De Centrale Adoptieraad 

Deze instelling heeft mede door de leiding van zijn eerste voorzitter, mr. Ch. Petit, 
een stempel op de ontwikkeling gedrukt. Men hoort veel kritiek, ook wel van de 
zijde van de rechterlijke macht, tegen dit instituut dat zijn taak niet licht heeft op
gevat.117 In het begin werd door de Centrale Adoptieraad in vele zaken nader 
rapport aan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd. ' ' 8 Vaak speelde hierbij 
de voorlichting een rol. 

In de eerste tien jaar van zijn bestaan bracht de Centrale Adoptieraad 4822 
adviezen uit, d.i. ongeveer 500 per jaar ofwel gemiddeld 160 voor iedere kamer. 
De laatste jaren echter loopt het getal steeds meer op, heeft de 700 per jaar al in 
1966 bereikt en naderde de 1000 in 1967. 

Steun bij de behandeling door de rechtbank en de Raad voor de Kinderbescher
ming en eenheid bij de rechtstoepassing is de reden geweest voor de schepping van 
van dit instituut. Petit noemde het processueel een fâcheux troisième, door de Raad 
voor de Kinderbescherming ervaren als een spelbreker, ten aanzien van het onder-

116. M. C. S. Alexander-de Jager schreef over 'De sociale voorlichting en het onderzoek naar 
de feiten', in de feestbundel voor Van Bemmelen, Tijdschrift voor Strafrecht 1968, no. 
4—5-6. In 1968 verscheen een derde druk van de Leidraad voor onderzoek en rapport in de 
kinderbescherming, een uitgave van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming. 

117. Vgl. Ch. Petit, 'De taak van de Centrale Adoptieraad', Mozaïek 9 (1958), no. 8, p. 190-
195; dez. Installatierede als voorzitter van de Centrale Adoptieraad, opgenomen in T.M.YV., 

" (1957). P· Va
l i 8. Tot 1 mei 1958 in 99 van 277 behandelde zaken, zie Petit, 'De taak van de Centrale 

Adoptieraad', t.a.p., p. 193. Nu is het 10%. Petit, 'De Centrale Adoptieraad', Mozaïek 18 
(1967), no. 11, p. 383; zie het Koninklijk Besluit van 8 augustus 1956, S. 341, art. 14, dat de 
Centrale Adoptieraad deze bevoegdheid geeft. 
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zoek als een dwarskijker en ten aanzien van de rechtspraak als een betweter door 
zijn principiële beschouwingen. 

Toch heeft het college z.i. zijn plaats 'wel' gevestigd en is het samenspel 'wel' 
gerealiseerd. Het woord 'wel' klinkt toch aarzelend ! 

De Centrale Adoptieraad stelt 'zo mogelijk' binnen twee maanden zijn advies 
vast. Is er aanvullend advies gevraagd, dan binnen één maand nadien (art. 15, 
Besluit C.A.R.). Achterstand bleef geen uitzondering, hoewel de Centrale Adoptie-
raad steeds meer adviezen uitbracht, in 1966 op vier na 700. De Raad werkt con
sciëntieus en deskundig, zowel op pedagogisch als juridisch gebied. Hij is sterk in het 
stellen van vragen en problemen, ook op het gebied van het internationaal privaat
recht. De oplossing die hij wenselijk acht, wordt als suggestie in het advies verwerkt. 
Het moet wat teleurstellend zijn geweest, dat zo vaak deze problemen in de vonnis
sen niet werden aangeraakt. * ' ' 

Naast de adviezen over adoptiezaken in concreto dient de Centrale Adoptieraad 
volgens art. 7 van het Besluit C.A.R. van 8 augustus 1956 S. 431 ook de Minister 
van Justitie 'op diens verzoek of ambtshalve' van advies. Dit kwam onder meer voor 
bij het vooroverleg over de wet van 12 juli 1962 S. 250, die ten aanzien van kinde
ren opgenomen vóór 1 maart 1956 de mogelijkheid van adoptie openstelt voor ge
vallen waarin niet aan de voorwaarden van art. 344A sub с B.W. (nu Boek 1 art. 
228 sub c) is voldaan en welke ten aanzien van meerderjarigen gemakkelijker voor
waarden stelde (geen voogdij, geen leeftijdsverschillen), mits het verzoek werd inge
diend binnen twee jaar na de inwerkingtreding. Verder bracht de Raad advies uit 
op verzoek over het verdrag ontworpen op de in oktober 1964 gehouden zitting van 
de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (Convention concernant 
la compétence des autorités, la loi applicable et Ia reconnaissance des décisions en 
matière d'adoption, adoption rapport, juin 1965). 

Vervolgens adviseerde de Raad ambtshalve over de mogelijkheid om in bepaalde 
gevallen de ouders buiten de behandeling ter terechtzitting en de betekening van 
het vonnis te houden. Tenslotte eveneens ambtshalve over de persoonskaart van de 
ongehuwde moeders na de adoptie. Uiteraard is het bezwaarlijk voor deze vrouwen, 
dat hun kinderen hierop dan nog vermeld blijven. 

De deskundigheid, activiteit, officiële positie en duidelijke invloed op de recht
spraak hebben de kritiek niet doen zwijgen. Een opvallend kritisch geluid kwam 
van M. Rutgers vanderLoeff, kinderrechter te Almelo.120 Hij vraagt zich af of de 
Centrale Adoptieraad niet kan worden opgeheven of zijn adviezen facultatief ge
steld kunnen worden. Hij berekent dat er weinig afwijkingen zijn tussen de adviezen 
van de Raad voor de Kinderbescherming en de Centrale Adoptieraad. In 1962 be
slisten de rechtbanken in 1,4% van alle zaken overeenkomstig het afwijkende ad-

119. D e jaarverslagen geven hiervan vele voorbeelden. 
120. N.J.B. 1964, afl. 18, p. 467-469 . 
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vies van dc Centrale Adoptieraad. Tegenover de gunstige invloed van de Centrale 
Adoptieraad op de adoptievoorbereiding door middel van dc verzoeken om aan
vullend advies, eventueel advies tot aanhouden van het verzoek, staat de langere 
wachttijd als ongunstige factor. De goede adviezen op het gebied van het inter
nationale privaatrecht zouden ook door een andere instantie kunnen worden voort
gezet. 

Tegen deze opvattingen kwam A. Stempels in verweer.121 Als oud-voorzitter van 
de Nederlandse Vereniging van Pleegouders kan hij niet gezien worden als verdedi
ger van ambtelijke werkwijzen en als iemand zonder oog voor dc bezwaren van de 
te lange procedures. Hij wijst erop, dat dit laatste probleem zijn oorzaak vindt bij 
de Raad voor de Kinderbescherming en hij geeft een duidelijk overzicht van de 
voordelen van een Centrale Adoptieraad, waar de gehele ontwikkeling van het 
rechtsinstituut in goede banen is en wordt geleid en waar behalve de adviezen in 
individuele zaken ook documentatie plaatsheeft, weer nuttig voor het eigen werk en 
de buitenwacht. Hij noemt niet met name de nuttige publikaties van de jurispru
dentie in de jaarverslagen, van vaak niet elders te vinden uitspraken. 

Persoonlijk hebben wij in beide standpunten waardevolle elementen geproefd. 
Men zou thans ook in de overwegingen kunnen betrekken het feit, dat de aantallen 
adoptieverzoeken sterk toenemen. In 1967 werden 848 adopties uitgesproken. Na 
de verlaging van de duur van de verzorgingstijd tot twee jaar is een nieuwe golf 
verzoeken binnengekomen. De onwettigheid neemt - in absolute getallen - toe, er 
zijn thans 5000 onwettige geboorten per jaar, de afstand wordt steeds meer aan
vaard, de interesse om te adopteren vermindert niet, er valt dus ook na deze golf 
aanvragen steeds toename te verwachten. Op de tweede plaats neemt het aantal 
buitenlandse kinderen onder de geadopteerden toe. Van de verzoeken van 1966 
bij de Centrale Adoptieraad binnengekomen was dit 12%, in 1967 15%. 

Op deze gegevens valt enigszins een prognose te baseren. Als wij deze prognose in 
aanmerking nemen dan geloven wij dat de Centrale Adoptieraad er goed aan zou 
doen, de Voorzitter en Secretaris te delegeren om in alle gevallen waarin geen 
bijzonderheden uit de rapporten blijken, de zaak onmiddellijk van een advies te 
voorzien en te retourneren. Op deze wijze zal een duidelijke versnelling van de 
procesgang bereikt kunnen worden. In 1967 werd nu al in 37,46% van 929 uitge
brachte adviezen zonder meer conform de Raad voor de Kinderbescherming gead
viseerd. De Raad kan dan tijd besteden aan de probleemgevallen van sociale of 
juridische aard, de internationaal privaatrechtelijke kwesties inbegrepen. 

Ook is dan de essentie van zijn taak : de begeleiding van de groei van het rechts
instituut bewaard. Zijn algemene adviezen, gebaseerd op grote kennis van zaken en 
documentatie blijven bewaard. Zijn archief lijkt mij ook van belang voor weten
schappelijk onderzoek en voor misschien jaren later rijzende vragen naar gegevens 
over de oorspronkelijke familie. 

i2i . N.J.B. 1964, afl. 39, p. 1038-1042. 
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De Centrale Adoptieraad fungeert als een centraal punt van gekristalliseerde 
aandacht voor de adoptie in Nederland en heeft ook als zodanig belang. De duide
lijk dubbele behandeling van eenvoudige gevallen zou gemist kunnen worden en 
hiermee een deel van de kritiek ontzenuwd, kritiek die anders het bestaan van de 
Centrale Adoptieraad gemakkelijk noodlottig kan worden. Het geeft te denken dat 
in 1967 23 maal adoptie werd uitgesproken, zonder dat men op het advies van de 
Centrale Adoptieraad had gewacht. Men zie hiervoor bijv. het vonnis van Rb. 
Breda122, waarin wordt vastgesteld, dat de wet geen consequenties verbindt aan een 
beslissing zonder het advies af te wachten van de Centrale Adoptieraad, dat de 
adoptanten toch al vaak te lang wachten. Over de rapporten van de Raad voor de 
Kinderbescherming wordt prijzend gesproken in tegenstelling tot de adviezen van 
de Centrale Adoptieraad 'vaak weinig zeggend en in herhaling vervallend'. 

122. 23 december i960, N.J. 1961, 146. 
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IV.De totstandkoming van 
adoptie in Nederland 

i . De toepassing van artikel 227 Boek 1 B.W. 

In dit hoofdstuk bespreken wij de wet in de volgorde die de titel van het B.W. volgt. 
In paragraaf 1 zullen wij na een opmerking naar aanleiding van art 227 lid 1 

over de zitting eerst bespreken de norm die art. 227 lid 2 stelt, nl. het kennelijk belang 
van het kind Kennelijk belang heeft verschillende aspecten. De wet noemt de ver
breking van de banden met de ouders en de bevestiging van de banden met de 
adoptanten. Wij behandelen: de betekenis van de term banden, de verbreking van de ban
den met de ouders en de bevestiging van de banden met de adoptanten. 

Vervolgens komt een aspect van het kennelijk belang aan bod, dat veel belang
stelling heeft gehad, nl. de voorlichting van het kind over zijn status. Hierover worden 
beschouwingen gegeven en de jurisprudentie wordt kritisch besproken. Daarna 
komt het derde lid van art. 227, handelend over het verzoek tan de overblijvende echt
genoot ter sprake en het vierde lid, dat het horen van het kmd ouder dan 14jaar regelt. 

DE ZITTING (ART. 2 2 ? LID l ) 

Een aantal rechtbanken tracht de behandeling van adoptiezaken te bespoedigen 
door deze op de zitting te brengen, voordat de sociale adviezen zijn uitgebracht· 
De adoptanten worden opgeroepen en de Raad voor de Kinderbescherming wordt 
gevraagd wanneer het rapport kan worden verwacht. Aan de hand van de gegevens 
op deze zitting verkregen, wordt een datum bepaald, waarop de ouders c.q. de moe
der worden opgeroepen, die eventueel kunnen tegenspreken. Op deze zitting wordt 
dan de laatste behandeling met hernieuwd verschijnen van de adoptanten vastge
steld. Het voordeel is dat de rechter reeds contact heeft met de adoptanten die zien, 
dat hun zaak wordt behandeld, met de Raad voor de Kinderbescherming die wordt 
gestimuleerd en soms met de Centrale Adoptieraad, wanneer deze ook al in het spel 
is. In dit stadium kan de rechtbank reeds uitspraken doen als haar onbevoegdheid, 
de niet-ontvankehjkheid van de verzoekers. Bijv. als hun recht de adoptie met kent 
en de rechter dit recht toepasselijk acht Ook kan reeds blijken, dat een der voor
waarden niet is vervuld, bijv. de verzorgingsperiode. Zoals blijkt worden adoptan
ten en ouders meestal op afzonderlijke tijdstippen gehoord, zodat ongewenste ont
moetingen kunnen worden vermeden De zitting kan meer opheldering brengen op 
sociaal gebied. Zo kan de Raad voor de Kinderbescherming haar advies mondeling 
uitbrengen en toelichten. De adoptanten kunnen hun gedachten over de status-
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voorlichting, hun mening over bepaalde vragen uit de rapporten naar voren bren
gen. Vaak blijkt uit de vonnissen, dat de zitting de rechtbank meer duidelijkheid 
heeft gebracht. 

HET KENNELIJK BELANG (ART. 2 2 7 L I D 2) 

De centrale norm van art. 227 Boek 1 B.W. luidt: 'indien de adoptie zowel uit het 
oogpunt van verbreking van de banden met de ouders als uit dat van bevestiging 
van de banden met de adoptanten in het kennelijk belang van het kind is'. 

Wat te verstaan onder banden? 
Deze vraag deed zich met name voor in die gevallen waarin er een goed contact 

was blijven bestaan tussen de oorspronkelijke ouder en de adoptandus en zijn adop
tiefouders. Dit doet zich onder meer voor bij adoptie binnen een familie en vaak bij 
adoptie van halfwezen. In het geval van een halfwees waar vader en pleegouders 
goed contact hadden en de adoptandus ook goed contact had met zijn oorspronke
lijke broers en zusters, adviseerde de Centrale Adoptieraad tot afwijzing, omdat 
deze banden niet verbroken moesten worden. De Raad voor de Kinderbescherming 
evenwel adviseerde tot adoptie. De rechtbank te 's-Hertogenbosch wees het verzoek 
af.1 Het gerechtshof echter vernietigde dit vonnis en overwoog 'dat het voortduren 
van zekere contacten tussen de natuurlijke vader en het kind, onder meer voort
vloeiend uit familiebetrekkingen tussen de vader en de adoptanten, zonder meer 
geen bezwaar oplevert voor de uit de adoptie voortvloeiende verbreking van de 
juridische band tussen die vader en dat kind'.2 

In een soortgelijk geval waarbij de Raad voor de Kinderbescherming negatief 
adviseerde, stelde de Centrale Adoptieraad : 'De eis van het kennelijk belang, be
oordeeld uit het oogpunt van de verbreking van de banden met de ouders, betekent 
niet, dat het bepaaldelijk het belang van het kind moet zijn, dat de banden worden 
verbroken; het is voldoende dat de verbreking van die banden niet strijdig is met 
het belang van het kind. Die verbreking behoeft niet een voordeel te zijn maar mag 
niet zodanig nadeel zijn, dat de adoptie niet in het belang van het kind aanvaard
baar is. 

Evenmin staat aan de adoptie in de weg dat het te verwachten is en het ook wen
selijk is, dat de feitelijke betrekkingen, nog altijd bestaande met de eigen ouders en 
verdere familie, zullen voortduren. Het instituut van de adoptie gaat niet noodzake
lijk ervan uit dat hetgeen er nog aan feitelijke banden bestaat moet worden verbro
ken en verder geen betrekkingen met de vroegere familie mogen bestaan. Adoptie 
heeft tot noodzakelijk gevolg verbreking van de rechtsbetrekkingen uit afstamming, 
niet echter verbreking van feitelijke betrekkingen; dit kan het gevolg zijn, en voor 

1. 11-5-1960, jaarverslag i960, p. 4. 
2. Hof 's-Hertogcnbosch 6-10-1960, jaarverslag i960, p. 4. Ook 18-12-1958 N.J. 1959, 369. 
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zover dit gevolg te voorzien is, kan het de vraag zijn of zodanige verbreking niet een 
zodanig nadeel is, dat de adoptie niet is in het kennelijk belang van het kind. Omge
keerd kan echter het belang van het kind bij adoptie mede daarin bestaan, dat de 
feitelijke betrekkingen welke nog bestaan of in de toekomst nog zouden kunnen be
staan als een nadeel voor het kind worden afgesneden. 

Adoptie zal mede doordat zij in elk geval de rechtsbetrekkingen verbreekt en 
ook doordat zij in het algemeen een overgang betekent van de ene familie in de 
andere, tot afsterving van de feitelijke betrekkingen met de vroegere familie kunnen 
leiden ; de wet doelt met het woord 'banden' in art. 344J B.W. zowel waar het de 
verbreking als waar het de bevestiging betreft, blijkens de toelichting, door mr. Van 
Rijckevorsel bij zijn amendement gegeven, evenals blijkens het antwoord van de 
Minister daarop (Handelingen Tweede Kamer, vergadering van 29 juni 1955, 
p. 2885), zowel op feitelijke banden als op banden de iure. Dit wil echter niet zeggen 
dat ten gevolge van adoptie de feitelijke banden geen recht van bestaan meer heb
ben ; adoptie betekent niet een omgangsverbod met de vroegere familie. Dat er fei
telijke betrekkingen bestaan welke het jammer zou zijn te verbreken, behoeft dus 
niet een bezwaar tegen adoptie te zijn. De Centrale Adoptieraad acht adoptie wel in 
het kennelijk belang van het meisje; vader heeft na het overlijden van de moeder 
een nieuw leven opgebouwd waarvan het kind geen deelgenote is gemaakt. Ook 
naamsverandering heeft plaatsgevonden. De vader, de pleegouders en het kind 
hebben alle problemen van de adoptie doorgepraat en zijn eenstemmig vóór de 
adoptie. Hetgeen adoptie voor het meisje uit het oogpunt van verbreking van de 
banden met haar vader en de verdere familie zal betekenen, staat naar het oordeel 
van onze Raad aan het kennelijk belang van het kind bij die adoptie niet in de 
weg.'3 

Het Hof te Arnhem nam meermalen soortgelijk standpunt in. Het eerste geval han
delde over wezen waarbij de rechtbank te Zwolle * de adoptie afwees, omdat deze 
wezen contact met hun oorspronkelijke familie op prijs stelden en de pleegouders 
dit niet bevorderden. De rechtbank stelde, dat bij wezen rekening moet worden 
gehouden met de familie van de ouders van de kinderen. 

Het Hof aanvaardde dit, doch vernietigde het vonnis, overwegend dat moet wor
den beoordeeld of verbreking van deze familiebanden belangrijke afbreuk zou kun
nen doen aan het kennelijk belang dat de kinderen uit het oogpunt van bevestiging 
van de banden met de pleegouders bij de adoptie hebben. Uit de uitdrukking 
'bevestiging' blijkt dat het gaat om een wettelijke bezegeling van de tussen het kind 
en de adoptanten gegroeide psychische en maatschappelijke banden, aldus het Hof.' 

In het geval van een meerderjarige vrouw wees de rechtbank te Zutphen6 het 

3. Advies van 31-3-1960, overgenomen in Rb. Amsterdam 16-6-1960, jaarverslag i960, p.5. 
4. 21-12-1961, N.J. 1962, 50. 
5. Hof Arnhem 27-2-1962, N.J. 1962, 363. 
6. 12-5-1964, jaarverslag 1964, p. 6. 
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verzoek af, omdat de moeder van deze vrouw prijs stelde op voortgaand goed con
tact. Het Hof te Arnhem 7 stelde echter 'dat de rechtbank er ten onrechte van uit
gaat dat dit in de weg zou staan aan het nemen van de conclusie dat verbreking 
van de banden met die moeder in casu in het kennelijk belang van de adoptanda 
zouden zijn, 'dat uit het zojuist ovcrwogene immers volgt dat de morele banden met 
haar moeder voor adoptanda in geen opzicht zullen worden geschaad, indien door 
het totstandkomen van de verzochte adoptie de juridische banden met haar moeder 
zouden worden verbroken, terwijl zulke morele banden tussen haar en haar vader 
reeds sedert 1932 niet meer bestaan'. Adoptie werd uitgesproken. 

De Hoge Raad8 stelde; 'Adoptie is een bezegeling van de duurzame binding tus
sen kind en pleegouders. Door de adoptie worden innige, feitelijke, maatschappelijke 
banden gemaakt tot wederkerige rechtsbetrekkingen.' 

Het Hof te 's-Hertogenbosch9, dat bij meerdere gelegenheden blijk gaf van een 
favor adoptionis, achtte de inwoning van de moeder bij haar zuster en zwager, 
adoptanten, geen bezwaar en overwoog dat de verbreking van de banden met de 
ouders en de bevestiging van de banden met de pleegouders in verband met elkaar 
moeten worden gezien. 

Dit lijkt mij zeer juist. Beide aspecten zijn immers als amendement ter nadere 
specificering van het éne begrip kennelijk belang van het kind in de wet gekomen. 
Deze samenhang ook is de achtergrond van de heersende leer, zoals deze blijkt uit 
de jurisprudentie en het zo duidelijk gegeven oordeel van de Centrale Adoptie-
raad. 

Banden betekent zowel de feitelijke (maatschappelijke, psychische, morele) als de 
juridische. Bij verbreking vervallen de juridische, kunnen de feitelijke blijven be
staan, bij bevestiging worden allereerst de feitelijke bedoeld, die juridische bekrach
tiging krijgen. Uit de jurisprudentie in dit verband is duidelijk geworden, dat 
adoptie niet slechts een veiligheid voor pleegouders en kind betekent. De verwach
ting, dat de adoptie weinig zou betekenen voor wezen en anderen die goede betrek
kingen onderhouden met de oorspronkelijke familie, blijkt gelogenstraft. Duidelijk 
is, dat de adoptie als een waarde op zich, ook in deze gevallen, is aanvaard. 

Verbreking van de banden 

Hoe heeft de rechtspraak de verbreking van de banden overigens geïnterpreteerd? 
Wij zien dat de mening van de adoptandus zelf, op de zitting gebleken, de recht
bank tot de adoptie doet besluiten ondanks andersluidende adviezen.10 De gehecht-

7. 24-11-1964, N.J. 1966, 170. 
8. 31-10-1958, N.J. 1958,577. 
9. 3-3-1960, jaarverslag 1959, p. 4. 
10. Rb. Rotterdam, 25-9-1959, jaarverslag 1959, p. 4, joods kind, Rb. 's-Gravenhage 19-4-

1961, jaarverslag 1961, p. 8. 
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hcid aan verleden en familienaam leidt tot bezwaar tegen adoptie bij een wees, 
negatief advies van de Centrale Adoptieraad en intrekking van het verzoek, ook ten 
aanzien van jongere broer en zuster (jaarverslag 1967, p. 10). Afwijzing zelfs volgde 
bij wezen (die een bekende hervormde-theologen-naam droegen), die er 'geen enkel 
belang bij hebben om juridisch uit hun familie te treden'; 'de rechtbank ziet niet in 
dat een adoptie deze toestand nog beter kan maken dan die reeds is.'11 

Tellen banden van wezen met andere familieleden dan ouders? De rechtbank te 
Zwolle 12 bevestigde dit zoals wij zagen. De rechtbank Assen I 3 had hiervoor een 
argument gegeven: uit het voorschrift van art. 972 lid 4 Rv. om bij het overleden 
zijn van een ouder zo mogelijk twee van diens naaste bloedverwanten ten verhöre 
op te roepen maakte zij op' dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat ook 
aandacht besteed zoude worden aan de verbreking van minder feitelijke en ook 
verdere familiebanden'. In casu verklaarde de oom van een joodse wees zich tegen 
de adoptie. De rechtbank gaat op zijn argumenten in, stelt vast dat de adoptantcn 
contact met joodse instanties altijd hebben bevorderd en wijst de adoptie toe. 
Eenzelfde beslissing van de rechtbank te Breda. '* 

Meermalen zien wij da t de rechtspraak aarzelt 'm familie-adopties waarbij het kind 
door de dood van de moeder, door een besmettelijke ziekte in het ouderlijk huis, 
bij een oom en tante was gekomen. Adoptie wordt toch uitgesproken.15 

Het is wel zeer opvallend dat er in de jurisprudentie weinig gevallen16 naar voren 
komen, waarin - afgezien van tegenspraak - de adoptie niet is uitgesproken om de 
banden met de ouders niet te verbreken in het kennelijk belang van het kind. Hier
uit blijkt een sterke favor adoptionis. 

De bevestiging van de banden 

Hier vraagt allereerst een bekende uitspraak van de Hoge Raad onze aandacht, nl. 
H.R. 31-10-1958, N.J . 1958, 577. Hierbij werden vernietigd de arresten van het 
Gerechtshof te's-Hertogenbosch van 19-6-1958, N.J. 1958, 413 en 414, die wij reeds 
ontmoetten bij de bespreking van het onderzoek door de Raad voor de Kinderbe
scherming. De arresten van het Hof baseerden de toewijzing van de adoptie op : 
a. het edelmoedig en opofferend besluit de opvoeding van een pleegkind op de 

schouders te nemen geeft grote verdiensten ; 

11. Rb. Zwolle 21-12-1961, N.J. 1962, 50. 
12. 21-12-1961, N.J. 1962, 363. 
13- ЗІ-7-1958, N.J. 1959, 314. 
14. 14-10-1966, jaarverslag, p. 8. 
15. Rb. 's-Hertogenbosch 10-3-1965, jaarverslag 1965, p. 4; Rb. Zutphen 15-6-1963, jaarver

slag 1965, p. 5. 
16. Bijv. Rb. Breda 26-9-1958, N.J. 1959, 337. Rb. Amsterdam 5-3-1959, N.J. 1959, 536. 
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b. met het oog hierop vordert doorgaans het belang van de opvoeding en daarmee 
van het pleegkind zelf een inwilliging van het verzoek ; 

с weigering immers tast het zelfvertrouwen van de opvoeders aan; 
d. derhalve, als de formele voorwaarden zijn vervuld en verbreking van de banden 

wenselijk wordt geacht, zal de adoptie moeten worden verleend 'tenzij positieve 
aanwijzingen erop duiden, dat de pleegouders er niet in zullen slagen hun pleeg
kind goed en als hun eigen kind op te voeden'. 

De Raad voor de Kinderbescherming ging in cassatie. Het cassatiemiddcl stelde o.a. 
dat adoptie slechts mag geschieden indien de adoptie ook uit het oogpunt van be
vestiging van de banden met de adoptanten, in het kennelijk belang van het kind ís 
en dit belang in elk bijzonder geval is waar gemaakt. 

De Procureur-Generaal mr. G. E. Langemeijer achtte in zijn conclusie geen strijd 
met de wet aanwezig. De Hoge Raad (mrs. Donner, Bokjes, De Jong, Houwing en 
Hulsmann) evenwel stelde, dat de toepassing 'door den rechter van geval tot geval 
uit het oogpunt van het belang van het kind moet worden overwogen, dat dan ook 
het uitgangspunt van het Hof dat, indien de 'formele' voorwaarden voor adoptie 
zijn vervuld, de adoptie, behoudens positieve aanwijzigingen in andere richting, 
moet worden verleend, niet kan worden aanvaard. 

Verder wordt de reactie van de pleegouders op de afwijzing (c) als argument pro 
toewijzing afgewezen. De Hoge Raad beroept zich op de wetsgeschiedenis en de 
woorden van de minister (Hand. 1954-1955, p. 2868) in de Tweede Kamer: 'dat 
dus voorwaarde voor de adoptie is dat de pleegouders het kind bereids goed en als 
een eigen kind opvoeden.' Op grond daarvan wordt het negatieve criterium van het 
Hof (d) verworpen. Deze uitspraak is o.i. juist, zij stelt duidelijk de grenzen die de 
wet zelf aan de toewijzing verbindt. 

Afwijzing op grond van een moeilijke verhouding met de pleegouders met name 
voortspruitend uit de karakterstructuur van de adoptandus, vinden wij in een 
vonnis van de rechtbank Rotterdam. 17 Bij andere afwijzingen treft men een sa
menspel van minder geschikte pleegouders, nalaten van de voorlichting, contacten 
met de oorspronkelijke familie. l e Bij een moeilijk opvoedbare jongen luidde het 
vonnis toewijzend 'dat weliswaar niet uitgesloten moet worden geacht, dat verzoe
kers in de toekomst - al dan niet middels enige rcchtsmaatregel - gesteund zullen 
moeten worden bij de opvoeding van de adoptandus, die, gelet op zijn persoonlijk
heid, meer dan gewone opvoedkundige hoedanigheden vereist, doch deze mogelijk
heid geen beletsel vormt voor toewijzing van het verzoekschrift, waar de bestaande 
relatie tussen pleegkind en verzoekers die zich als opvoeders naar vermogen heb
ben ingezet, de enige binding is, welke het pleegkind heeft. , 9 Afgewezen echter 
werd een verzoek betreffende een lichamelijk en geestelijk onvolwaardig meisje van 

17. 18-12-1959, jaarverslag 1959^.4. 
18. Rb. Groningen 5-4-1960,jaarverslag i960, p. 5. 
1 g. Rb. Haarlem 21 -4-1961 Jaarverslag 1961, p. 9. 
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5 jaar. 20 Toewijzing ondanks spanningen in het pleeggezin door de rechtbank te 
Almelo. 2I Afwijzing in geval van ongeschikte pleegouders en toevertrouwing van de 
jongen aan de Raad voor de Kinderbescherming. 22 

Scheiding van tafel en bed tussen de pleegouders was géén beletsel bij een 20-jari-
ge adoptanda voor toewijzing van het verzoek.23 Bij een bijna 21-jarige jongen wa
ren de beperkte pedagogische kwaliteiten van de pleegouders niet doorslaggevend.24 

De adoptie heeft financiële en fiscale gevolgen. De minderjarige kan het uitzicht op 
een belangrijke erfenis verliezen, door de adoptie in goede financiële omstandig
heden geraken, of juist financiële lasten tegemoet gaan. De rechtspraak geeft hier 
voorbeelden van. De rechtbank te Almelo houdt rekening met financiële voorde
len.25 De rechtbank te Zutphcn wijst de adoptie af, omdat het 13-jarig meisje niet 
over haar status is voorgelicht en er een krampachtige houding en onoprechte sfeer 
is. Vervolgens omdat de gezinsmkomsten vooral bestaan uit verpleeggelden van 
verschillende pleegkinderen en het gevaar bestaat, dat na de adoptie het kind later 
onderhoud zal moeten verschaffen aan de pleegouders.2 6De rechtbank te Gronin
gen acht financieel nadeel door hoger successierecht of verlies van grote erfenis van 
de moeder geen beletsel voor adoptie.27 

De voorlichting 

Zoals bij de bestudering van de jurisprudentie blijkt, is de voorlichting van het 
kind over zijn status een van de centrale vraagstukken van de adoptie. 

Ook buiten de adoptiefgezinnen kennen wij soortgelijke situaties, nl. bij pleeg
gezinnen die een voogdijkind hebben, bij gezinnen waar een erkenning plaats had 
in strijd met de waarheid en bij stiefgezinnen. Hier echter zijn het sociale, geen 
rechtsvragen. 

Bij pleeggezinnen waren er op dit punt weleens strubbelingen, maar de vereni
gingen zorgden er meestal wel voor, dat het kind de waarheid vernam. Bij het 
erkende kind is het zeer vaak zó, dat de ware afkomst om begrijpelijke redenen 
wordt verzwegen. Dit blijkt ook uit het F.I.O.M.-ondcrzoek naar de situatie van 
kinderen van ongehuwde moeders. Het wordt hier het kiezen van twee kwaden: 

20. Rb. Arnhem 26-6-1 c)G 1, jaarverslag 1961, p. 10. 
21. 27-6-i()6i,jaarverslag iq6i,p. 10. 
22. Rb. Alkmaar 29-3-1962, jaarverslag 1962, p. 7. 
23. Rb. 's-Gravenhage 7-1-1963, jaarverslag 1962, p. 7. 
24. Rb. Zutphen 4-12-1962, jaarverslag 1963, p. 5. 
25. Rb. Almelo 8-12-1965, jaarverslag 1965, p. 5. Zie ook het jaarverslag van 1964, p. 7 en 8 

voor de algemene problematiek, Rechtbank Amsterdam 16-6-1964, toewijzend. Voor fiscale 
adoptievragen in Belgio zie de feestbundel: 'Études en hommage à Victor Gothot', Faculté de 
droit de Liège, 1962. 

26. Rb Z.utphen22-i2-i9Go, N.J. 1966, 168. 
27. Rb. Groningen 11-2-1938, N.J. 1959, 327 en 21-10-1958, N.J. 1959, 328. 
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men moet het kind bekennen dat het een voorkind is, of het in de waan laten, dat de 
erkenner de vader is. Bij stiefkinderen wordt er meestal minder omzichtig met de 
waarheid omgesprongen, doch ook hier komt het verzwijgen voor. 

Hoe moet men deze verbloemingcn nu verklaren? Allereerst door het min of 
meer tweeslachtige karakter, dat het ouderschap in onze cultuur heeft. Het ouder
schap in onze samenleving houdt in de vervulling van een sociale rol, waarachter in 
het algemeen ook een genetisch ouderschap schuilgaat. Dit laatste blijft het kind 
lang onbekend en het kind beleeft alleen de liefde, de verzorging als uitingen ervan. 
Voor het jonge kind bestaat er dus slechts het sociale ouderschap. Hier komt bij, dat 
volwassenen en kinderen in onze cultuur een voorkeur hebben voor de 'normale' 
verhoudingen, zoals standaardgezinnen die hebben. Deze twee feitelijkheden teza
men leveren reeds de tendens op vooral bij hen die zich niet alles bewust maken, 
om niet uitdrukkelijk voor te lichten, ook al is er, zoals bijv. bij een stiefverhouding, 
niets laakbaars of onprettigs te verbergen. Is deze handelwijze onjuist? Berust dit 
op een laakbare aanmatiging van de ouder-plaatsvervanger? Men zij hier voor
zichtig: het kind heeft de onaantastbare zekerheid ouders te hebben, nodig. Voor 
het kind bestaat alleen het sociaal ouderschap, er is dus een ouder. Hoe kan men het 
kind dan duidelijk maken, dat hij de ouder niet is, zonder iets goeds stuk te maken? 
Een verstandig stiefvader zal de voorlichting zo laten verlopen, dat hij stelt :'Ik ben 
je vader nu en later. Vroeger is er een andere vader geweest, die je wel kent van de 
foto.' Deze voorlichting zal, mits geleidelijk en tactvol gegeven en de ouderbeleving 
van het kind gezond is, het kind, noch de verhouding schaden. Velen voelen de 
waarde van deze ouderbeleving zeer goed aan, zijn terecht bezorgd deze aan te 
tasten en zij willen dus het jonge kind niet voorlichten. Bij alle pleidooien voor 
voorlichting zal men er goed aan doen duidelijk te stellen, dat de ouderbeleving 
van het kind ongerept moet blijven. De sociale ouder dient zijn eigen ouderschap 
zo hoog aan te slaan, dat hij zich ouder blijft noemen. 

De voorlichting is secundair bij de juiste ouderbeleving van het kind. De voor
lichting betreft feitelijkheden uit het verleden. Aan deze feiten moet niet een te 
grote waarde in het heden worden toegekend. M.i. terecht spreken sommige sociale 
ouders bij de voorlichting van het kind dan ook niet van 'vader', wanneer zij een 
verwekker aanduiden, die zich nooit om het kind heeft bekommerd. Men moet bij 
het jonge kind het vertrouwen in de volwassenen niet aantasten en kan dus waar
heidsgetrouw spreken over 'een man die eerst je vader had willen worden, maar hij 
kon niet voor je zorgen en zo ben ik je vader geworden. Waar die andere man ge
bleven is, weet ik niet'. Met opzet bespreek ik deze vragen eerst buiten de adoptie, in 
een poging wat objectiever te blijven. De vraag of de beleving van de kinderloos
heid een rol speelt, kon nl. buiten beschouwing gelaten worden. 

Komen wij nu tot de bespreking van de voorlichting over de status van het kind 
in het adopti( fgezin. Bij adoptiefouders zal uiteraard naast de vader vooral de 
moeder een rol spelen bij de voorlichting. Mutatis mutandis geldt veel van het voor 
stiefouders opgemerkte voor het adoptiefgezin. De voorlichting is hier echter nog 
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noodzakelijker, omdat de verhoudingen in oorsprong 'kunstmatig' zijn. Ik onder
schrijf volkomen de wenselijkheid van de voorlichting op jeugdige leeftijd om latere 
schokken te voorkomen en om eerlijke verhoudingen in het gezin mogelijk te ma
ken. De voorlichting in de puberteit of nog later kan immers het kind de zekerheid 
ontnemen. Launay geeft voorbeelden van staken van de studie, weglopen, verbre
ken van de verloving etc.28 

Ik kom nu tot enige stelregels met betrekking tot de voorlichting omtrent de 
status: 
i. De voorlichting is noodzakelijk. Het doel ervan is in de gedachten van het kind 

een notie te laten groeien van feiten en personen die zijn leven ten nauwste raken. 
Het kind wordt nu gewapend met de waarheid tegen latere schokkende onthul
lingen ; zijn vertrouwen in de pleegouders (adoptiefouders) zal niet beschaamd 
worden en deze zullen hem van hun kant eerlijk en open tegemoet kunnen blij
ven treden. Het beeld dat het kind van zich zelf heeft, blijft zuiver. Misschien 
immers voelt hij zich in sommige opzichten anders dan de adoptiefouders; kan 
hij dit niet verklaren, dan kan dit innerlijke moeilijkheden geven en een gezonde 
psychische uitgroei belemmeren. 

2. De ouderbeleving van het kind is primair. De voorlichting over feitelijkheden in 
het verleden mag deze niet bedreigen. De voorlichting dient de zekerheid van 
kind en pleegouders niet aan te tasten. Op onjuiste wijze of op ongeschikt om-
ment gegeven, kan zij schaden. Dit zou kunnen gebeuren bij het zeer jonge kind, 
ook bij een onzeker kind of bij onzekere pleegouders.29 Soms zal het gezin er 
langzaam rijp voor moeten worden. Soms ook zal de zekerheid verkregen na de 
adoptie pas de geschikte basis geven. 

3. De tegenzin om voor te lichten heeft natuurlijke componenten. Men behoeft 
niet altijd te denken aan het niet verwerkt hebben van de kinderloosheid. Men 
moet trachten de waardcbeleving van het sociaal ouderschap zo op te voeren, 
dat de kwestie van de voorlichting teruggebracht wordt tot ware proporties. 

4. De informatie over de natuurlijke ouders dient niet negatief te zijn. Het oudere 
kind mag gerust iets meer horen, bijv. dat de natuurlijke moeder niet gehuwd 
was. De pleegouders dienen echter eerder begrip te tonen dan afkeer te laten 
blijken voor deze moeder. Dit is in het belang van hun eigen instelling ten op
zichte van het kind en van het gevoel van eigenwaarde bij het kind, dat samen
hangt met zijn waardering van eigen afkomst. Anderzijds dient een ongezond 
idealiseren voorkomen te worden. 

28. Vgl. Clément Launay, L'adoption, ses données médicales et psycho-sociales, Paris 1968, 
chapitre 6: La révélation à l'enfant de sa condition d'adopté; 00k: Margaret Komitzer, t.a.p., 
passim. 

