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§ 1. BEGRIP EN HISTORIEK VAN HET PSEUDONIEM 

1. Begrip van het pseudoniem - In het gewone spraakgebruik defi
nieert men het pseudoniem als de aangenomen naam waaronder iemand in 
de openbaarheid treedt ( 1). 
In de juridische literatuur vindt men meerdere definities die wezenlijk niet 
erg van elkaar verschillen, en die tegenover de definitie uit het dagelijkse 
taalgebruik slechts gekenmerkt worden door een grotere presiesheid. In 
Frankrijk is volgende, door het hof van Parijs (2) geformuleerde, en door 
het hof van cassatie hem omen (3) definitie algemeen gangbaar: , ,Le 
pseudonyme est un nom de fantaisie librement choisi par une personne 
pour masquer au public sa veritable personnalite en fonction d'une activite 
particuliere. ' ' ( 4) 
Deze definitie, in Frankrijk algemeen aanvaard ( 5) zal ons tot uitgangs~ 
punt dienen, aangezien de Belgische juridische literatuur geen definitie 
geeft ( 6) of een zeer fragmentaire definitie vooropstelt (7). 

In Duitsland spreekt men naast het pseudoniem ook van een schuilnaam 
(Deckname), wanneer het niet de bedoeling is een persoon door een 
aangenomen naam te individualiseren op een bepaald aktieterrein (dan is 
er een pseudoniem), maar wanneer bedoeld is door het aannemen van een 

(1) Grote Winkler Prins, 1972; Encyclopaedia Brittannica, tw. Anonymous and pseudonymous 
Literature. 
(2) Paris, 25 oktober 1961, Ann., 1962, 108; J.C.P., 1961, II, 12377. 
(3) Cass. civ., 23 februari 1965,Ann., 1967, 333;Dall. Hebd., 1965,387. 
(4) Vgl. R.P.D.B., tw. Nom et prenom, nrs. 6 en 286. 
(5) LINDON, Une creation pretorienne: les droits de Ia personnalite, Paris, 1974, nr. 238. Cf. voor 
Duits1and: PALANDT, Burgerliches Gesetzbuch, Miinchen, 1975, 34e dr., nr. 4 bij par. 12 BGB. 
(6) HUMBLET, L., Traite des noms, des prenoms et des pseudonymes dans le droit civil, commercial, 
criminel, public, administratif et notarial, Paris-Liege, 1892, nr. 392 e.v. 
(7) Pand. B., tw. Nom, nr. 581; Pand. B., tw. Faux Nom, nr. 19-20; DE PAGE, H., Traite 
elementaire de droit civil beige, Brusse1, 1969, 3e dr., I, nr. 273 infine. 
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andere dan de eigen naam anoniem te blijven. De Franse noch de Belgi
sche rechtsleer kennen dit onderscheid (8), en het lijkt ook niet nodig het te 
consacreren, aangezien het feit dat men een andere dan de eigen naam 
aanneemt, juridisch relevant te noemen is en niet zozeer de doelstellingen 
die de persoon daarmee nastreeft. Het feit ook dat men een schuilnaam 
aanneemt en onder die schuilnaam naar buiten treedt, houdt een indivi
dualisatie van dat optreden in zich ; aan het feit of de ware identiteit meteen 
wordt bekendgemaakt kan geen andere draagwijdte worden toegekend, 
dan dat de persoon die anoniem blijft, zijn rechten niet zelf zal uitoefenen 
op zijn auteursrechtelijk beschermd werk, zolang hij anoniem blijft, doch 
dat zijn , , uitgever'' zulks zal doen (9). 

2. Vooraleer evenwel de elementen van het pseudoniem nader te onder
zoeken, mag wellicht eerst even nagegaan worden waarom mensen een 
pseudoniem voeren en sinds wanneer het pseudoniem zijn intrede deed in 
de geschiedenis. 

