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Stellingen van Egbert Wolleswinkel bij zijn dissertatie Nederlands adelsrecht,
Universiteit Maastricht 5 dec. 2012
1.

Adeldom ontbreekt ten onrechte onder de in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden opStatuut v. h. Koninkrijk der Nederl., art. 3, lid 1d
gesomde aangelegenheden van het koninkrijk.

2.

Het schrappen van de bepaling betreffende adeldom uit de grondwet ging voorbij aan het constiGrondwet 1983, add. art. XXV
tutionele karakter van het adelsrecht.

3.

Bij de wijziging in 1998 van het artikel in het Burgerlijk Wetboek dat (huwelijks)partners de bevoegdheid geeft tot een sekseneutrale gebruiksmogelijkheid van de geslachtsnaam, is verzuimd
de zinsnede ‘op de in het verkeer gebruikelijke wijze’ te handhaven. Hierdoor is sindsdien bij de
keuze van een combinatie van partnernamen geen onderscheid meer zichtbaar met samengestelde
BW, art. 1:9
geslachtsnamen als het koppelteken wordt weggelaten.

4.

Het ontbreken van adellijke titulatuur in de cumulatieve opsomming van authentieke gegevens in
het Besluit Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens belemmert de overheid in zijn
verplichting deze titels en predikaten te vermelden op alle officiële documenten.
Wet op de adeldom, art. 5; Besluit GBA, art. 58a, bijlage 1d, lid 1

5.

Artikel 3 van de Wet op de adeldom, waarvan toepassing door de minister in 1994 uitzonderlijk
werd geacht, heeft door een ook binnen de Nederlandse adel gewijzigde huwelijksmoraal inmiddels de verwachte sterfhuisconstructie van de wet voorkomen.
Handelingen I, 1993-1994, 1474-1477

6.

De ongelijkheid, die erfelijke adeldom creëert, is van een andere orde dan die welke de Staatkundig Gereformeerde Partij instandhoudt door aan vrouwen passief kiesrecht te ontzeggen.
HR 09. 04.2010, LJNnrs. BK4547/4549 (08/01354+01394) en EHRM 10.07 2012, 58369/10

7.

Publiekrechtelijke lichamen geven veel geld uit om een op het bedrijfsleven geïnspireerd logo te
laten ontwerpen. Zij schenken vaak onvoldoende aandacht aan het hun vanouds toekomende recht
op kosteloze verlening bij koninklijk besluit van een wapen met kroon.
SB van 24 dec. 1814, nr. 32; KB van 23 april 1919, nr. 181; KB van 21 okt. 1977, nr. 15

8.

Nieuwe inwoners van het dorp Renswoude, dat in het midden van de zeventiende eeuw werd gesticht op erfpachtgrond met recht van naasting van de kasteelheer, ontsnapten aan inning van het
recht van de dertiende penning doordat omzetting van het naastingsrecht uitbleef.
Wet opheffing dertiende penning (Stb. 1984, 443); Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 206-217;
Egbert Wolleswinkel, Dorpsstraat ons dorp (2009), 25-33

9.

De omvang van het bewaard gebleven brievenarchief van Godart Adriaan van Reede van
Amerongen geeft een enigszins vertekend beeld van zijn importantie als ‘makelaar’ van de koning-stadhouder. Naar de inhoud lijkt die van zijn neef Johan van Reede van Renswoude en diens
zoon Frederik, die zeer prinsgezind waren, groter te zijn geweest.
NNBW 3 (1914); Coen Wilders, Dienstbaarheid uit eigenbaat, diss. Amsterdam 2010

10. In de kunsthistorische lexica wordt al sinds 1867 ten onrechte volgehouden dat de zeventiendeeeuwse portretschilderes Aleyda Wolfsen, die een navolgster was van de Haagse schilder Caspar
Netscher, een Zwolse moeder van vijftien kinderen was in plaats van haar gelijknamige Haagse
achternicht, die ongehuwd bleef en met haar moeder en broer getuige was bij de doop van meerwww.vrouwenlexicon.nl/Wolfsen
dere kinderen van de schilder.
11. De Nederlandse adelscultuur verdient opgenomen te worden op de nationale lijst van het UNESCO Verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed.
Ileen Montijn, Hooggeboren (Amsterdam 2012); www.traditie.nl