29. Vgl. M. D. Schechler, Observations on adopted children', Archives of general psychiatry 
I I I (i960), p. 21-32. In dit artikel wordt gewezen op de bezwaren bij te vroeg inlichten, т . п . 
over meerdere ouderparen; vgl. ook: Dorothy С. Krugman, 'Reality in Adoption', Child Wel
fare 43 (1964), p. 349-358. 
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5. De voorlichting kan juist als de seksuele voorlichting, waarmee verband bestaat, 
het best geleidelijk geschieden. Men kan beginnen tegen het zesde jaar. Op deze 
leeftijd nl. kan men het kind verstandelijk benaderen. Het kan zich reeds enigs
zins losmaken van de beslotenheid van het gezin en legt de eerste contacten met 
de buitenwereld op de school. Als kleuter is het kind meer kwetsbaar. Men kan 
dan wel een verhaaltje vertellen over de blijdschap van de ouders toen zij het 
kind kregen. Gaat het kind nu later vragen stellen, dan is de opname in zijn bele
ving niet in strijd met de zekerheid van de ouderbeleving. Men hoede zich 
echter voor het feit, ook de adoptie als een buitengewone uitverkiezing voor te 
stellen. Dit laatste is irreëel. 

6. Of het kind bekend wordt gemaakt en geconfronteerd met de persoon van de 
biologische ouder, kan men slechts bezien in het licht van de concrete situatie. 
Soms is er tegen volledige openheid geen enkel bezwaar. Ik denk bijv. aan het 
geval, dat er cen goede verstandhouding bestaat tussen het adoptiefgezin en de 
biologische ouder, terwijl het kind deze persoon kent en waardeert. Uiteraard 
kunnen zich ook situaties voordoen, waarin - in ieder geval vóór de volwassen
heid - bekendheid met de biologische ouder niet wenselijk is. Hier kan men den
ken aan kinderen geboren uit verhoudingen tussen nauwe bloedverwanten en 
kinderen van ernstig gestoorden. 

Tot heden hebben wij nog geen aandacht besteed aan de houding, die de wetgever, 
de rechter die van geval tot geval beslist en de adviserende instantie, zoals de Cen
trale Adoptieraad, tegenover de voorlichting aannemen. In de Memorie van Ant
woord op het wetsontwerp zegt de minister naar aanleiding van opmerkingen van 
kamerleden: 'De bedoeling was er op te wijzen, dat verstandige adoptanten het 
kind meestal reeds jong met zijn bijzondere status vertrouwd hebben gemaakt, 
maar dat dit helaas nog menigmaal op de lange baan wordt geschoven. Blijkt de 
Raad voor de Kinderbescherming dat dit geval zich voordoet, dan zal deze met de 
pleegouders overleggen hoe hierin het beste kan worden voorzien, hetgeen in de 
regel zal betekenen dat de pleegouders het kind alsnog inlichten, voordat het ver
zoek bij de rechtbank in behandeling komt.'30 

Een wettelijke bepaling over de voorlichting is er niet. Wel wordt het kind dat 
ouder is dan 14 jaar door de rechter gehoord, zodat deze kinderen natuurlijk op de 
hoogte van hun status moeten zijn. De rechter is volgens de wet verplicht 'het kenne
lijk belang van het kind te beoordelen zowel uit het oogpunt van verbreking van de 
banden met de ouders als uit dat van bevestiging van de banden met de adoptan
ten'. 

De Centrale Adoptieraad stelde zich reeds dadelijk op het standpunt dat voor
lichting van het kind vóór de adoptie ook en vooral op jeugdige leeftijd wenselijk is 
en in het algemeen noodzakelijk, tenzij van deskundige zijde op goede gronden 
wordt aangetoond, dat de voorlichting in een bepaald geval vooralsnog nadelig 

30. Zitting 1954-1955. 3530> no. 5, p . 10. 
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voor het kind is.31 Weigering hiervan door de pleegouders was soms reden tot af
wijzend advies. Zo trachtte de Raad eenheid in de rechtstoepassing te brengen. 
Meestal met succes, niet altijd. 

De rechtbank Rotterdam32 (mrs. Hudig, Van Opstall, Poerink) stelde: 'Over
wegende dat de Centrale Adoptieraad weliswaar adviseert tot afwijzing van het 
verzoek - alhoewel zij een toewijzing van het verzoek alleszins gerechtvaardigd 
acht - daar de pleegouders de minderjarige niet voorafhebben ingelicht, doch dat 
de rechtbank van oordeel is dat het inlichten van de minderjarige nüt behoort te 
worden verbonden aan het verzoek tot adoptie'. 

De Raad echter stelde zich op het standpunt dat zijn richtlijn een wettelijke basis 
had in het kennelijk belang. De voorlichting en met name ook de reactie hierop van 
het kind en de pleegouders op de daardoor aan het licht gebrachte situatie kan naar 
de mening van de Raad een van de factoren zijn, waarnaar het kennelijk belang 
bij de adoptie dient te worden beoordeeld. 

In een advies werd dit sterker uitgedrukt : 'dat voorlichting van het kind aangaan
de zijn staat van pleegkind en meestal ook omtrent zijn familiebetrekkingen over het 
algemeen noodzakelijk is om zijn kennelijk belang bij de adoptie te kunnen beoor
delen'. Ten aanzien van zeer jeugdige kinderen (3 tot 6 jaar) werd door de Raad 
aanvaard, dat de voorlichting in die gevallen eveneens noodzakelijk is, doch dat 
zonder voorlichting tot adoptie kan geadviseerd worden indien er duidelijke aan
wijzingen zijn, dat de pleegouders zich bewust zijn van de noodzaak van de voor
lichting.33 

De rechtbank te Breda steunde de Centrale Adoptieraad in haar overweging 
omtrent de familiebetrekkingen reeds in 1958: een adoptie werd afgewezen op grond 
van tegenspraak van de vader en omdat de verbreking van de band met de vader 
niet in het kennelijk belang is van het kind. Gewezen wordt op fouten van de pleeg
moeder, te sterke binding, en het feit 'dat pleegouders het kind de wetenschap over 
haar vader en het bestaan van broertjes en zusjes hebben onthouden.34 

Kort daarop stelde de rechtbank te Maastricht op 15-4-1958 'dat de minderjarige 
gelet op het daaromtrent, naar de Raad voor de Kinderbescherming heeft medege
deeld, geuit gevoelen van een arts en twee psychologen, op dit ogenblik zeer zeker 
een voorlichting omtrent zijn afstamming niet behoorlijk zou kunnen verwerken'. 
De rechtbank overweegt nog dat er geen band heeft bestaan met de ouders, dat de 
jongen eerstdaags als leerling van een H.B.S. zal worden ingeschreven en het de 
rechtbank uit ervaringsregelen bekend is, dat het op een middelbare school zoal 
niet onmogelijk dan toch in ieder geval zeer moeilijk zal vallen de eigenlijke naam 
van de jongen voor hem verborgen te houden en de rechtbank vreest dat een plotse-

31. Jaarverslag 1958, p. 3. 
32. 25-4-1958, N.J. 1958,412. 
33. Jaarverslag Centrale Adoptieraad 1959, p. 3; N.J.B, i960, p. 780. 
34. Rb. Breda, 28-2-1958, N.J. 1958, 552. 
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linge confrontatie met zijn afstamming wel eens noodlottig voor hem kon zijn. De 
adoptie werd uitgesproken.35 

De rechtbank Utrecht overweegt36: 'dat verzoekers de minderjarige (5 jaar oud) 
op advies van hun medicus nog niet over haar status hebben ingelicht, doch dat 
erop mag worden vertrouwd dat zij dit zo spoedig mogelijk in overleg met deze 
medicus zullen doen'. Soms is de afwijzing van de adoptie mede gebaseerd op de 
weigering voor te lichten.37 

Niet altijd staat de Centrale Adoptieraad vóórop bij het eisen van voorlichting. 
In een geval van gerepatrieerden, die het toch al moeilijk hadden, was de Centrale 
Adoptieraad na aarzeling positief in haar advies ondanks de ontbrekende voor
lichting. De rechtbank hield de zaak eerst aan o.a. om deze reden en pas na een 
jaar volgde de adoptie.38 

De rechtbank Arnhem39 overweegt - na een advies tot aanhouding van de Cen
trale Adoptieraad - 'nu bij het verhoor van verzoekers ter terechtzitting is geble
ken, dat zij een begin hebben gemaakt met de voorlichting, dat deze niet volledige 
voorlichting toewijzing van het verzoek niet in de weg mag staan gezien tevens de 
zeer jeugdige leeftijd van het kind' ( 5 % jaar). 

Het felste verzet tegen de richtlijnen door de Centrale Adoptieraad op het punt 
van de voorlichting gegeven kwam uit Zutphen.40 Deze rechtbank stelt, dat de 
Centrale Adoptieraad niet in het leven is geroepen om de taak van de rechter over 
te nemen door afwijzend te adviseren indien geen voorlichting heeft plaatsgehad en 
daardoor pressie uit te oefenen op de adoptanten, die wellicht hun verzoek zouden 
intrekken zonder dat de rechtbank haar oordeel zou hebben gegeven. De Centrale 
Adoptieraad verdedigt zich41 en wijst op zijn controlerende taak op het onderzoek 
van de Raden voor de Kinderbescherming, zijn recht om aanvullende gegevens aan 
de Raden te vragen en spreekt van een te onpas geuite 'cri de coeur'. 

Ik acht toch het argument van de rechtbank, dat sommige rekestranten hun ver
zoek intrekken in verband met de eb van voorlichting, voordat de rechter zich met 
de zaak heeft ingelaten, een overweging waard. Bij alle waardering voor het streven 
van de Centrale Adoptieraad, dat met succes bekroond is geworden, moet toch wel 
op dit risico worden gewezen. 

E. de Vries Robbé-van Tricht reageerde in het N.J.B, en stelde dat allereerst de 
adoptiefouders zelf als gezagsdragers de verantwoordelijkheid dragen voor het naar 
hun inzicht meest geschikte moment voor de voorlichting. Verder wordt gesteld dat 

35. Rb. Maastricht 15-4-1958, N.J. 1958, 411. 
36. 17-12-1958, N.J. 1959,394. 
37. Rb. Groningen 5-4-1960, jaarverslag i960, p. 5. 
38. Rb. Alkmaar 28-9-1961, jaarverslag 1961, p. 5. Verdere jurisprudentie over voorlichting: 

Rb. Utrecht 3-12-1958, N.J. 1959, 358; Rb. Almelo 4-11-1958, N.J. 1959, 442; Hof Arnhem 
17-11-1959, N.J. 1962, 110; Rb. Amsterdam i6-5-i96i,N.J. 1961,316; 8-5-1962, N.J. 1963, 188. 

39· 30-3-1961, jaarverslag 1961, p. 6. 
40. Rb. Zutphen 5-1-1960, N.J. i960, 578. 
41. N.J.B. 22-10-1960. 
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'aan deze factor (door de C.A.R.) een te overwegende plaats wordt ingeruimd in 
het geheel van aspecten welke het kennelijk belang bepalen'.*2 

In dezelfde geest in 1961 de rechtbank te Amsterdam*3 in een interessant von
nis : 'dat het kennelijk belang is een complex van belangen en dat één onderdeel 
daarvan is, althans kan zijn de bevredigende voorlichting van het kind omtrent 
zijn afstamming en zijn positie in het gezin der adoptanten; dat derhalve onder
zocht moet worden of bij het ontbreken der voorüchting de overige onderdelen van 
het belangencomplex in de onderhavige zaak zó veel gewicht in de schaal leggen dat 
adoptie toch aangewezen is.' 

De Centrale Adoptieraad stelde zich achter het argument van de directeur van de 
inrichting, dat de voorlichting van een doofstom meisje beter na de adoptie zou kun
nen plaatshebben.4* 

In een geval hield de rechtbank de zaak aan om de pleegouders de gelegenheid te 
geven alsnog het kind voor te lichten met de overweging 'dat de pleegoud ers niet 
voldoende inzicht hebben in de werkelijke belangen van het kind, doch dat zij wel
licht onder deskundige leiding dat inzicht zullen kunnen verwerven'. In deze zaak 
volgde later de adoptie, waarbij de rechtbank vaststelde 'dat de houding van pleeg
ouders tegenover het kind openhartiger is geworden; dat de adoptanda nu over 
haar afkomst is ingelicht en dat dit geen bijzondere moeilijkheden heeft gegeven 
doch ontspanning in het gezin heeft gebracht'.*5 

Nog een voorbeeld uit een jaarverslag van de Centrale Adoptieraad : 'Pleeg
ouders verzochten adoptie van een kind van ruim vier jaai , dat nog niet was voor
gelicht. De maatschappelijk werkster van de Raad voor de Kinderbescherming die 
het onderzoek had gedaan, meende dat de pleegouders bereid waren op korte ter
mijn een begin met de voorlichting te maken, als daarvoor de gelegenheid zich 
voordeed. De Centrale Adoptieraad vond dit gegeven te summier om daarop een 
goed gefundeerd advies uit te brengen. Hij vroeg aan de Raad voor de Kinderbe
scherming een nader rapport over de voorlichting, in de hoop en verwachting dat de 
pleegouders hun vaste voornemen hadden uitgevoerd. De Raad voor de Kinder
bescherming was het niet met het standpunt van de Centrale Adoptieraad eens en 
vond geen aanleiding om op de pleegouders aandrang tot voorlichting uit te oefenen 
Het advies van de Centrale Adoptieraad luidde, dat het zonder nadere gegevens 
niet mogelijk was ten gunste van adoptie te adviseren'. 

De Centrale Adoptieraad heeft ook in dit advies nog eens naar voren gebracht 
'dat de voorlichting geen momentopname is, zoals de meeste pleegouders denken, 
doch een geleidelijk proces tot voorlichting van het kind, dat men als het kind nog 
jong is kan beginnen en dan geleidelijk kan voortzetten'. De Raad heeft echter aan 
zijn advies de opmerking toegevoegd, dat, indien de rechtbank bij de verhoren tot 

42. N.J.B, ідбьр. 37-43. 
43· 16-5-1961, N.J. 1961,316. 
44· Rb. Amsterdam 30-6-1960, N.J. i960, 507. 
45. Rb. 's-Gravcnhage 22-10-1962, jaarverslag 1962, p. 6. 
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de slotsom zou komen, dat op de pleegouders met betrekking tot de voorlichting 
voldoende vertrouwd mocht worden, de Raad wel bereid zou zijn een gunstig ad
vies uit te brengen. De rechtbank heeft de adoptie uitgesproken, overwegende : 'dat, 
daargelaten, of de voorlichting omtrent de afkomst de door de Centrale Adoptie-
raad voorgestane overwegende plaats inneemt in het geheel van de omstandighe
den, die het kennelijk belang van artikel 344J sub 2 B.W. bepalen, voormelde ver
klaring van verzoekers (pleegouders verklaarden ter zitting, dat zij de minderjarige 
thans nog niet over haar afkomst hadden ingelicht, omdat zij er nog te jong voor 
was: dat zij al hadden geprobeerd haar een en ander duidelijk te maken, maar dat 
zij er nog niets van snapte ; dat zij, verzoekers, zodra deze minderjarige oud genoeg 
zou zijn om het te begrijpen, haar over haar afkomst zouden inlichten) als een 
voldoende garantie moet worden beschouwd, dat zij het daarvoor in aanmerking 
komende tijdstip zullen kiezen om adoptanda over haar afstamming voor te lich
ten'.46 

De Centrale Adoptieraad heeft zich neergelegd bij een advies van deskundigen, 
die ten aanzien van een 17-jarige jongen stelden, dat deze debiele jongen i.e. noch 
emotioneel, noch intellectueel in staat was het probleem te verwerken.47 

De rechtbank te Arnhem volgde duidelijk de lijn van de Centrale Adoptieraad, 
toen zij bij een meisje van 13 jaar dat nog niet was voorgelicht, de zaak eenjaar 
lang aanhield. In het vonnis wordt gezegd, dat aan het bezwaar van de Centrale 
Adoptieraad was tegemoet gekomen.48 

Inzake twee Griekse adoptiefkinderen van drie en een halfen vijfjaar oud, sprak 
de rechtbank te 's-Gravenhage zich49 over de voorlichting van kleuters als volgt 
uit : 'dat er in het algemeen naar gestreefd dient te worden, dat tegen de tijd, waar
op een pleegkind buiten de beschermende sfeer en kring van het eigen gezin gaat 
treden - bijv. door het bezoeken van de kleuterschool of het bezoeken van de Lagere 
School - een begin met deze voorlichting gemaakt kan worden, doch dat daarbij in 
het bijzonder waar het betreft kinderen die de kleuterschool gaan bezoeken met 
tact en soepelheid te werk moet worden gegaan, aangezien het ene kind blijkens 
deskundigen op het gebied van de kinderbescherming en jeugdpsychiatrie een der
gelijke voorlichting wel en het andere kind nog niet zal kunnen bevatten en verwer
ken; Overwegende dat het de Rechtbank in het onderhavige geval uit het onder
zoek ter terechtzitting duidelijk is geworden dat de adoptanten inmiddels wel dege
lijk een begin met de voorlichting hebben gemaakt, doch toen de adoptanda geens
zins rijp daarvoor bleek te zijn, de voorlichting voorlopig hebben uitgesteld; Over
wegende dat waar de Rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting de indruk 
heeft ontvangen, dat deze pleegouders gezien hun afkomst en status zeer zeker — zo
als zij bij monde van de pleegvader ter terechtzitting hebben verklaard - hun 

46. Rb. Roermond 3-10-1963, jaarverslag 1963, p. 4. 
47. Rb. Arnhem 25-2-1963, jaarverslag 1963, p . 4. 
48. Rb. Arnhem 27-1-1964, jaarverslag, p. 5. 
49. 18-5-1966, jaarverslag 1966, p. 4. N.J . 1968, 151. 
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pleegkind vóór het bezoeken van de Lagere School van haar afkomst op de hoogte 
zullen brengen, een aanhouding van de zaak mede in verband met de spanningen 
die dergelijke onderzoeken in dit soort zaken zoals bekend mag worden veronder
steld nu eenmaal onherroepelijk met zich mede brengen in verband met de lange 
duur van het onderzoek niet in het belang van de adoptanda acht en - nu er overi
gens geen enkel bezwaar is tegen een adoptie - de adoptie zal uitspreken;'. 

De rechtbank te Haarlem50 sprak de adoptie uit, eveneens overwegend dat het 
doen wachten op de voorlichting niet wenselijk is daar dit kan leiden tot spanningen 
en onrust en in de verwachting dat de ouders hun kinderen, toen 11 en 7 jaar oud, 
op een voor hen gunstig tijdstip zullen inlichten omtrent hun afstamming nu de 
rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het thans niet het ge
schikte moment is adoptandi in te lichten daarbij overwegende dat het niet voor
lichten door verzoekers is geschied in overleg met en op advies van doktoren. 

De rechtbank te Amsterdam51 spreekt zelfs adoptie uit, verwachtend dat de 
pleegouders uit angst het 13-jarige meisje niet zullen inlichten. Hierbij worden ook 
de gevolgen van afwijzing in aanmerking genomen (ondanks het arrest van de Hoge 
Raad 31-10-1958, N.J. 1958,577)· 

Als wij de jurisprudentie over de eis van statusvoorlichting overzien, dan kunnen 
wij zeggen dat de wenselijkheid ervan wordt aanvaard, dat echter niet zonder meer 
de voorlichting als inherent aan de wettelijke eis van de beoordeling van het kenne
lijk belang wordt overgenomen, zoals de Centrale Adoptieraad dit heeft gesteld. 
Wij menen, dat het standpunt van de rechtbank te Amsterdam52 van 1961, dat wij 
boven weergaven stellig verdedigbaar is. De Hoge Raad heeft geen voorlichtings-
vragen voorgelegd gekregen. Onze mening is, dat bovengenoemd vonnis ook in 
cassatie stand zou hebben gehouden. Het wijkt ook niet af van de stelregels die wij 
hierboven over de voorlichting gaven. 

Voorlichting over concrete personen 

Bij het lezen van de Amsterdamse uitspraak van 1961 - 'het kennelijk belang is een 

complex van belangen en een onderdeel is althans kan zijn, de bevredigende voor

lichting van het kind omtrent zijn afstamming en zijn positie in het gezin der adop-

tanten' - zien wij terecht naast de statusvoorlichting de afstammingsvoorlkhting ge

noemd. Deze verdient een meer genuanceerde benadering. Voor de opbouw van 

een eigen identiteit is het van groot belang, dat het opgroeiend kind bij het ouder 

worden beschikt over gegevens betreffende zijn afstamming. Gegevens ook over de 

grootouders van beide zijden en over de verwekker. De moeilijkheid ontstaat na

so- з-З-'Э6?. J a a r v e r s , a S 'θ 6 ?. Ρ· 8 · 
51. 8-5-1962, N.J. 1963, 188 (Van Hasselt, De Koe, Müller-Cohen plv.). 
52. i6-5-i96i,N.J. 1961, 316. Zie hierboven p. 90. 
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tuurlijk by feiten die minder plezierig zijn. Onwettigheid is al niet gemakkelijk 
aan een jong kind uit te leggen, er zijn dingen als incest, die men o ι beter kan ver
zwijgen, zeker tijdens de jeugd. 

De jurisprudentie (o m. het geciteerde Amsterdamse vonnis) accepteert soms, 
dat de persoon van de moeder aan het kind niet wordt geopenbaard Bij een ouder 
kind klinkt een geheel ander geluid. Het Gerechtshof te Arnhem eist eerst volledige 
inlichting over de persoon van zijn moeder van een i6-jarigejongen, die zijn moeder 
kende als 'tante M ' Dit gebeurde, het maakte geen bijzondere indruk op de jon
gen, waarna de adoptie werd uitgesproken.53 Dezelfde beslissing neemt de recht
bank te Maastricht op 20 november 1964.5* Petit deelde tijdens een lezing voor de 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak te Utrecht 11 oktober 1958 mee, dat de 
Centrale Adoptieraad ook dit verzwijgen had aanvaard in het geval van een debiele 
epiléptica, een zuster van de pleegmoeder Ook de moeder zelf kan er belang bij 
hebben, dat het kind haar met als zodanig kent. In de jurisprudentie komt geen 
geval voor, dat de ontmoeting van moeder en kind, die wel vermeld wordt, soms 
zelfs een succes wordt genoemd, aanleiding is geweest tot de wens van het kind niet 
geadopteerd te worden. Vaker zien wij, ook in de gevallen in de buitenlandse 
literatuur vermeld, dat de ontmoeting geen gevoelens raakte en een teleurstelling 
betekende wanneer men er zich verwachtingen van had gemaakt " 

Voorlichting over het bestaan van broers en zusters? 
Deze werd m 1 terecht nodig geacht door de rechtbank te Breda.56 

Voorlichting van andere kinderen in het gezin? 

De Centrale Adoptieraad heeft wel gepoogd om ook als eis door te zetten, dat de 
andere, eventueel eigen kinderen van het gezin ingelicht zijn over de status van hun 
medegezinshd Dit is uiteraard wel wenselijk maar met onder alle omstandigheden 
te realiseren vóór de adoptie. Afgewezen werd de eis door de rechtbank te Assen57, 
terwijl ook de 'cri de coeur' van de rechtbank te Zutphen d d 5-1 -1 дбо 5 8 werd geuit 
naar aanleiding van de eis tot het inlichten van een eigen kind. 

Gelijke positie voor pleegkinderen m ééngezm? 

Ook heeft de Centrale Adoptieraad slechts beperkt succes gehad bij zijn pogen de 

53 Hof Arnhem 17 11-1959 N J 1962,110 
54 Jaarverslag 1964,9 5 
55 M Komitzer, Adoption and Famil} Life, London 1968, passim 
56 38-2 igsS.NJ 1958,552 
57 7-7-"q6o, NJ 1961,66 
58 NJ 1960,378 
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positie van andere pleegkinderen in het gezin voor wie geen adoptie was gevraagd, 
mede in het geding te brengen. De rechtspraak meent nl., dat de belangen van de 
adoptandus in dergelijke gevallen de doorslag geven, ook als de adoptie voor een 
ander kind in het gezin niet mogelijk of niet gevraagd i s . " Ook hier dus een duide
lijke favor adoptionis. 

De argumenten die de Centrale Adoptieraad aanvoert, nl. het bezwaar van een 
verschillende rechtspositie van twee kinderen in één gezin, zijn intussen stellig van 
belang. Men dient hier echter tevoren rekening mee te houden. Met name geldt 
dit voor de plaatsing van een voogdijkind of ander pleegkind zonder adoptie-
mogelijkheid naast een adoptiefkind. De Commissie Normen Adoptievoorbereiding 
van de F.I .O.M. heeft zich m.i. terecht in een van haar normen tegen dergelijke 
plaatsingen uitgesproken. 

Onze bespreking van het kennelijk belang willen wij besluiten met een opmerking 
van Petit in zijn genoemde lezing voor de Nederlandse Vereniging voor Recht
spraak: Er is geen recht op adoptie, zoals er wel een recht is op ouderlijke macht, 
bijv. bij wettiging. Vermoedelijk baseert hij deze opvatting op de tekst van de wet. 
Er staat namelijk : 'Het verzoek kan alleen worden toegewezen indien enz.' Er staat 
niet: 'Het verzoek wordt toegewezen indien enz. Toch is adoptie ook geen gunst-
verlening, zoals de naamsverandering nog min of meer is en ook het recht op de 
ouderlijke macht is niet altijd aanwezig. Er is namelijk geen recht op herstel in de 
ouderlijke macht, ook hier staat 'de rechtbank kan in de ouderlijke macht herstel
len'.60 Het belang van het kind geeft ook hier de doorslag. 

Wel kan men ook hersteld worden in de bevoegdheid tot gezag zonder effectieve 
bekleding met het gezag. Dit kan zich voordoen als na ontheffing echtscheiding is 
gevolgd, de andere ouder met het gezag belast is en de ontheven ouder herstel 
vraagt.61 

HET VERZOEK VAN DE OVERBLIJVENDE ECHTGENOOT (ART. 2 2 7 L I D З) 

Het voornemen van de overleden echtgenoot heeft vragen opgeworpen. De recht
bank te Utrecht 6 2 achtte het voornemen gebleken uit testamenten waarbij de min
derjarige als universeel erfgenaam van beide pleegouders was aangewezen. De 
man was in 1943 overleden.6 3 De Centrale Adoptieraad heeft in 1958 in het alge-

59. Zie Rechtbank Breda 14-3-1958, N.J. 1959, 299; Rb. Arnhem 25-5-1964, jaarverslag 1964, 
p. 8 en Rb. Rotterdam 1 o-11 -1967, jaarverslag 1967, p. 7. 

60. Vgl. H.R. 8-5-1941, N.J. 1941, 924enH.R. 10-12-1928, N.J. 1929,275. 
61. Zie Hof's-Hertogenbosch 23-3-1967, N.J. 1968, 371, met beroep op Memorie van Toe

lichting van 10-4-1937 van de herziene Kinderwetten. 
62. 9-1-1958, N.J. 1958, 265. 
63. Een ander voorbeeld Rb. Almelo 29-11-1965, jaarverslag 1965, p. 5. 
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meen als uitgangspunt genomen, dat het voornemen pas kon bestaan, toen er in 
Nederland sprake was van invoering van de adoptie. Er zijn wel uitzonderingen 
hierop gemaakt, indien er lange verzorging, voogdij en naamsverandering was, m.i. 
terecht. Het voornemen tot adoptie kan immers wel degelijk aanwezig zijn ge
weest, doch onuitvoerbaar door de aard van de toenmalige Nederlandse wetgeving. 
Ik acht de stelling van de Centrale Adoptieraad6* dus in zijn algemeenheid niet 
juist. Zo zijn er bijv. in de dertiger jaren een aantal Nederlanders geweest, die vol
gens Engels recht hebben geadopteerd. Hiermee hebben zij m.i. hun voornemen tot 
adoptie bewezen. Petit schreef in 1963 dat de Centrale Adoptieraad soepel was en al 
eenmaal had aangenomen, dat er in 1942 het voornemen bestond bij de overleden 
partij.65 

In een aanvullend vonnis heeft de rechtbank te 's-Hertogenbosch op 22-2-1967 
haar vonnis van 11 -5-1966'* aangevuld in dier voege dat nu niet meer de weduwe, 
doch ook haar man als adoptant wordt vermeld, zoals de wet het ook wil : 'Ook in 
dit geval worden beide echtgenoten als adoptanten aangemerkt.' 

De vraag kan worden gesteld, wat rechtens is als een der adoptanten sterft na de 
indiening van het rekest. Het voornemen is dan reeds bewezen door de indiening 
van het rekest. 'Het verzoek kan ook door de overblijvende echtgenoot na het over
lijden van de andere echtgenoot worden gedaan', stelt de wet. De langstlevende zou 
— aanvullend - het overlijden van de andere echtgenoot en de handhaving van het 
verzoek kunnen melden.67 De Memorie van Toelichting stelt ook 'dat in dit stelsel 
der ontworpen wettelijke regeling toewijzing van een door beide pleegouders inge
diend verzoek niet wordt belet, doordat een hunner hangende het geding komt te 
overlijden, mits toewijzing in het kennelijk belang van het kind is.' In deze zin be
slist de rechtbank te Utrecht.68 

HET KIND OUDER DAN I 4 JAAR MOET WORDEN GEHOORD (ART. 2 2 7 LID 4 ) 

Deze bepaling is een der weinige in ons recht, waarbij uitdrukkelijk de mening van 
een minderjarige wordt gevraagd69. De rechtbank te Amsterdam70 heeft met een 
beroep op het belang, dat ook door de minister in de Memorie van Antwoord71 

aan de kennisneming door de rechter van de gevoelens van het kind werd gehecht, 
beslist, dat een in Calcutta wonend kind persoonlijk naar Amsterdam moest komen, 

64. Jaarverslag 1958, p. 4. 
65. Ch. Petit, 'Iets uit de praktijk der adoptie', Mozaïek, 14 (1963) p. 260. 
66. Beide ir jaarverslag 1967, p. 9. 
67. Anders R. L. C. Cornegoor, 'Een leemte bij de adoptiebepalingcn', N.J.B. 1959, p. 113. 
68. 9-4-1958, N.J. 1958,261. 
69. M. Rood-de Boer houdt in haar proefschrift, Ouders en Kinderen. Aspecten van het 

Familierecht, een pleidooi voor emancipatie van het kind. Amsterdam 1962, p. 61-73. 
70. 25-2-1964, jaarverslag 1964, p. 6. 
71. Zitting 1954-1955, 3530, no. 5, p. io. 

95 



TOTSTANDKOMING ADOPTIE IN NEDERLAND 

hetgeen is gebeurd. Adoptie is uitgesproken. Aan deze wetsbepaling is op dezelfde 
plaats in de Memorie van Antwoord het vermoeden verbonden, dat op deze leeftijd 
het kind reeds op de hoogte zal zijn van de pleegsituatie. Zoals wij zagen, is de juris
prudentie dan ook strenger in de eis van voorlichting of volledige voorlichting 
boven deze leeftijd. Jongere kinderen kunnen ook door de rechter worden gehoord, 
als hij dit wenselijk zou achten. Dit zou zich voor kunnen doen in gevallen, waarin 
de pleegouders geweigerd hebben de kinderen contact te laten hebben met de rap
porteur van de Raad voor de Kinderbescherming. De jurisprudentie geeft een voor
van twee broertjes van 15 en 17 jaar oud. Pleegouders weigerden voorlichting 
over de status te geven en verboden ieder contact van de kinderen met de rappor
teur van de Raad voor de Kinderbescherming. De rechtbank wees het verzoek tot 
adoptie toe, waarbij uit de overwegingen blijkt dat de kinderen door de rechtbank 
zijn gehoord.70 

2· De toepassing van artikel 228 Boek 1 B.W. 

DE VOORWAARDEN 

Minderjarigheid (art. 228a) 

De tekst van art. 344Ä onder a vóór de Wet van 3 juli 1968, Stb. 336, luidde ' dat het 
kind op de dag van de uitspraak in eerste aanleg minderjarig is.' Deze tekst hield in 
een afwijzing van de gedachte van adoptie voor volwassenen. Zoals wij bij de wets-
geschiedenis zagen, beheerste een zekere afweer hiervan de totstandkoming van de 
wet. Door de soms lange duur van het proces was het mogelijk, dat buiten schuld 
van de adoptanten de zaak niet meer tijdig werd behandeld. Minister Polak gaf 
gevolg aan de aandrang van verschillende kanten.73 Soepeler is de huidige tekst, nu 
de dag van het verzoek telt. 

Nog niet gewijzigd is echter - omdat het een Rijkswet is - de gelijke tekst van 
art. ibis van de Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap (Wet van 
12-1-1962, Stb. 249). In een voorkomend geval wordt dus een buitenlands kind wel 
geadopteerd, maar het verkrijgt dan niet de Nederlandse nationaliteit door adoptie. 

Daarom blijft voor het Nederlanderschap de vraag van belang door Wiarda ge
steld7*, wat de betekenis is van 'uitspraak' in eerste aanleg, met name of de rechter 
in hoger beroep ook mag toewijzen als bij de behandeling in eerste aanleg, toen de 
adoptandus nog minderjarig was, afwijzend is beschikt. Hij meent dat dit niet 

7г. Rb. Haarlem, 24-5-1963, jaarverslag 1963, p. 6. 
73. Vgl. N.J.B. 1967, p. 326: 'Adoptieperikelen', door de Nederlandse Vereniging voor Pleeg

ouders. 
74. Asser-Wiarda, Natuurlijke Personen- en Familierecht, p. 547 en rechtsvraag 31 Ars Aequi 

1956-1957. 
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mogelijk is. De Memorie van Toelichting π, zitting І953 _ І954/353 0 (Ρ· 9 rechter
kolom) dient m.i. anders te worden gelezen: 'De ondergetekende zou het niet juist 
achten dat de hogere rechter op de toewijzing zou moeten terugkomen, alleen 
omdat het kind inmiddels meerderjarig is geworden'. Deze tekst sluit terugkomen 
op een afwijzing niet uit, de minister wil slechts een nog schrijnender geval stellen ! 
De nieuwe Memorie van Toelichting n, zitting 1967-1968/9385, wijziging van art. 
344A van het B.W., no. 3 stelt dan ook: 'Het is dus zeer wel mogelijk (onderde tegen
woordige, - d.w.z. oude J .N. - wetgeving) dat een adoptieverzoek in eerste instan
tie wordt afgewezen, doch in hoger beroep - nadat betrokkene meerderjarig is ge
worden - wordt toegewezen'. 

De 'afstamming' (art. 228b) 

'dat het kind niet is een wettig of natuurlijk kind van een der adoptan ten of van een 
wettig of natuurlijk kind van een van hen', art. 228 sub b. Boek 1 B.W. 

In de oude tekst stond hier 'dat het kind niet is een afstammeling door wettige of on
wettige geboorte, van een der adoptanten. Blijkens de Memorie van Antwoord n, 
Nieuw B.W., is met de nieuwe tekst slechts een verduidelijking bedoeld. Het woord 
afstammeling was te verstaan in de zin van familierechtelijke betrekking. Zie de 
Memorie van Antwoord, Zitting 1954-1955/3530, no. 5, p. 6. 

Indien het kind-zijn niet blijkt uit de geboorte-akte, dus in die gevallen dat er 
geen burgerrechtelijke betrekkingen zijn tussen het kind en zijn vader, geldt het 
beletsel dus niet. In één geval heeft een pleegvader, met medeweten van de pleeg
moeder, twee kinderen verwekt bij een bij hen inwonende ongehuwde moeder. Dit 
stond de adoptie niet in de weg.75 

In het laatste hoofdstuk zullen wij de vraag van de wenselijkheid van handhaving 
van deze adoptievoorwaarde nader bezien. 

De 'leeftijdsgrenzen' {art. 228c) 

Toepassing van de wet van 12 juli 1962, Stb. 250 onder 1 'Adoptie van een kind 
dat vóór 1 maart 1956 in het gezin van de adoptanten is opgenomen, kan worden 
uitgesproken, ofschoon aan de in artikel 344^ onder с van het Burgerlijk Wetboek 
gestelde voorwaarde niet is voldaan' is mogelijk tot 1 maart 1977. In 1964 werden 
tien verzoeken ingediend in zaken waarin voordien het leeftijdsverschil een beletsel 
zou zijn geweest. 

75. Zie jaarverslag i960, p. 6 en Ch. Petit, 'De Centrale Adoptieraad', Mozaïek 1967, p. 387, 
'De rechtspraak is de Raad gevolgd' ; geen vindplaatsen. 
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Knelpunt is wel geweest de maximumgrens van 50 jaar. Dit blijkt ook uit de ver
zoeken ingediend op grond van de wet van 12 juli 1962, Stb. 250, die tijdelijk voor 
meerderjarigen tot 15 augustus 1964 de mogelijkheid openstelde van onherroepelij
ke adoptie mits zij waren opgenomen vóór 1 maart 1956, zelf toestemden in de 
adoptie en aan alle voorwaarden was voldaan, behalve de voogdij, de leeftijdsver
schillen en de leeftijd van 30 jaar bij de overgangsbepaling vastgesteld (art. iv van 
de Wet van 26 januari 1956, Stb. 42). Van deze mildere regeling is met name ge
bruik gemaakt om de maximumleeftijdsgrens te ontgaan (5 maal in 1963, jaarver
slag 1963, p. 3). 

De jurisprudentie biedt nog een interessant voorbeeld van toepassing van de ge
wone wettelijke leeftijdsgrens: Een adoptant, 50 jaar en 82 dagen ouder dan de 
adoptandus diende een verzoek tot adoptie in. De rechtbank te 's-Hertogenbosch76 

verklaarde verzoekers niet ontvankelijk in hun verzoek, alvorens de gebruikelijke 
adviezen in te winnen bij de Raad voor de Kinderbescherming en de Centrale 
Adoptieraad. Toepassing van de wet van 12 juli 1962, Stb. 250 was niet mogelijk 
daar de adoptandus was geboren na 1 maart 1956. Het Gerechtshof te 's-Hcrtogen-
bosch behandelde deze zaak in appel. In een interlocutoir arrest overweegt het 
Hof: 
'dat de parlementaire geschiedenis geen enkel licht werpt op de vraag wat de wet
gever precies bedoeld heeft met de term 'ten hoogste 50 jaar ouder' welke in het 
gewone dagelijkse spraakgebruik, zoals appellanten terecht hebben gesteld, niet 
anders betekent dan 'minder dan 51 jaar ouder'. 
dat indien de wetgever inderdaad had willen tot uitdrukking brengen dat er niet 
meer dan 50 jaren tussen de geboortedatums van de betreffende personen zouden 
mogen liggen, hij dit gemakkelijk had kunnen doen, bijvoorbeeld door de voor
waarde aldus te doen luiden dat ieder der adoptanten niet meer dan vijftig jaren 
ouder mag zijn dan het kind. 
dat, nu dit niet aldus is bepaald doch de term 'ten hoogste vijftig jaar ouder' (zelfs 
niet 'jaren') is gebruikt, waarmede in het normale spraakgebruik steeds wordt aan
gegeven en bedoeld dat men tenminste 50 volle jaren doch minder dan 51 volle 
jaren ouder is, de door de rechtbank aan deze term gegeven interpretatie niet 
zonder meer zozeer voor de hand ligt dat zij met ncgéring van de door de wet voor
geschreven procedure aldus had mogen beslissen. 
dat het geheel in de geest van de wet immers in het belang van de adoptandi moet 
worden geacht om de minst mogelijke interpretatie als de juiste te aanvaarden. 
. . . waar immers in de zelden te verwachten gevallen als hot onderhavige toe
passing van die enge interpretatie ertoe zou leiden dat een overigens wenselijke 
adoptie slechts op grond van een verschil in leeftijd van minder dan één jaar niet 
zou kunnen worden uitgesproken.' 

