“Jeukende Billekes”

In Nederland is het zo geregeld dat kinderen van getrouwde ouders automatisch de
achternaam van de vader krijgen. Sinds
1998 mogen ouders er echter ook voor
kiezen om het kind de achternaam van de
moeder te geven.
In de praktijk wordt daar maar zeer beperkt gebruik van gemaakt. Toch is er kennelijk behoefte aan verruiming.
De Tweede Kamer heeft recent, naar aanleiding van een petitie, namelijk ingestemd
met de mogelijkheid om kinderen een dubbele achternaam te geven. Zowel de achternaam van de moeder als van de vader
zal dan gecombineerd de nieuwe achternaam van het kind worden.
Dochter Saskia van Henk de Vries en Jolanda Beckers wordt dan Saskia de Vries
Beckers; of andersom natuurlijk.
In vele andere West-Europese landen bestaat deze mogelijkheid al veel langer en
Nederland past haar wetgeving op dat gebied aan.
Ik vind het een leuk idee, die dubbele achternaam. Deze nieuwe mogelijkheid zal
ook ongetwijfeld de nodige discussies tussen
aanstaande ouders voorkomen en de ge-

lijkwaardigheid tussen
partners benadrukken.
Maar wanneer ik er wat
langer over nadenk, zie
ik wel moeilijkheden.
Het wetsvoorstel regelt
bijvoorbeeld niets over
de volgorde van de namen; dat mag iedereen zelf bepalen. Wat wel vast staat is dat er
niet meer dan twee namen gegeven mogen
worden.
Voor de eerste generatie kinderen die onder het nieuwe naamrecht vallen is het dus
niet ingewikkeld. Nu is dat in het voorbeeld
van Jeuke en Billekes natuurlijk snel bekeken; als daar al gekozen zou worden voor
de dubbele achternaam.
Als de generatie met een dubbele achternaam echter zelf ook kinderen krijgt, wordt
het al ingewikkeld, want dan zijn er ineens
12 (!) mogelijke achternaam-combinaties
voor de nieuwe nakomeling.
Daar moet dus een keuze uit worden gemaakt en kan in sommige gevallen bovendien leiden tot de noodzaak voor een IDkaart op A5 formaat.
Het beestje bij zijn naam noemen kan dus
een ingewikkelde kwestie worden in de
nabije toekomst met al die mogelijke combinaties. Laten we in elk geval hopen dat
de zoon van Jan en Mien niet opnieuw een
Billekes tegenkomt.
En al helemaal dat hun eventuele kleinzoon vervolgens een Linda met de gecombineerde achternaam ‘Heel Dikke’ tegen
het lijf loopt…
De ellende voor het nageslacht zou niet te
overzien zijn!
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Op de basisschool was
het al een dankbaar
woordgrapje. Jan Billekes trouwt met Mien
Jeuke. In de huwelijksakte staat de naam van
Mien Billekes ... .
U snapt hem wel.
Flauw, maar stiekem toch ook wel een
beetje grappig. Gelukkig is het zoontje van
Jan en Mien deze schaamnaam bespaard
gebleven onder de huidige wetgeving. Een
ophanden zijnde wetswijziging kan daar
echter voor zijn eigen nageslacht verandering in brengen.