3. Redenen waarom van de vermelding van de eigen naam wordt afgezien 
en een pseudoniem wordt aangenomen - Allereerst denkt men hier aan 
mode-overwegingen, wat vooral tot uitdrukking komt in de show-busi
ness : Engels klinkende-namen Yoor zangers_(W'ill Tura:::::: Arthur "Blanc
kaert), Spaans klinkende namen voor leiders van dansorkesten die be
paalde Zuidamerikaanse dansen spelen (Pepe Luis, Malando)(lO), Ita
liaans klinkende namen voor goochelaars (Houdini = Erich Schwartz) of 
Amerikaans klinkende, van een bijnaam voorziene namen voor jazz
musici (Cannonball Adderley= Julian Edwin). Hieruit blijkt dat de artiest 
door het kiezen van een naam wil aansluiten bij de onder het publiek 
levende voorstellingen en vooroordelen in verband met de klank van een 
naam, die geassocieerd wordt met de echte of vermeende vermaardheid 
van bepaalde nationaliteiten op een welbepaald terrein. Kan men een goed 
alpenhoomblazer zijn in de ogen van het publiek als men Jozef Jans_sens 
heet en uit Antwerpen komt? 
Soms wil men een goed omschreven, onderscheidende naam voeren die 
veel beter zal aanslaan bij het publiek (Saint-John Perse =Alexis Saint
Leger) of neemt men een pseudoniem aan omdat de minder goed klin
kende of banale naam het voorstellingsbeeld dat de artiest bij het publiek 
wil opwekken, niet toelaat (Pierre Frenay =Pierre Laudenbach; Pierre 
Esterel = Charles Martin; Bruce Lee= Lee Hsiao Lung). In een aantal 

(8) R.P.D.B., tw. Nom et prenom, nr. 286 e.v.; HUMBLET, o.c., nr. 392; LINDON, o.c., nr. 238. 
(9) Art. 7, Wet 22 maart 1886 op het auteursrecht. 
(10) Paris, 19 januari 1962, J.C.P., 1962, II, 1205. 
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gevallen wordt een pseudoniem gekozen omdat leden van de familie reeds 
in hetzelfde vakgebied vermaardheid verwierven. Aldus in de zaak Fran
cined(ll): hier vorderde Francis Contandin, die zich Francined noemt en 
de broeris van dekomiekFernandel, 45.000 FF. en bekwamhij dezeook 
als schadeloosstelling.omdat hij in een film als de broer van Fernandel en 
niet onder zijn eigen pseudoniem werd aangeduid. Soms is het de be
doeling van een pseudoniem om verwarring uit te sluiten(l2). Maar het 
gebeurt ook dat op het pseudoniem van een familielid geteerd wordt om 
gemakkelijker bekendheid te verwerven (Maurice Sand, zoon van George 
Sand= Maurice Dudevant) (13). 
In vele gevallen wordt met het voeren van een pseudoniem een zekere 
anonimiteit nagestreefd (bv. James Herriot; Emile Ajar, prix Goncourt 
met 'La vie devant soi'). Hierbij spelen vaak zekerheidsmotieven, vooral 
wanneer het gaat om debutanten in de openbaarheid. Men wil de bur
gerlijke naam niet met de last van een mogelijk faliekant uitdraaiende 
artistieke carriere belasten en de weg terug in een ander beroep voor de 
uitoefening onder de eigen naam vrijhouden. Men wil dus tijdelijk de ware 
identiteit verbergen. Zo debuteerde Felix Timmermans met de dicht
bundel Door de dagen onder de naam Poll eke van Mehr. 

Minder frekwent zijn nationalistische overwegingen (Kardinaal Minds
zenty = Josef Pehm) of godsdienstige redenen (Mohammed Ali= Cassius 
Clay). 