76. 29-9-1965, jaarverslag 1966, p. 5. 
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De Centrale Adoptieraad bracht een positief advies uit. Het Hof sprak de adoptie 
uit. 7 7 

Het arrest komt mij zwak, om niet te zeggen onjuist voor. De Memorie van Toe
lichting и, Zitting 1953-1954/3530 no. 3, p. 9 zegt: 'De bepaling onder с stelt de 
grenzen voor het leeftijdsverschil op minimaal 18 en maximaal 50 jaar. . . . Het 
maximum van pojaren voorkomt de mogelijkheid dat een adoptiefouder de zeven
tigjarige leeftijd vóór de meerderjarigheid van het kind overschrijdt.'. Hier staat: 
maximum van 50 jaren. Bovendien overschrijdt bij de uitleg van het Hof de adop
tiefouder juist wél de zeventigjarige leeftijd vóór de meerderjarigheid van het kind. 
De bewering dat de parlementaire geschiedenis geen enkel licht werpt op de vraag 
wat de wetgever precies bedoeld heeft, komt bij confrontatie met deze Memorie van 
Toelichting wel in een vreemd daglicht te staan ! De rechtbank te Rotterdam op 
30 december 1964 en het Gerechtshof te 's-Gravenhage in hoger beroep op 6 april 
1965 wezen het verzoek af van een adoptant, die 50 jaar en 2 maanden ouder was 
dan de adoptandus, onder verwijzing naar het woord alleen in art. 3447 lid 2 B.W. 
M.i. terecht.78 

Tegenspraak {art. 228d) 

In het wetsontwerp stond eerst verzet. Mevrouw Fischer-Keuls heeft erop gewezen, 
dat dit verwarring kan geven.7 ' Aanvankelijk bevatte het ontwerp ook niet een 
'vetorecht' van ontzette ouders. De groep ouders die niet kunnen tegenspreken, is 
nog verder verkleind door het Verdrag van Brussel van 12 september 1962, Trb. 
1963, no. 93, in werking getreden op 23 april 1964.80 Als ouders die geen burger
lijke/familierechtelijke betrekkingen hebben, blijven nu slechts over de vaders die 
niet erkend hebben, hetzij uit verkiezing hetzij omdat zij niet geldig kunnen erken
nen (art. 224 Boek 1 B.W.) of hun erkenning inmiddels is vernietigd (art. 225 Boek 1 
B.W.) of met succes betwist (art. 342 B.W. oud).81 

Vóór de inwerkingtreding van het na-oorlogse nieuwe kinderrecht op 1 septem
ber 1948 was erkenning door de moeder nodig voor het ontstaan der burgerlijke 
betrekkingen. De vraag deed zich voor of moeders die hun kind, geboren voor 
1 september 1948 niet hadden erkend, recht van tegenspraak hebben, omdat zij op 
1 september 1948 van rechtswege burgerlijke betrekkingen tot hun kind hebben 
gekregen. De jurisprudentie beantwoordde de vraag verschillend. De rechtbank te 

77. 1-12-1966, jaarverblag 1966, p. 6 en Hof Den Bosch 2-12-1965, N.J. 1968, 148. 
78. Jaarverslag 1965, p. 6. 
79. VJ .B . 1954, p. 659. 
80. 'Convention relative à l'établissement de la filiation maternelle des enfants naturels'. Zie 

H. Cohen Jehoram, 'NieuwB.W. in hetTractatenblad?', N.J.B. 1965, p. 319. 
81. De loutere verwekker behoeft ook met te worden opgeroepen ingevolge art. 971 Rv. als 

ouder: Rb. Assen 13-10-1958, >í.J. 1959 no. 395 (met onjuist cursief opschrift). 
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Utrecht beantwoordde de vraag bevestigend, overwegende dat gelijk volgt uit het 
arrest van de Hoge Raad d.d. 15-3-1951, N. J . 1951, 260 en gelijk ook valt af te lei
den uit art. xxx van de overgangs- en slotbepalingen der wet van 10 juli 1947, Stb. 
H. 232 tussen moeder en kind burgerlijke betrekkingen zijn ontstaan bij het in 
werking treden dier wet, zodat het door de moeder gemaakte bezwaar aan de toe
wijzing van het verzoek in de weg staat.82 

De Hoge Raad, zich aansluitend bij de conclusie van de P.-G. doet in het ver
melde arrest een beroep op het feit dat erkenning door de moeder na 1 september 
1948 niet mogelijk was en niet aan te nemen valt dat de wetgever voor kinderen 
vóórdien geboren burgerlijke betrekkingen met hun moeder onmogelijk heeft willen 
maken. De rechtbank te Leeuwarden echter stelde, dat de wet van 10 juli 1947 geen 
bepaling bevat op grond waarvan aan art. 336 B.W. terugwerkende kracht zou 
moeten worden toegekend met als gevolg dat in het onderhavige geval zodanige 
betrekkingen tussen rekestrante en geadopteerde alsnog zouden zijn geschapen.83 

Deze laatste beslissing is m.i. onjuist. 

Het zogenaamde vetorecht geldt niet meer bij tegenspraak van een ouder die 
meer dan twee jaren tevoren is opgeroepen. De Memorie van Toelichting, Zitting 
'953-1954/3530, no. 3, p. 7 zegt hierover: 'Zij geeft hem echter voldoende tijd 
alsnog een poging tot verkrijging of herkrijging van het gezag te doen.' 

Een belangrijke vraag is of het ooit is gebeurd, dat een ouder na tegenspraak het 
gezag heeft verkregen vóór de nieuwe behandeling. 

Wel is een voorbeeld bekend, waarbij de ouder, door de adoptie-aanvraag reeds 
actief geworden, het gezag verkreeg, ná de afwijzing van de adoptie bij de eerste 
behandeling: Een ongehuwde moeder kreeg op 16-jarige leeftijd een kind. Door 
besluit van haar ouders kwam het tot afstand. De moeder zelfwas ertegen, weigerde 
ook herhaalde malen toestemming te geven tot naamsverandering. In 1958 huwt 
de moeder. In hetzelfde jaar vragen de pleegouders adoptie, hetgeen wordt afgewe
zen in i960 wegens tegenspreken van de moeder. In 1959 vraagt de moeder op 
grond van art. 380 B.W. (nu art. 287 Boek 1) benoeming tot voogdes. Het kind 
werd in een observatichuis geplaatst. Na observatie volgde in 1962 toewijzing van 
dit verzoek door de kantonrechter, in hoger beroep bekrachtigd. 8* De rechtbank 
wees een vordering van de pleegouders tot teruggaaf van onkosten af. 85 

82. Rb. Utrecht 3-12-1958, N.J. 1959, 392. Als de rechtbank te Utrecht ook Vollmar, Het 
nieuwe Kinderrecht, Den Haag 1949, p. 212 ad art. XXX. 'Bij het inwerking treden der wet zijn 
er derhalve kinderen die nog niet door de moeder zijn erkend, doch die alsdan ten gevolge van 
het nieuwe beginsel van rechtswege burgerlijke betrekkingen verkrijgen met de moeder.' Het 
betreft hier een formeel bepaalde rechtspositie en dan is exclusieve werking waarschijnlijk. 
(L. J . Hijmans van den Bergh, 'Het ontwerp Invoeringswet Boek 1 (nieuw) B.W. en het Over
gangsrecht', i n j . M. Polak e.a.. Bock 1 Nieuw B.W. Vijf voordrachten, Deventer 1966). 

83. Rb. Leeuwarden, 28-7-1966, jaarverslag 1966, p. 7. 
84. Rb. Alkmaar 7-3-1963, N.J. 1963, no. 298. Een zaak als deze maakt duidelijk, dat niet de 

kantonrechter de aangewezen persoon is om zulke moeilijke kinderzaken te behandelen. 
85. Rb. Alkmaar 25-6-1964, N.J . 1965, 96. 
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N.B. Soms worden overeenkomsten met de moeder over schadevergoeding/ver-
pleegkostenvergoeding gesloten. Wanneer deze het karakter hebben van een pressie
middel, zijn zij m.i. in strijd met de goede zeden en nietig.86 Aan de vrijheid van 
een ouder om zelf de verzorging en opvoeding van zijn kind ter hand te nemen kan 
m.i. niet door financiële afspraken worden getornd. Zelfs een afstandverldaring 
zonder tegenprestatie van financiële of andere aard mist om dezelfde reden rechts
kracht. 

Het is niet waarschijnlijk - gezien de betere begeleiding van de afstand - , dat 
een adoptieverzoek nog eens zal eindigen met terugkeer van het kind naar de moe
der. Het ene voorbeeld bewijst intussen, dat de wettelijke regeling de rechten van 
de ouders ook in de praktijk heeft gewaarborgd. 

Vorm van de tegenspraak 

Aanvankelijk bestond hierover jurisprudentie in verschillende geest. Mondelinge 
mededelingen aan rapporteurs, brieven aan de rechtbank, vormen zij voldoende 
reden om tegenspraak aan te nemen? De rechtbank te Dordrecht 87 wees de adop
tie af op grond van tegenspraak in een brief van de moeder aan de griffier. 

De rechtbank te Assen88 meende in een geval, dat een slechts met initialen gete
kend briefje, misschien niet eens van de moeder, bij de griffier was ingekomen, dat 
een verklaring ter terechtzitting bij door de rechtbank gelast verhoor vereist was. 
De P.-G. stelde cassatie in het belang der wet in. De rechtbank had overwogen, dat 
de niet gehoorde ouder die bezwaren heeft, door middel van het rechtsmiddel ver
zet nog van zijn bezwaren kan getuigen. De P.-G. achtte geen aanknopingspunt in 
de wet aanwezig voor deze toch wel zeer essentiële beperking aan het begrip 
'tegenspreken' aangelegd. Praktisch achtte hij het ook vaak bezwaarlijk voor ver af 
wonende ouders. De Hoge Raad evenwel verwierp het beroep, overwegende dat de 
woorden van de wet aannemelijk doen zijn dat de wetgever slechts heeft willen doen 
gelden een ter terechtzitting ten overstaan van de rechter door de ouder geuit 
bezwaar tegen het verzoek ; dat een andere opvatting ook kwalijk in overeenstem
ming kan worden gebracht met het door de wetgever aanvaarde stelsel ten aanzien 
van de rechtsmiddelen tegen het vonnis ; beroep op art. 974 Rv. eerste lid en art. 975 
eerste lid onder i .8 9 Een goed argument is nog te vinden in de Memorie van Toe-

86. De Hoge Raad achtte een overeenkomst waarbij een moeder-voogdes zich bereid ver
klaart mede te werken aan haar ontheffing uit de voogdij en aan het opdragen van de voogdij 
aan een ander, mits een voor haar zelf gunstige regeling wordt getroffen, onzedelijk. H.R. 
27-3-1930, N.J. 1930, 1250. Vgl. ook over de vrijheid van opvoeding van de voogd: H.R. 
го-5-1938, N.J. 1939,94. 

87. 29-1-1958, N.J. 1958, 262. 
88. 23-12-1957, N.J. 1958, 263. 
89. H.R. 6-6-1958, N.J. 1958, 375. 
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lichting, p. 7 : 'doch verschijnen de ouders niet . . . dan kan de adoptie doorgang 
vinden. 90 

Toch is de rechtspraak niet voorbijgegaan aan de argumenten van de P.-G. De 
rechtbank te Leeuwarden'1 wees een verzoek af, overwegende dat nu door feitelijke 
bezwaren aan de overkomst verbonden de moeder niet ter terechtzitting is kunnen 
verschijnen het niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever is 
wanneer de rechtbank, die bezwaren van de moeder tegen het verbreken van de 
band tussen haar en haar kind kennende, desondanks thans toch tot verbreking van 
van die band zoude overgaan. M.i. terecht. 

Een vader verklaarde bezwaren te hebben tegen adoptie, omdat hij zich eerst 
wilde overtuigen of het meisje goed was terechtgekomen. Dit leidde tot verdaging. 
In het licht van latere schriftelijke verklaringen van toestemming handhaafde de 
rechtbank de mening, dat dit geen tegenspraak is.92 De rechtbank te Assen herhaalt 
letterlijk H.R. 6 juni 1958, N.J . 1958, 375 . " Deze moeder woonde kennelijk in 
Nederland. Ook de rechtbank te Breda'* herhaalde letterlijk het arrest van de Hoge 
Raad van 6 juni 1958. 

Men heeft wel in de Verenigde Staten van Amerika opgemaakte notariële akten 
van toestemming aanvaard als bewijs van niet-tegenspreken.'5 Bij hoger beroep 
wordt de tegenspraak in eerste instantie door niet-verschijnen niet opgeheven." 

Tegenspraak is de meest voorkomende grond tot afwijzing, in 1964 bijv. in 17 
gevallen tegenover 4 andere afwijzingen en 411 toewijzende vonnissen; in 1967 
28 gevallen, geen andere afwijzingen, 850 toewijzingen. Ook in andere jaren zijn het 
slechts enige procenten, 2-4%, van de vonnissen. 

Psychische onvrijheid bij de ouder 

Hoe staat de rechtspraak tegenover de ouder die geen geheel vrije mening kan 
uiten in verband met psychische stoornis? De Memorie van Toelichting op het ont-
werp-Adoptiewet zei hierover (p. 7) : 'Doch verschijnen de ouders niet of zijn zij 
door gestoorde geestvermogens niet in staat tot een wilsverklaring, dan kan de 
adoptie doorgang vinden.' Een duidelijke stellingname, die echter niet zonder meer 
is gevolgd door de rechtspraak. De Centrale Adoptieraad meende, dat in dergelijke 
gevallen advies van de geneesheer-directeur van de inrichting van belang was. De 

90. Rb. Almelo 8-4-1958, N.J. 1958, 535. 
91. 6-12-1962, jaarverslag 1962, p . 5. 
92. R b . Roermond 30-1-1963, jaarverslag 1963, p . 5. 
93. R b . Assen, 15-2-1965, jaarverslag 1965, p . 6 en ook 22-12-1967, jaarverslag 1967, ρ. 11. 

94. Rb. Breda, 1 i-i2-i964,jaarverslag 1964, p. 5. 

95. Rb. te Amsterdam 7-10-1958, N.J. 1959, 427. 

96. Hof Amsterdam 16-3-1960, N.J. i960, 503. 
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rechtbank te Amsterdam9 7 meende, dat een verzoek waaromtrent een ouder geen 

standpunt kon innemen, moet worden afgewezen, evenals of hij het verzoek had 

tegengesproken, zonder dit als een volstrekt beletsel bij herhaald verzoek na 2 jaar 

te zien. 

Een zwakzinnige moeder was niet in staat de zitting bij te wonen. Zij verklaarde 

zich mondeling tegen de adoptie. De Centrale Adoptieraad adviseerde positief. De 

rechtbank overwoog 'dat in verband met het vorenoverwogene een wetstoepassing 

overeenkomstig de bedoeling des wetgevers en naar de eisen van redelijkheid en 

billijkheid ertoe moet leiden dat bij de beslissing op een adoptieverzoek ten aanzien 

van een kind waarvan een ouder zijn wil niet kan verklaren, beslist wordt evenals of 

die ouder het verzoek had tegengesproken ter terechtzitting waarop hetzelfde voor 

de eerste maal is behandeld." 8 

De rechtbank te R o t t e r d a m " heeft de tegenspraak van een in een psychiatrische 

inrichting verblijvende moeder, bij volmacht ter zitting naar voren gebracht, aan

vaard. De rechtbank te Assen nam een andere beslissing. De vader verblijvend in 

een psychiatrische inrichting stond onder curatele. Namens hem sprak de curator, 

zijn broer, het verzoek tegen evenals de toeziend curator en wel ter terechtzitting. 

De rechtbank overwoog, dat in een zaak als deze van hoogst persoonlijke aard de 

curator de vader in rechte niet kan vertegenwoordigen, dat wel nagegaan zal wor

den welke betekenis aan de bezwaren moet worden gehecht. Dat slechts na onder

zoek van de opvattingen van de vader ten opzichte van het verzoek, de uitkomst 

daarvan, en zijn, curators, daarop gegronde eventuele verweren aan de rechter 

dienen te worden voorgelegd. De rechtbank beroept zich verder op de Memorie van 

Toelichting, overweegt ook dat de wet de ouders het recht geeft een verzoek tot 

adoptie van hun kind tegen te spreken, zulks uitsluitend met het oog op een moge

lijke hervatting van hun recht en plicht dat kind zelf te verzorgen en op te voeden. 

Nu de minderjarige bijna 21 jaar is, kan hiervan, gezien de omstandigheden van de 

vader geen sprake zijn. De adoptie werd uitgesproken.1 0 0 

De rechtspraak overziende krijgt men de indruk, dat er bij de eerste behandeling 

een grote reverentie bestaat ten aanzien van de gestoorde ouder, indien adoptie bij 

herhaald verzoek mogelijk zou blijven. Merkwaardig is, dat geen beroep op de dui

delijke stellingname in de Memorie van Toelichting is besproken of weerlegd in de 

afwijzende vonnissen. De uitspraken zijn m.i. te billijken, indien duidelijk is dat de 

ouder wil tegenspreken ter zitting doch door zijn toestand niet kan verschijnen. 

Meer moeite heb ik met de stelling van de Amsterdamse rechtbank. 1 0 1 In de over

wegingen lees ik, dat de rechtbank verwijst naar art. 92 B.W., waarin een bepaling 

voorkomt voor het geval ouders hun wil niet kunnen verklaren en deze wettelijke 

97. 13-10-1960, N.J. 1962,240. 
98. Rb. Assen 22-7-1965, jaarverslag 1965, p. 7. 
99. 13-10-1967, jaarverslag 1967, ρ. 11. 
100. Rb. Assen 4-4-1966, N.J. 1967, 187, jaarverslag 1966, p. 7. 
101. 13-10-1960, N.J. 1962, 240. 
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bepaling is er bij adoptie niet. De stellingname in de Memorie van Toelichting 

wordt niet genoemd. De getrokken parallel met art. 92 B.W., nu art. 35 Boek 1, gaat 

niet geheel op, omdat daar toestemming, een positieve uiting, is verebt. De ver

antwoording van de ouder bij adoptie en zijn rechten gaan duidelijk minder ver. 

De twee jaren uitstel van art. S28d 

In 1959 reeds werden twee vonnissen tot adoptie uitgesproken op een herhaald ver

zoek na afwijzing twee jaar tevoren. In i960 werken 8 van dergelijke verzoeken 

ingediend. Wanneer zijn nu de twee jaren voorbij sedert de oproep op een gelijk 

verzoek van dezelfde adoptan ten, dat is afgewezen? Het Gerechtshof te Leeuwar

den 1 0 г verwierp de uitleg, dat twee jaren tussen de oproep ten verhoor bij eerste be

handeling en de einduitspraak in een volgend geding voldoende zouden zijn. Het 

eerste argument was dat de woorden 'twee jaren tevoren' in de wet onmiddellijk 

achter 'tegenspraak van een ouder' duiden op een verband en er minder reden is 

deze uitdrukking te betrekken op 'niet verplicht het verzoek afte wijzen'. Het twee

de motief was, dat de wetsgeschiedenis duidelijk maakt, dat de termijn is vastgesteld 

om de ouder voldoende tijd te geven om te trachten zelf weer met het gezag over het 

kind te worden belast; dat het daarom aangewezen lijkt de bewuste bepaling in de 

voor die ouder gunstigste zin te interpreteren. Het derde argument luidde, dat de 

uitleg van de rechtbank tot onwenselijk resultaat heeft, dat de rechter door zijn 

uitspraak te bespoedigen of te vertragen het in de hand heeft te bewerkstelligen, 

dat aan de eis van bedoelde uitzonderingsbepaling niet dan wel zal zijn voldaan. 

De Centrale Adoptieraad heeft zich later door deze uitspraak laten leiden. Deze 

beslissing lijkt ons ook juist. 

De tijdelijke oplossing voor meerderjarigen geboden door de wet van 12 juli 1962, 

Stb. 250 heeft soelaas geboden in gevallen waarin door tegenspraak de adoptandus 

inmiddels meerderjarig was geworden. Deze tijdelijke mogelijkheid kende de tegen

spraak niet, zodat niet de gehele twee jaar gewacht behoefde te worden. 

Een hiermee verwante vraag is of een tweede behandeling waarbij de ouder, 

binnen 2 jaar opnieuw ten verhoor opgeroepen, ditmaal niet tegenspreekt, de 

adoptie reeds mogelijk maakt. De Centrale Adoptieraad achtte de waarborg voor 

de ouders gelegen in de twee jaar uitstel van zoveel belang, dat een eerdere wijziging 

van mening van de ouder niet zou mogen meetellen. De rechtbank te Amsterdam 

echter oordeelde anders en sprak de adoptie uit toen de moeder, toch binnen 2 jaar 

weer opgeroepen, geen bezwaar meer had. I 0 3 Later in eenzelfde geval liet de Centra

le Adoptieraad deze zaak in het midden. De rechtbank te Breda had geen bezwaar 

en overwoog, dat de moeder die de rechtbank schriftelijk had bericht zich niet tegen 

102.26-9-1962, N.J. 1966,173. 
103. Rb. Amsterdam 1 i-4-i96i,N.J. 1961, 203. 

Mozaïek 14 (1963), p. 199. 
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een adoptie te verzetten, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter terechtzitting is 
verschenen10*; m.i. terecht. 

Meerderjarigheid van de ouder {art. 228e) 

Dit punt heeft geen bijzondere jurisprudentie opgeleverd. Nu de kring van ouders 
die familierechtelijke betrekkingen hebben, groter is sedert 1964, is de werking van 
deze soms lang uitstel veroorzakende voorwaarde ook verruimd. De Centrale 
Adoptieraad signaleerde vóór 1964 een geval van een kind van een veertienjarig 
meisje, dat uit incest was geboren blijkens veroordeling van de vader van het meis
je. Op grond hiervan waren er geen familierechtelijke betrekkingen tussen het meis
je en het kind, zodat de adoptie niet tot haar meerderjarigheid uitgesteld behoefde 
te worden. l0S Door huwelijk van de ouder - moeder meestal - kan de termijn soms 
onverwacht worden verkort. 

De periode van verzorging en opvoeding (art. 228f) 

De vraag of opvoeding in een internaat mee zou kunnen tellen voor de periode van 
verzorging en opvoeding door de pleegouders, werd reeds in de eerste jaren bevesti
gend beantwoord. De periode van verzorging en opvoeding dient aaneengesloten 
te zijn en niet onderbroken door een verzorging door de moeder.106 De Centrale 
Adoptieraad heeft meermalen geadviseerd, dat de procureur het verzoek ter zitting 
herhaalt, zodat het als op de zittingsdag ingediend zou kunnen worden beschouwd, 
wanneer op die dag wel aan deze voorwaarde was voldaan. De rechtbank te 
's-Hertogenbosch107 heeft echter in een dergelijk geval als haar mening uitgesproken, 
dat het verzoek ingevolge art. 970 Rv., schriftelijk dient te worden ingediend, en 
rekestranten niet ontvankelijk verklaard. De tijd door het pasgeboren kind op 
kosten van de pleegouders, die het voornamen hadden gegeven, in het ziekenhuis 
doorgebracht is meegeteld.108 Overigens stelt de Memorie van Toelichting nadruk
kelijk, dat niet noodzakelijk is, dat de verzorging belangeloos is geweest (p. 9). 
Zelfs is meegeteld de tijd, verlopen tussen de afspraak van een voogdijvereniging 
en de pleegouders dat men het kind zou opnemen, en de werkelijke opname in huis 
een maand later.109 In dit geval was het nodig deze maand mee te tellen, daar de 
adoptant juist stierf toen de 3 jaar bijna voorbij waren. 

104. R b . Brcda4- i 1 -1966, jaarverslag 1966, p. 7. 
105. Jaarverslag i960 , p . 7. 
106. Hof Arnhem 8-8-1961, N.J. 1962, 122. 
107. 29-11-1967, jaarverslag 1967, p . 12. 
108. Rb . Amsterdam 17-1-1963, jaarverslag 1963, p. 6. 
iog. R b . 's-Gravenhagc, 20-5-1963, jaarverslag 1963, p . 6. 
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Tezamen in art. 228/" 

In het laatste voorbeeld al bleek welke problemen het overlijden van een van de 
pleegouders vóór het einde van de drie, later twee jaren geeft. Tevens bleek de 
neiging welwillend te zijn bij de rechtspraak. De Centrale Adopticraad heeft ge
tracht een uitweg te vinden door de redenering, dat de Memorie van Toelichting 
(p. 9) die uitdrukkelijk stelt dat ook bij overlijden beide adoptanten het kind drie 
jaar moeten hebben verzorgd en opgevoed, niet bindend is en dat waar de wet stelt 
dat na overlijden beide echtgenoten als adoptanten worden aangemerkt, men kan 
stellen dat beide ook als verzorgers worden aangemerkt. De rechtbank te Utrecht 
ging dit te ver. Zij wees het verzoek af, daar de wet de eis van driejaar gezamenlijke 
verzorging en opvoeding ook bij voor-overlijden handhaaft.110 De pleegouders 
gingen in hoger beroep. Het Gerechtshof te Amsterdam bevestigde de uitspraak van 
de rechtbank, overwegend 'dat de eis ook zinvol is te achten in het geval van het 
derde lid van art. 344J B.W., zowel vanuit het belang van het kind gezien, omdat 
daarin een waarborg is gelegen niet alleen voor de degelijkheid en hechtheid van het 
milieu der adoptanten, doch ook voor een vaste binding van het kind aan dat 
milieu, waarop de overgebleven echtgenoot (adoptant) zal kunnen voortbouwen, 
alsook gezien vanuit het belang van de door de dood getroffen echtgenoot (adop
tant) c.q. zijn of haar nabestaanden in verband met de mogelijkheid dat hij of zij 
om enige gedurende de termijn van drie jaren opgekomen reden op het aanvanke
lijk besluit tot adoptie zou terugkomen'. Na te hebben overwogen, dat adoptie 
vaak later dan na drie jaar verzorging wordt aangevraagd, zodat men niet kan 
stellen dat de kans tot postume adopties illusoir is en dat de wet duidelijk is op dit 
punt en de Memorie van Toelichting daarover geen twijfel laat bestaan, volgt 
bekrachtiging van de afwijzing. Opvallend is de zorg waarmee het Hof de inner
lijke waarde en billijkheid van de wet in het licht stelt.111 

De Centrale Adoptieraad echter was niet bekeerd en zocht nog ijveriger naar 
oplossingen toen één van de drie pleegkinderen door overlijden van de pleegmoeder 
twee jaren en tien en een halve maand tezamen was verzorgd, terwijl de andere 
beide kinderen wel drie jaar door beide pleegouders tezamen waren verzorgd. De 
Raad kwam tot een m.i. onjuiste interpretatie van de Memorie van Toelichting op 
het punt van de invloed van het overlijden op een andere voorwaarde, nl. deze, 
dat de adoptanten tenminste vijfjaren vóór de dag van het verzoek met elkander 
zijn gehuwd. De Memorie van Toelichting (p. 9) licht de gevolgen toe van over
lijden van een der partners en zegt: 'Mede in dit geval geldt dat het huwelijk der 
echtgenoten tenminste vijfjaren vóór het verzoek moet zijn voltrokken; het kan 
echter zijn dat deze termijn nog niet is vervuld, daar één der echtgenoten kwam te 
overlijden. Ook is niet vereist dat op het ogenblik van het overlijden reeds een der 

110. Rb. Utrecht 11-3-1964, jaarverslag 1964, p. 9. 
m . Hof Amsterdam 23-6-1964, N.J. 1965, 168. 
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pleegouders voogd was, doch wel moet de overlevende indien deze niet reeds voogd 
was, alsnog hiertoe worden benoemd, voordat hij het verzoek kan indienen.' ,Wan-
neer men aanneemt dat het woord „ook" terugslaat op de vorige zin, dan zou de 
Memorie van Toelichting na eerst gezegd te hebben dat de termijn van vijfjaren 
huwelijk ook bij overlijden van een pleegouder geldt, vervolgens toch te kennen 
geven dat een vijfjarig huwelijk in dat geval niet is vereist. Dit zou aanleiding geven 
tot het betoog, dat de Memorie van Toelichting de wet met verduidelijkt doch 
veeleer onduidelijkheid brengt.' Aldus letterlijk het betoog van de Centrale Adop-
tieraad. 1 1 2 

Dit argument, evenals de andere argumenten, werd overgenomen door de recht
bank te Breda, 18-12-1964, in het belang der wet vernietigd door de Hoge Raad, 
17-9-ιΦ5 (Ν J . 1965, 393), waarbij met met zoveel woorden op deze redenering is 
ingegaan. 

Weerlegging ervan is vooral hierom van belang, omdat de uitleg over de huwe-
hjkstermijn foutief is en de mogelijkheid bestaat dat bij een voorkomend geval men 
hierop teruggrijpt en de rechten van de overlevende pleegouder tekort doet. De 
Memorie is nl. bij correcte interpretatie zeer helder. Vereist is met een gezamenlijk 
huwelijk van vijfjaren, slechts een voltrekking vijfjaar vóór het verzoek. Het kan 
zijn, dat deze termijn nog met (geheel) is vervuld, als een der echtgenoten komt te 
overlijden, de ander kan dan de termijn volmaken. Ook is met vereist dat op het 
ogenblik van het overlijden reeds een der pleegouders voogd was, enz Zo luidt het 
betoog van de Memorie. De wet is dus, zoals de Memorie duidelijk stelt, met veel
eisend omtrent de gezamenlijke huwelijksduur, wel omtrent de huwelijksvoltrek
king 5 jaar voor het verzoek. Uit de woorden 'Ook is met vereist' blijkt een tegen
stelling tussen het huwelijks- en voogdyvereiste enerzijds en de aanhef van de passa
ge anderzijds· 'vereist is dus, dat het kind gedurende ten minste driejaren door de 
echtgenoten tezamen was verzorgd en opgevoed enz.' Door de tegenstelling wordt 
deze stelhngnamc nog eens onderstreept. Terecht heeft de Hoge Raad met een 
beroep op de wet en de wetsgeschiedenis het vonnis vernietigd. 

Reeds by de invoering van de adoptie werd de termijn van driejaar lang genoemd. 
De kritiek werd sterker na de uitspraken die wij besproken hebben betreffende 
postume adoptie. Ook is terecht gewezen op de hinkende situaties die bij buiten
landse kinderen ontstaan, die met meer postuum kunnen worden geadopteerd Een 
zekere verlichting betekende de wetswijziging van 3 juli 1968, Stb. 336, waarbij de 
verzorgingstijd op twee jaren is gebracht. De wijziging werd voorgesteld door 
minister Polak na advies van de Commissie-Wiarda en verbonden aan het eerder 
ontworpen voorstel tot wijziging van de eerste voorwaarde van art. 344A. Een aan
tal gevallen kwam toen alsnog in aanmerking voor adoptie. De wijziging zelf bete
kende een correctie van de terughoudendheid die ten opzichte van de adoptie be
stond bij de invoering. 

112 Vgl jaarverslag 1964, ρ g 
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Het voogdijvereiste (art. 2z8f) 

Een der allereerste adoptiezaken leverde reeds een toepassing op van dit nogal wat 
problemen opleverende vereiste. De rechtbank Dordrecht101 wees de adoptie van 
pleegouders zonder voogdij af. 

De Hoge Raad l l 4 verwierp in een andere zaak de stelling dat met voogdij (in 
art. iv Adoptiewet) slechts zou zijn bedoeld een voogdij in 'materiële of feitelijke zin'. 

De rechtbank Zwolle beantwoordde bevestigend de vraag of 'tijdelijke' voogdij 
voldoende is.115 Zie ook het Voorlopig Verslag, p. 6 en de Memorie van Antwoord, 
p. 5 in dezelfde geest. In een dergelijk geval eindigt door de adoptie de ouderlijke 
macht van de ouders die - zij het geschorst - zou kunnen voortbestaan. ' 1 6 

De vraag kan rijzen welke betekenis moet worden toegekend aan een rechterlijke 
beslissing indien de wet de bevoegdheid daartoe aan een andere rechterlijke instan
tie heeft toegekend. Dit doet zich in casu voor nu zowel de rechtbank als de kanton
rechter bemoeienis kunnen hebben met voogdij en toeziende voogdij. De rechtbank 
Amsterdam achtte het geen probleem dat een pleegvader door de rechtbank (in 
plaats van door de kantonrechter) van de toeziende voogdij werd ontheven en - na 
ontheffing van de moeder van de voogdij - tot voogd benoemd. ' ' 7 

Een meermalen terugkerende vraag was die van een schijnbaar dubbele voogdij 
waarbij een rol speelde wat ik zou willen noemen het 'bezit' van voogdij. Deze 
kwesties ontstonden onder meer door de herziening van het kinderrecht in 1947 
waarbij zoals wij zagen de moeder van rechtswege betrekkingen en dus ook voogdij 
kreeg indien deze openstond. Het kwam voor dat kantonrechters desondanks 
pleegouders tot voogd benoemden alsof deze voogdij openstond. 

Een voorbeeld van een soortgelijk geval is het volgende : moeder erkent haar kind 
vóór 1947, is dan voogdes, huwt daarna, verliest de voogdij hierdoor, wordt op 
1 september 1948 van rechtswege voogdes door de invoering van het nieuwe kinder
recht. In 1951 benoemt de kantonrechter zonder ontheffing van de moeder, de 
pleegouder tot voogd. Dit was dus een nietige voogdijvoorziening, omdat de voogdij 
niet openstond.118) De rechtbank te Utrecht nam echter aan, dat de kantonrechter 
terecht de voogdij en toeziende voogdij over adoptanda aan pleegouders heeft 
opgedragen.119 Een soortgelijk geval ook rechtbank Utrecht.120 De rechtbank te 

113. I3-3-I957.N.J. 1957,654. 
114. Vergelijk noot 131. Voor erkenning van buitenlandse adoptie als voogdij vgl. noot 39, 

hoofdstuk VI. 
115. Rb. Zwolle, 17-4-1958, N.J. 1958, 379. 
116. Vgl. Ch. Petit, 'De overgang van het gezag bij adoptie', N.J.B. 1961, p. 362-365. 
117. Rb. Amsterdam 10-3-1960, jaarverslag i960, p. 6. 
118. De Hoge Raad noemde een voogdijbenoeming krachteloos toen vaststond dat door wetti

ging het kind onder ouderlijke macht was komen te staan (H.R. 16-12-1949, N.J. 1950, 674). 
119. Rb. Utrecht 9-11-1960,jaarverslag i960, p. 6. 
120. 10-5-1961, jaarverslag ¡961, p. 11. 
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Leeuwarden121 nam een gelijke beslissing in het geval dat een moeder van rechts
wege voogdes was en desondanks een pleegouder later tot voogd was benoemd met 
de overweging 'dat dit gezag nimmer in werkelijkheid was uitgeoefend en geheel op 
de achtergrond geraakt.' Ook hier wordt de schijn van voogdij aanvaard, m.i. 
terecht. Wij zien hier een rechterlijke toekenning van rechtskracht aan de uitoefe
ning te goeder trouw van een krachteloze voogdijbenoeming. Een nieuw voorbeeld 
van de 'normative Kraft des factischen' en de bescherming van schijn van recht, te 
goeder trouw uitgeoefend. 

De Centrale Adoptieraad gaf nog als argument, dat in dergelijke gevallen de 
pleegouder na een onderzoek tot voogd was benoemd. Moeilijk zou het worden, 
indien beide partijen zich wel voogd voelen en hun rechten laten gelden. 

Het probleem deed zich niet voor, toen de kantonrechter een pleegvader tot 
voogd benoemde in juni 1963, dus vóór de inwerkingtreding van het verdrag van 
Brussel, dat een rechtsband schiep tussen de moeder en het overspelige kind, waar
door zij ook de voogdij verkrijgt. Het overspelige kind stond niet onder gezag daar 
de voogdijvoorziening na echtscheiding krachteloos was door een geslaagde ont
kenning van de wettigheid (vóór de inschrijving van het echtscheidingsvonnis). 
(Vgl. art. 280 1.1. Boek 1 B.W.).122 Een gelijksoortig geval werd beslist door de 
rechtbank Utrecht 5-4-1961, N.J . 1961, 561. Hier verloor de voogdij na echtschei
ding aan de moeder opgedragen door ontkenning van de wettigheid haar grondslag 
vier jaren later en kon de kantonrechter rechtsgeldig in de voogdij voorzien in 1950. 
De Centrale Adoptieraad adviseerde ook volgens wat ik noemde 'de theorie van het 
bezit van de voogdij', toen een succesvolle ontkenning van de wettigheid de voor
afgaande ontheffing van de ouders deed vervallen. Volgens de Hoge Raad wordt 
daardoor een voogdij benoeming krachteloos 'omdat de regeling van de voogdij over 
een overspelig kind een geheel andere is dan die over een wettig kind' ' 2 Э De voogdij 
stond dus wel open - vóór 1964 - en de kantonrechter had erin moeten voorzien, 
eventueel door benoeming van de pleegouder. In dit geval dekte de leer van het be
zit van de voogdij dus een krachteloze benoeming.124 

Mag een kantonrechter bij zijn voogdijbenoeming de hierdoor geschapen adop-
tiemogelijkheid in zijn overwegingen betrekken? M.i. wel, indien een voogdij
instelling een pleegouder als voogd voorstelt en zich wil laten ontslaan uit de voog
dij. De ouder die ontzet of ontheven is van de voogdij, is onbevoegd en behoeft dus 
niet te worden opgeroepen (art. 324 Boek 1 B.W. juncto art. 902 lid 2 Rv. en art. 
958 Rv.), maar het is zeer wenselijk hem als bloedverwant wel op te roepen en over 
de consequenties van de voogdijbenoeming nl. de mogelijkheid van een adoptie-
verzoek te spreken. 

121. 21-3-1963, N.J. 1968, I47,jaarverslag 1963, p. 8. 
122. Rb. Utrecht 27-5-1964, jaarverslag 1964. 
123. H.R. i2-2-i953,N.J.249. 
124. Rb. Haarlem 17-11-1967, jaarverslag 1967, p. 12. Ook zo Rb. Leeuwarden 1-2-1962 N.J. 

1967,455· 
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Een kantonrechter kwam voor de vraag te staan, toen een neutrale derde-voogd 
de niet-joodse pleegvader voorstelde als voogd over een joodse jongen, die er moei
lijk in kon berusten jood te zijn. De Raad voor de Kinderbescherming adviseerde 
afwijzend in verband met de adoptiemogelijkheid. De kantonrechter benoemde 
de pleegvader wel, overwegend dat hij de adoptie als vallende buiten zijn compe
tentie, niet in de overwegingen kon betrekken. Dit doet mij ietwat struisvogelachtig 
aan. M.i. dient de kantonrechter wel in de overwegingen te betrekken, dat hierdoor 
de mogelijkheid van indiening van een adoptieverzoek wordt geschapen. Er zijn nu 
eenmaal in Nederland meer barrières voor de adoptie. De op één na laatste is de 
voogdij. Daarna kan - zij het na uitstel - adoptie worden uitgesproken tegen de wil 
van de ouder of de familie. De kantonrechter dient zich bewust te zijn van het weg
nemen van dit voorlaatste beletsel. Deze opvatting wordt ook volledig gesteund 
door de Memorie van Toelichting (p. 6 onderaan en p. 7 bovenaan). 

De eis dat de adoptanten ten minste vijfjaren voor de dag van het verzoek met elkander zijn 
gehuwd {art. 228g) 

De juiste uitleg van deze passage is niet, zoals ik al opmerkte bij de verzorgings
periode, dat beide echtgenoten tezamen vijfjaren gehuwd zijn geweest, doch, zoals 
grammaticale interpretatie en de Memorie van Toelichting leren, dat de huwelijks
datum 5 jaar vóór het indienen van het verzoek valt. Een overblijvende echtgenoot 
kan ook na enkele huwelijksjaren, waarin tezamen de verzorgingsperiode is volge-
maakt, bijv. 4 jaren waarvan 2 met het pleegkind, haar/zijn echtgenoot verloren 
hebben en dan na afloop van de vijfjaren het verzoek indienen. Nu de verzorgings
periode is verkort, wordt dit een reëele mogelijkheid. 

Wat is de invloed van scheiding van tafel en bed? Zoals vermeld achtte de 
rechtbank te 's-Gravenhage125 dit geen beletsel bij een 20-jarige adoptanda. De 
achtergrond van de scheiding van tafel en bed was hier, dat de vrouw niet in de 
verplichte standplaats van de man wilde wonen. De man kwam iedere week twee 
avonden thuis en in de weekeinden. 

Mogelijk is dat partijen waren gescheiden van echt en later weer hertrouwd. De 
Centrale Adoptieraad vermeldt een geval, waarin partijen huwden in 1925, scheid
den van echt in 1940 en hertrouwden in 1950.126 M.i. zou in een dergelijk geval de 
datum van hertrouwen allereerst in aanmerking komen. Hoe nu als alleen het eerste 
huwelijk 5 jaar geleden is voltrokken? De Memorie van Toelichting noemt als 
ratio bestendigheid van milieu. Dit is i.e. niet aanwezig. Evenmin indien partijen 
nog zijn gescheiden. Wel is er een geval bekend, dat verzoekers hun scheidingsplan-

125. 7-1-1963, jaarverslag 1962, p. 7. 
126. Jaarverslag 1958, p. 5. 
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nen verborgen hebben gehouden om in het belang van het reeds de meerderjarig
heid naderende kind adoptie te kunnen verkrijgen en na de adoptie, die het kind 
een wettige status gaf, zijn gescheiden. 

3. De rechtsgevolgen (art. 229 Boek 1 B.W.; art. 230 Boek 1 B.W.; art. 41 
Boek 1 B.W.; art. 21 Boek 1 B.W.) 

De rechtsgevolgen treden in wanneer het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 
Wij komen hierop terug bij de bespreking van de procesrechtelijke bepalingen. 

ARTIKEL 2 2 9 BOEK I B.W. 

Door de invoering van de adoptie heeft het woord bloedverwantschap in ons recht 
een wat ruimere betekenis gekregen De geadopteerde krijgt de naam van zijn adop-
tiefvader, niet meer met toevoeging van zijn eigen naam zoals vóór 1838 en zoals 
nog facultatief in Frankrijk by de adoption simple (art. 363 C c ) . 

De adeldom heeft vragen opgeroepen.127 Nu een wettig kind adeldom verliest 
door adoptie, zou het, wil men dit voorkomen, een praktische oplossing zijn voor 
een dergelijk kind een pleeggezin te zoeken m de kring van zijn geslachtsgenoten, 
eventueel een andere adellijke familie. Het is, meen ik, nog niet voorgekomen, dat 
adeldom is verleend om adoptie te vervolmaken als de adoptivus niet van adel 
was. 

ARTIKEL 4 1 BOEK I B.W. 

Evenmin is bekend dat zich ooit een geval van dispensatie van het huwelijksverbod 
voor broer en zuster voor adoptie heeft voorgedaan Mogelijk is dit wel, het 
huwelijk komt bij kinderen van met elkaar gehuwde weduwnaar en weduwe ook 
voor. Intussen is wel van belang, dat bij een dispensatieverzoek wordt nagegaan of 
er geen bloedverwantschap in de biologische zin m het spel is, hetzij doordat half
broer en halfzuster in hetzelfde gezin zijn geplaatst, hetzij doordat de vader of een 
ander familielid verwekker is geweest van het adoptiefkind. 

Voor de rechtsgevolgen van adoptie in gevallen dat wetten spreken van ouders of 
bloedverwanten, verwijst de wetsgeschiedenis terecht naar de ratio van dergelijke 
bepalingen Bij onderwerpen als de geschiktheid en het verschoningsrecht van 
getuigen (art. 1947, art. 1946 B.W.) bedenke men dat het thans meer dan in 1954 

127 Vgl J С Mans van Sandehngen-ambacht,'Van adoptie'. De Nederlandse Leeuw 1954, 
ρ (272)-274-278 en 1955, ρ 369 Zie hierover het voorlopig verslag en de Memorie van Ant
woord 
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duidelijk is geworden, dat er in vele gevallen goede relaties blijven bestaan met een 
vroegere ouder. Gezien de ratio van deze bepalingen verdient het aanbeveling niet 
te snel uit te gaan van de gedachte, dat na de adoptie volledige vervreemding van 
de oorspronkelijke bloedverwanten is ingetreden. 

DE TOEZIENDE VOOGDIJ (ART. 2 2 9 L I D 2) 

Petit stelde in een artikel 'De overgang van het gezag bij adoptie'128 de vraag naar 
het lot van de toeziende voogdij van een familielid of ouder van vóór de adoptie na 
het uitspreken van de adoptie. Deze kwestie doet zich voor, indien er slechts één 
overlevende adoptieouder is. Petit stelt, dat het gezag van de ouder-voogd van 
rechtswege eindigt, echter niet dat van de toeziende voogd die ouder was. Tot toe
ziend voogd, betoogt hij, kan door de rechter met gelijke vrijheid een niet-ouder 
worden benoemd en van rechtswege wordt de toeziende voogdij door een ouder niet 
verkregen. 'Ouder en niet-ouder zijn is in de uitoefening van de toeziende voogdij 
aan dezelfde bepalingen onderworpen. Wel kan de niet-ouder op meer gronden 
worden ontzet en ook in de gevallen van art. 416 B.W. op eigen verzoek worden ont
slagen.' 

Er is dus toch verschil in rechtspositie ! Bovendien, en dit acht ik toch van belang, 
spreekt de wet, in art. 335 Boek 1 B.W., over herstel van de ontzette ouder-toeziende 
voogd. Hieruit blijkt dat er naast de trits ouder, ouder-voogd, derde-voogd ook be
staat de reeks ouder-toeziendvoogd, derde-toeziendvoogd. Nu meen ik, dat in de 
wet meer gelijkheid in rechtspositie is te vinden tussen de ouder en ouder-voogd 
(ontheffing-herstel) dan tussen de oudervoogd en de derde-voogd. Bij de ouder is 
het gezag gebouwd op de ondergrond van zijn ouderschap. Graag gaan wij akkoord 
met de stelling, dat de ouder of de ouder-voogd zijn ouderlijke macht, of ouder-
voogdij, die hij — zij het geschorst - nog kan hebben, indien een pleegouder de 
'tijdelijke' voogdij had, door de adoptie verliest, of zoals Petit als alternatief geeft, 
van rechtswege verdrongen wordt door de nieuwe gezagsdrager na adoptie. Doch 
dit geldt o.i. evengoed voor de ouder-toeziend voogd. Ook zijn gezag eindigt van 
rechtswege door adoptie, daar hij meer als ouder dan als derde moet worden gezien. 
Daarom geloof ik niet, dat de wet - zoals Petit stelt - aanvulling en verduidelijking 
behoeft met een bepaling dat het gezag - de toeziende voogdij daaronder begre
pen — van een ouder of eigenlijk, in het algemeen, van een bloed- of aanverwant 
van het kind door adoptie een einde neemt. De consequenüe van de hier verdedigde 
opvatting is, dat de adoptiefouder-voogd een toeziende voogd zal moeten voorstel
len, indien er een ouder-toeziendvoogd was. Het lijkt mij in uitzonderingsgevallen 
van goede verhoudingen en familieadopties niet uitgesloten, dat dan de ouder-
toeziend voogd nu als derde toeziendvoogd zou worden benoemd. 

128. N.J.B, ідб і .р . зба. 
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Hoe nu te oordelen over het lot van de toeziende voogdij van een familielid? 
M.i. in gelijke geest. De basis voor zijn benoeming is geweest de familierechtelijke 
betrekking die nu heeft opgehouden te bestaan. De bedoeling van de wetgever was 
een radicale overgang van de oude naar de nieuwe familie. Hiermee is het in stand 
blijven van de toeziende voogdij van een familielid moeilijk te verenigen. Daar dit 
nergens met zoveel woorden is geregeld, zou art. 319 Boek 1 B.W. kunnen worden 
aangevuld met een derde lid dat stelt, dat de toeziende voogdij over een minder
jarige bloed- of aanverwant eindigt, indien de familierechtelijke betrekkingen een 
einde nemen, doordat een adoptievonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Alleen 
bij familie-adopties kan dan nog een toeziende voogdij blijven bestaan. Ten over
vloede en ter wille van de volledigheid zou dan - in de geest van het voorstel Petit -
bij art. 281 Boek 1 B.W. ook bepaald kunnen worden, dat de voogdij van een bloed
of aanverwant over een minderjarige eindigt, indien de familierechtelijke betrek
kingen een einde nemen doordat een adoptievonnis in kracht van gewijsde is ge
gaan. 

Over de wet van 12 juli 1962, Stb. 249, die door invoeging van art. ibis het Neder
landerschap aan een adoptiefkind verschaft, merkten wij op, dat een vóór de uit
spraak in eerste aanleg meerderjarige niet van dit artikel profiteert. De minister 
stelde overweging van kosteloze naturalisatie in een dergelijk geval in het voor
uitzicht.129 

ARTIKEL 21 BOEK I B.W. 

Hierover verschenen beschouwingen in 'De Gemeentestem' van 2 en 9 januari i960. 
Een der 'problemen' is, dat een adoptievonnis moet worden ingeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het adoptiefkind en 
als kanttekening vermeld op zijn geboorte-akte. Doordat adoptie van meerderjari
gen mogelijk is geweest, zijn er ook regelmatig adoptief-kleinkinderen, die ook van 
geslachtsnaam veranderen. Men heeft dit wel opgelost door aantekeningen van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand op de geboorte-akten van deze kinderen. 

De rechtbank Arnhem130 overwoog ten aanzien van een buitenlandse adoptie
uitspraak 'Kanttekeningen op akten van de registers van de burgerlijke stand 
mogen daarop door de ambtenaar van de burgerlijke stand slechts worden gesteld, 
indien de wet zulks uitdrukkelijk voorschrijft.' Toch kan men m.i. moeilijk vol
houden dat de Ambtenaar van de burgerlijke stand de adoptie niet zou mogen 
aantekenen op de geboorte-akte van de adoptief-kleinkinderen. Adoptie immers 
heeft als één der rechtsgevolgen naamsverandering van deze adoptief-kleinkinderen. 

129. Zitting 1967-1968-9385, Memorie van Antwoord, no. 5 van wetsontwerp, dat leidde tot 
de wet van 3 juli 1968, Stb. 336. 

130. 4-6-нНЦ, jaarverslag 1964, p. 13. 
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Naamsverandering nu wordt ook op de kant der geboorte-akte aangetekend. De 
Memorie van Antwoord, p. 7 (26) van de adoptiewet 1956 stelt ook nadrukkelijk, 
dat de wettige of erkende kinderen van de geadopteerde man van rechtswege de 
geslachtsnaam van de adoptiefvader dragen. 

ARTIKEL 231 BOEK I B.W. 

Herroeping van adoptie is bij mijn weten nooit voorgevallen. Naarmate de voorberei
ding van de adoptie beter wordt, neemt ook de kans af dat dit gebeurt. Anderzijds 
is het wel zo, dat in de eerste jaren na de invoering van de adoptie in een aantal 
minder succesvolle plccgverhoudingen geen adoptie is aangevraagd. Thans zijn 
de kinderen meestal zéér jong en minder goede verhoudingen kunnen zich pas na de 
adoptie ontwikkelen. De herroeping is op aandrang van de voorzichtigen vanuit de 
Kamer in de wet gekomen. Gezien echter in het licht van het zelfbeschikkingsrecht 
van de jonge mens, past de mogelijkheid van herroeping ook in onze tijd. 

4. Overgangsrecht en procesrecht 

HET OVERGANGSRECHT, DE ADOPTIE VAN MEERDERJARIGEN 

In 1957 en 1958 kwamen bij de Centrale Adoptieraad 92 verzoeken binnen om voor 
meerderjarigen adoptie uit te spreken. Bij de jurisprudentie is vooral bekend ge
worden het arrest van de Hoge Raad betreffende art. iv lid 2 onder d betreffende 
de voogdij, waaronder zoals wij zagen, niet kan worden verstaan 'voogdij in mate
riële of feitelijke zin'. 131 

DE WET VAN I 2 JULI I 9 6 2 STB. 25O 

Nog steeds is deze wet van toepassing voor minderjarigen, opgenomen vóór ι maart 
1956 en wel tot ι maart 1977 als allen meerderjarig zijn geworden. Voor deze kin
deren gelden de minimale en maximale leeftijdsverschillen niet (art. 1). In 1965 
werden door de Centrale Adoptieraad zeven dergelijke zaken behandeld. Voor 
meerderjarigen geldt geen maximumleeftijd, geen leeftijdsverschil, geen voogdij 
(art. 11). In 1965 werden 39 gevallen van meerderjarigen door de Centrale Adoptie
raad behandeld. 

De praktijk kwam voor de vraag te staan, hoe te handelen bij personen die in 

131. H.R. 12 juni 1959, N.J. 1959, 530. I n dezelfde zin reeds H.R. 20-3-1959, N.J. 1959,231 
waarbij in het belang der wet werd gecasseerd, Rb. Amsterdam 1-10-1958, N.J. 1959,85. 
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hun jeugd tussen eigen ouders en pleegouders 'zwierven'. De rechtbank te Rotter

dam 1 3 2oordeelde in een dergelijk geval, dat het verblijf door herstel van de ouder 

wel enige tijd (i.e. ongeveer ι o jaren!) was onderbroken doch de band nimmer was 

verbroken en de pleegouders mochten worden beschouwd als een pleeggezin van 

vóór ι maart 1956. Het betrof hier een familie-adoptie door oom en tante. Dit 

voorbeeld is hier genoemd, omdat deze gevallen nog steeds kunnen voorkomen bij 

minderjarigen (art. 1). Op 15 augustus 1954 eindigde de werking van deze wet voor 

meerderjarigen. Gedurende deze twee jaren werd nog 7,5% van de uitspraken 

krachtens deze wet gedaan, 6% betrof meerderjarigen. 

DE RECHTSPLEGING 

De Hoge Raad verklaarde 1 3 3 de Raad voor de Kinderbescherming niet ontvanke

lijk, omdat tot het instellen van hoger beroep de tussenkomst van een procureur is 

vereist, zoals ook het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch reeds had beslist.134 Titel 13A 

wordt nl. niet genoemd in art. 461e B.W. De griffier stelt de datum van indiening 

vast (Rb. Utrecht 12-12-1962 met beroep op art. 970 lid 4 Rv. juncto art. 971 Rv.) 

Oproeping van ouders die niet bekend zijn, kan achterwege blijven.135 (Dit was 

tevens de beslissing over het voldoende zijn van 'tijdelijke' voogdij 391 B.W.) 

De wet stelt geen sanctie op het niet-naleven van het voorschrift vier bloedver

wanten van de adoptanten en vier van het kind ten rekeste te vermelden (i.e. 

waren slechts 2 van beide groepen vermeld). 1 3 6 

Het niet inwinnen van het advies van de Centrale Adoptieraad maakt de uitspraak 

niet nietig. Art. 971 Rv. stelt : 'Na de indiening van deze stukken doch in ieder geval 

binnen 8 maanden, stelt de rechtbank de dag vast waarop het ter terechtzitting zal 

worden behandeld. 1 3 7 

De uitspraak moet luiden 'spreekt uit de adoptie'. Dit volgt uit de wet en is bij de 

gerechten gebruikelijk.138 

132. 4-9-1964, jaarverslag 1964, p. 11. 
133. H.R. 27-11-1959, N.J. 1960,96. 
•34- 25-9-1958 N.J. 1959,338· 
135. Rb. Zwolle 17-4-1958, N.J. 1958, 379. Gegevens over de ouders en bloedverwanten van 

het kind kunnen door de procureur aan de Raad voor de Kinderbescherming worden gevraagd. 
Ongewenst is het zelf nagaan. Voor de geslachtsnaam van een in het buitenland geadopteerd 
kind zie hoofdstuk VI noot 39. 

136. Rb. Utrecht 11-12-1957, N.J. 1958, 415, (Rutgers van Rozenburg, van de Werk en 
Schwartz plv.). Ten onrechte wordt erkend dat een onwettig kind bloedverwanten heeft (zie 
art. 4 Boek 1 B.W., art. 920 B.W.). Vgl. vorige noot. 

137. Rb. Breda 23-12-1960, N.J. 1961, 146. 
138. Rb. Alkmaar 31-10-1957, N.J. 1957, 655. 
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Het vonnis wordt (art. 973 Rv.) als het adoptie inhoudt, zo spoedig mogelijk door 
de Raad voor de Kinderbescherming aan ieder der ouders betekend. Een der 
griffiers meende, dat bij wezen de termijn van 6 maanden voor verzet (art. 974 Rv.) 
moet voorbijgaan, voordat het vonnis in kracht van gewijsde gaat.139 Dit geldt 
stellig voor adoptie van een kind van onbekende ouders. Bij wezen valt de ratio 
moeilijk in te zien. 

DE VOORNAAMSVERANDERING 

Adoptie brengt geen wijziging van voornamen met zich mee. Wel vaak gelijktijdig 
wijziging van de voornaam of voornamen verzocht ex art. 4 Boek 1 B.W. Kan dit in 
hetzelfde rekest worden verzocht? Sommige rechtbanken wezen dit af wegens de 
verschillende strekking, de noodzaak het Openbaar Ministerie te horen, die niet bij 
adoptie bestaat, de vorm van de einduitspraak, die beschikking is en bij adoptie: 
vonnis. Ook omdat de rechtsmiddelen en termijnen verschillen. Anderen zien geen 
bezwaar, indien de pleegvader als voogd het verzoek doet. Nog andere rechtbanken 
verlangen dit laatste ook niet, omdat toch altijd een der pleegouders voogd is en zij 
genoegen nemen met het optreden voor zichzelf zonder het optreden in de kwaliteit 
van voogd te vragen. Het Gerechtshof te Arnhem stelt, dat een adoptieverzoek en 
een verzoek tot voornaamsverandering bij één rekest kunnen worden ingediend135. 
Zie echter voor de bevoegde rechter art. 4 Boek 1 B.W. 

139 Jaarverslag 1959, p. 7. 
140. Hof Arnhem 2-2-1968, N.J. 1969, 47. 
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V. Nieuw adoptierecht in Europa 

i . Internationaal adoptie-overleg 

Het overleg over de meest wenselijke adoptiewetgeving in de verschillende Europese 
Staten is op gang gekomen door de ervaringen opgedaan met de interlandelijke 
adopties. Sociale zowel als juridische, speciaal internationaal privaatrechtelijke, 
problemen leverden deze adopties in vele landen op. Overleg leidde tenslotte tot 
twee belangrijke verdragen, één over de interne aanpassing van de nationale wetge
vingen, een tweede over internationaal privaatrechtelijke facetten met de bedoeling 
de - ook in Nederland - gebruikelijke cumulatie van buiten- en binnenlandse 
adoptie te vervangen door erkenning binnen de verdragsstaten. 

Beide verdragen en hun voorgeschiedenis zijn voor het Nederlandse adoptierecht 
van belang. 

DE CONFERENTIE TE GENÈVE 

Oorlogen en bezetting in Europa en in het Verre Oosten in Korea, gaven een stimu
lans aan een verschijnsel dat in de vijftiger jaren meer algemene bekendheid ver
kreeg: de interlandelijke adoptie. De instelling International Social Service 
(I.S.S.) houdt zich met de regulering van deze praktijk bezig.1 

In 1956, het jaar van de invoering van de adoptie in Nederland, werd door 
International Social Service reeds hulp geboden in meer dan 3500 gevallen van 
plaatsing van een kind bij pleegouders in een ander land. Hierbij waren 54 landen 
betrokken. International Social Service heeft als internationale niet gouvernemen
tele organisatie consultatieve status verkregen bij de Verenigde Naties en in 1957 
werd tezamen met het Europees Bureau van de Technical Assistance Administra
tion een bijeenkomst van deskundigen georganiseerd in het Palais des Nations in 
Genève. In 1958 verscheen het verslag onder de titel: Intercountry Adoption.2 

Deze conferentie stelde een twaalftal grondregels op voor de praktijk van de inter
landelijke adoptie. Deze grondregels zijn als bijlage 2 in dit boek opgenomen. 

Interlandelijke adoptie wordt in norm 4 bepleit voor kinderen die door hun 
achtergrond of afkomst niet in eigen land opgevoed en geadopteerd kunnen worden. 

1. E. Hochfeld en M. Valk, Experience in Intercountry Adoptions, I.S.S. New York 1953. 
U. Mende en F. Klein, 'Adoption deutscher Kinder durch amerikanischen Staatsangehörigen', 
Unsere Jugend 7 (1955), p. 207 en 401. 

2. Inter-Country Adoption. Report of an European Expert Group, United Nations, Geneva 
1958· 
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Hier valt o.a. te denken aan kinderen van 'gemengd bloed' zoals de Amerikaans-
Koreaansc halfbloeden, die in Korea totaal niet door de bevolking worden geaccep
teerd. In sommige landen worden onwettige kinderen of overspelige niet of moeilijk 
aanvaard. Ook doet zich het verschijnsel voor, dat de tweede en derde kinderen van 
ongehuwde moeders sociaal worden uitgestoten. 

De bijeenkomst sprak zich uit tegen de proxy-adoptions, 'de adoptie met de hand
schoen', waarbij de partijen elkaar niet kennen, vooral als er geen zorgvuldig 
onderzoek is ingesteld naar het echtpaar, het kind en hun geschiktheid voor el
kaar. 

Over de werkwijze bij de interlandelijke adoptie wordt een aantal suggesties ge
daan: 

Het selecteren van het pleeggezin kan het beste gedaan worden met de hulp van 
een instelling, gespecialiseerd in interlandelijke adoptie, bijv. International Social 
Service. Deze instelling zorgt dan voor een goed onderzoek van het pleeggezin ter 
plaatse in het land, waar de pleegouders wonen; immers de daar gevestigde instel
lingen van maatschappelijk werk zijn het beste in staat door interviews en infor
matie tot een juist oordeel te komen. 

Onmiddellijk nadat het kind in het adoptiefgezin is opgenomen, zal de plaatselij
ke instantie de pleegouders en het kind helpen in hun wederzijdse aanpassing. Deze 
plaatselijke of internationale adoptie-instelling zal hiervoor moeten beschikken 
over iemand die ook de taal van het adoptiefkind kent. Dit contact houdt tevens een 
zeker toezicht in gedurende een proeftijd, waarin blijken moet of de adoptie kans 
van slagen heeft. Over deze periode worden rapporten gezonden naar de oorspron
kelijke woonplaats van het kind, door of via de gespecialiseerde internationale in
stelling. 

Tenslotte kan dan de wettelijke voltrekking van de adoptie, geldig in beide 
landen, volgen, waardoor het kind zijn nieuwe ouders krijgt en de nationaliteit van 
het nieuwe vaderland. 

Aan het slot van het rapport wordt aangedrongen op het tegengaan van ongecon
troleerde emigratie van kinderen. Het zou goed zijn, dat ieder land het over de 
grens voeren van kinderen met het oog op adoptie door wettelijke regeling zou ver
bieden of beperken tot bevoegde instellingen. Een dergelijke regeling bestaat bijv. 
reeds in Engeland. Men kan zich ook afvragen, in hoeverre de bestaande verdragen 
betreffende de handel in vrouwen en kinderen hier van toepassing zijn. 

HET SEMINAR TE LEYSIN 

Deze eerste conferentie werd gevolgd door een Seminar in Leysin (Zwitserland), 
waar ook Nederlanders aanwezig waren en waar dezelfde gedachten werden uitge
werkt.3 

3. Zie Report European Seminar on Intercountry Adoption, Leysin (Zw.), Geneva, United 
Nations i960. 
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De twaalf grondregels werden nog eens onderlijnd en de sociale behandeling 
nader bezien. Terecht wordt in het verslag van dit Seminar gesteld, dat grotere 
centralisering van de organisaties op adoptiegebied de verantwoorde interlande
lijke adoptie zeer zou bevorderen. Het congres deed een voorstel tot een Conventie 
van 16 artikelen over interlandelijke adoptie. 

De korte inhoud van dit voorstel is als bijlage 3 in dit boek opgenomen. 
Bovendien deed dit congres een aantal aanbevelingen: 
Een volledig sociaal onderzoek bij adoptiefouders en kind door een gekwalifi

ceerde organisatie is noodzakelijk vóór de adoptie. (Aanbeveling 1.) 
Aanbeveling verdient volledige overgang van familie met alle rechten en plich

ten. (Aanbeveling 11.) 
De identiteit van de adoptiefouders mag niet worden bekend gemaakt. (Aanbe

veling ra.) 
Alleen in uitzonderlijke gevallen zal adoptie plaats kunnen hebben zonder toe

stemming van de natuurlijke ouders. (Aanbeveling iv.) 
Alleen rechtbanken en autoriteiten van gelijke status kunnen adopties uitspreken. 

(Aanbeveling v.) 
Over de nationale wetten deed dit Seminar nog meer aanbevelingen : 

a. Sterke verlaging van de maximum-leeftijdsgrenzen. 
b. Geen belemmeringen door wettelijke voorwaarden over kinderloosheid of on

vruchtbaarheid. 
с Geen belemmeringen om meer dan één kind aan te nemen. 
Over strafwetten : 

dat interlandelijke plaatsingen door anderen dan geautorbeerde instellingen 
strafbaar gesteld dienen te worden; 

dat advertenties betreffende adoptie verboden moeten worden door de wet. 
Andere aanbevelingen : 

1. Dat geen toestemming tot adoptie van de moeder vóór de geboorte en kort erna 
mag worden gegeven. 

2. Dat éénmalige toestemming van de moeder voldoende zou moeten zijn. 
3. Dat overdracht van toezicht (guardianship) of instelling van nieuw toezicht bij 

interlandelijke adoptieplaatsingen goed wordt geregeld. 
4. Dat adoptiefkinderen onmiddellijk de nationaliteit verwerven van de adoptief

ouders. 
5. Dat geboortebewijzen worden afgegeven, die niet verschillen van die van ande

re wettige, niet geadopteerde kinderen. 
6. Dat het originele geboorteregister niet toegankelijk is voor onbevoegden. 
7. Dat er passende controle dient te zijn op de uitgifte van paspoorten aan kinde

ren met het oog op interlandelijke plaatsing. 
8. Dat er meer voorlichting over adoptie moet worden gegeven. 
9. Dat er actie dient te worden gevoerd om de vooroordelen tegenover onwettige 

kinderen weg te nemen. 
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ίο. Dat bij kinderen met gebreken of een afkomst welke risico met zich brengt, een 
bijzondere zorg dient te worden besteed aan plaatsing en nazorg en een langere 
proeftijd wenselijk is. 

Deze conferentie leverde belangrijk voorbereidend werk voor de beide verdragen 

die in de zestiger jaren op dit terrein werden gesloten. 

DE EUROPESE CONVENTIE OVER DE ADOPTIE VAN KINDEREN 

(European Convention on the Adoption of Children, Convention Européenne en 
matière d'adoption des enfants, European Treaty Series no. 58) Straatsburg 24 april 
1967. 

Het verdrag werd getekend door: Denemarken, Frankrijk, West-Duitsland, 
Italie, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Zweden, Het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannie en Noord-Ierland. Deze conventie betreft niet de interlandelijke 
adoptie van kinderen, doch de nationale wetgevingen over adoptie van kinderen. 
Terecht merkt de preambule op, dat de bedoeling van het verdrag is, dat het door 
wijzigingen van de nationale wetgevingen of zoals het genoemd wordt aanvaarding 
van gemeenschappelijke beginselen en praktijken zal bijdragen tot een verminde
ring van de moeilijkheden door de verschillen veroorzaakt. De Conventie is een 
duidelijk vervolg op het Seminar van Leysin zoals uit de inhoud bij vergelijking 
blijkt.4 

4. Vergelijk: 
Genève: 

grondr. 7.9 

grondr. 7 

Leysin : 

no. 5 
no. 9 
no. 13 er 

Andere 
Andere 
Andere 
no. 9, no 

aanbev. I I 
aanbev. IV 
aanbev. V 
aanbev. 1. 
aanbev. 2. 
aanbev. 3. 
aanbev. 1. 
aanbev. 4. 
aanbev. 5.6 

• 5 
aanbev. II 

Straatsburg : 

met art. 18 
met art. 17 en 9 
met art. 10 sub 2 
met art. 5 
met art. 4 
met art. 7 
met art. 12 sub 2 
met art. 12 sub 1 
met 5 sub 4 
met art. 11 (is iets beperkter) 
met art. 20 
met art. 14, en art. 9 
met art. 10 

Niet altijd is er volledige gelijkheid. Grondregel 9 gafáis aanbeveling een proefperiode voor de 
pleegouders van zes maanden, no. 9 gaf geen termijn en art. 17 geeft geen concrete tijdsduur. 
Deze vergelijkingen zijn nuttig voor het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van de afzonder
lijke bepalingen. Geheel nieuw zijn de bepalingen : 
art. 5 over de toestemming wat betreft bijv. de zes-weken-termijn n a d e bevalling ; art. 8 sub 3 
over het leeftijdsverschil ; art. 12 sub 3 : adoptie van eigen onwettig kind mag niet verboden wor
den, wanneer dit de juridische positie van het kind zou verbeteren. 
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De tekst van de Conventie is als bijlage ι in dit boek opgenomen. Het adoptie-

verdrag van Straatsburg is geratificeerd door Zweden, Engeland, Malta en de 

Ierse Republiek en daardoor in werking getreden op 26 april 1968. 

In de Ierse Republiek wordt reeds aan de aanpassing van de wet gewerkt. 

Op de wijzigingen die voorgesteld worden in de nationale wetgevingen, zullen 

wij in de volgende paragraaf terugkomen bij de bespreking van de tendensen die 

wij naar voren zien komen in dit verdrag en in de meest recente wetten van andere 

Europese landen. 

Nederland heeft dit verdrag niet getekend. 

HET HAAGS ADOPTIEVERDRAG 

Van 7 tot 28 oktober 1964 werd de Tiende Zitting van de Haagse Conferentie voor 

Internationaal Privaatrecht gehouden. In de slotakte werd een Conventie voorge

steld over de bevoegde autoriteit, de toepasselijke wet en de erkenning van beslis

singen bij adopties. Dit is geworden het Haags Adoptieverdrag van 15 november 

1965 (Trb. no. 169, p. 4 tot 22), getekend door Oostenrijk, Engeland en Zwitser

land, slechts door Oostenrijk geratificeerd.5 

Het Adoptieverdrag van Den Haag gaf in Engeland aanleiding tot de Adoption 

Act 1968 van 26 juli 1968, welke de erkenning van buitenlandse adopties regelt. Bij 

de parlementaire behandeling hiervan werd van de zijde van de regering bij monde 

van mr. Dick Taverne, de ratificatie van het Haags Adoptieverdrag door Engeland 

in het vooruitzicht gesteld. 

Het Verdrag herinnert ons op vele punten aan de aanbevelingen van Leysin.' 

Art. 13 van het Haags Adoptieverdrag schept de mogelijkheid bepaalde in de 

nationale wetten voorkomende belemmeringen of vereisten voor adoptanten op te 

5. De tekst van het verdrag in Tractatenblad 1965, no. 169. 
6. Vergelijk: 

Haags Adoplieverdrag : Leysin : Straatsburg : 

art. 2b 

art. 3a 

art. 36 

art. 4 i e 
art. 4 2e 

art. 5 i e 

art. 6 i e 

art. 6 2e 

art. 6 3e 

art. 7 

art. 8 

art. 9 

alinea 

alinea 

alinea 

alinea 

alinea 

alinea 

no. 

no. 

no. 

no. 

no. 

no. 

no. 

no. 

no. 

no. 

2 

7 , 8 
7 , 8 

7 , 8 

5 

4 
9 en aanbev. I 

5 

15 
11 

art. 8 en 9 

art. 14 

art. 26 

art. 13 
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geven. De staten welke adoptie kunnen uitspreken, zullen hiermee volgens art. 4 
tweede alinea rekening houden. 

Het is interessant na te gaan, hoeveel van deze verbodsbepalingen nog zouden 
overblijven, indien de Adoptie Conventie van Straatsburg zijn effect zou hebben 
gehad in dezelfde landen, waar het Haags Verdrag zou gelden. 

Vervallen zou dan art. 13 sub a: de aanwezigheid van afstammelingen van de 
adoptanten. 

Van minder betekenis zou worden art. 13 s u b / , betreffende de leeftijdseisen 
gesteld aan de adoptanten en aan het kind, naarmate de hoge leeftijdsgrenzen voor 
adoptanten verder zullen verdwijnen en de adoptie in sommige landen ook voor 
oudere kinderen zou worden opengesteld (Ierse Republiek en Italië). 

Over art. 13 sub c: het bestaan van een bloedband tussen een adoptant en het 
kind, doet de Adoptieconventie van Straatsburg geen rechtstreekse aanbeveUng, 
deze eist slechts adoptie door de moeder als dit de juridische positie van een onwet
tig kind zou verbeteren. Als dit wordt opgevolgd, vervalt ook dit punt. 

Over art. 13 sub ¿>, het verbod van adoptie door één persoon, doet de Adoptie
conventie van Straatsburg geen aanbevelingen. 

Andere verboden zouden blijven: 
het normale leeftijdsverschil, naar voren geschoven in art. 8, Adoptie-Conventie van 
Straatsburg. 

Voorafgaand verblijf bij de adoptanten (art. 13 sub g). Dit geldt ook als aanbeve
ling in no. 9 Leysin-Concept en art. 17 Adoptie-Conventie van Straatsburg.7 

Wat deze laatste beide verboden betreft, zou een algemene erkenning en unifor
miteit de laatste belangrijke verschilpunten kunnen wegnemen. De Nederlandse 
delegatie streed voor algemene aanvaarding van een verzorgingsperiode, dus een 
voorafgaand verblijf bij de adoptanten. 

teemten 

Het verdrag is niet van toepassing op de erkenning van interne adopties, waarbij 
partijen allen dezelfde nationaliteit hebben en in het land van hun nationaliteit 
wonen (art. 2b). 

Art. 2a van het Haags Adoptieverdrag bepaalt, dat het verdrag niet van toepas
sing is als de adoptanten niet dezelfde nationaliteit hebben en ook niet hun gewone 
verblijfplaats in éénzelfde verdragsstaat hebben. 

7. Het verbod hangt samen met een poging van de Nederlandse delegatie om in art. 6 
op te nemen, dat verblijf van het kind bij de adoptiefouders vóór de adoptie nodig is. Dit voor
schrift, dat evenals de opmerking over uitvoerig sociaal onderzoek geen sanctie zou hebben ge
had, is echter helaas verworpen (vgl. toelichting art. 6 door R. Maul). Zie voor de gehele tot
standkoming van het Haags Adoptieverdrag de Actes et Documents loe zitting van de Haagse 
Conferentie voor Internationaal Privaatrecht 1964, Deel II, Adoption. 
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Systeem van het Verdrag 

De kern van het verdrag is ontleend aan de no. 7 en 8 van Leysin, en bepaalt dat 
bevoegd zijn tot het uitspreken van adoptie de autoriteiten van de gewone verblijf
plaats (résidence habituelle) van de adoptanten (art. 3 sub α) en wel met toepassing 
van de wet van deze gewone verblijfplaats (art. 4). Echter heeft hetzelfde art. 3 
onder b ook bevoegd gemaakt de autoriteiten van de nationaliteit van de adop-
tant(en). 

Wij constateren een voorkeur voor de wet van de gewone verblijfplaats. 

Nieuwe Verdragen 

Als de Conventie van Straatsburg heeft doorgewerkt, komt de weg vrij voor een 
onderlinge erkenning van interne adopties. Hieraan kunnen bilaterale overeen
komsten tussen staten met gelijksoortig adoptierecht voorafgaan. 

Engeland en België kennen erkenningsregelingen in hun nationale wetgeving 
(1968, 1969). 

De Haagse Conferentie heeft de erkenning van interne adopties op haar pro
gramma. 

2. Rechtsvergelijking tussen het adoptierecht in Nederland en de recente 
ontwikkeling van het adoptierecht in enige Europese landen 

'get busy and do some comparing/' 

H. E. Yntema 

In het tweede hoofdstuk gaven wij een overzicht van het buitenlands adoptierecht 
tot de invoering in Nederland in 1956. 

Na die tijd zette zich de vemieuwingstendens in versnelde mate door.8 Ook in de 
ons omringende landen werd het adoptierecht belangrijk gewijzigd en vernieuwd. 
Wij behandelen hier voornamelijk, in chronologische volgorde het Engelse, Duitse, 
Franse en Belgische recht en maken een vergelijking met het Nederlandse op enkele 
belangrijke punten. 

8. De herzieningen volgden elkaar snel op. In 1957 herzagen Brazilië en Oost-Duitsland het 
adoptierecht (vgl. P. Wassermeyer, Die Entwicklung des Kindschaftsrechts in Mittel-Deutsch
land, Berlin 1965, diss. Köln.) In 1958 Frankrijk, België, Engeland en Spanje. In 1959 Luxem
burg. In i960 werd in Israël de adoptie ingevoerd. In i960 wijzigde Oostenrijk het adoptierecht: 
Hier werden de leeftijden gereduceerd tot 30 jaar voor de pleegvader en 28 jaar voor de pleeg
moeder. Adoptie van afstammelingen is mogelijk en stelt lichtere eisen. Er is nog adoptie door 
contract. Opvallend is, dat vanaf 5 jaar het kind wordt gehoord. 
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ENGELAND 

Na voorbereiding door het Hurst Report (1954) werd in Engeland in 1958 de 

adoptieregelmg gewijzigd. 

Enige aanvullingen op hetgeen van de vroegere wetgeving is behandeld in hoofd

stuk π zijn 

Voorwaarden 

De adoptant moet 25 jaar oud zijn. Bij echtparen behoeft slechts een van hen 25 

jaar oud te zijn, voor de ander is 21 jaar voldoende. Vrijgezellen mogen in principe 

adopteren (s. 2) Ook familieleden kunnen adopteren Adoptie van eigen kind en 

stiefkind, alleen of tezamen met de echtgenoot is mogelijk, dan is slechts een leef

tijdsverschil van 21 jaar vereist. 

Drie maanden verzorgingstijd is voorgeschreven, hierbij telt de tijd voordat de 

baby zes weken is met mee (s 3). 

Plaatsing, toezicht 

Bij een plaatsing ter adoptie van een kind door derden die geen erkende instelling 

zijn, moet veertien dagen tevoren kennis worden gegeven aan de local authority, 

tenzij er een noodgeval is. Weigering van de toestemming tot opname is mogelijk. 

Als de ouder zelf plaatst, geldt dit met Ook is er dan geen aangifteplicht voor de 

ontvanger van het kind. (In Nederland wel ) 9 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen individuele personen de plaatsing regelen. 

Instellingen alleen als zij erkend zijn (s 12) of publiekrechtelijke instellingen zijn. 

Bij adoptie van nog schoolphchtige kinderen door met familieleden moet minstens 

drie maanden tevoren een 'notification' gegeven worden. Hierna is het kmd 

'a protected child' onder toezicht van de local authority, die het van tijd tot tijd 

bezoekt. In die tijd kan de ouder het kind niet weghalen zonder verlof van de recht

bank, die 'regard the welfare of the infant' bij zijn overwegen van dit verlof1 0 

Toestemming 

Voor de adoptie is de toestemming van de ouders nodig, met die van de biologische 

g. Vgl de Pleegkinderenwet Bovendien eist art 154a W ν S voorafgaande toestemming van 
de Raad voor de Kinderbescherming bij opname ab pleegkind van kinderen jonger dan zes 
maanden 

10 Section 3, 37, 38, 39, 44, 35, 36 
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vader, al kan deze gehoord worden (s. 4).11 De moeder kan slechts toestemming 
geven als het kind zes weken oud is (s. 6). (Evenzo: Verdrag van Straatsburg, art. 5 
sub 4). Toestemming is niet nodig als de ouder het kind heeft verlaten, verwaar
loosd of blijvend slecht behandeld, of onvindbaar is of niet in staat is toestemming 
te geven of is 'withholding his consent unreasonably', dus onredelijk weigert, of 
zonder redelijke oorzaak zijn plichten als ouder niet is nagekomen. Onder onrede
lijk weigeren is begrepen een weigering gebaseerd alleen op het feit dat de ouder de 
identiteit van de adoptiefouder niet kent (s. 5). 