4. Geschiedenis - W anneer pseudoniemen precies in gebruik zijn ge
komen is niet geweten. In de romeinse keizerstijd schijnen zij occasioned 
te zijn gebruikt. Men zie b. v. Heautontimorumenos van Publius Terentuis 
Afer. Ook kunnen twee vindplaatsen uit Justinian us' Codex met het 
gebruik van pseudoniemen in verband worden gebracht(14). Sommigen 
menen dat het gebruik stamt uit de naamgeving van (Italiaanse) renaissan
ce-kunstenaars (15). Hiertegen kan worden ingebracht dat juist in die 
periode de familienaam gecombineerd met een vaste voornaam algemeen 
ingang begon te vinden, maar dat dit zeker niet zo was in aile lagen van de 
bevolking. Ook hebben de meesten van de renaissance-kunstenaarsnamen 
het uitzicht van volkse roep- of scheldnamen en kan men uit het bestaan 
van meerdere namen voor eenzelfde kunstenaar afleiden dat de mid-

(11) Trib. Seine, 19 februari 1955, J.C.P., 1955, II, 8678 met noot PLAISANT, R. 
(12) Vo1gens Voorz. Rb. Antwerpen, 12juni 1964,J.T., 1965,231, The Beatles, de enigereden 
waarom een pseudoniem wordt aangenomen ! 
(13) T.G.I. Paris, 2 maart 1973, (Verschuren en Verschuren junior), Dall. Hebd., 1973, 320, met 
noot Lindon. 
(14) C., IX, 25 De mutatione nominis en C., VII, 14, 10, De ingenuis manumissis. 

(15) NEPVEU, Du pseudonyme, J.C.P., 1961, Doctr., 1662. 
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deleeuwse idee van anonimiteit van de kunstenaar nog nawerkte en dat de 
kunstenaarsnaam de betiteling, de uitdrukking van de erkenning van het 
publiek was van de - meestal utilitaire - waarde van het kunstwerk. 
Vaak worden kunstenaars genoemd naar hun geboorteplaats (Cor
reggio= Antonio Allegri, Caravaggio =Michelangelo Merisi, 11 Par
migianino = Mazzola Girolamo Francesco Maria, V eronese = Paolo Ca
liari). Zo heeft Fra Bartolomeo ( = Baccio della Porta) ook de namen 
Fattorino (de makelaar) naar het beroep van zijn ouders ofFra Bartolomeo 
della Porta ( omdat hij dicht bij de San Pietro Gallatinipoort te Firenze 
woonde) gekregen. Dat het om bijnamen gaat blijkt wellicht het duide
lijkst als men weet dat deze kunstenaars slechts zelden hun werk signeer
den en dan nog haast nooit met het pseudoniem en dat sommige namen 
ontleend zi jn aan persoonlijke karakteristieken: Brorizino (de don
kerhuidige) = Angelo di Cosimo di Mariano, Giorgione (grote 
Giorgio)= Giorgi() da Castelfranco, Sebastiana del Piombo (de zegel
bewaarder) =Sebastiana Luciani. 
Dat het pseudoniem van de kloostemaam zou kunnen stammen ( 16), is een· 
stelling die evenmin kan worden bewezen. 
Weet men dus niet wanneer het gebruik precies is ontstaan- hoe kwalifi
ceert men b. v. het latiniseren van hun naam door de humanisten en 
geleerden der renaissance? -, vast staat dat op het einde van de 16e en in 
het begin der 17e eeuw het gebruik van pseudoniemen vrij algemeen 
in gang had gevonden ( 17), deels ook omdat men door het aannemen van 
een pseudoniem de anonimiteit kon bewaren en zo min of meer veilig 
deelnemen aan de politieke en religieuze controverse uit de tijd. Veilig 
was men dan nog niet helemaal, gezien wat gebeurde met de vermoede
lijke schrijver en de uitgever der Marprelate Tracts (1588-1589) door 
Martin Marprelate, waarin het Engelse episcopaat werd aangevallen. De 
vermoedelijke auteur werd gehangen, de drukker ging de gevangenis 
in(18). 