Adoptie is namelijk onder nummer mogelijk.12 Hierbij is het uitgesloten, dat de 
ouder de adoptant zonder diens instemming ontmoet. Geschreven toestemmingen 
zijn mogelijk, mits zij zijn gelegaliseerd. 

Deprocedure 

De Adoption Rules 1959 geven nadere regels voor de guardian ad litem, die het 
sociale onderzoek doet. Bijna altijd is dit een overheidsinstantie, te vergelijken met 
de Raad voor de Kinderbescherming. Het is mogelijk, dat de rechtbank een inte
rim-vonnis geeft met een proefperiode niet langer dan twee jaar (vgl. het aanhou
den van de zaak in Nederland). Hierbij krijgen de adoptanten de voogdij (Cus
tody). 

Rechtsgevolgen 

Adoptie door een Brit geeft Britse nationaliteit (Adoption Act s. 19). Alle rechten en 
verplichtingen ontstaan alsof het kind wettig uit het huwelijk was geboren (s. 13). 

Voor vergelijking belangrijke punten 

Voor Nederland zijn opvallend de adoptie van eigen kind, kleinkind en stiefkind, 
de regelingen van de plaatsing, de korte verzorgingstijd en de mogelijkheid voor de 
rechter om te dispenseren in de toestemming van een ouder in uitzonderingsgeval
len o.a. bij onredelijke weigering. 

11. Hierbij kan een voorbehoud over de godsdienstige richting van de opvoeders worden ge
maakt. 

12. The Adoption Rules 1959 clause 2. 
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WEST-DUITSLAND 

In de Bondsrepubliek werd de Adoptionserleichterungsgesctz van 8 augustus 1950 
opgenomen in het B.G.B, op 11 augustus 1961 bij de Familienrechtsänderungsge
setz van die datum. Het Duitse recht vertoont toch nog steeds sterke trekken van de 
oude minus-plena-adoptie.13 

Het kinderloosheidsvereiste 

Kinderloosheid is nog uitgangspunt § 1741 B.G.B., al is dispensatie hiervan moge
lijk § 1745a. 

Kan een wettig eigen kind - wellicht biologisch overspelig - door de moeder ge
adopteerd worden met haar nieuwe man? Volgens sommigen wel, volgens Dólle 
ingevolge dit beletsel niet. Haar man kan wel alleen adopteren.14 

Eerdere adoptiefkinderen zijn geen beletsel (§ 1743), deze worden echter niet 
verwant met elkaar ( !). 

Een moeder die een onwettig kind heeft, valt ook onder dit adoptiebeletsel, 
(Dolle, Beitzke) wel kan zij haar eigen onwettig kind aannemen.15 Als zij reeds de 
ouderlijke macht heeft verkregen volgens § 1707, is het volgens sommigen ook 
mogelijk.16 Anderen (Palandt, Lauterbach, Dolle) bestrijden dit met een beroep op 
de reeds gelijke bescherming die de moeder dan volgens art. 6 Grundgesetz heeft. 
Hun argument acht ik niet sterk, daar deze gelijke rechtspositie niet onomstreden 
is. De motivering van de Familienrechtsänderungsgesetz gaat ervan uit, dat het 
Vormundschaftsgericht, conform § 1696, de ouderlijke macht die de ongehuwde 
moeder gegeven is later kan inperken of herroepen, ook buiten de gevallen van 
§ 1666. Dit is niet door het Bundesverfassungsgericht in strijd met de grondwet ver
klaard. Zolang er nu twijfel bestaat, heeft de ongehuwde moeder er belang bij de 
betere - zekere - rechtspositie te verkrijgen, die de adoptie haar geeft. ' 7 (Vgl. hier
omtrent het Verdrag van Straatsburg art. 12 sub 3). 

13. Literatuur: M. Schnitzerling, Die Adoption, Berlin i960; H. Englcr, Annahme an Kindes 
Statt, Berlin 1967; H. Dolle, Familienrecht, Band II , Karlsruhe 1965, p . 561-642; H. Glassing, 
Voraussetzungen der Adoption, eine rechtsvergleichende und rechtspolitische Studie, Frankfurt 
1957. In 1962: 7228 adopties onder medewerking van de Jugendamter, inclusief verwanten-
adoptie, Dolle, p. 564. 

14. Dolle, p. 570; anders Schnitzerling, p . 26. Deze nieuwe man kan - onder alle vereisten -
ook alléén adopteren. Hij bereikt dan gelijke rechtsgevolgen nl. een gemeenschappelijk wettig 
kind, § 1757; vgl. Schnitzerling p. 22, p. 26. 

15. Dolle, p. 590; Bosch, Fam. R.Z. 1963, p. 56; L. G. Köln DA VORM, XXXVI 68, L. G. 
Tubingen, Fam. R.Z. 1964, 54. 

16. Engler, t.a.p., p . 447; M. Schnitzerling, Unsere Jugend 15 (1963), p. 409 en 19 (1967), 
p. 602. 

17. Dolle vermeldt in noten Α. Α. Erman-Hefermehl, § 1707 Anm. 7 en M. Schnitzerling, 
'Aktuelle Rechtsprobleme zur Adoption', Unsere Jugend 15 (1963), p. 410. Bij nagaan blijkt 
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Na een later huwelijk kan de ongehuwde moeder met haar man volgens § 1649 

haar voorkind adopteren. Hier doet zich weer dezelfde kwestie voor als boven bij de 

nog ongehuwde moeder, nl. hoe is het als zij reeds de ouderlijke macht had verkre

gen? 1 8 De echtgenoot kan ook alleen adopteren, ook dan wordt het kind een ge

meenschappelijk wettig kind (§ 1757). 

Kan een wettig kleinkind geadopteerd worden? Hiermee gelijk staat ook het 

onwettig kind van een wettig kind (§ 1705 B.G.B.). Men beantwoordt dit bevesti

gend als er geen andere wettige afstammelingen zijn, omdat dan de ratio van de 

kinderloosheidseis - bescherming van de wettige andere kinderen - niet geldt. 

Adoptie van een kleinkind door de grootouders is dan mogelijk als er een persoon

lijke ouder-kindbetrekking is bedoeld (§ 1754).19 Overigens kan van deze kinder

loosheidseis gedispenseerd worden als er zich geen overwegende belangen van 

wettige nakomelingen tegen verzetten en geen benadeling van het belang van de 

adoptandus is te vrezen (§ 17450). Adoptie van een wettig stiefkind is mogelijk en 

komt vaak voor.2 0 

N.B. Het recht betreffende de rechtspositie van het onwettige kind is na lange 

discussie in augustus 1969 herzien. Het adoptierecht werd niet gewijzigd. 

De overige voorwaarden 

De minimumleeftijd voor adoptie is 35 jaar. Ook hier is dispensatie mogelijk, 

speciaal wanneer de adoptant het kind van de echtgenoot wil aannemen (§ 1745ε). 

Een leeftijdsverschil tussen de adoptant en geadopteerde kent de wet niet 

meer. 

De adoptie van de ene echtgenoot behoeft de toestemming van de andere 

(§1748). 

In de regel kunnen alleen minderjarigen geadopteerd worden (§ 1744). Hier is 

ook dispensatie mogelijk (§ 1745c), als dit moreel gerechtvaardigd is. Met name is 

hier gedacht aan ouder-pleegkindverhoudingcn waarin het nog niet tot adoptie 

kwam. Bij twijfel wordt de dispensatie niet gegeven.21 

mij dat deze juist mijn hiervóór gegeven opvatting steunen en dus deze adoptie wél mogelijk 
achten. Evenzo Engler, t.a.p., p . 448; O. L. G. Celle, St. A.Z. 1967, p . 273-DAVORM, 1967 
Sp. 227, idem L. G. Kaiserslautern D.Not.Z. 1966 S. 237, anders L. G. Hildesheim, N.J.W. 
1965, S. 2063. 

i8. M. Schnitzerling, 'Aktuelles Adoptionsrecht', Unsere Jugend 19 (1967), p . 602; anders 
L. G. Hildesheim N.J.VV. 1965 S. 2063. 

19. Amtsger. Hannover Farn. R.Z. 1966, p . 45. 
20. O. L. G. Hamm, Fam. R.Z. 1958, 340; Bay. Ob.L.G., N.J.W. 1951, 924;Beilzke St. A.Z. 

1954, 140. 
21. Dolle, p. 580. 
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De toestemming van de ouders 

§ 1747 s. 1 bepaa l t , d a t bij een wett ig k ind toes temming van de ouders , bij een 

onwett ig kind van d e ongehuwde moeder vereist is, ook als deze geen ouderlijke 

m a c h t meer hebben en geen 'Sorgerecht ' , ook na echtscheiding. Niet vereist is de 

toes temming van de onwett ige vader , hij behoeft ook niet gehoord te worden . 2 2 

Is een ouder bij voor tdur ing bui ten s taat de verklar ing af te leggen of is zijn ver

blijfplaats onbekend , d a n verval t de eis. D e verklar ing moet bij notariële of gerech

telijke au then t ieke akte worden afgelegd. Is zij onder on rech tma t ige bedreiging 

afgelegd, d a n kan zij betwist worden ( § 1755). H e t on tb reken v a n deze toestem

m i n g m a a k t d e adopt ieovereenkomst nietig. D e toes temming m a g geen voorwaar

den beva t ten , zij is onherroepeli jk. 

M e n n e e m t a a n d a t d e blanco- toes temming ongeldig is; d.i . toes temming in he t 

a lgemeen, niet a a n een bepaa ld ech tpaar . Incogni to- toes temming, d.i . a a n een 

bepaa ld , n a d e r omschreven ech tpaar d a t d e moeder niet heeft on tmoet , acht m e n 

geoorloofd2 3 en is ook prakti jk. 

N a d e scheiding kan d e jur id ische vader volgens sommigen niet d e adop t i e van 

het overspelige kind door de moeder en d e inmiddels me t h a a r g e h u w d e verwekker, 

verhinderen. 2 4 , 

Seder t 1 j a n u a r i 1962 is volgens § 1747 m d e vervanging van de toes temming van 

de oude r door d e toes temming van he t Vormundschaf tsger icht in enkele gevallen 

mogelijk.2 5 De voorwaarden zijn cumulat ief de vo lgende : 

1. De ouder moe t zijn p l ichten tegenover he t k ind l angdur ig h e b b e n verwaarloosd 

of de ouderlijke m a c h t hebben verspeeld (verwirkt) (§ 1676). 2 6 

2. E r moe t een kwaadwil l ige weigering zijn van d e toes temming. 2 7 

3. E r moe t aange toond worden , d a t he t ach te rwege blijven van de adopt ie voor 

he t k ind bi jzonder nadel ig zou zijn.28 

22. Anders het Oostenrijkse recht als de vader onderhoud verschaft ( § 181a I, no. 4 A.B.G.B.). 
23. B.G.H.Ζ. 2, 287. Voorschrijvers die zich minder tegen de Blanco-Emwilligung keren, zie 

Dolle, p. 585; In Zwitserland is blanco-toestemming omstreden, vgl. G. Spitzer, 'Die rechtlichen 
Grundlagen der Adoption und die Revisionsvorschlage', Pro Juventutc 44 (1963), no. 9-10' 
p. 404. 

24. M. Schnitzerling, Die Adoption, p. 26; Kriiger-Breetze-Nowack, Komm. z. Gleichberg, 
Einl. 208. Anders: Amtsg. Hamburg, Farn. R.Z. 1966, p. 576. 

25. Uitvoerige bespreking door H. Engler in Farn. R.Z. 16 (1969), p. 63. 
26. Door misdrijf tegen het kind. 
27. Is weigering uit onverschilligheid voldoende? Neen: Kammergericht Fam. R.Z. 1966 

p. 266; zie ook A. G. Hamburg Fam. R.Z. 1966, p. 576. J a : A. G. Hamburg 20-10-66-115 
Ш Sch. 10476. 
28. Voorbeeld: AG-VG-Mainz 27-1-67-5-VII 252-59. Oostenrijk kent de vervanging van de 

toestemming als er geen gerechtvaardigde redenen voor de weigering zijn (§ 181 III A.B.G.B.). 

128 



RECHTSVERGELIJKING ADOPTIERECHT EUROPA 

De grondwettigheid van deze bepaling is steeds bestreden. De uitspraak van het 

Bundesverfassungsgericht van 29 juli 1968 heeft buiten twijfel gesteld, dat deze 

paragraaf met in strijd is met art. 6 i-in van de grondwet. Het eigen grondrecht 

van het kind op ontplooiing wordt hierbij in het geding gebracht tegenover de 

'natuurlijke' rechten van de ouders: 

'Eltern, die im Sinne des Grundgesetz diesen Namen verdienen, weil sie bereit 

sind, die mit dem Elternrecht untrennbar verbundenen Pflichten auf sich zu 

nehmen, erhalt das Kind erst durch die Adoption.'2 9 

Het kind moet drie maanden oud zijn, voordat de toestemming mag worden 

gegeven (§ 1747). (In Verdrag van Straatsburg 6 weken, zoals in Engeland). 

Voor minderjarigen is goedkeuring van de adoptieovereenkomst door het Vor-

mundschaftsgencht nodig (§ 1751). Het Jugendamt moet worden gehoord Ver

zuim heeft geen nietigheid tengevolge. Het welzijn van het kind is norm. 

Daarnaast is bekrachtiging door het bevoegde Gericht nodig (§ 1741), waardoor 

de adoptie van kracht wordt ( § 1754). Er mag geen gegronde twijfel bestaan aan de 

bedoeling een gezins- en familieband te scheppen.3 0 

Rechtsgeiolgen ( § 1757-1768) 

Door de adoptie krijgt het kind met enige beperkingen de staat van wettig kind, en 

wel gemeenschappelijk eigen kind bij adoptie door een echtpaar of door de man 

van de moeder van het wettige of onwettige3 1 kind, ook dus als de moeder van het 

onwettige kind met zelf adopteert (§1757). 

Het kind heeft erfrecht, maar de adoptant niet (§ 1758). 

De adoptie werkt niet ten aanzien van verwanten van de adoptant ( § 1763). 

De banden met de oorspronkelijke familie blijven in stand (§ 1764), voor zover 

met anders is bepaald; vgl. § 1765. De adoptant krijgt de ouderlijke macht 

(§ '757) e n de oorspronkelijke ouders verhezen deze. Het kind blijft jegens hen 

onderhoudsplichtig (§ 1764), maar zij met tegenover het kind. Het behoudt zijn 

erfrecht tegenover zijn oorspronkelijke ouders. Is de adoptant met tot onderhoud 

in staat, dan herleeft de onderhoudsplicht van de ouders weer ( § 1765). 

De adoptie kan nietig zijn zoals andere contracten. Opheffing is mogelijk, bijv. 

door huwelijk van de adoptant met zijn adoptiefdochter. Verder door contract 

(§ 1768) en ook door de rechter (§ 1770). Dit laatste moet gebeuren als de toestem-

29 Zie noot 25 
30 B G H Fam R Z 1957, 126 enB G H Fam R Z 1961, 306 met noot Bosch 

31 Heersende leer- Dolle, ρ 613, PaJandt-Lauterbach, Kremer, Fam R Z 1955, ρ 233, 

Erman-Hefermehl, Staudinger-Engclmann, enz Beitzke heeft bedenkingen, Famihenrecht 

§ 3 2 Ш 
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mmg van de ouders niet is verkregen, bijv. omdat men hen dood of vermist achtte. 

Voor vergelijking belangrijke punten 

De wet spreekt niet over een selectie van de adoptanten, noch over een proeftijd. 
Beide zijn in de praktijk wel gebruikelijk, de proeftijd varieert van 6 tot 18 maan
den.32 

Deze eigenaardigheid van de wet is evenals andere verouderd aandoende 
regelingen en toepassingen te wijten aan een zeker conservatisme dat het recht ken
merkt. De pleidooien van o.a. F. Klein voor 'Adoption als Hoheitsakt'33, van 
M. Heinisch voor een moderne regeling van de beëindiging van de adoptie34, de 
aandacht van een bekend auteur als M. Schnitzerling voor de sociale kant, hebben 
nog te weinig invloed gehad in het overigens wel volop in beweging zijnde Duitse 
kinderrecht. 

Op de zeer vele complicaties die het contractskarakter met zich meebrengt, zijn 
wij niet ingegaan. Wij menen echter te kunnen stellen, dat het onjuist is te beweren 
zoals H. Dolle doet, dat dit 'slechts' een kwestie van wetstcchniek is.35 Een goede 
wetstechniek stelt het belangrijkste bij de kwalificatie voorop en voorkomt minder 
gelukkige typeringen. 

Bij de mogelijkheden die Duitsland kent tot adoptie van een onwettig kind door de 
man van de moeder, bedenke men dat in Duitsland de erkenning een ander karak
ter heeft en met name de erkenning in strijd met de waarheid niet is toegelaten. 

Zoals wij zagen is adoptie van een eigen kind, kleinkind en stiefkind mogelijk. 
De proeftijd is korter dan in ons land, en niet in de wet vastgelegd. 

FRANKRIJK 

In Frankrijk zagen wij in 1958 (Ordonnance du 23 déc. 1958) wijzigingen in het 
adoptierecht aangebracht, waarbij o.m. het contractskarakter werd losgelaten en 
de leeftijdsgrens voor het kind bij de légitimation adoptive op 7 jaar gebracht.36 Op 
1 maart 1963 werd de Code civil wederom veranderd en de adoptie verruimd. 
R. Savatier sprak in dit verband van het 'dynamisme' van de adoptie. Hij vreest 
echter, dat te veel is toegegeven aan de druk van de aspirant-adoptanten. In de 
nieuwe wet werden nl. ruimere mogelijkheden geschapen om de natuurlijke ouders 

32. M. Schnitzerling, Die Adoption, ρ. 11. 
33- F- Klein, 'Adoption als Vertrag oder als Hoheitsakt', Unsere Jugend 4 (1953), p. 315. 
34. M. Heinisch, Beendigung und Nichtigkeit der Adoption, Frankfurt en Berlin i960. 
35. H. Dolle, p. 601, p. 637. 
36. Vgl. A. Rouast in Sauvegarde l'Enfance 14 (1959) 09-10, no. 7-8, p. 50 t. 
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hun rechten te ontnemen, indien zij 'désintéressés' zijn ten opzichte van hun kind.37 

Frankrijk kreeg toen ook de proeftijd of verzorgingstijd in art. 343 Cc. lid 2 (oud). 
De duur hiervan was zes maanden en zij gold voor kinderen onder 16 jaar. Savatier 
vond deze proeftijd te kort 'Ia grossesse dure neuf mois'. 

Volledig vernieuwd werd het adoptierecht door de Loi no. 66-500 du 11 juillet 
ідбб 3 9, art. 343-370 Cc. De oude adoptie wordt adoption simple en wordt geregeld 
na de adoption plénièrc, die de légitimation adoptive vervangt. 

Adoption plénière 

Voorwaarden 

Een adopterend echtpaar moet 5 jaar gehuwd zijn en niet van tafel en bed geschei
den zijn. Een van de echtgenoten moet dertig jaar oud zijn. Ook één persoon alleen 
kan, mits 35 jaar oud, adopteren. (Deze bepaling lokte veel protest uit.) Is hij ge
huwd en niet van tafel en bed gescheiden, dan is toestemming van de echtgenoot 
nodig (art. 343 C c ) . Het leeftijdsverschil moet 15 jaar bedragen, bij adoptie van 
een stiefkind 10 jaar. Dispensatie is mogelijk (art. 344 C c ) . 

Voor de adoption plénière moet het kind beneden 15 jaar zijn en sedert 6 maan
den opgenomen bij (au foyer) de adoptant(en) (art. 345 C c ) . Was het kind voor 
zijn vijftiende jaar reeds bij hen dan kan het tot zijn meerderjarigheid met zijn eigen 
toestemming geadopteerd worden (art. 345 Cc ) . 

Kinderloosheid is voorwaarde, hiervan kan echter gedispenseerd worden (art. 
345 C c ) . 

Toestemming 

Toestemming van de ouders of de familieraad is uitgangspunt (art. 347 C c ) . Na 
ontzetting is geen toestemming nodig van de ontzette ouder, wel van de familie-

37. R. Savatier: 'La nouvelle legislation de Padoplion', Sauvegarde de ГЕпГапсе i8 (1963), 
p. 433. De vrees die R. Savatier koestert ton opzichte van het belang van het kind moet men 
7ien tegen de achtergrond van Franse situaties. De adoptiebemiddeling is ten dele het werk van 
particuliere instellingen, die geen ander doel hebben dan adopticfplaatsingen en giften ontvan
gen van adoptanten. Vandaar de erkenningsregeling. In vele landen speelt het probleem van de 
betaling of gift van de adoptant. Een overzicht in de V.N.-publikaties van 1953 en 1956 
'payment of fees'. 

38. P. Raynaud, 'La reforme de l'adoption', in Recueil Dallo7-Sirey, 1967, 77, Chronique; E.S. 
de Marnière; 'Commentaire de la loi no. 66-500 du juillet 1966 portant réforme de l'adoption', 
J .C.P. 1.2028, 19 octobre 1966; H. en L. en J . Mazcaud, Leçons de Droit Civil, Tome I 2; 
M dejuglart. Famille, Paris 1969, p. 395-433. 
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raad, die degene die voor het kind zorgt, hoort (art. 348 Cc.) De pupilles d'État 
kunnen ook geadopteerd worden (art. 347 Cc ). 

Toestemming is mogelijk voor de rechtbank, voor een notaris in binnen- of bui
tenland of voor een consul, ook voor een service de l'aide sociale à l'enfance. Men 
kan de toestemming gedurende drie maanden intrekken en terugvragen van het 
kind geldt als intrekking Na deze drie maanden is alleen terugvragen mogelijk als 
het kind nut is geplaatst (art 352 Cc ). Over het terugvragen van het met geplaatste 
kind beslist de rechtbank (art. 348 Cc. lid 3) 

Bij toestemming kan men de keuze van het adoptiefgczin overlaten aan de adop
tie-instelling of service de l'aide sociale (art 348 Cc. lid 4). Tussen niet-verwan ten 
geldt de toestemming slechts dan, indien men het kind onder 2 jaar ook werkelijk 
afgeeft aan een adoptie-mstelling of service de Paide sociale (art. 348 Cc hd 5). 

De rechtbank kan de adoptie uitspreken als zij de weigering (refus de consenti-
ment) 'abusif' acht, als de wettige of natuurlijke ouders of de familieraad zijn 
'désintéresses de l'enfant au risque d'en compromettre la sante ou la moralité ' 
(art. 348 Ce. hd 6), dus onverschillig staan tegenover het kind met het risico zijn 
gezondheid en zedelijkheid in gevaar te brengen. 

Het nieuwe art. 350 Cc geeft personen, die een jaar lang een kmd hebben opge
nomen, waarin de ouders sinds meer dan een jaar kennelijk geen belang stelden (se 
sont manifestement désintéressés) de kans om het tribunaal te verzoeken het kind 
juridisch verlaten 'abandonne' te verklaren. Dan kan dit kind met het oog op 
adoptie geplaatst worden (art. 351 C c ) , tenzij de rechter de ouders op hun verzoek 
de teruggave inwilligt. Een combinatie van toestemming \ a n de moeder en een 
jaar abandon van de vader is bij het wettig kind mogelijk (art 350 Cc. lid 3).39 

Deze verlaten-verklaring is mogelijk door het Tribunal de Grande Instance Zij 
wordt met uitgesproken als een familielid het kind wil opnemen en het gerecht dit 
in het belang van het kind oordeelt. (In de wet van 24JUI1 1889, betreffende ontzet
ting, ontheffing, werd art. 16 over de 'présomptions d'abandon' gewijzigd en ver
ruimd) 

Een vondeling mag met, voordat de drie maanden zijn \erlopcn, geplaatst wor
den (art 359 Cc ) 

39 Zie over art 350 Cc al 3 D Huet-Weiller, I C P 43, 9 juli (1969) R Savatier heeft 
tegen de regeling bedenkingen geuit Hij vraagt zich af of art 323 Cc , preu\ e de la filiation 
légitime, te combineren is met art 350 lid 3 Cc , R Savaticr 'Directions socio juridiques d'une 
loi nouvelle l'évolution la plus recente du droit de l'adoption', Sauvegarde de 1 Enfance lì 
(1967), ι ,ρ З-іо Zie ook over Savatier en het verdrag van Brussel I h Κ M J vanSassevan 
Ysselt, in Personeel Statuut, 1964, ρ 49 Het bezwaar van R Savatier tegen het verdrag houdt 
verband met de reële constatering dat het in afstand-gevallen, vooral geheime, een merkwaar
dige zaak is eerst de moeder-kindband vast en veilig te stellen Dit volledig aanvaardend, wil ik 
ertegenover stellen, dat de voordelen van de regeling van hi t verdrag in de and( re gevallen 
en het belang van een algemeen aanvaarde eenvormige rechtsregel op dit punt, /waarder moe
ten wegen 
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Een plaatsing maakt een latere déclaration de filiation of erkenning ongeldig 
(art. 352 C c ) . 

De dood van één der echtgenoten ná de opname ter adoptie van het kind, belet de 
adoptie niet (art. 353 C c ) . 

De adoptie komt tot stand door een uitspraak van de rechter. Het vonnis hoeft 
niet gemotiveerd te worden. 

Rechtsgevolgen 

Een nieuw geboortebewijs vervangt het oude (art. 354 C c ) . Het kind heeft de 
positie van wettig kind (art. 358 C c ) , krijgt ook de Franse nationaliteit (art. 35 Code 
de la Nationalité française). De adoptie is onherroepelijk (art. 359 C c ) . 

Een uitvoeringsregeling legt de voorbereiding van de adoptie en het begeleiden 
bij kinderen tot twee jaar geheel in handen van goedgekeurde gespecialiseerde in
stellingen*0, die voortaan het monopolie zullen hebben, behalve bij de adoptie 
tussen verwanten tot de zesde graad. Als zij geen bemiddeling hebben verleend, 
mag de rechter de adoptie niet uitspreken (art. 348 C c lid 5 zie boven). 

Adoption simple 

De adoption simple wordt geregeld in de artikelen 360-370 Cc. Zij is mogelijk voor 
iedere leeftijd. Boven 16 jaar moet men zelf instemmen, (art. 360 C c ) . 

De geadopteerde blijft in zijn eigen familie en behoudt daar al zijn rechten, ook 
erfrecht, (art. 364 C c ) . 

De adoptant heeft ouderlijke macht, ook recht van huwelijkstoestemming. Is de 
huwelijkspartner van de adoptant een ouder, dan hebben zij samen de ouderlijke 
macht, de ouder echter de uitoefening. De regels betreffende beheer en voogdij van 
wettige kinderen zijn van toepassing (art. 365 C c ) . De verwantschap strekt zich 
uit tot kinderen van de geadopteerde. Er ontstaan huwelijksverboden (art. 366 
C c ) . Er is wederzijdse onderhoudsplicht tussen adoptant en geadopteerde. De 
onderhoudsplicht tussen de geadopteerde en zijn oorspronkelijke familie blijft be
staan (art. 367 C c ) . De geadopteerde erft als wettig kind van de adoptant zonder 
recht van plaatsvervulling ten aanzien van de grootouders (art. 368 C c ) . 

De adoptie is herroepelijk, s'il est justifié de motifs graves, van beide kanten. Voor 

40. Décrets en Conseil d'État no. 67-44 e n ^7~45 v a n 12-1-1967 en een arrêté van 25-1-1967 
(Journal Officiel des i3Janvier et lerfévrier 1967),naar aanleiding van art.65-1 en 100-1 van de 
Code de la Familie et de l'Aide Sociale over de plaatsing van staatspupillen en de controle op 
de adoptiebemiddeling. Vgl. circulaire 7-2-1967 (J.O. du 5-3-67). Strafsanctie op verboden be
middeling art. 100—2 Code de la Familie et de l'Aide Sociale. Voor plaatsing van staatspupillen 
is toestemming van de familieraad nodig. 
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de adoptant geldt dat de geadopteerde dan 15 jaar oud moet zijn. De herroeping 
kan ook door de familie van de geadopteerde worden verzocht (art. 370 C c ) . 

Bij dezelfde wet van 1966 is ook de Code de la famille et de l'aide sociale gewijzigd. 
Art. 45 : De staatspupillen staan onder voogdij van de service de l'aide sociale à 

l'enfance (kinderbeschermingsdienst). 
Art. 50: Als staatspupil gelden: 

1. niet erkende kinderen die sedert meer dan drie maanden in handen zijn van de 
kinderbeschermingsdienst ; 

2. kinderen uitdrukkelijk overgelaten (expressément abandonnés) aan de kinder
beschermingsdienst sedert meer dan drie maanden door personen bevoegd tot 
toestemming geven voor adoptie ; 

3. kinderen, uitdrukkelijk overgelaten aan de kinderbeschermingsdienst door 
vader of moeder gedurende meer dan één jaar, indien de andere ouder zich in
tussen niet heeft kenbaar gemaakt aan deze dienst; 

4. kinderen definitief overgegeven (remis) aan de kinderbeschermingsdienst sedert 
een jaar door iemand niet bevoegd toestemming tot adoptie te geven, indien de 
ouders zich intussen niet kenbaar hebben gemaakt aan deze dienst ; 

5. de wezen zonder ascendenten en zonder middel van bestaan; 
6. de kinderen van ontzette ouders onder voogdij van de kinderbeschermingsdienst 

gesteld ; 
7. de kinderen toevertrouwd aan de kinderbeschermingsdienst en volgens art. 350 

Cc. 'abandonnés' verklaard. 
Art. 55 regelt zeer nauwkeurig wat er moet gebeuren als een kind met het oog op 
overgave als staatspupil wordt aangeboden. Mogelijkheden om sociale hulp te 
ontvangen moeten worden aangeduid, consequenties duidelijk gesteld, het beperkte 
recht van terugeisen medegedeeld (3 maanden), het recht ook om de geheimhou
ding van de afkomst te verzoeken. (Ie secret de l'état civil). Het bureau is dag en 
nacht open, er is niemand aanwezig behalve degene die het kind in ontvangst 
neemt. 

Art. 65: Staatspupillen die hiervoor geschikt zijn, moeten als adoptiefkind wor
den geplaatst (places pour adoption). 

In de wet van 1889 zijn o.a. de volgende wijzigingen opgenomen: 
Een herstelverzoek is niet meer ontvankelijk als het kind als adoptiefkind is ge

plaatst (placé en vue de l'adoption). (Art. 16-1.) Het recht toe te stemmen in de 
adoptie kan niet (meer) door de ouder worden afgestaan. (Art. 17). 

De wet van 29 juli 1881 over de persvrijheid is aangevuld: Bekendmaking van de 
afkomst van een volledig geadopteerde is tot 30 jaar na zijn dood verboden. 
(Art. 39-4). 
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Voor vergelijking belangrijke punten 

Deze nieuwe regeling geeft wel een volledige realisatie van de tendensen die wij 
eerder constateerden in de richting van adoptio plena, tot in de naam toe. 

Opvallend zijn in het nieuwe Franse recht de zeer uitvoerige regeling van de 
afstand, de 'verlaten-verklaring' en de rechtsgevolgen aan de plaatsing ter adoptie 
verbonden. 

De vervangende toestemming door de rechter is mogelijk. Adoptie van eigen 
kind en stiefkind is bekend. De proeftijd is kort. 

BELGIË 

In België bracht de wet van 1958 een herziening. Het adoptierecht bleef ouderwets. 
Het contractskarakter werd gehandhaafd, de minimumleeftijd was 35 jaar ; bij 
adoptie van een eigen kind of stiefkind 21 jaar. Het leeftijdsverschil was 15 jaar. 
Toestemming van de ouders c.q. de familieraad was nodig, na echtscheiding alléén 
van de met de bewaring belaste ouder. Rechtsgevolgen waren : De adoptivus kreeg 
naam, ouderlijke macht, erfrecht als een wettig kind. Er was geen erfrecht van de 
adoptant. De geadopteerde bleef in zijn oorspronkelijke familie met als gevolg 
onderhoudsplicht etc. 

Geen wonder dat deze regeling veel kritiek opriep. Dit leidde tot een wetsvoorstel 
dat op 21 maart ідбд wet is geworden.4 1) 

Inhoud van de nieuwe wet 

Bij adoptie door echtgenoten geldt een minimumleeftijd van 30 jaar. Zijn de echte
lieden vijfjaar gehuwd, dan geldt deze eis slechts voor één van hen. Bij het adop
teren van eigen kinderen en stiefkinderen, wettig of onwettig, ook na de dood van de 
echtgenoot, is de minimumleeftijd 21 jaar en het verplichte leeftijdsverschil 10 jaar. 
De eis van kinderloosheid is verdwenen (art. 345). Als een der adoptanten is gestor
ven en de ander hertrouwt, is her-adoptie mogelijk Ongeacht de leeftijd van de ge
adopteerde' (art. 346). Toestemming van de ouders kan slechts na de geboorte van 
het kind gegeven worden. Indien echter een van hen is overleden, afwezig ver
klaard is of zich in de onmogelijkheid bevindt zijn wil te kennen te geven, volstaat 
de toestemming van de andere. De persoonlijke toestemming van het kind vanaf 
15 jaar is vereist (art. 348). Bij weigering echter van een der toestemmingen kan de 
rechtbank de adoptie uitspreken 'indien zij deze weigering onverantwoord acht'. 
Gaat de weigering echter uit van beide ouders of van dt ouder aan wie de bewaring 

41. Moniteur Belge, 12 april 1969, p.p. 3267. 
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van het kind is toevertrouwd, dan kan de rechtbank de adoptie, behalve wanneer 
het om een her-adoptie gaat, slechts uitspreken, indien degene die weigert toe te 
stemmen zich niet om de te adopteren persoon heeft bekommerd, of diens gezond
heid, veiligheid of zedelijkheid in gevaar heeft gebracht (art. 353). 

Twee vormen zijn mogelijk (art. 34g e.v.) 

1. Een akte voor vrederechter of notaris, gehomologeerd door de jeugdrechtbank 
na een onderzoek door de Procureur des Konings bij de familieleden (art. 350). 
Proeftijd. Bij een minderjarige wordt homologatie niet uitgesproken, voordat 
6 maanden verstreken zijn na de adoptie-akte. Dit is niet noodzakelijk als de 
adoptant(en) reeds meer dan 6 maanden de opvoeding verzorgt(en) (art. 350). 

De toestemmingen kunnen bij een afzonderlijke akte worden gegeven! 
(art. 349). 

2. Bij weigering van de toestemming kan bij verzoekschrift tegen de weigerende 
gericht de adoptie aanhangig worden gemaakt (art. 353). 

Het kind ouder dan 15 jaar wordt gehoord in raadkamer. Bij de dood van een 
of beide adoptanten vóór de inschrijving van de adoptie kan de rechtspleging 
worden voortgezet op verzoek van de geadopteerde of de overlevende (art. 355). 
De adoptie werkt terug tot de datum van akte of verzoekschrift (art. 357). 

Stiefkind-adoptie blijft mogelijk zowel bij wettig, natuurlijk als adoptiefkind 
(art. 358). 

De rechtsgevolgen bij de gewone adoptie 

De adoptant is van rechtswege voogd (art. 361). Na het overlijden van de adop-
tant(en) kunnen de ouders wederom de ouderlijke macht verzoeken. Erkenning na 
de adoptie heeft slechts rechtsgevolgen voor zover deze niet strijdig is met de 
adoptie. Wettiging door de adoptant heft de adoptie op (art. 362). Er blijft alimen
tatieplicht tussen de geadopteerde en zijn ouders (art. 364) en erfrecht. Daarnaast 
erft hij als wettig kind van de adoptant (art. 365). 

Herroeping om gewichtige redenen is mogelijk (art. 367). 

De wettiging door adoptie 

De belangrijkste wijziging is de invoering van de wettiging door adoptie (art. 368 
e.V.). 

Deze is mogelijk voor personen beneden de 21 jaar en geeft 'hetzelfde statuut en 
dezelfde rechten en verplichtingen als die welke zij zouden hebben indien het kind 
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geboren was uit het huwelijk van degenen die het door adoptie hebben gewet-
tigd'. 

Kinderen houden hiema op tot hun oorspronkelijke familie te behoren (art 370). 
Deze wettiging door adoptie is onherroepelijk en geeft de Belgische nationaliteit 
Voorkomen is dat onbevoegden volledige afschriften van de akten van de Burger
lijke Stand verkrijgen (art 45). 

De wet geeft ook regels op het terrein van het internationaal privaatrecht (art 
344). Adoptie m het buitenland volgens personeel statuut van de partijen tot stand 
gekomen wordt in België erkend. 

Enige voor de vergelijking belangrijke punten 

De wettiging door adoptie geeft een moderne adoptio plena De contractsvorm 
wordt met een beroep op de traditie nog gehandhaafd De proeftijd is kort Adoptie 
van eigen wettig of onwettig kind en stiefkind is mogelijk De wet bevat een regeling 
voor het geval dat toestemming wordt geweigerd Voogdij van de pleegouders is 
met vereist Heradoptie van een stiefkind, dat adoptiefkind van de echtgenoot is, 
wordt door de wet begunstigd. 

OVERIGE LANDEN 

Ook enige landen die door hun traditie wat het adoptierecht betreft waren achter-
geraakt, komen in de zestiger jaren in beweging. Wij noemen Griekenland (1966), 
en Italie (1967) 

Griekenland 

Griekenland vernieuwde het adoptierecht in 1966 (wet van 4/17-8-1966). Art. 2 
schrijft 35 jaar en kinderloosheid voor. Dispensatie van deze leeftijd is mogelijk, ook 
bij stiefouderadoptie (art. 3). Meerdere kinderen kunnen alleen bij een akte worden 
aangenomen (art. 5). Het leeftijdsverschil is 18 jaar, 15 jaar bij stiefouderadoptie 
(art. 7). Sociaal onderzoek is nodig (art 9). Geen toestemming is mogelijk voordat 
het kind drie maanden oud is (art 10). Vervanging van de toestemming bij mis
bruik van de bevoegdheid te weigeren is mogelijk. 

Adoptie door buitenlanders wordt nader geregeld door Koninklijk Besluit. 
Voorrang hebben buitenlanders van Griekse afstamming en daarna adoptanten 
van dezelfde godsdienst als het kind. Vertrek van een Grieks kind ter adoptie naar 
het buitenland is verboden zonder dat eerst een Griekse adoptie is voorafgegaan. 

IS? 
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Italië 

In Italië werd in 1967 (wet van 5 juni) de adoptie gewijzigd. Wij kennen sedertdien 
de gewone adoptie met als voorwaarden: 

Een leeftijd van 35 jaar, soms 30 jaar voor de adoptant (art. 291 ) en kinderloosheid. 
Art. 293 stelt vast, dat men geen eigen onwettige kinderen kan adopteren als deze 

afstamming blijkt uit akte of vonnis. 
Stiefouderadoptie is wel mogelijk (art. 301). Men kan nu ook meerdere kinderen 

na elkaar adopteren. 
Moderner is de 'Adozione speciale', opvolger van de affiliazione, een adoptio 

plena voor kinderen jonger dan 8 jaar, waarvan de rechtbank heeft vastgesteld dat 
zij hulpbehoevend en vrij voor adoptie zijn. De adoptanten moeten 5 jaar gehuwd 
en minimaal 20, maximaal 44 jaar ouder zijn. 

Eerst wordt het kind in zorg gegeven, geplaatst en dan kan na eenjaar de adoptie 
worden uitgesproken. De zaak kan nog eenjaar aangehouden worden. Zijn er wet
tige kinderen dan is de verzorgingstijd 3 jaar. Overlijdt een der ouders tijdens de 
verzorgingstijd, dan kan de adoptie doorgaan. 

Het kind wordt volledig wettig kind, behalve ten aanzien van de verwanten in de 
zijlinie van de adoptant. 

Voor vergelijking belangrijke punten 

De adozione speciale is een moderne adoptio plena. Deze adozione speciale lijkt mij 
voorbestemd uit te groeien tot een adoptio plena voor minderjarigen van alle leef
tijden. 

Modern is het lage maximum leeftijdsverschil. 

CONCLUSIES 

Als wij de verschillende nieuwe buitenlandse wetten bezien dan vallen er enige 
conclusies te trekken42 : 

1. Het doorzetten van de onherroepelijke adoptio plena en de overheidsadoptie na 
onderzoek is zeer duidelijk. 

2. Een aantal landen heeft nog steeds regels die met moderne adoptieopvattingen 
niet overeenkomen (Duitsland, België, Oostenrijk, Italië). 

3. De leeftijd voor de adoptant daalt overal, maar de maximumleeftijd van 35 jaar 
die het verdrag van Straatsburg gewenst acht, is nog nergens ingevoerd. Met 

42. Wij hebben bij het overzicht geen aandacht besteed aan landen als Canada en de Verenig
de Staten, waar de adoptie zeer belangrijk is. De vele Staten in deze landen hebben alle hun 
eigen adoptierecht. De algemene tendensen die wij hier noemen vinden wij ook in deze landen. 
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Nederland kent alleen Italie (adozione speciale) de logische oplossing van een 
maximumvcrschil (44 jaar). 

4. Vrijwel overal is adoptie door één persoon mogelijk. Hierbij is echter adoptie 
van het kind van de huwelijkspartner allereerst beoogd, al is adoptie door vrij
gezellen mogelijk. Voorkeur voor echtparen en een zekere huwelijksduur, vaak 
vijfjaar, is duidelijk. 

5. De wens van het Verdrag van Straatsburg, dat een ongehuwde moeder haar 
kind moet kunnen adopteren als dit de rechtspositie van het kind verbetert, 
vinden wij soms reeds vervuld. (Uitzonderingen: Italie, Spanje, Nederland, 
Noorwegen, Denemarken). 

6. De adoptie van het onwettige kind door de man van de moeder is in alle wetge
vingen bekend, behalve in Nederland. 

7. De adoptie van een wettig stiefkind wordt vaak door faciliteiten begunstigd en 
overal toegelaten, behalve in Nederland. 

8. Ook andere familie-adopties, door grootouders bijv., worden toegelaten (bijv. 
Duitsland, Oostenrijk43, Engeland). 

9. De 'proeftijd' wint duidelijk veld, maar is vrijwel nergens langer dan zes 
maanden. 

10. De nieuwste wetten houden zich intensief bezig met het vraagstuk van de toe
stemming en de daarmee nauw verbonden afstand en plaatsing. In dit kader 
wordt de rechterlijke vervanging van de onredelijke weigering toegelaten of de 
weigering na een zekere termijn uitgesloten, als de plaatsing inmiddels is ge
schied. 

Het lijkt ons in verband met het Nederlands recht nuttig aan dit facet nadere aan
dacht te schenken. 

Afstand, plaatsing, toestemming 

1. De toestemming gaat uit van het recht van de ouder ten aanzien van het kind.** 
Soms verliest de ouder met de ouderlijke macht zijn recht de toestemming te wei
geren: art. 5 sub 3 Verdrag van Straatsburg laat dit toe. Vgl. Frankrijk, art. 348 
C c , Zwitserland art. 265 S.Z.G.B. 

De minderjarige, soms ook meerderjarige, ongehuwde moeder heeft niet altij d 
ouderlijke macht. Daarom is het juist, het toestemmingsrerht afzonderlijk te bezien , 
zoals in Duitsland en Nederland. De moeder-kindbetrekking is van meer primaire 
aard dan de ouderlijke macht of voogdij. 

2. Vervanging van de toestemming. Deze is in de meeste wetgevingen mogelijk 

43. O.G.H. 17-1-1964, 1 Ob. 193/63 Oesterreichisches Standesamt 1964, p. 7. 
44. Zie Α. von Overboek, 'Der Schutz der unehelichen Mutter bei der Adoption ihres Kindes', 

ZdtichnftfurRechtsvergleichung, 9 (1968), p. 1-12. 
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indien de ouder niet in staat is een verklaring af te leggen of geen bekend verblijf 
heeft. 

Moeilijker is de onredelijke weigering. Vele wetgevingen, o.a. de Engelse, laten 
vervanging toe bij verwaarlozing, verlating, mishandeling en het niet-nakomen van 
de ouderplicht. Duitsland eist bovendien o.a. kwaadwillige weigering. 

Engeland (s. 5) en Frankrijk (art. 248 Cc. 'refus abusif') kennen deze laatste eis 
als alternatief, waardoor uiteraard de rechter volledige bevoegdheid tot vervanging 
krijgt. 

Het verdrag van Straatsburg vraagt 'exceptional grounds determined by law' 
(art. 5 sub 2). 

Komt bij volledige discretionaire bevoegdheid van de rechter het ouderrecht niet 
in het gedrang? Mij dunkt dat hier andere factoren meespelen o.a.: a. het belang 
van het kind, b. de vraag of de moeder het verzorgt, c. het tijdsverloop. 

Een weigering kan - gezien het belang van het kind - onredelijk worden als het 
kind in een pleeggezin is ingegroeid. Het eigen recht van het kind op ouders telt ook 
mee. 

Als de moeder geestelijk volwaardig is en haar kind niet heeft verwaarloosd, zal 
men haar besluit het kind niet ter adoptie te plaatsen moeten respecteren. Een 
weigering van de adoptie, nadat de moeder de plaatsing heeft goedgekeurd, of bij 
een sedert jaren gestabiliseerde verhouding, kan onredelijk zijn. 

3. In een aantal landen - Duitsland, Engeland - heeft men bezwaar tegen blan
co-toestemming, zonder nadere specificering van het adoptief-echtpaar. Is dit niet 
een gevolg van vasthouden aan de contractsgedachte? Als men de toestemming in 
twee etappen verdeelt, nl. de afstand en de adoptie, is er alleen bij de eerste sprake 
van blanco-toestemmingen en vervalt het gehele probleem. 

4. Kan de moeder (ouder) voorwaarden stellen? 
In Engeland (s. 4) kan de moeder (ouder) voorwaarden stellen over de godsdienst 

waarin zij het kind wil zien opgevoed. In Duitsland kan men hetzelfde bereiken 
door het contract slechts met bepaalde pleegouders afte sluiten. 

In de praktijk wordt vrijwel overal met wensen van de moeder rekening gehou
den. 

5. De vrije toestemming. Hierover waakt de zes-weken-termijn na de zwanger
schap (Engeland, Straatsburg) of drie maanden (Duitsland). Straatsburg spreekt 
van toestemming tot de adoptie. 

Een voorlopige afstandverklaring is iets anders. Daarom is er m.i. geen bezwaar 
tegen een eerdere afstandverklaring van de moeder - bijv. als zij naar het buiten
land of haar vaderland wil vertrekken — als het in het belang van het kind is, dat dit 
reeds wordt geplaatst. Men kan nl. in de afstandverklaring de clausule opnemen, 
dat door eenvoudige mededeling of terugvragen van het kind vóór het aflopen van 
de termijn de toestemming vervalt. Dit is in Frankrijk als systeem ingevoerd. M.i. 
een zeer goed systeem. Immers enerzijds beseft de moeder (ouder) de realiteit beter 
wanneer het kind weg is, anderzijds heeft de tijd een rechtsverwerkend effect en kan 
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het nuttig zijn dat op deze wijze een beslissing wordt geforceerd, die door onzeker
heid van de moeder zou blijven hangen. 

Twee andere voordelen heeft het Franse systeem: de grote waarde die gehecht 
wordt aan de feiten, bracht de wetgever ertoe iedere toestemming te verwaarlozen, 
die niet gepaard gaat met feitelijke afstand en de latere plaatsing ter adoptie als 
definitieve hindernis voor intrekking of terugvragen te zien. 

De Franse wetgever realiseerde, hetgeen in Nederland niet werd geregeld, een 
goede juridische ordening van de afstand en de plaatsing. 

Een waarborg voor een goed verloop is in vele landen ook gevonden in de monopo
liepositie die de instellingen die mogen plaatsen aan de wet onüenen. De wet kan 
dan voor hun werkwijze eisen stellen. 

Vorm en plaats van de toestemming 

In Frankrijk kan de toestemming voor de notaris, in binnen of buitenland, voor de 
rechter of voor de Service de l'aide sociale à l'enfance (vgl. Raad voor de Kinder
bescherming) worden gegeven. 

Het is onjuist de termijn die de moeder wordt gegund om haar afstandverklaring 
in te trekken te verwarren met de verplichte verzorgingstijd van de pleegouders 
vóór de adoptie. In sommige wetgevingen vallen deze beide samen o.a. in Neder
land. Dit is niet noodzakelijk. 

Adoptie van eigen hind en stief kind, familie-adoptie 

Adoptie van eigen kind 

Over het adopteren van een eigen natuurlijk kind bestaat een oude controverse. 
Om het huwelijk te beschermen was dit verbod in het Laat-romeinse recht al be
kend. De mogelijkheid gold als bezwaar tegen de adoptie als zodanig in de negen
tiende eeuw; men zag er een ontduiking in van de bepalingen betreffende de rechts
positie van het onwettige kind.45 

Door het zwijgen van de wet is het toch in sommige landen mogelijk (Frankrijk, 
Arrêt Cour de Cassation, ι april 1846 D. 1846, 1, 81 ; Roemenie; Duitsland vgl. 
§ 1757 B.G.B.). Andere wetgevingen staan het uitdrukkelijk toe (Engeland, Ierland, 
vele staten in de U.S.A., Zweden, België). Soms is het niet toegelaten als in Neder
land (Noorwegen, Denemarken, Italie - art. 293 Cod.Civ. - Illinois). 

45. M. Ancel, L'Adoption dans les législations modemes. Paris 1958, p. 23. Hij verwijst naar 
Plamol et Rouast : Traité pratique de droit civil français t. II, La Famille no. 1007. 
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Ancel constateert een tendens tot opheffing van het verbod. De zaak wordt ge
compliceerder, omdat de vraag meespeelt of één persoon kan adopteren. In ons 
land is dit afgewezen (Memorie van Toelichting, p. 6 Adoptiewet) met een beroep 
op een optimaal pedagogisch milieu. 

De ratio voor adoptie door de niet-gehuwde moeder vervalt, indien de rechts
positie van haar kind gelijk is aan die van een wettig kind. De Europese Conventie 
over de adoptie van kinderen van 24 april 1967 stelt in art. 12 lid 3 'if adoption 
improves the legal position of a child, a person shall not be prohibited by law from 
adopting his own child not born in lawful wedlock'. 

Noorwegen maakt voor deze bepaling een reserve bij de ondertekening. Men kan 
echter ook aan het artikel voldoen door de laatste verschillen in rechtspositie tussen 
natuurlijk en wettig kind weg te nemen. 

In landen waar adoptie door één persoon mogelijk is, adopteert de stiefvader 
soms alleen. Bij een onwettig kind kan in Duitsland de man van de moeder of alleen 
of samen met de moeder adopteren. 

Stiefouderadoptie 

De stiefouderadoptie komt zowel bij wettige als onwettige kinderen voor. 
In het verleden is de functie van de stiefouderadoptie in sommige landen (Frank

rijk, Duitsland) en streken (Drenthe, Roermond, Maastricht) ten dele vervuld door 
het eenkindschap (Einkindschaft, affrèrissement), een horizontale verwantschap 
tussen stiefbroers en stiefzusters uit verschillend huwelijk, een unio prolium bij 
huwelijk van weduwe en weduwnaar.*6 

In onze tijd is de stiefouderadoptie in alle zojuist besproken landen bekend en 
vaak begunstigd door verzachting van de voorwaarden. Ook in het recht van vele 
andere landen komt zij voor (Denemarken, Hongarije, Ierse Republiek, Polen, 
Spanje, Zwitserland). 

In Engeland wijzen de statistieken van de Registrar-General over dejaren 1950-
1960 uit, dat ongeveer éénderde van alle adopties de gevallen betrof waarin moeder 
en stiefvader adopteerden. Bij een aantal van 295 kinderen in één ressort bleek over 
1955-1958 dat 35% tot deze categorie behoorde. Hiervan betrof 6 1 % aanvankelijk 
ongehuwde moeders. Van de rest was 83% gescheiden en 17% weduwe.*7 Stief
moederadoptie komt minder voor, omdat de kinderen reeds de naam van de vader 
dragen. 

46. H. Meijer, Die Einkindschaft, Diss. Breslau 1900; Gh. Petit in Annalen Thijmgenootschap, 
april 1953, p . 83. Zie ook noot 18 hoofdstuk I. 

47. Z ie l . Goodacre, Adoption Policy and Practice, London 1966, p . 139 e.v. 
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Familie-adoptie 

Adoptie door grootouders is in de meeste wetgevingen, anders dan in Nederland, 
toegestaan. Adoptie door oom en tante komt regelmatig voor, zoals in ons land. 

De adoptie door familieleden (ouders, stiefouders, grootouders, ooms en tantes) 
omvat in het buitenland soms een groot percentage. In de Verenigde Staten bijv. 
werden in 1962 121000 adopties geteld. Hiervan was 4 8 % adoptie door verwan
ten. 4 8 

48. B. Madison, 'Adoption yesterday, today and tomorrow', Child Welfare 45 (1966), mei en 
juni. 
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VI. Het Nederlandse adoptierecht 
in de toekomst 

i . Verhouding van de adoptie tot het Nederlands familierecht in beweging 

Men kan zich afvragen of de adoptie in ons familie- en kinderrecht een tamelijk 
buiten de algemene sfeer vallend nieuw element is dan wel een gevolg van een be
paalde ontwikkeling. Om hierover meer klaarheid te krijgen kan het zin hebben 
enige invloeden na te gaan, die hun neerslag vinden in ons familierecht. Door welke 
beginselen wordt dit beheerst? 

HUWELIJKSBESCIIERMING 

Een hoge plaats onder de door het familierecht beschermde sociale instituties is 
vanouds ingeruimd voor het huwelijk. De regeUngen aangaande het huwelijk zelf, 
de ernst waarmee in de wet de echtscheiding wordt bezien, het onderscheid tussen 
wettige en onwettige kinderen, de ingrijpende rechtsgevolgen op vermogensrechte
lijk terrein, de van rechtswege intredende meerderjarigheid, het verbod voor de ge
huwde man een kind te erkennen, verwekt bij een andere vrouw1, deze voorbeelden 
zijn alle symptomen van huwelijksbescherming. De beperking van adoptie tot 
echtparen is eveneens een symptoom van huwelijksbescherming. 

Preventief bedoelde bepalingen van zeer dubieuze psychologische waarde be
hoorden daar vroeger ook toe, zoals het verbod van huwelijk met de overspelige 
partner, het verbod van erkenning van het overspelige kind, óók na de echtschei
ding, de miserabele rechtspositie van het onwettige kind.2 

Een duidelijke tendens tot verdere vermindering c.q. opheffing van deze discrimi
natie van het onwettige kind vinden wij in het nieuwe B.W. Dit blijkt uit de gelijk
stelling van wettig en natuurlijk kind in het erfrecht en de afschaffing van art. 339 
B.W., dat een typische bescherming inhield van het wettig gezin tegen aanspraken 
van onwettige kinderen van de man. 

1. Art. 224b Boek 1 B.W. laat ten onrechte deze toevoeging achterwege. 
2. 'On peut regretter aussi que d'éminents civilistes aient jugé que la situation injuste faite aux 

enfants adultérins par le Gode Napoléon servait la cause du mariage et de la famille légitime', 
F. Rigaux, 'Aperçu de l'évolution du droit belge de 1803 à 1958' in Le Statut juridique de 
l'enfant naturel, Travaux de la première Journée d'études juridiques Jean Dabin, Bruxelles 1965. 
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HET BELANG VAN HET KIND 

Het familie- en kinderrecht wordt meer en meer beheerst door het belang van het 
kind. Dit is ook vaak een beslissend richtsnoer voor de rechter. 

Wij zien het beginsel met zoveel woorden genoemd in: art. 2, 53, 178, 195, 218, 
227, 231, 246, 260, 266, 269, 271, 274, 285, 287, 288, 290, 297, 313, 327, 330, 331, 
332, Boek 1 B.W. 

De jurisprudentie heeft deze lange reeks nog aangevuld, bijv. als criterium bij het 
eventuele herstel in de ouderlijke macht: H.R. 8-5-1941, N.J . 1941, 924: 'Bij zijn 
beslissing moet hij op de eerste plaats letten op het belang van het kind.' 

De adoptie sluit hierbij nauw aan door het centraal staan van 'het kennelijk be
lang' (art. 227 Boek 1 B.W.). Het 'kennelijk' belang van het kind is te verstaan als: 
apert belang, duidelijk belang, wel te onderscheiden belang, goed herkenbaar be
lang. De term 'kennelijk' komt in gelijke betekenis voor in art. 1639J B.W. e.V., 
waar sprake is van kennelijk onredelijk beëindigen van de dienstbetrekking. Ook 
hier houdt de term een verscherping van het criterium in. 

DE BLOEDVERWANTSCHAP 

De bloedverwantschap in biologische zin, het sanguis-beginsel speelt als basis van 
afstamming en familie een belangrijke rol in ons familierecht. De afwezigheid ervan 
kan leiden tot het vervallen van de verwantschap die erop gebaseerd is : Het rechts-
vermoeden dat de echtgenoot van de moeder de vader is, kan door ontkenning van 
het vaderschap worden ontzenuwd en de erkenning van het vaderschap van een 
onwettig kind, in strijd met de waarheid gedaan, wordt door vernietiging be
dreigd. 
Overdiep, Prakke en Tcuben - allen voorstanders van de adoptie - hebben reeds 
vroeg getracht aan te tonen dat deze zuil van het familierecht aan het wankelen was 
gebracht.3 

Inderdaad is er in ons land - sterker dan in Duitsland bijv. - aan deze zuil ge
wrikt: De zegepraal van de theorie van de rechtshandeling over de leer van de 
waarheidsverklaring bij de kwalificatie van de erkenning geeft in zijn verschillende 
etappen een illustratie van de afnemende kracht van het afstammingsbeginsel. 
Reeds de Minister van Justitie Van Raalte verklaarde in de Tweede Kamer (Han
delingen 1906-1907, p. 2028) : 'de erkenning is in onze wet niet een bewijs van af
stamming maar slechts een soort van adoptie'. De Hoge Raad evenwel bleef nog in 

3. G. Overdiep, Rechtsbescherming van de feitelijke verhouding tussen het onwettige kind en 
zijn ouders, gezien in het licht dier verhouding in Drenthe (Groningen, Djakarta 1955). 
H. J. Prakke, 'Sanguis, potestas, animus', R.M. Themis 1947, p. 297 e.v. H. Teuben, 'Diverse 
juridische grondslagen van feitelijk gezinsverband', R.K. Artsenblad, augustus 1959, p. 193. 
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1943 (Harlinger visser, N.J . 1943, 796) vasthouden aan de eis, dat de man zal ver

klaren dat hij de vader is. 

De steun van Petit aan de theorie van de waarheidsverklaring en zijn voorstel om 

de gedwongen erkenning samen te voegen met de zgn. vaderschapsactie als uit

vloeisel van biologisch vaderschap had geen succes: het was roeien tegen de stroom 

op·* 

De gedwongen erkenning telt weinig verdedigers meer en stierf la mort sans 

phrase bij de invoering van het nieuw B.W., terwijl de actie op grond van beweerd 

vaderschap werd verwezen naar de titel: Levensonderhoud, om iedere gedachte 

aan familierechtelijke rechtsgevolgen definitief uit te bannen. 5 

MOEDERSCHAP 

Het moederschap als bloedverwantschap zonder bewijsproblemen heeft in het 

recht een eigen bescherming gevonden. De eerbied voor het huwelijk als een funda

ment van het familieleven had in het Franse recht geleid tot het oprichten van de 

erkenning als toegangspoort tot alle ouderschap buiten huwelijk. 

Tot vreugde van de minnaars van het Oud vaderlands recht werd in 1947 het 

beginsel 'Moeder maakt geen bastaard' voor de 'speelkinderen', zoals Hugo de 

Groot ze noemde, hersteld. Van rechtswege ontstaan er sindsdien familierechtelijke 

betrekkingen tussen de niet-gehuwde moeder en haar kind. Deze krachtige protec

tie van de band moeder-kind was minder aan liefde voor het verleden dan aan 

actie van de Unie van Verenigingen voor Ongehuwde Moeders (U.V.O.M.) te 

Amsterdam te danken. Overwater merkte in 1932 op, dat ieder zich door erkenning 

van de voogdij over een onwettig kind kon meester maken en men spande zich 

jarenlang in de moeders over te halen hun kind te erkennen en niet zonder resul

taat, zoals uit de U.V.O.M.-jaarverslagen over de jaren 1930, 1932, 1933 blijkt.6 

4. Zie Petit in de bundel Opstellen over recht, wet en samenleving, aangeboden aan. W. Ρ J . 
Pompe (1948), p. 19g e ν. Als voorzitter van de Commissie van het Centrum voor Staatkundige 
Vorming verdedigde hij de genoemde samenvoeging in het rapport 'De rechtspositie van de in 
bloedschande of m overspel geteelde kinderen', Den Haag 1954 Een der andcie leden was de 
moraal-theoloog A. van Leeuwen Het rapport is overigens volgens Cohen-Jehoram waarschijn
lijk de belangrijkste oorzaak geweest die tot verbetering van de positie van dc/( kinderen in het 
nieuw В W. leidde. (Het was een uiting van veranderd denken in katholieke kring m ons 
land). Vgl. II . Cohen-Jehoram, 'Vad<rschap en afstamming van kinderen Levensonderhoud' 
in Boek 1 Nieuw В \V., vijf voordrachten, Deventer 1966, ρ 36. Zie ook de bespreking van ge
noemd rapport door C. \V. Dubbink in W.P.X.R. 87 (1956) no. 4463-4464. 

5. Vgl. hierover G. Overdiep, Rechtsbescherming van de feitelijke verhouding tussen het on
wettige kind en zijn ouders, ρ 424 e v. 

6. In Frankrijk werden in 1963 waarschijnlijk ongeveer 80 % van de onwettige kinderen vrij
willig door de moeders erkend. Wij zien daar soortgelijke activiteit. 'Il semble même que, dans 
certaines grandes villes, les employes de l'état civil se rendent, d'une maniere qui est évidemment 
illégale, dans les maternités des hôpitaux, pour dresser les actes de naissance et recueillir, en 

146 



ADOPTIE EN NEDERLANDS FAMILIERECHT 

Bij dit streven werd de afstand slechts als onwenselijk gezien. 'De mogelijkheid dat 
die moeder niet voor haar kind zou voelen, mag in de wet niet worden erkend', 
verklaarde Overwater in de vergadering van de toenmalige Nederlandse Bond tot 
Kinderbescherming in 1932. 

In het nieuwe B.W. is de rechtsbescherming van de moeder-kindband uitgebreid 
tot de overspelige gehuwde moeder en ook deze band is tot een familierechtelijke 
betrekking verheven (vgl. art. 381 B.W., dat niet is opgenomen in het nieuwe B.W.). 
Het verdrag van Brussel van 1962 maakte deze regel reeds geldend recht vanaf 
23 april 1964 (vgl. Traktatenblad 1963, no. 93). 

Het nieuwe B.W. wierp op dit punt in de jurisprudentie reeds zijn licht voor
uit: 

De rechtbank te Rotterdam beriep zich in 1950 o.m. op 'het in de kinderwetten 
belichaamde beginsel dat de zorg van de eigen moeder of vader zover mogelijk pre
valeert boven die van andere verzorgers' om de moeder van een bij gewijsde geble
ken onwettig, overspelig kind toch te kunnen rekenen onder de oudervoogden, die 
na ontheffing opnieuw met het gezag kunnen worden bekleed.7 

De rechtbank te 's-Gravenhage overwoog in 1958e 'dat ontheffing van de voogdij 
wel mogelijk is, aangezien uit het combinatiewoord "ouder-voogd" in de art. 419a 
en 423 B.W. het vereiste van een ouder, die tot zijn kind in burgerlijke betrekkingen 
staat, niet noodzakelijk behoeft te worden afgeleid en een dergelijke interpretatie, 
mede gelet op het ontwerp voor een nieuw B.W. (art. 1.11.3.2) wel zeer afwijkt van 
de gangbare opvatting dat de vrouw uit wie een kind is geboren ook de moeder 
is'. 

OUDERSCHAP 

Ouderschap dat eenmaal het niveau van familierechtelijke betrekking heeft, vindt 
in het recht een bijzondere gunstige behandeling. Deze voorkeur zou men een 
afzonderlijk beginsel kunnen noemen. Wij zien dit verschijnsel, dat steun vindt in 
onze cultuur, geïllustreerd in de behandeling van het wettig ouderschap, maar ook 
daarbuiten. Een dergelijke strekking vinden wij in de bepalingen die de moeder 
(art. 287 Boek 1) (art. 290 Boek 1) en de vader die erkend heeft (art. 288 Boek 1 ; art. 
290 Boek 1) voorrang verlenen bij de bekleding met het gezag. Hetzelfde geldt voor 

même temps, la reconnaissance éventuelle de la mère, reconnaissance qui cesse alors d'etre 
spontanée', Jean Savatier, 'L'évolution de la condition juridique des enfants naturels en droit 
français', in Le Statut juridique de l'enfant naturel, Bruxelles 1965, p . 41. 

7. Rb. Rotterdam 23-6-1950, N.J. 1951, 389 (art. 425) ; evenzo: Asser-Wiarda, p. 459; contra: 
Petit in: 'Vader', 'Moeder', 'Ouders', N.J.B. 1952, 653. Hij stelde: 'Ouders zijn zij, die burger
lijke betrekkingen hebben met het (natuurlijke) kind.' ; zie ook Overdiep, Rechtsbescherming 
etc. p. 385 e.v. 

8. Rb. Den Haag 4-6-1958, N.J. i960, 279. 
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de ouders die (weer) gehuwd zijn, (art. 178 Boek 1), (vgl. art. 195 lid 2 Boek i; art. 
218 lid 2 Boek 1) en de andere ouder na de scheiding (art. 285 Boeki; art. 933 
Rv.). 

Eveneens vinden wij deze geest terug bij de bepalingen over het herstel in de 
ouderlijke macht na ontzetting of ontheffing (art. 277 Boek 1; vgl. art. 335 Boek 1 
B.W.). 

Het is de vraag of in de toekomst deze bepalingen niet nog meer zullen worden 
afgezwakt door het belang van het kind. 

DE FAMILIE 

De familieleden zijn de takken en twijgen van de stamboom, er is dus een nauwe 
samenhang van de bloedverwantschap met een ander beginsel van ons familie
recht: de rechtsbescherming verleend aan familierelaties. In ons erfrecht, bij de 
bevoegdheid kinderbeschermingsmaatregelen uit te lokken, bij het verschonings
recht van getuigen en op andere plaatsen zien wij de invloed soms zelfs van verre 
verwanten, zo sterk dat een geërgerd commentator sprak van de Corsicaanse aan
dacht voor familieverhoudingen, waarmee Napoleon ons recht heeft belast!9 

Niet lang meer evenwel. Parallel met de verzwakking van de afstamming loopt de 
teruggang van de familie. Sociologen constateerden reeds lang de verminderde 
hechtheid van de familiebanden en het recht past zich langzaam aan: De echtge
noot verdrong familieleden als ab-intestaat-erfgenaam in 1923 en krijgt een legitie
me portie in het ontwerp B.W. (art. 4.3.3.1). Het familieverhoor in vele kinderzaken 
werd in 1947 facultatief gesteld.10 Een vergelijking tussen de tarieven van de Suc
cessiewet van 13 mei 1859 S. 36 en die van de later gevolgde wijzigingen is ook in 
dit opzicht leerzaam : de tarieven voor familieleden worden steeds hoger, voor ge
zinsleden lager. Ook de wijzigingen in 1947 aangebracht in de regeling van de hu
welij kstoestemming beperkten de familie-invloed, en zij waren nog slechts een aan
loop voor de stormloop in het nieuw B.W.11 Een ander voorbeeld is de beperking 
van de onderhoudsplicht en het verhaalsrecht na ondersteuning.12 

Bij de brieven van wettiging was de familie (art. 333 lid 2 B.W.) nog vrij om 
hiermee niet in te stemmen en zo een nieuw familielid met erfrechtelijke aanspraken 
niet te aanvaarden. In het nieuwe B.W. is deze vrijheid naar analogie van de rege
ling van de adoptie verdwenen. 

Wij zagen een afstammingsbeginsel in ons familierecht, daarmee samenhangend 

9. M. Rood-de Boer, Ouders en Kinderen. Aspecten van het Familierecht, Amsterdam 1962, 
p. 56. 

10. Zie art. 902, 903,958, 959 Rv. 
11. Vgl. Petit, 'Herziening van Kinderrecht en algemene lijnen van rechtsontwikkeling', 

N.J.B. 195a, p. 773. 
12. Nieuw B.W. 170 titel, Algemene Bijstandswet art. 3, art. 55. 
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rechtsbescherming van de band moeder-kind, van de ouderfiguur en van de familie 
in de ruime zin van verwanten. 

GEZINSBESCHERMING 

Een andere tendens is de groeiende bescherming gegeven aan gezinsverhoudingen. 
Boven werd een enkel voorbeeld gegeven in verband met de dalende invloed van de 
familie. Zoals daar gezegd werd, steeg de echtgenoot in rang tussen de erfgenamen 
in 1923. Thans is in het nieuwe B.W. ook een einde gemaakt aan de onredelijke 
achterstelling van de tweede echtgenoot. De aandacht voor het gezin spreekt ook 
uit de invoering van onderhoudsplicht voor stiefouders (art. 392 Boek 1 B.W.) : 'aan 
de tot zijn gezin behorende wettige en natuurlijke minderjarige kinderen van zijn 
echtgenoot' zegt de wet (art. 395 Boek 1 B.W.)13 

Onderdeel van de gezinsbescherming kan men noemen deze zorg van de wetge
ver om het kind zoveel mogelijk een volwaardige plaats te verschaffen in het gezin 
waarin het leeft, waartoe het behoort. Wij zien dit beginsel uitgewerkt in een bepa
ling als art. 197 Boek 1 B.W., waarbij aan de vader van het nieuwe huwelijk voor
rang wordt verleend (evenzo H.R. 28-6-1963, N.J. 1963, 498). Hetzelfde zien wij in 
art. 198 Boek 1 B.W., dat erkenning en wettiging door de nieuwe man van de 
moeder mogelijk maakt voor kinderen binnen 306 dagen na het huwelijk geboren. 
Hiermee werd een praktijk gelegaliseerd en uitgebreid, die onder de naam van 
Praag-kinderen bekend was, totdat de Hoge Raad op 8 januari 1960 in het belang 
der wet zich vernietigend hierover uitsprak.14 

Deze tendens het gezinsverband te beschermen gaat bij de tweede echtgenoot en 
de stiefouder buiten de grenzen van het gezin in biologische zin. Dit zien wij ook bij 
de steun, door de Minister van Justitie in 1947 gegeven aan de rechtshandelings
theorie bij de erkenning. In de Memorie van Antwoord lezen wij : 'De erkenning 
kan dus berusten op een fictie van vaderschap en deze fictie wordt door de rechts
orde aanvaard, in de eerste plaats in het belang van moeder en kind . . .' Waarde
ring voor het sociale vaderschap spreekt uit deze opmerking. De consequenties van 
deze opvatting, onder andere ten aanzien van het erkenningsverbod bij (soms 
louter juridisch) overspel, worden in het nieuwe B.W. verder getrokken en afge
wogen tegen een ander beginsel : eerbied voor het huwelijk en afkeer van overspeli
ge verhoudingen. 

W. van Benthem Jutting gaf in haar proefschrift : Onderzoek naar het vader
schap, Arnhem 1959, waardevolle beschouwingen over het onderscheid tussen het 

13. M. Rutgers van der Loeff stelde met succes voor dit nog uit te breiden tot onwettige stief
kinderen, 'Het nieuwe B.W.', N.J.B. 1954, p. 698. 

14. H.R. 8-1-i960, N.J. i960, 135; Personeel Statuut maart i960, p. 32-34. Hof's-Gravenhage 
2-2-1956, N.J. 1956,447. 
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genetische en het sociale vaderschap en verborg daarbij haar waardering niet voor 
het laatste. 

Prakke gaf zijn onderscheiding van vaderschap in 'sanguis' 'potestas' en 'animus' 
en betoogde, dat de pleegvader die de beide laatste bezit, alle aandacht verdient.15 

Hij wijst op het invoeren van de laatste ontzettingsgrond die reeds een belangrijke 
bescherming bood aan de pleegouders. Deze maakt immers ontzetting mogelijk, 
indien men een kind terugeist van anderen, die onderhoud en opvoeding van dat 
kind op zich hebben genomen, terwijl gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging van 
de eis het kind zou worden verwaarloosd. Een meer verfijnde formulering werd in 
1947 ingevoerd, toen men sprak van 'de belangen' van het kind en de rechtspraak 
aarzelde niet het leven in een goed pleeggezin bij deze belangen een hoge plaats toe 
te kennen. De feitelijke verzorging in gezinsverband onder moeilijke oorlogsom
standigheden was een reden voor de wetgever in dit geval rekening te houden met 
pleegouders in het Oorlogspleegkinderenbesluit van 13 augustus 1945 (S. F. 137), 
waarin het horen van de pleegouders facultatief werd gesteld en hun, zo zij gehoord 
waren en de beslissing tegen hun advies was gegeven, een beroep op het Gerechts
hofwerd toegekend. 

Andere wetten als de Successiewet, de Wet op de Inkomstenbelasting en de 
Kinderbijslagwet waren reeds voorgegaan in hun waardering en respectering van 
sociaal ouderschap. 

Toch zou het niet juist zijn het voor te stellen alsof deze bescherming van gezins
verband zoveel aandacht ontving, dat invoering van de adoptie vanzelf sprak. 
Minister Gerbrandy zei nog in 1939 in antwoord op het Voorlopig Verslag: 
'adoptie brengt mede dat een kind van de familie waarin het is geboren, overgaat in 
een andere familie; zij is dus een instelling die op natuurlijke verhoudingen inbreuk 
maakt, want in beginsel berust familieverwantschap op bloedverwantschap.'16 

Overdiep haalt in dit verband een merkwaardig vonnis aan van een rechtbank, 
die weigerde mee te werken aan de benoeming van een pleegouder tot voogd: 
'omdat dit zuivere adoptie zou zijn'.17 

Zoals wij zagen was er een tegenstroom tegen het ontwerp adoptiewet. Het vast
houden aan 'natuurlijke' verhoudingen, soms met beroep op natuurrecht, de koes
tering van de mythe van bloedbanden, leidde tot wijzigingen ten gunste van het 
afstammingsbeginsel te weten bij de opname van ontzette ouders onder de tot 
tegenspraak gerechtigden en bij de invoering van de herroepelijkheid. Andere 
pogingen van kamerleden (o.a. Lemaire), de bloedverwantschap door afstamming 
sterker te sauveren door de banden met de adoptief-grootouders niet van rechts
wege te laten gelden, mislukten. 

15. H. J . Prakke, 'Sanguis, potestas, animus', R.M. Themis 1947, p. 297 e.v. 
16. Zie Asser-Wiarda, Natuurlijke Personen- en Familierecht, Zwolle 1957, p. 544. 
17. Rb. Breda 19-3-1943, N.J. 1943, 847 en Rb. Utrecht 5-11-1948, N.J. 1949, 244. Vgl. 

Overdiep, Rechtsbescherming etc. p. 355. 
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Wij kunnen concluderen : dat door het afzwakken van afstammings- en familiebe
ginsel en vooral de groeiende gezinsbescherming ook buiten biologische kaders, de 
weg voor de adoptie enigszins was geëffend ; 

dat de steeds sterkere protectie van de moeder-kindband echter en de voorrechten 
van ouderschap een duidelijke hindernis hebben gevormd, zodat de invoering van 
de adoptie toch een kleine revolutie bracht, die nog niet geheel is uitgewerkt. 
Naast de genoemde beginselen kennen wij een ander richtsnoer voor de wetgever : 
het beperken van de onwettigheid. Wij zien dit bij de beperking van de ontkenning 
van vaderschap, bij de mogelijkheden die openstaan voor erkenning in strijd met de 
waarheid, bij de omschrijving van het begrip wettig kind. In dezelfde richting wees 
een bepaling als art. 381 B.W., dat de gevolgen van overspeligheid zoveel mogelijk 
terugbracht tot die van onwettigheid zonder meer. 

De wet opent wegen als erkenning, wettiging en brieven van wettiging om het 
ideaal, een wettig kindschap, alsnog te bereiken. 

Het begrip onwettigheid, dat een gevolg is van eerbied voor wettige afstamming 
uit huwelijksverhoudingen, wordt thans veelal met scheve ogen bezien. Men acht de 
preventie die uitgaat van de onwettigheid als schrikbeeld voor hen die ongeoor
loofde samenlevingen willen aangaan, gering. Dubbink deed voorstellen tot verdere 
beperking van de gevolgen voor het onschuldige kind.18 Het Centrum voor Staat
kundige Vorming publiceerde een rapport over deze aangelegenheid. Ook dit rap
port stelde ruimere mogelijkheden tot wettiging voor en het werd met instemming 
genoemd bij de kamerbehandeling van het nieuwe B.W., waarin men deze ver
ruiming van wettiging ook aantreft. In dezelfde richting gaat art. 198 Boek 1 B.W., 
dat de aangifte van het kind, geboren binnen 307 dagen na de ontbinding van het 
huwelijk, als onwettig toelaat, indien tegelijkertijd een man bereid is dit te erken
nen. 

Hoe verhoudt de adoptie zich nu tot deze tendens? Al kan de adoptie ook wettige 
kinderen betreffen, zij loopt hiermee parallel, daar zij een nieuw middel schept om 
onwettige geboorte op te lossen in wettige ouder-kindbetrekkingen. 

INVLOED VAN DE ADOPTIE OP HET NIEUWE B.W. 

De invoering heeft ook op het overige familierecht ingewerkt. De adoptie bracht 
in art. 227 1.1. Boek 1 B.W. voor het ouder dan 14-jarige kind een eerste erkenning 
van het zelfbeschikkingsrecht van het kind, als men tenminste de rechten van de 
ouder dan zestien-jarige in het strafproces niet meetelt (art. 504 Sv.). Gelijke geest 
spreekt uit de herroepingsmogelijkheid voor het volwassen geworden kind. 

Op dezelfde wijze is dit laatste opgenomen in het nieuwe B.W. voor de vernieti
ging van de erkenning in strijd met de waarheid. 

18. С. С. W. Dubbink, 'Overspelige Kinderen', W.P.N.R. 87 (1956), no. 4463. 
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Bij de n ieuwe regeling van d e rechtsgevolgen van d e br ieven van wet t ig ing is me t 

een beroep op d e rechtspositie van het adoptief-kind de voorkeur gegeven a a n vol

ledige werking ten aanz ien van alle familieleden (legitimatio p lena) . H e t on twerp -

Meijers h a d ar t . 333 B.W. ongewijzigd gelaten. 1 9 

HET KINDERRECHT IN DE TOEKOMST 

D e toekomstige he rvormingen van ons k inder recht worden voorbereid door de o p 

25 m a a r t 1965 geïnstalleerde Commiss ie-Wiarda . Deze adviseerde intussen reeds 

incidenteel over de wijzigingen in ons adopt ierecht , tot s tand gekomen bij de wet 

van 3 ju l i і д б З . 2 0 

Is er iets te voorspellen over h e t toekomstige k i n d e r r e c h t ? 

Wij k u n n e n verwachten, d a t m e n d e tendens zal volgen, d ie ook i n enkele publ i -

katies n a a r voren k o m t . 2 1 

Ouderlijk gezag 

J . W i a r d a voelt, blijkens zijn bewerking v a n h e t Personenrecht en Fami l ie recht in 

d e Asser-serie, weinig voor d e vorm, in 1901 o m systematische r e d e n e n gekozen 

voor h e t gezag over minder jar igen n a d e o n t b i n d i n g van het huweli jk: nl . voogdij. 