5. Elementen der definitie - Uit de hierboven gestelde definitie kan 
men volgende elementen afleiden: een pseudoniem is een naam, met 
fantasiekarakter, wat inhoudt dat hij voldoende moet individualiseren, 
t.t.z. geen inbreuk mag maken door verwarringstichting op bestaande 
persoonsnamen of pseudoniemen. Bovendien moet die naam vrij door de 
drager ervan zijn gekozen, is er steeds enige camouflage van de ware 

(16) NEPVEU, o.c., J.C.P., 1961, Doctr., 1662. 
(17) Zie: Vincentius Placcius, Theatrum anonymorum et pseudonymorum, 2 vol., 1708. 
(18) Encyclopaedia Britannica, tw. Marprelate Tracts. 
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persoonlijkheid en wordt bet pseudoniem op een beperkt aktieterrein 
gebruikt. 

6. Het pseudoniem is een naam - De naam wordt door bet recbt gede
finieerd als bet basiskenteken voor de identifikatie van de persoon, bet 
onderscbeidingsteken dat de drager ervan individualiseert in de maat
scbappij. Deze officiele aanduiding is een maatregel die zowel in bet 
belang van de persoon zelf werd genomen als in bet belang van de 
samenleving waartoe bij beboort(19). 
Het pseudoniem is essentieel een naam, docb met een fantaisiekarakter. 
Hieruit volgt dat twee voorwaarden aan bet pseudoniem moeten worden 
gesteld. 
Objectief criterium is dat bet moet gaan om een uitspreekbaar woord dat 
naar zijn aard als naam denkbaar is en dienstig om de voorstelling van een 
welbepaald persoon te wekken (20). Sommige anagrammen of woordte
kens door auteurs gebruikt zijn onuitspreekbaar en dus ook niet van aard 
om bij bet publiek de idee van een naam als bindteken tussen persoon en 
werk te wekken. Aldus gebruikte Hans Jacob Christo£ von Grim
melsbausen bet woord , ,Ucceeceffggbilllmmnnoorrfffyuw''. Tijdens zijn 
leven was mogelijk nog bekend dat bet bier de auteur der Simplicissimus 

. betrof, thans is dit feit nog slecbts aan enkelen bekend. Dat bet gebruikte 
woord als naam denkbaar moet zijn en van aard dm een voorstelling van 
een bepaald persoon te wekken, spreekt baast vanzelf. Het pseudoniem 
moet een individualisatie toelaten en dus ook vatbaar zijn voor exclusieve 
toeeigening. Niet denkbaar als naam en ondenkbaar als vastlegging van 
een verband tussen een persoon en zijn ontplooiingssfeer in bet publiek 
zijn tonen of klanken en geuren. Hetzelfde geldt trouwens mutatis mutan
dis ook voor warenmerken(21). 
Ook generieke benamingen of titeloniemen als medicus, nemo, of 
courante voornamen zijn als pseudoniem ongeschikt(22). Wel kunnen 
meerdere voornamen samen gebruikt worden als pseudoniem(23). Het
zelfde geldt voor initialen die binnen de contekst van bet ter publikatie 
bestemde medium niet toelaten een persoon met zekerbeid te individuali-

(19) R.P.D.B., tw.Nom etpninom, nr. 1 ;Pand. B., tw.Nom, nr. 1; RIGAVX-TROVSSE,Lescrimes et 
lesdelits, N, Brusse1-Parijs, 1964, art. 231, biz. !37-!38; DE PAGE, o.c., I, nr. 272-273. 
(20) BARTELS, E., Der Schutz des Pseudonyms, Diss. Greifswals, biz. !3-I4. 