Hi j wijst e r o p d a t di t p u n t o n d e r w e r p was v a n heftige bestri jding in d e l i t e r a t u u r en 

in d e K a m e r . H . L. Asser, d ie wij een v a n d e inspirators v a n h e t k inderrecht v a n 

1901 k u n n e n n o e m e n en die soms zijn tijd voorui t was (hij w i lde bijv. invoering v a n 

d e a d o p t i e ) , was er sterk tegen. H e t Franse , Belgische e n Duitse r e c h t k e n n e n d i t 

stelsel n i e t . 2 2 H e t huidige N e d e r l a n d s e r e c h t geeft o p dit p u n t , voor d e Duitse rech

ter bijv, kwali f icatieproblemen. O o k in h e t N e d e r l a n d s e recht heeft het systeem tot 

m e r k w a a r d i g e verschillen en weinig ' systematische' gevolgen geleid : zo w o r d t een 

g e h u w d e krankz innige v a n d e ouderli jke m a c h t o n t h e v e n d o o r d e r e c h t b a n k (art . 

268 Boek 1 B.W. lid 2) , terwijl d e w e d u w n a a r of w e d u w e in dezelfde o m s t a n d i g h e 

d e n d o o r d e k a n t o n r e c h t e r v a n d e voogdij w o r d t onts lagen (art . 324 Boek 1). H e t 

stelsel sluit n ie t a a n bij het taa lgebruik o n d e r niet-juristen en wekt bij d e alleen

s t a a n d e o u d e r d e g e d a c h t e v a n discriminatie. 

W i a r d a wijst in di t v e r b a n d o p de wonderl i jke v e r h o u d i n g d a t d e o u d e r n a d o o d 

of echtscheiding voogd w o r d t en toezicht krijgt v a n een toeziend voogd, terwijl d e 

19. Zie C. J . van Zeben, Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, 
Deventer, Antwerpen, z.j., sub I. 11. 

20. Wet van 3 juli 1968, Stb. 336. Zie hoofdstuk IV ad 228 Boek 1 B.W. 
21. Ik noem hier publikaties van J . Hudig, G. H. J . den Otter, M. Rood-de Boer, M. Rutgers 

van der Loeff, M. B. van de Werk en van mijzelf. 
22. Asser-Wiarda, p. 422, 423. 
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ouder de ouderlijke macht behoudt als zijn partner is ontheven of ontzet. Ook 
Hudig toont zich weinig gelukkig met het stelsel, vooral ook vanwege de consequen
ties na echtscheiding met betrekking tot het bczoekrecht. Zij noemt 'oudervoogd' 
'een dubbelzinnig begrip'.23 

In 1953 bleek het systeem niet waterdicht door het arrest van de Hoge Raad van 
4 december 19532*, waarbij werd vastgesteld dat ook na echtscheiding ouderlijke 
macht blijft bestaan totdat in de voogdij is voorzien, ook al zou dit pas veel later 
gebeuren. 

Een wettelijke regeling waarbij het ouderlijk gezag onder dezelfde naam ook na 
de dood van de partner of na de echtscheiding wordt uitgeoefend, verdient m.i. 
de voorkeur. 

Rood-de Boer heeft voorgesteld na echtscheiding de mogelijkheid te openen een 
derde met het gezag te belasten. Men bedenke, dat hierdoor de kans op adoptie 
wordt opengesteld. Mede om deze reden zou er in een dergelijk geval een rechts
grond aanwezig moeten zijn, die de ontneming van het ouderlijk gezag rechtvaar
digt. 

Het ouderlijk gezag (thans ouderlijke macht) is in ons recht wel onderscheiden van 
een aantal rechtsgevolgen van de familierechtelijke betrekking ouder-kind, maar in 
zijn omvang en inhoud weinig of niet geregeld. Het is in principe absoluut en elas
tisch. 

Het heeft zin in de toekomst de samenstellende dcelrechten nader te bezien, zoals 
het recht de opvoeding te bepalen, de godsdienst (tot een bepaalde leeftijd), de ver
blijfplaats, om slechts enkele rechten te noemen. Bij noodzakelijke inbreuken op het 
gezag zou dan de rechter kunnen bepalen, welke rechten en plichten op een andere 
gezagsdrager overgaan en welke niet. 

De civielrechtelijke kinderbeschermingsmaaUegelen 

Dit brengt ons op de vraag welke maatregelen wenselijk zijn. Uitgangspunt dient te 
zijn, dat de maatregel niet verder ingrijpt dan nodig is. 

In België kent men opvoedingsbijstand (wet van 5 april 1965, art. 30), te verge
lijken met de gezinsvoogdij, waarbij de inhoud kan variëren. Ook kent men daar de 
gedeeltelijke ontzetting (art. 32), terwijl de volledige ontzetting verdergaande 
rechtsgevolgen kan hebben dan bij ons, zo ten aanzien van het recht van de ouder 
van het kind te erven of alimentatie te ontvangen. 

Het zogenaamde maatregelenpakket zou verschillende mogelijkheden kunnen 

23. J. Hudig, 'De juridische gevolgen voor het kind', in Kind en Echtscheiding, Utrecht, 1968, 
p. 20 e.v. 

24. N.J. 1954, 74 (vgl. H.R. 1-7-1960, N.J. i960,418). 
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bevatten die thans ontbreken, zodat een meer gevarieerd, samenhangend geheel 

wordt verkregen. 

Te verwachten is dat bij de gezinsvoogdij in de toekomst de gezinsvoogdij

instelling zelfde opdracht en verantwoording zal krijgen.25 

De uithuisplaatsing zal daarnaast de aandacht hebben, ook bij de voogdijkinde

ren. Ik heb voorgesteld, dat aan de ouders een beroep op de kinderrechter zal wor

den gegeven, wanneer zij tegen een bepaalde plaatsing bezwaren hebben. 2 6 Ook 

dit houdt verband met de adoptie, het kan namelijk een plaatsing in een adoptief 

ingesteld pleeggezin betreffen. 

Overigens zou het mij niet verbazen als de gedachte ingang zou vinden, dat voor 

pedagogische ingrepen niet altijd de volledige ontneming van het gezag noodzake

lijk is. Den Otter bepleitte dit al in een voetnoot van haar proefschrift.27 Men denke 

met name aan het ontzien van de eer en het zelfrespect van de ouders, hetgeen ook 

voor het kind van belang is. Zoals een ouder het tegenover mij uitdrukte: 'De 

kroon is mij van het hoofd genomen.' 

Hieraan is ook weer een adoptiefacet inherent : in verband met het voogdijver-

eiste zal in adoptiegevallen een volledige overgang van gezag noodzakelijk blijven, 

terwijl anderzijds een ingreep zonder opheffing van het gezag adoptie zal uitsluiten. 

Een bevoegdheid van het kind vanaf 14 jaar om maatregelen te verzoeken, in 

beroep te gaan bij de kinderrechter tegen een overplaatsing bijv., het recht boven 

die leeftijd zelf gehoord te worden, dit alles ligt in de verwachting en is een voort

bouwen op de groeiende zelfstandigheid van minderjarigen in het maatschappelijk 

leven, zoals dit bij de adoptie reeds tot uiting kwam. 

Het einde van het gezag door minderjarigheid zal ter sprake komen. Is verlaging 

van de meerderjarigheidsgrens tot 18 jaar te verwachten? Mij lijkt nuancering ge

wenst. Bij iedere bevoegdheid kan afzonderlijk worden bezien of deze de 18-21 jari

ge toe kan komen. Het nieuwe B.W. geeft hiervoor al een aanzet bij de beperking 

van de handelingsonbekwaamheid. Een hiermee samenhangende vraag is of men de 

jonggehuwde, misschien reeds gescheiden beneden de 21 jaar, aan alle maatregelen 

moet onttrekken. Ook hier is een raakpunt met de adoptie als maatregel van kinder

bescherming. Moet zij worden uitgesloten voor 18-jarigen en ouder? Moet zij 

worden opengesteld voor jonge mensen, gehuwd of gehuwd geweest beneden de 

21 jaar? Persoonlijk acht ik het van belang, dat kinderbeschermingsmaatregelen 

mogelijk blijven tot 21 jaar, ongeacht een wijziging van de grens van de meerder

jarigheid op andere terreinen en ongeacht het bestaan van een huwelijk. 

Dit brengt ons op de huwelijkstocstemming. 

Zal deze verdwijnen bij ontheven en ontzette ouders, wellicht ook bij de ouder-

niet-gezagsdrager na echtscheiding? Men ziet in deze gevallen wel buitenslands 

25. Zie hierover uitvoeriger J . Λ. Nota, 'Vernieuwing van het Kinderrecht', N.J.B. 1968, 
p. 718-726, en de literatuur daar vermeld. 

26. J . A. Nota, 'Vernieuwing van het Kinderrecht', Mozaïek, 18 (1967), no. 12, p. 424. 
27. G. H.J . den Otter, Voogdijkinderen, Den Haag 1963, p. 163 c v . 
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gesloten huwelijken In België kent men de mogelijkheid dit recht bij ontzetting te 
ontnemen, het is dus nauw verbonden met de gezagsrechten.28 

Dan dringt zich ook de vraag op of wij - als in Frankrijk29 - het recht van tegen
spraak bij adoptie zien als een recht dat onder bepaalde omstandigheden verloren 
kan worden? 

Het is te verwachten dat de wetgever zich ook nader zal beraden over de positie 
van de met-gehuwde moeder en het onwettige kind In het nieuwe B.W. is door het 
aannemen van het amendement-Van Schaick een andere positie van het onwettig 
kind en zijn ouder ontstaan bij de huwehjkstoestemmmg (art. 36 Boek 1 B.W.). 

Ook in art. 958 Rv wordt onderscheid gemaakt tussen wettige en onwettige 
kinderen, evenals in art. 393 Boek ι В W. 

Het is met uitgesloten, dat men zal trachten de verschillen in behandeling tussen 
natuurlijke kinderen en hun ouders enerzijds en wettige kinderen en hun ouders 
anderzijds te elimineren (natuurlijke kinderen zijn in het nieuwe В W. kinderen die 
familierechtelijke betrekkingen hebben ten aanzien van een ouder of twee ouders, 
door geboorte (moeder) of erkenning (vader). 

Deze ontwikkeling kan invloed hebben op het adoptierecht zoals wij bij de be
spreking van de Conventie van Straatsburg hebben gezien (Hoofdstuk v). 

Deze opmerkingen over toekomstig kinderrecht willen wij besluiten met het signale
ren van een in de literatuur niet genoemde tendens die nauw bij de adoptie aan
sluit en die o 1. sinds enige tijd een rol speelt in het familierecht. Wij bedoelen de 
vrijwilligheid van het ouderschap, die de gedwongenheid gaat verdringen. Was 
ouderlijke macht en voogdij vroeger - en nu nog in de wet - een plicht waaraan 
men zich met mocht onttrekken, thans zal men in de praktijk met gauw een voogd 
tegen zijn zin benoemen. 

Zoals wij zagen is de gedwongen erkenning verdwenen en de mogelijkheid tot 
ontkenning van de wettigheid is in het nieuwe В W. verruimd. Toch vinden wij bij 
deze laatste wijziging een regeling die niet in de ontwikkeling past, ni het verbod 
voor de man, het vaderschap te ontkennen als hij toestemming heeft gegeven tot een 
daad waaruit het kind kan zijn geboren Hieronder valt bijv. de souteneur Deze 
bepaling kan een juridisch opgedrongen vaderschap in het leven roepen, dat ook 
door het kind met kan worden bestreden. 

Deze vreemde figuur zou met ontstaan zijn als de wet zou luiden, 'als de ver
wekking van het kind met zijn instemming is geschied' Hiermee wordt hetzelfde 
doel bereikt, terwijl de groep volledig opgedrongen vaders wordt geëlimineerd. 

28 Zie de Wet van 5 april 1965 op de Jeugdbescherming 
29 Vgl de behandeling van het Frans adoptierecht in hoofdstuk V 
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2. Jus constituendum 

In deze paragraaf zullen wij onze opmerkingen maken in de volgorde van het adop-
tiegebeuren, dus eerst over de voorbereiding en vervolgens over de eigenlijke 
adoptie, in de volgorde van de artikelen van het B.W. 

DE VOORBEREIDING 

In Nederland kan niet van misbruiken bijv. om financiële motieven bij de voorbe
reiding worden gesproken. Toch lijkt het mij wenselijk, dat ook hier een monopolie
positie door de wet wordt gegeven aan instellingen die voor dit werk door de over
heid worden aanvaard. Dit is op zich niets nieuws. Immers ook de voogdijvereni
gingen hebben deze rechtspositie en een en ander zou eenvoudig in de Kinderbe-
ginselcnwet kunnen worden ingevoegd. 

Het voordeel voor Nederland zie ik in de mogelijkheid het aantal voogd ij vereni
gingen en eventuele andere instellingen, die zich met dit werk bezighouden, te 
beperken en de kwaliteit van het werk op te voeren door de aanvaarding van alge
mene normen te bevorderen. De Raden voor de Kinderbescherming zouden voor
lopig bevoegd kunnen blijven aanvullend dit werk op te vangen. 

Om wisseling van instelling te voorkomen is het de overweging waard, bij her
ziening van het kinderrecht de mogelijkheid te openen, dat de rechter niet alleen 
aan de Raad voor de Kinderbescherming maar ook aan voogdij-instellingen kinde
ren voorlopig zou kunnen toevertrouwen. Dit voorkomt overgang van gezag waar 
dit onnodig is en strijkt een plooi glad in de organisatie van de Nederlandse kinder
bescherming, waar vooral het particulier initiatief belast is met de verantwoorde
lijkheid voor opvoedend en maatschappelijk werk. 

DE AFSTAND 

De afstand is in ons recht niet geregeld, of men zou de adoptie zelf als zodanig 
moeten beschouwen.30 

De soms gebruikelijke schriftelijke afstand-verklaringen zijn juridisch zeer du
bieus, hun geldigheid zou m.i. met succes betwist kunnen worden op grond van 
strijd met de wet en de goede zeden. (Hierbij valt te denken aan de wetsartikelen 
over familierechtelijke betrekkingen, de adoptie en de voogdij van rechtswege). 
Men zou deze materie als 'verklaring van geen bezwaar tegen plaatsing van een (eigen) 
kind, zo mogelijk ter adoptie' kunnen regelen. In een verklaring van geen bezwaar komt 

30. Vgl. W. P. C. Knuttel, 'Adoptie buiten de moeder om', N.J.B. 1964, p. 930 e.v. voor soort
gelijke gedachten. De Centrale Adoptieraad bracht hierover een advies uit aan de minister, 
dat niet bekend is gemaakt. 
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tot uitdrukking, dat ook de samenleving verantwoordelijk is voor het lot van het 
kind. Toestemming legt te veel verantwoordelijkheid op de moeder of ouders. 
'Zo mogelijk ter adoptie', omdat het in enkele gevallen niet uitgesloten is, dat 
lichamelijke of geestelijke gebreken van het kind een andere opvoeding dan als 
adoptiefkind noodzakelijk maken, bijv. als pleegkind, in sommige gevallen in een 
internaat. Een minderjarige boven de 18 jaar zou m.i. deze verklaring zelfstandig, 
een jongere met medewerking van de wettelijke vertegenwoordiger moeten kunnen 
afleggen. Deze verklaring zou na drie maanden onherroepelijk kunnen worden. Na 
die tijd zou het kind slechts kunnen worden teruggevraagd, indien het nog niet 
door een officieel erkende adoptie-instelling ter adoptie is geplaatst en de rechter 
teruggave in het belang van het kind acht. De verklaring zou geen rechtskracht 
hebben, zolang de moeder het kind in feite bij zich houdt of het vóór de afloop van 
de drie maanden heeft teruggehaald. De verklaring zou kunnen worden afgelegd 
tegenover de rechter, een functionaris van de Raad voor de Kinderbescherming of 
een notaris, in binnen- of buitenland. Zij zou wensen kunnen bevatten met betrek
king tot de opvoeding, met name de godsdienstige, en de aard van het pleeggezin. 

De verklaring zou door de betrokkene alleen betwist kunnen worden op grond 
van bedreiging, dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden tijdens zijn 
minderjarigheid. 

DE ONVRIJWILLIGE AFSTAND 

Ingeval de ouders niet in staat zijn een verklaring afte leggen, voorts bij vondelin
gen, in de steek gelaten kinderen, kinderen van onbekende ouders of ouders die 
niet reageren op pogingen hen in een gesprek over hun kind te betrekken en geen 
interesse tonen in hun kinderen, zou de rechtbank op verzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming kunnen uitspreken 'dat er geen bezwaar is het kind te plaatsen, 
zo mogelijk ter adoptie' met gelijke rechtsgevolgen. 

Deze verklaring zou noodzakelijk zijn, voordat een voogdijkind met uitdrukke
lijke adoptiebedoeling wordt geplaatst. 

Dit geeft de ouders een betere rechtsbescherming tegen voordij-overdracht en 
adoptie dan het huidige Nederlandse recht. Evenwel zou ik bij voogdijkinderen de 
verklaring ook wenselijk achten in gevallen waarin de rechter vaststelt 'dat herstel 
binnen afzienbare jaren uitgesloten moet worden geacht.' 

Uiteraard zouden de ouders moeten worden gehoord en komen hun de rechts
middelen toe. 

Combinatie van de verklaring van de ene ouder met een rechterlijke beslissing 
in plaats van die van de andere ouder zou ook mogelijk dienen te zijn (vgl. Frank-
rijk). 
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DE ONTHEFFING 

Bij ouders en meerderjarige, nict-gehuwde moeders kan de thans plaatshebbende 
ontheffing van het gezag aansluiten op het onherroepelijk worden van de verkla
ring van geen bezwaar tegen plaatsing, zo mogelijk ter adoptie. Valt de zitting nog 
vóór het einde van deze termijn, dan zou de meerderjarige moeder gevraagd kun
nen worden of zij bereid is afstand te doen van haar recht op herroeping. Is zij hier
toe bereid, dan kan het kind onmiddellijk ter adoptie worden geplaatst. Valt de 
ontheffing later, dan hoeft de plaatsing niet uitgesteld te worden tot de ontheffing. 

Het huidige recht, ook het nieuwe B.W. dwingt de meerderjarige, niet-gehuwde 
moeder haar Ongeschiktheid of onmacht' om het gezag uit te oefenen te erkennen. 
Dit is een typisch voorbeeld van het niet harmonieren van ons kinderrecht met de 
adoptie. De ontheffingsgronden zouden aangevuld dienen te worden met 'of in ver
band met de wenselijkheid van plaatsing, zo mogelijk ter adoptie' (art. 266 Boek 1 
B.W.). 

De voorgestelde wetswijzigingen bij de voorbereiding van de adoptie zouden er
toe kunnen bijdragen, dat het kind jonger en definitief in een gezin wordt geplaatst 
met het oog op adoptie. 

DE WETTELIJKE VOORWAARDEN 

De adoptie van stiefkinderen en eigen kinderen 

Ad art. 228ε Boek 1 B.W. 

Het nieuwe B.W. heeft de positie van het natuurlijke kind sterk verbeterd. De 
bescherming van het gezinsverband is uitgebreid door versterking van de rechts
positie van de echtgenoot en het stiefkind en door uitbreiding en vergemakkelijking 
van de mogelijkheden tot wettiging. In de nieuwe richtlijnen voor naamsverande
ring zien wij dezelfde geest. Deze rechtsbescherming zou m.i. afgerond kunnen 
worden door de mogelijkheid te scheppen een voorkind of stiefkind, dat tot het ge
zin behoort, een volwaardig wettig kindschap te verschaffen in die gevallen waarin 
dit nog onmogelijk is. Het betreft vier categorieën : 
1. Het formeel wettige, biologisch overspelige, niet ontkende kind dat leeft in het 

gezin van zijn moeder en haar man, mogelijk de verwekker. 
2. Het onwettige kind, door de biologische vader erkend, dat leeft in het gezin van 

de moeder, die niet met de verwekker-erkenner, doch met een andere man is 
gehuwd. 

3. Het wettige stiefkind, dat leeft in het gezin van ouder en stiefouder, nadat een 
der ouders is overleden of gescheiden. Hieronder zijn ook gevallen, dat de over-
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leden of gescheiden ouder slechts vader door erkenning in strijd met de waarheid 
was. 

4. Het erkende kind dat leeft in het gezin van de vader en zijn vrouw als deze niet 
de moeder is.31 

Naast de adoptie is er ook de weg van de (brieven van) wettiging om kinderen een 
wettige status in het gezin waarin zij leven, te bezorgen. Zo kent Frankrijk légitima
tion voor enkele categorieën overspelige kinderen, nl. a. ontkende kinderen, b. over
spelige kinderen van de moeder als deze een afzonderlijke woonplaats had in ver
band met echtscheiding, c. kinderen uit overspel van de man geboren (art. 331 Cc. ). 

Wil men nu in Nederland voor de vier groepen kinderen, die ik noemde de weg 
openen naar een rechtspositie van wettig kind, dan kan men ofwel de adoptie, 
ofwel de brieven van wettiging voor hen openstellen. De brieven van wettiging 
kennen nog een wat traditionele regeling. Zij zouden m.i. beter verleend kunnen 
worden door de rechtbank na advies van de Raad voor de Kinderbescherming.32 

Blijft de vraag of deze weg of de adoptie de voorkeur verdient. In de vier eerder 
genoemde categorieën is er steeds één ouder en één niet-ouder, een soort halve adop
tiesituatie. Deze is er ook bij wettiging door een niet-verwekker in ons huidige recht. 
Zou men de brieven van wettiging willen uitbreiden dan zou een aantal bepalingen 
analoog aan die over adoptie in het leven moeten worden geroepen. Zo wat betreft 
het belang van het kind, het recht van tegenspraak, de leeftijdsverschillen, de ver
nietiging op verzoek van het volwassen geworden kind, het horen van het kind 
boven 14 jaar, waarschijnlijk ook huwelijksduur en verzorgingsperiode. 

Eenvoudiger is het de adoptie voor deze vier groepen open te stellen door wijzi
ging van art. 228 sub b Boek 1 B.W. in het volgende: 'dat het kind niet is een wettig 
kind van de beide adoptan ten of van een wettig kind van de beide adoptan ten'. 

Zoals wij bij de rechtsvergelijking hebben gezien, is dit ook veel meer in over
eenstemming met het recht van de ons omringende landen. In het afwijzen van 
stiefouderadoptie staat Nederland alleen. 

De meerderheid van de vaste Commissie voor Justitie pleitte ervoor in het Voor
lopig Verslag van de Adoptiewet. De Kamer had er opnieuw aandacht voor bij de 
behandeling van het nieuwe B.W. 

De tegenargumenten, te vinden in de Memorie van Antwoord over de titels 
11-18 nieuw B.W. (d.d. 11-3-1957 zitting 1956-1957-3767, no. 9, p. 14) betref
fende enkele van de vier genoemde categorieën, zijn uiterst zwak. Ik citeer: 'Denk
baar is voorts dat de echte pleegouders van een adoptieverzoek zullen worden weer
houden door de vrees dat de buitenwereld hen ervan zal verdenken dat het kind 
niet werkelijk hun pleegkind, maar een natuurlijk kind van een van hen is!' 'De 

31. Het niet door de biologische vader erkende kind kan hij met zijn vrouw die niet de moeder 
is, adopteren volgens ons huidige recht. 

32. Ditzelfde geldt ook voor naamsverandering en dispensatie van huwclijksbeletselen. Advies 
van de Raad voor de Kinderbescherming, uiteraard voor zover er geboren of ongeboren kinde
ren bij betrokken zijn. 
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overige bepalingen van dat artikel zouden aan een grondige revisie moeten worden 
onderworpen.' Argumenten ontbreken! Overigens is wel een eenvoudiger procedu
re denkbaar voor de 'halve' adoptie. 

'De bestaande rechtsband . . . zou veeleer de doorslag geven in stede van de door 
de wet beoogde kritisch-pedagogische beoordeling . . .' Uiteraard zal de beoordeling 
gekleurd worden door de feiten, een kritisch pedagogische beoordeling sluit dit niet 
uit. 

'Het gevaar bestaat dat de eerste man, van wie de moeder gescheiden is, in de 
verleiding komt aan een verandering van staat van het kind door adoptie geredelijk 
mede te werken, om zich van de hem drukkende alimentatieplicht te ontdoen, en 
deswege zich niet zal ontzien de adoptierechter ten onrechte te suggereren, dat hij 
niet de werkelijke vader is.' So what? Is het kind zo gebaat met behoud van een 
dergelijke vaderfiguur? 

Een andere vraag is of na invoering van de stiefkindadoptie ook voor de man van 
de eerder niet-gehuwde moeder de mogelijkheid van erkenning in strijd met de 
waarheid moet blijven bestaan. De wetenschap vordert sterk in haar mogelijkheden 
het vaderschap te ontraadselen.33 Het buitenland, met name het Duitse recht kant 
zich tegen de valse erkenningen. Zou er bij een vlotte adoptiemogelijkheid niet een 
eerlijker weg zijn geopend, dan de thans gevraagde leugen tegenover de ambtenaar 
van de burgerlijke stand? Een voordeel zou bovendien zijn, dat er enige controle 
komt op de mannen die zich op deze wijze van de ouderlijke macht over een kind 
meester maken. 

De formule die ik voorstelde, sluit ook niet uit, dat een onwettig kleinkind of een 
wettig kleinkind van een van hen door de grootouders wordt geadopteerd. Het 
bezwaar hiertegen dat wel genoemd is betreft de mogelijkheid, dat de moeder later 
bij huwelijk toch tegen alle verwachting in zelf voor haar kind zou willen gaan 
zorgen. Dit bezwaar bestaat echter thans evenzeer bij adoptie door oom en tante 
van het kind. De praktijk zal hierin voorzichtig moeten zijn. De kans op conflicten 
van de moeder met haar ouders is misschien nog geringer dan de mogelijkheid van 
moeilijkheden met zuster en zwager resp. broer en schoonzuster. In de praktijk 
gaat het vaak om nog jonge grootouders, die het kind van hun zéér jonge dochter als 
eigen kind opvoeden. Waarom hun een recht ontzeggen, dat wij aan anderen toe
kennen? Ook voor deze kinderen is een wettige status van belang. 

Ad art. 228c 

De tekst zou kunnen luiden: ten minste 18 en ten hoogste 35 jaar, in bijzondere 
gevallen ten minste 15 en ten hoogste 50 jaar. 

33. J . van den Bosch, 'Mogelijkheden en onmogelijkheden van het onderzoek naar het biolo
gisch vaderschap anno 1969, Hendrik Pierson vereniging 1969, 06, p. 10-11, 15-17. 
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Ad art. 228d 

De tekst zou kunnen luiden : 
'Nochtans is de rechter niet verplicht het verzoek af te wijzen bij tegenspraak van 
een ouder die een verklaring van geen bezwaar tegen plaatsing zo mogelijk ter 
adoptie, heeft afgelegd. 

Evenmin is de rechter verplicht het verzoek af te wijzen, indien er ten aanzien 
van een ouder gebleken is van een rechterlijke verklaring van geen bezwaar tegen 
plaatsing zo mogelijk ter adoptie. De rechter is ook niet verplicht het verzoek af te 
wijzen bij tegenspraak die kennelijk onredelijk is en in strijd met het kennelijk be
lang van het kind.' 

Ad art. 228e 

Een wijziging van dit artikel lijkt mij wenselijk en wel een vervanging van de eis 
dat de oorspronkelijke ouder op de dag van het verzoek meerderjarig is, in '18 jaar 
oud is'. Thans kan de adoptie van een kind van een veertienjarige pas na zeven jaar 
plus de duur van de procedure worden uitgesproken ! 

Ad art. 228/ 

De verzorgingstijd 

De vraag kan worden gesteld of wij de twee jaar proeftijd - een typisch compromis -
moeten blijven behouden. In Justicia 1967, aflevering 4 (Ned. Antillen) heeft 
G. van Ginsbergen enkele opmerkingen gemaakt over het ontwerp-adoptieregeling 
aldaar. Voordien had hij in het Nederlands Juristenblad 1967, p. 968 en eerder 
p . 672 zijn mening over enkele adoptieproblemen gegeven. Hierover een enkel 
woord. Van Ginsbergen citeert over de verzorgingstermijn de 'Nota aan de Staten 
met betrekking tot de in te voeren adoptieregeling' van de Antilliaanse Minister 
van Justitie, p. 11 : 'Nagenoeg geen enkele andere buitenlandse wetgeving kent dit 
vereiste'. Het voorstel luidde dan ook géén verzorgingsperiode in te voeren. Er zijn 
echter wél een aantal landen die een - korte - wettelijke termijn kennen, bijv. En
geland, Frankrijk3*, vele Noord-Amerikaanse en Canadese Staten. De termijnen 
verschillen, in Amerika is het vaak zes maanden of één jaar. Andere landen kennen 
geen wettelijke termijn, doch wel een in de praktijk gehanteerde periode, zo bijv. 
Duitsland en Denemarken. 

Ik heb eens voorgesteld in de wet op te nemen 'geruime tijd' en de duur aan de 

34. Art. 345 Cc. : 6 maanden. 
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rechter over te laten, zodat individualisering mogelijk is. Bij de Nederlandse Ver
eniging voor Pleegouders leek men eerst bevreesd voor de onzekerheid die dit, naar 
men meende, met zich mee zou brengen, doch blijkens het Mededelingenblad van 
april 1968 p. 14, sluit men zich nu bij dit voorstel aan. In de praktijk zal dit ook 
weinig problemen opleveren. Er gaat nl. in Nederland steeds enige tijd - de ge
woonte is één j aa r -voorb i j , voordat de aanstaande adoptan ten de voogdij ver
krijgen. Bij de buitenlandse adopties is er niet zulk een behoefte aan een lange proef
tijd, daar de afstand van het kind definitiefis geregeld, veelal adoptie in het buiten
land verkregen en een weg terug onmogelijk is. Ook betreft dit zeer jonge kinderen, 
zodat de aanpassingsvraag zich veel minder voordoet. Het voordeel van deze rege
ling zou ook zijn de opheffing van een door velen gesignaleerde onbillijkheid voor 
het kind en de overgebleven echtgenoot, die in het bijzonder bij de adoptie van 
buitenlandse kinderen tot hinkende situaties leidt. Ik bedoel het feit, dat men 
tezamen als echtgenoten de verzorgingstermijn moet hebben volgemaakt.35 Deze 
onbillijkheid blijft ook nu, na de verkorting van de verzorgingstijd tot twee jaar be
staan. 

Bestaat er niet het gevaar van overhaaste adoptie bij de voorgestelde wetsredac-
tie? Zelfs indien er, zoals in de regeling in de Nederlandse Antillen, geen enkele 
proeftijd of verzorgingstijd voorgeschreven is, zou de rechter toch kunnen eisen, 
dat een bepaalde periode van aanpassing is verlopen daar hij anders het belang 
van het kind bij de adoptie niet kan beoordelen. Ook is 'voorwaarde dat de ouders 
het kind bereids goed en als een eigen kind opvoeden', (woorden van de minister, 
geciteerd door H.R. 31-10-1958, N.J . 1958, 577). Dit moet toch uit enig tijdsver
loop blijken. 

Men wijst wel op de rechtszekerheid die de vaste termijn geeft. Daartegenover 
stelt J . J . M. van der Ven, dat in het familierecht persoonlijke en daarom meer 
existentiële aanknopingspunten naar voren komen en dat vooral de ruime begrip
pen gelegenheid bieden 'de concrete rechtsverhoudingen tot in de existentiële diep
gang ervan recht te doen wedervaren'.36 Als men toch een vaste proeftijd wil hand
haven is een dispensatiemogclijkheid voor weduwe/weduwnaar wenselijk. Men zou 
ook het woordje 'tezamen' in de wet kunnen schrappen. 

Het voogdijvcreiste 

In geval van instellingsvoogdij rijst de vraag, wanneer de voogdij aan de pleeg
ouders moet worden overgedragen. Ook zijn er gevallen dat pleegouders jarenlang 
voor een kind zorgen en de ouders nog de voogdij hebben, zelfs in gevallen dat er 
weinig contact meer met het kind is. Na de invoering van de adoptie werd de vraag 

35. Vgl. hoofdstuk IV, bespreking art. 228/"Boek 1 B.W. 
36. J . J . M. van der Ven, Existentie en Recht, Antwerpen 1966, p. 761. 

162 



JUS CONSTITUENDUM 

actueler hoe de pleegouder, als hij dit wil, het tussenstation van de voogdij kan 

bereiken op weg naar de adoptie. 

Sinds 1929 kan de pleegouder, indien er 'gegronde vrees bestaat voor verwaarlo

zing van de belangen van het kind, doordat de ouder het kind terugeist of terug

neemt van anderen, die de verzorging en opvoeding op zich hebben genomen', de 

ontzetting van deze ouder verzoeken (art. 269 Boek 1 B.W.) ; zelfs al staat het kind 

onder toezicht.3 7 Hierbij kunnen de gevolgen van de overgang van het ene milieu 

naar het andere voor het kind een rol spelen.38 In dit en ook in andere gevallen kan 

de pleegouder, zodra het gezag over het kind openvalt en de rechter een voogd 

gaat benoemen, zelf verzoeken met dit gezag belast te worden, zoals iedereen die 

ertoe bevoegd is, dit kan (art. 275 Boek 1 B.W.).39 

Dit neemt niet weg, dat een pleegouder die graag de voogdij zou hebben over zijn 

pleegkind, geen rechtsingang heeft, geen mogelijkheid zich met een dergelijk ver

zoek tot de rechter te wenden. Indien een voogdij-instelling de voogdij voert, is de 

pleegouder aangewezen op de medewerking van deze instelling, die zich kan laten 

ontslaan van de voogdij in het belang van de minderjarigen (art. 322 Boek 1 B.W.). 

Hetzelfde geldt als een particulier persoon derde-voogd is. Indien een ouder voogd 

is. kan alleen ontheffing (of ontzetting) de weg openen. 

Deze huidige juridische situatie wordt door velen onbevredigend geacht. Zo heeft 

M. B. van de Werk in een lezing voor de F.I.O.M. op 11 november 1959 getiteld 

'Voor welke vragen stelt de praktijk van de adoptie ons?' het voorstel gelanceerd 

de mogelijkheid open te stellen, dat de pleegouder die reeds driejaren een voogdij

kind verzorgt, een verzoek kan indienen bij de rechter om met de voogdij te worden 

belast.4 0 

Een en ander was voor de Nederlandse Vereniging van Pleegouders aanleiding 

een commissie in te stellen waarin zitting namen: mr. A. Stempels, mr. H. Rcin-

ders-Brinkman, mr. M. Rood-de Boer, D. I. van Amerongen, E. Hoogland, 

mr. A. Knap, prof. mr. Ch. J . J . M. Petit, mr. M. B. van de Werk en mr. W. A. 

van Woerkom, kort genoemd de voogdij-commissie. Deze voogdij-commissie 

37· H R 9-9-I954. KJ- '954. 584· 
38. Hof Amsterdam 30-3-1955, N J . 1955, 613; 
39. Zelfs is dit mogelijk als het kmd in het buitenland is geadopteerd. Zie H.R. 30-1-1964, 

Гч J . 1964, 493. Dit arrest beslist dat het mogelijk is dat een pleegouder die in Griekenland adop
tie heeft verkregen, hier in Nederland tot voogd wordt benoemd Door sommigen wordt dit 
arrest ten onrechte uitgelegd als een verlaten van de vaste jurisprudentie die stelt dat een buiten
landse adoptie door aanpassing, conversie of zo men wil afsplitsing van één der rechtsgevolgen, 
als voogdij wordt erkend De Hoge Raad erkent slechts dat de pleegouder belang kan hebben 
bij het vragen van de Nederlandse voogdij. Voor de erkenning van de buitenlandse adoptie als 
voogdij, vereist voor adoptie in Nederland, zie о а : Rb. Amsterdam 19-6-1958, N.J. 1958, 430 
(Engelse legal adoption) ; Rb. Dordrecht 28-10-1964, N.J. 1966, 224 (Adoption in Texas). Zie 
voor adoptie in het I.P.R. vooral \V. L. G. Lemaire, Nederlands Internationaal Privaatrecht, 
Leiden 1968, ρ 174-193. De erkenning van de door buitenlandse adoptie verkregen geslachts
naam is in de rechtspraak omstreden. Zie J . Schepel, N.J.B. 1969, p. 957 en Jaarverslag 1966, 
ρ 8 e v., en 1967, p. 17. 

40. F I O.M -publikatie 1961 
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bracht in het najaar 1966 haar rapport uit. De voorstellen zijn de volgende: 
In het wetsartikel over de ontheffing (art. 266 Boek 1 B.W.) zou een aanvulling 

moeten worden opgenomen: 'De rechtbank kan eveneens ouders van de ouderlijke 
macht ontheffen, indien zij het in het belang van het kind noodzakelijk oordeelt dat degene 
die het kind op het tijdstip van het verzoek langer dan één jaar feitelijk heeft verzorgd 
en opgevoed, met het gezag over dit kind wordt belast.' 

Deze ontheffing zou een nieuw voorbeeld van zgn. gedwongen ontheffing zijn. 
De rechter zou dan de verzorger tot voogd benoemen. Ook wordt voorgesteld de 
pleegouders de kans te geven een dergelijk verzoek te doen, indien het kind staat 
onder voogdij van een derde of van een voogdij-instelling. De rechter wijst het verzoek 
toe, indien liet kennelijk belang van de minderjarige dit vergt. In dit geval zou het verzoek 
ook kunnen worden gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming. 

Men kan de strekking van deze voorstellen toejuichen. Zij nemen de bezwaren 
tegen de bestaande regeling weg, terwijl de gecursiveerde woorden een waarborg 
willen bieden tegen misbruik. Dit misbruik zou hierin kunnen bestaan, dat een ge
zin, waarin een kind als gast, bijv. tijdens ziekte van één van de ouders vertoeft, na 
één jaar plotseling de voogdij vraagt, in strijd met de gemaakte afspraken. Zo is ook 
denkbaar, dat een voogdij-kind in een pleeggezin wordt geplaatst met de duidelijke 
bedoeling, dat het na enige jaren weer naar huis terugkeert en de pleegouder dit 
alles plotseling doorkruist door zijn verzoek om voogdij. Hetzelfde kan zich voor
doen bij een gezinsvoogdij-plaatsing. 

Alvorens nog op een enkel punt uit het rapport in te gaan, willen wij iets zeggen over 
de praktijk bij de voogdij-instellingen. Zijn deze zo vasthoudend, dat een pleeg
ouder soms gebrek aan medewerking ondervindt, indien hij in een zich daarvoor 
lenend geval voogdij-overdracht vraagt? Neemt een voogdij-instelling zelf wel eens 
het initiatief tot voogdij-overdracht? Hoe vaak komt voogdij-overdracht aan de 
pleegouder voor? 

Op deze vragen naar de feitelijke achtergronden van de omstreden kwesties was 
niet dadelijk een antwoord te geven. Daarom hebben wij ons met een enquête ge
wend tot de 39 voogdij-instellingen, aangesloten bij de grootste groepsfed eratie en 
hen enige vragen voorgelegd.*1 

41. Het betrof hier de katholieke vereniging van voogdij-instellingen. De vragen waren de vol
gende: 1. Hoe groot was in uw instelling het aantal pupillen, ten aanzien van wie in dejaren 
1963 t/m 1967 eenvoogdij-overdrachtten gunste van pleegouders werd gerealiseerd? 2. Welke 
percentages vertegenwoordigen deze aantallen: a. van het totale pupillen-bestand over die 
periode? b. van het totaal aantal pupillen in pleeggezinnen over dezelfde periode? 3. Wat was 
de leeftijd van de pupillen ten aanzien van wie bovenbedoelde voogdij-overdracht heeft plaats
gevonden? 4. Hoeveel van deze pupillen waren wél en hoeveel niet kinderen van ongehuwde 
moeders? 5. Kunt U (eventueel bij benadering) opgeven het aantal pleegouders, dat in de 
afgelopen periode van 5 jaren naar het oordeel van uw instelling ten onrechte op voogdij
overdracht te hunnen gunste heeft aangedrongen? 6. Wordt van de zijde van Uw instelling 
wel eens het initiatief genomen om pleegouders te bewegen tot voogdij-overname? Zo ja, is het 
mogelijk te vermelden, hoe vaak dat in de laatste 5 jaren het geval is geweest? 
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Alle gevraagde instellingen hebben deze vragen beantwoord, met een totaal van 
ongeveer 8900 pupillen, dit is bijna de helft van het totaal in Nederland. 

Het totaal aantal voogdij-overdrachten in die vijfjaren bedroeg 518. Hiervan kunnen ter wille 
van een zuiver beeld beter worden afgetrokken de zgn. kortlopende voogdijen, waarbij van het 
begin af aan een voogdij-overdracht in het voornemen heeft gelegen. Dit doet zich vooral voor 
in de arrondissementen 's-Gravenhage, Leeuwarden, Roermond, 's-Hertogenbosch, Utrecht. 

In totaal moesten in verband hiermee een 260 kinderen worden afgetrokken. Intussen kan de 
vraag gesteld worden of de voogdij-overdrachten bij deze kortlopende voogdijen vlot verlopen. 
Wij beschikken niet over afzonderlijke gegevens van deze gevallen ; met name hebben wij geen 
gegevens over de duur van deze kortlopende voogdijen. Wel is bekend, dat één instelling een 
extra kracht aantrok mede om de administratieve kant van de overdracht " rapportage, rekes
ten e.d. " afte wikkelen. Deze instelling heeft in 1968 over 6 kinderen de voogdij overgedragen, 
9 verzoeken daartoe werden ingediend en 36 verzoeken zijn in voorbereiding. 

Van het totaalaantal overdrachten blijven er nu nog 258 over. Hiervan betreft het in 157 
gevallen kinderen van ongehuwde moeders. Er waren nog enige andere onwettige kinderen. 

Voogdij-overdracht van wettige kinderen kwam voor in ongeveer 90 gevallen, d.i. 18 per jaar 
ofwel ongeveer 0,20 %. 

Dat het aantal wettige voogdij-kinderen, dat voor voogdij-overdracht in aanmerking kwam 
niet groot was, is niet zo verwonderlijk. Ook de financiële kant kan voor sommige pleegouders 
een rol spelen, maar in de meeste gevallen zal de situatie zich op sociale gronden niet voor voog
dij-overdracht lenen. 

Meestal immers hebben de kinderen contact met hun eigen ouders of zijn zij al meer kosthuis-
gast dan pleegkind of laat hun lichamelijke of psychische gesteltenis geen overdracht van de 
voogdij toe. Toch blijft het belangrijk toe te zien of er onder de voogdij-kinderen kinderen zijn, 
die van hun ouders niets meer te verwachten hebben, die zich kunnen aanpassen in een gezin en 
voor wie ook voogdij-overdracht en adoptie mogelijk is. Hiertoe is een zorgvuldige prognose van 
belang, een bij plaatsing in een gezin rekening houden met deze mogelijkheid en een vanjaar tot 
jaar evalueren van de band met de ouders. 

De enquête leverde ook interessante cijfers op over de leeftijd. Onder de één jaar vond ik 
slechts één voogdij-overdracht, tussen 1 en 6 jaar 295, van 6 tot 10 jaar 81, van 10 tot 15 jaar 
35 en tussen 15 en 21 jaar 62. Vooral dit laatste cijfer verdient de aandacht. Blijkbaar is in som
mige gevallen, bijna 25 %, bij wat oudere pupillen, de tijd toch rijp voor overdracht van de voogdij. 
Een gelukkig verschijnsel ! Wij mogen immers aannemen, dat in deze gevallen sprake is van een 
geslaagde gezinsaanpassing. Maar was het altijd nodig, zo lang te wachten? 

Velen zullen nieuwsgierig zijn naar de antwoorden op de vraag of pleegouders welcens - naar 
de mening van de voogdij-instelling - ten onrechte verzoeken met de voogdij te worden belast 
Dit zijn dus met name de gevallen waai in de pleegouders misschien de behoefte zouden hebben 
zich tot de rechter te wenden. In ons materiaal nu vonden wij (over 5 jaar) zestien maal ver
meld, dat pleegouders op overdracht hadden aangedrongen, terwijl de instelling een andere 
mening was toegedaan. Dit getal is in ieder geval bijzonder klein. Vermeld wordt, dat in één 
geval tenslotte inderdaad de voogdij is overgedragen. Het initiatief tot voogdij-overdracht ging 
in vele gevallen uit van de voogdij-instelling. Negentien maal wordt vermeld, dat de instelling 
tevergeefs het initiatief hiertoe nam ! Eenmaal verzette de Raad voor de Kinderbescherming zich. 
Enkele instellingen hebben de gewoonte, tegen het einde van de duur van de verzorgingstermijn 
in de wet voor adoptie genoemd de voogdij-overdracht aanhangig te maken. Gesteld wordt, 
dat de pleegouders dit graag zien om dan onmiddellijk de adoptie te kunnen aanvragen. 

Vele antwoorden geven te kennen, dat er op het punt van de overdracht steeds overleg is met 
de pleegouders die hiervoor in aanmerking komen. Een enkele maal wordt vermeld, dat de 
voogdij-instelling een afwachtende houding aanneemt en het initiatief geheel van de pleegouder 
laat komen. 
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Het cijfermateriaal spreekt voor zichzelf. Vérgaande conclusies kan men er niet uit 
trekken, daar de gegevens van één zijde komen en de situaties in de verschillende 
plaatsen verschillend zijn. Men krijgt sterk de indruk, dat het aantal gevallen van 
'voogdij-overdrachtsproblematiek' klein is. 

Terugkomend op het wetsvoorstel van de N.V.P.-commissie zouden wij willen 
opmerken, dat o.i. in de bovenvermelde voorgestelde nieuwe wetsartikelen een toe
voeging 'na ook de belangen van de ouders in overweging te hebben genomen' 
nodig is. Het is naar onze mening onwerkelijk, het kennelijk belang van het kind 
als enig criterium te hanteren voor het ontnemen van het gezag, en de rechten van 
de ouders tot nul te reduceren, zodra het kind elders één jaar is verzorgd en opge
voed. 

Een ander bezwaar geldt de voorgestelde bepaling van art. 356a B.W. De ouders 
zouden, na één jaar verblijf in het pleeggezin, niet dan met toestemming van de 
kinderrechter wijziging kunnen brengen in het verblijf van het kind bij verschil van 
mening met de pleegouders. Ik geloof niet, dat de kinderrechters met deze één
malige Salomonspositie erg gelukkig zouden zijn. Het is nl. in zulke conflict
situaties beter om de ontwikkeling te blijven volgen en het kind de bescherming van 
een maatregel te bieden. 

Rutgers van der Loeff stelde voor na vier maanden verblijf bij een dreigende 
ongewenste overplaatsing uit het pleeggezin de mogelijkheid van ondertoezicht
stelling te openen.*2 (Natuurlijk niet in geval van verenigingsvoogdij.) Zou de 
toevertrouwing aan de Raad niet geëigend zijn? Deze kan snel plaatsvinden. Ver
volgens zouden dan de pleegouders zich tot de rechter kunnen wenden met het ver
zoek de ouders te ontheffen. Het voordcel van de toevertrouwing boven hetgeen 
de N.V.P.-commissie voorstelt, is ook dat de pleegouders zich eenvoudig zelf tot de 
Raad kunnen wenden. 

De grond voor deze toevertrouwing zou zo geformuleerd moeten zijn, dat niet op 
de latere beslissing over het gezag wordt vooruitgelopen, in de geest van : 
'indien er een conflict bestaat over het verblijf van een kind tussen de ouders of 
voogd en de feitelijke verzorgers die sedert ten minste 6 maanden zorg voor hem 
dragen.' 

De conclusie luidt, dat wij hier een probleem hebben dat niet van grote omvang is, 
in de praktijk niet vaak conflicten geeft, maar dat toch een oplossing behoeft door 
betere wettelijke regeling.*3 

42. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 1967, no. 11, p . 234. 
43. In de Jurisprudentie troflen wij eenmaal een geval aan, nl. Rb. Roermond 26-7-1962 (niet 

gepubliceerd). De rechtbank spreekt over een zeer geslaagde plaatsing van een voogdijpupil in 
een pleeggezin, en noemt ook de feiten: de jongen volgt een technische opleiding, heeft daarna 
een goede werkkring met veel perspectief en geeft zijn pleegouders reden tot vreugde. De 
rechtbank meent dat de voogdijvereniging te lang had gewacht met de voogdij-overdracht en 
spreekt van een Ongerechtvaardigde weigering'. Het betrof een adoptie, die uiteindelijk wel tot 
stand kwam. 
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Wij zouden willen stellen, dat het in gevallen van kort-lopende voogdijen wense

lijk is de voogdij over te dragen, zodra het duidelijk is, dat een voldoende ingroei in 

het gezin is bereikt. 

Thans is men gewoon dit na omstreeks een jaar te doen. Zolang de wettelijke 

verzorgingsperiode twee jaar duurt, is dit wel een uitgangspunt. Als een kortere 

verzorgingsperiode mogelijk wordt, zou voogdij-overdracht vlak voor de adoptie

aanvraag het voordeel bieden, dat dezelfde rapporten kunnen worden gebruikt en 

daardoor een versnelling van de procedure verkregen, een van de belangrijkste 

desiderata van velen. 

In het adoptierecht van de Nederlandse Antillen, in werking getreden op ι juni 

1969 komt het voogdijvereiste - evenals in vele andere wetgevingen - niet voor. 

Men kan zich afvragen, welke de gevolgen van een afschaffing van het voogdij-

vereiste voor Nederland zouden zijn. 

Als voordelen kunnen worden genoemd : een sterke vereenvoudiging van de gang 

van zaken; concentratie van de beslissing; minder verschil met buitenlands recht; 

opheffing van het hier behandelde probleem van de rechtsingang van pleegouders 

zonder voogdij. 

Als nadeel zie ik de zwakke positie die de voogd, al dan niet ouder, in dat geval 

tegenover de pleegouders van zijn kind zou krijgen. Een contractueel beding geen 

adoptieverzoek te zullen indienen heeft nl. een zeer twijfelachtige juridische waar

de. Men zou de voogd een recht van tegenspraak kunnen toekennen. De rechter 

zou hiermee ongetwijfeld zeer ernstig rekening houden. Dit zou preventief werken 

op het indienen van voorbarige verzoeken. Men zou ook de eis van twee jaar ver

zorgingstijd kunnen handhaven alleen ingeval de pleegouders geen voogdij hebben. 

Dit alles overwegend, acht ik de voordelen van afschaffing van het voogdij-

vereiste groter. Een gezagsvacuüm behoeft dit niet mee te brengen. De pleegouders 

kunnen immers, in geval dit wenselijk is, ook dan tot voogd worden benoemd ge

durende de verzorgingstijd. 

De vijfjaar huwelijk 

Ad art. 2285 

De rechtsvergelijking en de research steunen deze eis. Wij achten handhaving daar
om van belang. Vele landen laten adoptie door ongehuwden wel toe. Hiertegen zijn 
pedagogische bezwaren in te brengen.44 

44. Vgl. de publikaties van Frijlmg-Schreuder en Rijksen over het onvolledige gezin. Ook 
buitenlandse research bevestigt dit. Zie bijv. Per Olav Tiller, 'Father absence and personality 
development in sailor families. A preliminary report' in: Recherches sur la famille, onder red. 
van Neis Anderson, Gottmgen 1957, p. 115-133. Peter Landolf, Kind ohne Vater. Ein psycholo
gischer Beitrag zur Bestimmung der Vaterrolle, Bern und Stuttgart. 
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NEDERLANDS ADOPTIERECHT IN DE TOEKOMST 

BESLUIT 

Aanvaarding van de in het voorgaande ontwikkelde gedachten omtrent wetgeving 
en praktijk van de adoptie, zou, naar wij menen, bijdragen tot een beter en sneller 
functioneren van de adoptie in ons land, en tot een betere aansluiting aan het recht 
van de ons omringende landen en het toekomstige adoptierecht in Europa en daar
buiten. 

Ter beoordeling van de zin van de adoptie kunnen wij het lot van adoptief
kinderen vergelijken met dat van onwettige kinderen bij de moeder, in internaten 
enz. De uitkomst is zéér gunstig voor de adoptie.*5 

Ook het lot van buitenlandse pleegkinderen wordt door adoptie bijzonder ver
beterd.46 Voor deze gevallen is meer eenheid in het adoptierecht van bijzonder 
belang. 

Na de voorgestelde verbeteringen kan de Nederlandse adoptie een ruimere bij
drage leveren tot het levensgeluk van kinderen uit bmnen- en buitenland, en hun 
adoptiefouders. 

De adoptie vormt een niet licht te overschatten onderdeel van de moderne wel
zijnszorg. 

45. Zie S Groth, Kmder ohne Familie. Das Schicksal des unehelichen Kindes in unserer 
Gesellschaft, München 1961, met name ρ lag; J . Pechstein, 'Kinder in Säuglingsheimen', 
Unsere Jugend 20 (1968), p . 538. Het laatste artikel geeft duidelijk de achterstand in sociale 
ontwikkeling weer bij zuigelingen, die langer dan zes maanden in een kinderhuis verblijven. 
Het boek van Groth toont aan dat vele ongehuwde moeders niet m staat zijn hun kinderen een 
stabiel opvoedingsmiheu te verschaffen. Ook in Nederland is dit uit vele dossiers in kinderzaken 
duidelijk. 

46. Zie interim-rapport Commissie Buitenlandse Pleegkinderen, april 1968. De voorstellen 
zijn door de minister aanvaard. De grens van 4 jaar voor het kind is m.i nuttig in verband met 
aanpassingsproblemen De leeftijdsgrens van 40 jaar voor de pleegouders ook Dat echter in de 
praktijk de pleegouders de kinderen op eigen kosten moeten gaan halen, acht ik voor Korea 
bijv. niet wenselijk. 
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ι. European convention on 
the adoption of children 

PREAMBLE 

The member States of the Council of Europe, signatory hereto, 
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its 

Members for the purpose, among others, of facilitating their social progress; 
Considering that, although the institution of the adoption of children exists in all member 

countries of the Council of Europe, there are in those countries differing views as to the prin
ciples which should govern adoption and differences in the procedure for effecting, and the legal 
consequences of, adoption, and 

Considering that the acceptance of common principles and practices with respect to the 
adoption of children would help to reduce the difficulties caused by those differences and at the 
same time promote the welfare of children who are adopted, 

Have agreed as follows. 

PART I. UNDERTAKINGS AND FIELD OP APPLICATION 

Article ι 
Each Contracting Party undertakes to ensure the conformity of its law with the provisions of 
Part II of this Convention and to notify the Secretary General of the Council of Europe of the 
measures taken for that purpose. 

Article г 
Each Contracting Party undertakes to give consideration to the provisions set out m Part I I I 
of this Convention, and if it gives effect, or if, having given effect, it ceases to give effect to any of 
these provisions, it shall notify the Secretary General of the Council of Europe. 

Article 3 
This Convention applies only to legal adoption of a child who, at the time when the adopter 
applies to adopt him, has not attained the age of 18, is not and has not been married, and is not 
deemed in law to have come of age 

PART II ESSENTIAL PROVISIONS 

Article 4 
An adoption shall be valid only if it is granted by a judicial or administrative authority (herem-
after referred to as 'the competent authority'). 

Article 5 
ι Subject to paragraphs г to 4 of this Article, an adoption shall not be granted unless at least 
the following consents to the adoption have been given and not withdrawn. 
a the consent of the mother and, where the child is legitimate, the father, or if there is neither 

father nor mother to consent, the consent of any person or body who may be entitled in their 
place to exercise their parental rights in that respect, 

b. the consent of the spouse of the adopter. 
2 The competent authority shall not. 

a. dispense with the consent of any person mentioned m paragraph 1 of this Article, or 
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b. overrule the refusal to consent of any person or body mentioned in the said paragraph i, 
save on exceptional grounds determined by law. 

3. If the father or mother is deprived of his or her parental rights in respect of the child, or at 
least of the right to consent to an adoption, the law may provide that it shall not be necessary to 
obtain his or her consent 

4. A mother's consent to the adoption of her child shall not be accepted unless it is given at 
such time after the birth of the child, not being less than six weeks, as may be prescribed by law, 
or, if no such time has been prescribed, at such time as, in the opinion of the competent authority, 
will have enabled her to recover sufficiently from the effects of giving birth to the child 

5 For the purposes of this Article 'father' and 'mother' mean the persons who are according 
to law the parents of the child. 

Article 6 
1. The law shall not permit a child to be adopted except by either two persons married to each 
other, whether they adopt simultaneously or successively, or by one person. 

2. The law shall not permit a child to be again adopted save in one or more of the following 
circumstances 
a. where the child is adopted by the spouse of the adopter; 
b. where the former adopter has died, 
c. where the former adoption has been annulled, 
</. where the former adoption has come to an end 

Article 7 
1. A child may be adopted only if the adopter has attained the minimum age prescribed for the 
purpose, this age being neither less than 21 nor more than 35 years 

2. The law may, however, permit the requirement as to the minimum age to be waived: 
a. when the adopter is the child's father or mother, or 
b. by reason of exceptional circumstances. 

Article 8 
1. The competent authority shall not grant an adoption unless it is satisfied that the adoption 
will be in the interest of the child. 

2. In each case the competent authority shall pay particular attention to the importance of the 
adoption providing the child with a stable and harmonious home. 

3. As a general rule, the competent authority shall not be satisfied as aforesaid if the difference 
in age between the adopter and the child is less than the normal difference in age between parents 
and their children 

Article g 
1. The competent authority shall not grant an adoption until appropriate enquiries have been 
made concerning the adopter, the child and his family. 

2. The enquiries, to the extent appropriate in each case, shall concern, inter alia, the following 
matters · 
a. the personality, health and means of the adopter, particulars of his home and household and 

his ability to bring up the child, 
b. why the adopter wishes to adopt the child, 
с where only one of two spouses of the same marriage applies to adopt a child, why the other 

spouse does not join in the application, 
d. the mutual suitability of the child and the adopter, and the length of time that the child has 

been in his care and possession ; 
e. the personality and health of the child, and subject to any limitations imposed by law, his 

antecedents, 
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J. the views of the child with respect to the proposed adoption ; 

g. the religious persuasion, if any, of the adopter and of the child. 

3. These enquiries shall be entrusted to a person or body recognised for that purpose by law 

or by a judicial or administrative body. They shall, as far as practicable, be made by social 

workers who are qualified in this field as a result of either their training or their experience. 

4. T h e provisions of this Article shall not affect the power or duty of the competent authority 

to obtain any information or evidence, whether or not within the scope of these enquiries, which 

it considers likely to be of assistance. 

AT tide 10 

1. Adoption confers on the adopter in respect of the adopted person the rights and obligations of 

every kind that a father or mother has in respect of a child b o m in lawful wedlock. 

Adoption confers on the adopted person in respect of the adopter the rights and obligations of 

every kind that a child b o m in lawful wedlock has in respect of his father or mother. 

2. When the rights and obligations referred to in paragraph 1 of this Article are created, any 

rights and obligations of the same kind existing between the adopted person and his father or 

mother or any other person or body shall cease to exist. Nevertheless, the law may provide that 

the spouse of the adopter retains his rights and obligations in respect of the adopted person if the 

latter is his legitimate, illegitimate or adopted child. 

In addition the law may preserve the obligation of the parents to maintain (in the sense of 

l'obligation d'entretenir and l'obligation alimentaire) or set up in life or provide a dowry for the 

adopted person if the adopter does not discharge any such obligation. 

3. As a general rule, means shall be provided to enable the adopted person to acquire the 

surname of the adopter either in substitution for, or in addition to, his own. 

4. If the parent of a child born in lawful wedlock has a right to the enjoyment o f that child's 

property, the adopter's right to the enjoyment of the adopted person's property may, notwith

standing paragraph 1 of this Article, be restricted by law. 

5. In matters of succession, in so far as the law of succession gives a child b o m in lawful 

wedlock a right to share in the estate of his father or mother, an adopted child shall, for the like 

purposes, be treated as if he were a child of the adopter born in lawful wedlock. 

Article 11 

I. Where the adopted child does not have, in the case of an adoption by one person, the same 

nationality as the adopter, or in the case of an adoption by a married couple, their common 

nationality, the Contracting Party of which the adopter or adopters are nationals shall facilitate 

acquisition of its nationality by the child. 

2. A loss of nationality which could result from an adoption shall be conditional upon posses

sion or acquisition of another nationality. 

Article 1 г 

ι. T h e number of children who may be adopted by an adopter shall not be restricted by law. 

2. A person who has, or is able to have, a child b o m in lawful wedlock, shall not on that 

account be prohibited by law from adopting a child. 

3. If adoption improves the legal position of a child, a person shall not be prohibited by law 

from adopting his own child not born in lawful wedlock. 

Article 13 

1. Before an adopted person comes of age the adoption may be revoked only by a decision of a 

judicial or administrative authority on serious grounds, and only if revocation on that ground is 

permitted by law. 

2. T h e preceding paragraph shall not affect the case of: 
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a. an adoption which is null and void ; 
b. an adoption coming to an end where the adopted person becomes the legitimated child of the 

adopter. 

Article 14 
When the enquiries made pursuant to Articles 8 and 9 of this Convention relate to a person who 
lives or has lived in the territory of another Contracting Party, that Contracting Party shall, if a 
request for information is made, promptly endeavour to secure that the information requested is 
provided. The authorities may communicate directly with each other for this purpose. 

Article is 
Provision shall be made to prohibit any improper financial advantage arising from a child being 
given up for adoption. 

Article 16 
Each Contracting Party shall retain the option of adopting provisions more favourable to the 
adopted child. 

PART III. SUPPLEMENTARY PROVISIONS 

Article ιγ 
An adoption shall not be granted until the child has been in the care of the adopters for a period 
long enough to enable a reasonable estimate to be made by the competent authority as to their 
future relations if the adoption were granted. 

Article 18 
The public authorities shall ensure the promotion and proper functioning of public or private 
agencies to which those who wish to adopt a child or to cause a child to be adopted may go for 
help and advice. 

Article ig 
The social and legal aspects of adoption shall be included in the curriculum for the training of 
social workers. 

Article го 
ι. Provision shall be made to enable an adoption to be completed without disclosing to the 
child's family the identity of the adopter. 

г. Provision shall be made to require or permit adoption proceedings to take place in camera. 
3. The adopter and the adopted person shall be able to obtain a document which contains 

extracts from the public records attesting the fact, date and place of birth of the adopted person, 
but not expressly revealing the fact of adoption or the identity of his former parents. 

4. Public records shall be kept and, in any event, their contents reproduced in such a way as 
to prevent persons who do not have a legitimate interest from learning the fact that a person has 
been adopted or, if that is disclosed, the identity of his former parents. 

PART IV. FINAL· CLAUSES 

Article 21 
ι. This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. 
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I t shall be subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall 
be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 

2. This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the 
third instrument of ratification or acceptance. 

3. In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the Convention shall 
come into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or 
acceptance. 

Article гг 
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of 
Europe may invite any non-member State to accede thereto. 

2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of 
Europe an instrument of accession which shall take effect three months after the date of its 
deposit. 

Article 23 
1. Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of 
ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which this Convention 
shall apply. 

2. Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or 
accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council 
of Europe, extend this Convention to any other territory or territories specified in the declaration 
and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give 
undertakings. 

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any 
territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in 
Article 27 of this Convention. 

Article 24 
1. Any Contracting Party whose law provides more than one form of adoption shall have the 
right to apply the provisions of Article 10, paragraphs 1, 2, 3 and 4, and Article 12, paragraphs 2 
and 3, of this Convention to one only of such forms. 

2. The Contracting Party exercising this right, shall, at the time of signature or when deposit
ing its instrument of ratification, acceptance or accession, or when making a declaration in 
accordance with paragraph 2 of Article 23 of this Convention, notify the Secretary General of the 
Council of Europe thereof and indicate the way in which it has been exercised. 

3. Such Contracting Party may terminate the exercise of this right and shall give notice 
thereof to the Secretary General of the Council of Europe. 

Article 25 
1. Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of 
ratification, acceptance or accession, or when making a declaration in accordance with para
graph 2 of Article 23 of this Convention, make not more than two reservations in respect of the 
provisions of Part II of the Convention. 

Reservations of a general nature shall not be permitted ; each reservation may not affect more 
than one provision. 

A reservation shall be valid for five years from the entry into force of this Convention for the 
Contracting Party concerned. It may be renewed for successive periods of five years by means of 
a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe before the expiration 
of each period. 

2. Any Contracting Party may wholly or partly withdraw a reservation it has made in 
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accordance with the foregoing paragraph by means of a declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, which shall become effective as from the date of its receipt. 

Aritele 26 
Each Contracting Party shall notify the Secretary General of the Council of Europe of the 
names and addresses of the authorities to which requests under Article 14 may be addressed. 

Aritele 2j 
1. This Convention shall remain in force indefinitely. 

2. Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this Convention by 
means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 

3 . Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary 
General of such notification. 

Article 28 
T h e Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
and any State which has acceded to this Convention of: 
a. any signature ; 
b. any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession ; 
c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 21 thereof; 
d. any notification received in pursuance of the provisions of Article 1 ; 
e any notification received in pursuance of the provisions of Article 2 ; 

ƒ . any declaration received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 23 ; 
g. any information received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 2 4 ; 
h. any reservation made m pursuance of the provisions of paragraph I of Art ic le25; 
:. the renewal of any reservation carried out in pursuance of the provisions of paragraph 1 of 

Article 25; 
j . the withdrawal of any reservation carried out in pursuance of the provisions of paragraph 2 of 

Article 2 5 , 
k. any notification received in pursuance of the provisions of Article 26 ; 
/. any notification received in pursuance of the provisions of Article 27 and the date on which 

denunciation takes effect. 
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convent

ion. 
Done at Strasbourg, this 24th day of April 1967, in English and in French, both texts being 

equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited m the archives of the 
Council of Europe The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified 
copies to each of the signatory and acceding States. 
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2. Inhoud van de twaalf grondregels over 
Interlandelijke adoptie van de adoptie van 
Genève 1957 

1. De adoptie is in de regel de beste vervanging van de verzorging door de eigen ouders of 
naaste verwanten van een kind; bij de toepassing hiervan dient men het welzijn van het 
kind tot uitgangspunt te nemen. 

а. Daar 'overplanten' van een kind van de ene samenleving in de andere verschillende risico's 
met zich meebrengt, is het beter eerst andere plannen te overwegen, voordat men besluit, 
een kind in een ander land te laten adopteren. 

3. Het is wenselijk, dat men in verschillende landen nagaat, of er nog kinderen zijn, die per
manent in internaten verblijven, terwijl zij nauwelijks familiebanden hebben. Onder deze 
kinderen zijn er, die voor adoptie in aanmerking zouden komen. 

4. Er moet nog meer aandacht besteed worden aan het zoeken van adoptief-ouders voor 
kinderen met geestelijke of lichamelijke gebreken en voor kinderen, die door hun afkomst 
moeilijk in het eigen land geadopteerd worden. 

5. Er is een uiterst zorgvuldig overwogen beslissing nodig, voordat men een kind van zijn 
bloedverwanten verwijdert; ieder ouder of ongehuwde moeder moet de gelegenheid hebben 
zich volledig te realiseren, wat de gevolgen zijn van een eventuele afstand. 

б. Degenen die voor het kind verantwoordelijk zijn, moeten geholpen worden om een duidelijk 
inzicht te krijgen in de betekenis van de adoptie in het andere land ; ook het kind moet voor
bereid worden om een geheel andere levenswijze; zonder deze voorzorgen kan men beter 
een interlandelijke adoptie achterwege laten. 

7. Voordat een adoptie geregeld wordt, moet een onderzoek worden ingesteld naar de ge
schiktheid van het pleeggezin en naar de afkomst en de geestelijke zowel als lichamelijke 
gesteldheid van het kind. Het onderzoek bij buitenlandse aspirant-adoptiefouders kan alleen 
met succes worden gedaan als deze geruime tijd in het land verblijven, als zij in onderzoek 
kunnen worden genomen door een maatschappelijk werker die hun cultuur kent en als er 
eerst een beoordeling van hen kan worden verkregen uit hun plaats van herkomst. 

8. Het proces van samenbrengen van kind en adoptief-ouders is een gedeelde verantwoorde
lijkheid van de instellingen die het onderzoek doen bij de adoptief-ouders en die verant
woordelijk zijn voor het kind, met deelname van een internationale gespecialiseerde instel
ling. Pleegouders en kind moeten zorgvuldig voor elkaar worden uitgezocht, waarbij ook 
op de godsdienst gelet moet worden. 

9. Er moet een proefperiode zijn van minstens zes maanden, waarin ouders en pleegkinderen, 
geholpen door een maatschappelijk werker die de verschillende cultuurpatronen kent, zich 
kunnen aanpassen, voordat de adoptie voltooid wordt. Bij oudere kinderen moet deze 
periode langer zijn. 

1 o. Voordat men het plan, een kind in het buitenland te laten adopteren, tot uitvoering brengt, 
dient men er zich van te vergewissen, dat alle vereiste papieren in orde zijn en dat het kind 
de nationaliteit van het nieuwe land kan verkrijgen. 

11. In het nieuwe land moet het kind beschermd worden, de waarde van het vroegere wettelijke 
toezicht (guardianship) dient onderzocht te worden, nu het kind zo ver weg is. Wettelijke 
verantwoordelijkheid voor het kind in het nieuwe land moet dadelijk tot stand worden ge
bracht. 

ia. Men moet erop toezien, dat de adoptie in beide landen officiële geldigheid verkrijgt. 
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3- Korte inhoud van de Concept-Conventie 
opgesteld door de Conferentie van Leysin i960 

(VOOR DE VOI LEDIGE TEKST ZIE EUROPEAN SEMINAR ON INTERCOUNTRY ADOPTION, U N I T E D 

NATIONS, G E N E V F i960) 

D e voorgestelde conventie zou van toepassing zijn, wanneer kind en adoptiefouders met dezelfde 
nationaliteit hebben of blijvend in verschillende landen woonachtig zijn (no. 2) 

Alleen de autoriteiten van het land van het gewone verblijf kunnen toestemming geven tot 
overtocht van het kind met het oog op adoptie (no. 3) . 

De voorwaarden betreffende het kmd en de vereiste toestemming (van zijn verwanten, voogd) 
dienen volgens de wet van het gewone verblijf van het kmd vervuld te zijn (no. 4) . 

De adoptie moet voorbereid worden door een goedgekeurde adoptie-mstellmg, die samen
werkt met een dergelijke instelling in het land van de adoptief-ouders (no. 5) . 

Vereist is voorts, dat de emigratie- en immigratievergunningen zijn verkregen (no. 5) , dat de 
autoriteiten van de nationaliteit van het kind, zo dit een andere is dan het land van zijn gewone 
verblijf, geraadpleegd zijn (no. 5) , de ouderrechten en plichten betreffende het kind moeten in 
zijn land opgeheven worden en overgedragen aan een wettelijk vertegenwoordiger (no. 6) . 

De aard van deze vertegenwoordiging wordt vastgesteld door de wet van het land van de 
adoptief-ouders (no. 6) Dit kan een adoptie-instellmg zijn of een andere organisatie. Dit laatste 
is te prefereren want het geeft een dubbele controle (no. 6 ) . 

Toezicht (guardianship) kan worden voortgezet (no. 6) . 
Adoptie wordt uitgesproken door de autoriteiten van het land van het gewone verblijf van de 

adoptief-ouders (no. 7) volgens de wet van deze verblijfplaats met betrekking tot de voorwaar
den waaraan adoptanten moeten voldoen (no. 8 ) . 

Een proefperiode en onderzoek van de adoptie-instelling zijn nodig vóór de uitspraak 
(no. 9 ) . 

De wettelijk vertegenwoordiger, eerder in 6 genoemd (te denken valt aan voogdij-instelling, 
Raad voor de Kinderbescherming aan wie het kind is toevertrouwd voor Nederland) moet toe
stemming geven (no. 9) . Daarna kan de adoptie worden uitgesproken (no. 10). 

D e adoptie dient bericht te worden aan de autoriteiten van het land van het kind onder 6 
genoemd en aan de wettelijk vertegenwoordiger (no. 11). 

Als adoptief-ouders en kind in één land hun gewone verblijf hebben, dan zijn alleen de autori
teiten aldaar bevoegd, in overeenstemming met no. 5 en no. 9 (no. 12) 

Banden met natuurlijke verwanten vervallen door adoptie (no 13). D e juridische band met de 
adoptief-ouders wordt beheerst door de wet van de adoptief-ouders, als hun land het nationale 
recht op hun personeel sfatuut toepasselijk acht , in andere gevallen de wet van het gewone ver
blijf van de adoptanten (no 14). 

Alle genoemde beslissingen in no. 6, 10, 12, dienen in alle betrokken landen erkend te worden 
(no. 15). 
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Summary 

In this book we try to give an insight in the development of an institution of law that shows an 
extraordinary growth in our days. 

After a period of prosperity in Ancient Rome where the adoption fulfilled specific aims that 
are connected with the social and cultural structures and needs of those times, we see a strong 
decline. 

In the nineteenth century the adoption survived in a number of countries but in limited and 
rigid forms, which go back to the 'Code Napoleon'. The influence of those restrictions has made 
itsclffelt till our time in the laws of some countries. (Chapter I ) . 

Especially in the twentieth century adoption presents itself as child adoption, first of all in the 
United States of America. In the age of the child the adoption is used in the interest of the child. 
Many countries revise their adoption laws, we see some tendencies among which an increasingly 
clear trend in the direction of 'adoptio plena', an adoption that gives the child all the rights of a 
child born oflawful marriage in the new family. 

In the Netherlands the adoption was not introduced till 1956. We can explain this through 
the fact that child welfare and foster care were al a rather high level, and also through the moral 
code : mother and child belong together. The late date of introduction gave the Netherlands a 
modern form of adoption. 

Research in other countries, especially the U.S.A. shows us something of the problems and 
results of adoption. (Chapter I I ) . 

When we observe how the new artificial families are formed, we find that most of the children 
concerned, are children of unmarried mothers. 

The question of the heredity of these children and their parents is important for the success of 
adoption and therefore for the adopters. 

A good child welfare adoption requires that the assistance given the mother in surrendering 
her baby, the selection of the adopters and the placement are the task of specialised agencies 
with expert personel. Too many different organisations are doing this work at the moment. 
For the social work involved a set of standards is being prepared. This might be an aid for those 
engaged in this work. The preparation of the adoption order entails the interviews of the board 
for child welfare and the advice of the central board of adoption. (Chapter I I I ) . 

In the next chapter we deal with the application of the law by the Courts. In this we follow 
closely the articles of the law (art. 227 etc. Civil Code of the Netherlands, Book i).We discuss the 
jurisprudence of the first twelve years of the law and some legal questions on which the Courts 
have not yet been able to give their opinions. (Chapter IV). 

When we consider the future of the adoption law of the Netherlands it is useful to look at this 
law, against the background of the development in other European countries and the European 
treaties on adoption. For an institution with so many international points of contact, it is espe
cially desirable to meet a demand with would have to be met anyway: to discuss the law of the 
future in connection with laws of other countries, in the interest of the growing unity of law. 
(Chapter V). 

Research on adoption results, comparative law and critical analysis of the Dutch law, result in 
some wishes for the future. We mention here the abolition of the prohibition for parents and 
grand-parents to adopt their own child or grand-child, relaxation of some conditions, e.g. the 
probationary period of two years, and a belter preparation of internal and intercountry adopt
ion. Current issues as the immigration of Korean and Vietnamese children arc connected with it. 
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SUMMARY 

In Dutch law we still meet with traces of the view, that adoption should only be intended for a 
limited number of cases. We recommend adjustment of several regulations in connection with 
the increasing appreciation for adoption. 

The procedure itself can be accelerated a good deal by a better preparation of the adoption 
process. 

Limitation of the number of recommendations to the court is desirable. 
Symptoms in present day culture lead us to expect, that there will be an increasing use of 

adoption in the near future. In the general striving after human welfare adoption has an impor
tant though not spectacular part to play. (Chapter VI) . 
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Stellingen 

ι. Het is niet wenselijk - mede gezien de daling van de gemiddelde huwelijks
leeftijd - dat de jeugdige gehuwde in alle opzichten van rechtswege meerder
jarig is. Met name kan de jeugdige er belang bij hebben, dat de rechter de 
mogelijkheid zou hebben het kinderstraf- en -strafprocesrecht toe te passen 
(art. 77* W.V.S., art. 486 Sv.). 

2. Het is wenselijk een regeling op te nemen in de wet, die het mogelijk maakt 
dat een minderjarige, aan wie door een gezagdragende ouder toestemming 
tot een huwelijk wordt geweigerd, zich tot de rechter wendt. Het criterium 
voor de eventueel alsnog te verlenen rechterlijke toestemming zou kunnen 
zijn de vaststelling, dat de weigering kennelijk onredelijk is. Vgl. België, art. 
i6obisB.W. en Duitsland, Ehegesetz § 3. 

3. De ook in de Proeve voor een nieuwe Grondwet gehandhaafde consequenties 
van ontzetting van de ouderlijke macht op het gebied van het kiesrecht, dienen 
te worden afgeschaft. 

4. De term 'koning' in de betekenis van 'regering' is verouderd en wordt ten 
onrechte in de Proeve voor een nieuwe Grondwet gehandhaafd. 

5. Scheiding tussen de voorlichting aan de rechter in strafzaken en reclassering 
als maatschappelijke hulpverlening is wenselijk. Deze taken dienen te worden 
opgedragen aan afzonderlijke instellingen. 

6. Indien de veroordeelde ziek wordt tijdens de gespreide tenuitvoerlegging van 
de straf van arrest, moet aangenomen worden dat de termijn van twee maanden 
binnen welke de tenuitvoerlegging moet zijn voltooid, niet doorloopt. 

7. Het is wenselijk, dat Nederland het adopticverdrag van Straatsburg en het 
Haags Adoptieverdrag ratificeert. 

8. De voogdij aan een instelling opgedragen na ontzetting van een gehuwde 
vrouw wordt niet krachteloos door een later geslaagde ontkenning van de 
wettigheid door de echtgenoot, (vgl. H.R. 12-2-1953, N.J . 1953, 249: 'een over 
een kind als wettig kind opgedragen voogdij en toeziende voogdij verliest haar 
kracht zodra het kind als overspelig geldt') 



g. De woorden 'binnen het raam van het algemeen belang', gebezigd bij de 
taakomschrijving van de commissaris van de naamloze vennootschap in art. 50 
W.v.K. (Ontwerp Commissie-Verdam) dienen overeenkomstig het S.E.R.-
advies te worden geschrapt. De Memorie van Toelichting dient echter zó 
gesteld te worden, dat voorkomen wordt, dat door middel van wetshistorische 
interpretatie later a contrario geconcludeerd zou worden, dat de vennoot
schapsorganen geen rekening behoeven te houden met andere belangen dan 
het belang van de vennootschap. 

10. De wet dient te bepalen welke rechtsvormen voor grote ondernemingen zijn 
toegelaten. 

11. De erkenning van de adoptie in het Friese recht tijdens de Republiek hangt 
samen met de bijzondere invloed van het Romeinse recht in Friesland. 

12. Een onderzoek is wenselijk naar de vraag of legalisering van het te 'vondeling' 
leggen zoals in Frankrijk bestaat, de kindermoord zou kunnen doen afnemen. 

13. Instellingen die opname ter adoptie van noodlijdende buitenlandse kinderen 
in Nederland bevorderen, behoren gesubsidieerd te worden. 

14. Veelvuldig voorkomende geslachtsnamen missen hun onderscheidend karakter 
en geven daardoor aanleiding tot verwarring. Kosteloze naamsverandering 
verdient voor deze categorie aanbeveling. 