(21) WICHERS HOE1'H, L., Kart Commentaar op de Benelux Merkenwet, Zwolle, 1970, biz. 43. 
(22) Anders zo de voornaamorigineel is: Soraya: Voorz. T.G.I. Seine, 14 oktober 1960, Gaz. Pal., 
1961, I, I7; BVerfG, 14 februari 1973, GRUR, 1974, 44; Romy: OLG Miinchen, 23 ju!i 1959, 
UFITA, Bd. 30, 110. 
(23) Paris, 19 januari 1962, J.C.P., 1962, I2508 met noot NEPVEU, Pepe Luis; ROSENTIIAL-BOH
NENBERG, Biirgerliches Gesetzbuch, Kiiin, 1965, nr. 51 bij par. 12 B.G.B. 
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seren en voor drukkerstekens, zoals bijvoorbeeld een zwart vierkantje. Dit 
alles zijn anonimiteitstekens en geen pseudoniemen (24). 
Subjectief criterium is dat de drager zich moet willen betekenen met een 
naam in functie van een bepaalde activiteit. Die naam moet door meerma
lig of manifest gebruik en bekendmaking aan een grotere groep van 
personen bekendheid verworven hebben. Voor een bepaalde activiteit 
wordt een nieuwe betiteling van de eigen persoon gekozen. Anders dan 
voor de combinatie van voornaam en familienaam die op afstamming 
steunt en met een persoon wordt verbonden door en vanaf zijn geboorte, 
wordt het pseudoniem op een bepaald ogenblik gekozen en verworven en 
is vereist dat door bekendmaking in verband met en door een bepaalde 
activiteit het pseudoniem zich bij het publiek doorzet en daardoor een 
exclusief bezit van de drager wordt, beschermd tegen usurpatie. Hoeveel 
keer een pseudoniem moet worden gebruikt, hoe dit gebruik moet zijn en 
hoe groat de groep van personen dient te zijn waarin bekendheid werd 
verworven, is een feitenkwestie. Niet uitgesloten kan worden dat het 
pseudoniem als zodanig op een bepaald ogenblik wordt bekendgemaakt en 
vastgelegd, zoals bijvoorbeeld bij de aanneming van een kloosternaam 
gebeurt(25). Een eenmalig duidelijk en ondubbelzinnig gebruik van het 
pseudoniem zal dan volstaan, bijvoorbeeld de publikatie van een boek 
onder een bepaald pseudoniem. 
Is er niet zo'n duidelijk afgebakend ogenblik waarop het pseudoniem werd 
aangenomen, dan heeft dit nog geen belang wanneer maar een voldoende 
lange periode kan worden aangeduid gedurende dewelke het pseudoniem 
werd gevoerd. Uit dit laatste feit wordt dan meestal de vertrouwdheid van 
het publiek met het pseudoniem afgeleid, wat voorwaarde voor de be
scherming is (26). Niet is echter vereist dat de titularis onder dit pseudo
niem een bekendheid zou hebben verworven, die het milieu waarbinnen 
de aktiviteit wordt uitgeoefend, zou overstijgen(27). 

7. Het pseudoniem is een vrij gekozen naam - Het pseudoniem is een 
vrij gekozen naam, het duidt niet op afstamming. Via het aannemen van 
een pseudoniem kan men niet een naam voor zich verwerven, die men niet 
langs de normale weg kan dragen, indien de gerechtigde op die naam er 
zich tegen verzet. Zo kan het overspelig kind de naam van zijn vader niet 

(24) DUPLAT, G., Le journal. Sa vie juridique. Ses responsabilites civiles. Le droit de reponse, 
Parijs-Brussei, 1929, 2e dr., biz. 86; HUMBLET, o.c., biz. 312. 
(25) Waarover hiema, nr. 10. 
(26) Cass., 11 februari 1935, S., 1935, I, 163. 

(27) Cass. civ., 19 februari 1975, (Lova Moor), Dall. Hebd., 1975, Jur., 411, noot R.L. 
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aannemen als pseudoniem(28), zo kan de zoon die eenzelfde carriere 
opbouwt als zijn vader zich niet gerechtigd achten diens pseudoniem aan 
te nemen (29). 
Uit deze karakteristiek volgt ook dat het pseudoniem nooit enig officieel 
karakter krijgen kan, en als dusdanig in de plaats van of naast de fami
lienaam zou komen, indien de door de wet voorziene procedure daartoe 
niet werd gevolgd. Aldus kan de recruut niet vorderen om onder zijn . 
schuilnaam in de verschillende militaire bescheiden te worden ingeschre
ven(30), hoewel dit wel kan bij het vreemdelingenlegioen(31). Ook kan 
de toevoeging van het pseudoniem, dat uit een voornaam bestaat, aan de 
voornamen die in de geboorteakte staan, niet door de rechtbank worden 
bevolen, wanneer de administratieve procedure niet plaats vond(32). 
Maar het pseudoniem en de spotnaam kunnen wei ter informatie in 
verscheidene officiele akten worden opgenomen, wanneer ditduidelijk 
wordt aangegeven(33). 
Deze regel wordt minder streng gehanteerd wanneer het gaat om person en 
die onder hun pseudoniem enige bekendheid hebben verworven en er geen 
frauduleus verdoezelen van de eigen naam is geweest (34). Aldus is er 
geen valse naamdracht (art. 231 Sw.) zo men zich onder zijn pseudoniem 
in een hotelregister laat inschrijven (35). Zo is geldig opgericht de com
manditaire vennootschap bij wiens oprichting de enige gecommanditeerde 
onder zijn schuilnaam optrad, indien hij onder die naam bekendheid 
genoot en er van die naam een zekere reclamewerking op het publiek 
uitgaat, terwijl er ook geen dwaling heeft bestaan omtrent de persoon van 
de gecommanditeerde (36). 
Heeft de drager van de fantasienaam deze niet vrij aangenomen, maar 
werd die naam door anderen voor hem bedacht en gebruikt om hem te 
noemen, dan spreekt men van een spot- of roepnaam (sobriquet) (3 7). De 
drager ervan kan deze naam wei als pseudoniem adopteren en geniet dan 

(28) Bordeaux, 22 april 1963, Dall. Hebd., 1963, 482, noot Le BRIS en DESBOIS. 
(29) T.G.I. Paris, 2 maart 1973, Dall. Hebd., 1973, 320, noot LINDON, R. 
(30) Cons. d'Etat, 24 oktober 1952, Gaz. Pal., 1952, II, 366. 
(31) NEPVEU, o.c., J.C.P., 1961, Doctr., 1662. 
(32) Paris, 24 februari 1962, J.C.P., 1962, II, 12640 met noot NEPVEU, de Soledad. 
(33) Cass. civ., 9 januari 1901,Dall. Hebd., 1903, I, 501; zie b.v. art. 8, 1 • K.B. 20 juli 1964 voor 
het handelsregister. 
(34) Corr. Brussel, 15 juli 1908, Pand. Nr., 1908, 1123. 
(35) Corr. Antwerpen, 29 mei I909,Rev. Dr. Pen., 1909, 676; Contra: Les Novelles, Droit penal, 
II, Crimes etdelits contre lafoipublique, nr. 2914; Cass., !Ojuli 1899,Pas., 1899, I, 337. 
(36) Kh. Brussel, 26 november 1902, Pand. Per., 1903, 284. 
(37) MAZEAUD, Le,ons de droit civil, I, Paris, 1972, nr. 548; DELVA, W., Personen- en Fami
lierecht, Vol. 2, De staat van de persoon, Gent, 1978, biz. 14; LELOUP, J.M., Le pseudonyme, R. 
Trim. Dr. Civ., 1963, 449 (453). 
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van dezelfde bescherming als ging bet om een vrij zelf gekozen pseudo
niem(38). 
Een bijnaam (surnom) noemt men de toevoeging aan de familienaam, 
teneinde dragers van eenzelfde familienaam te onderscheiden. Meestal 
zijn ze ontleend aan de plaats vanwaar de familie afkomstig is of waar haar 
landerijen lagen, terwijl bet soms gaat om een plaats waar een familielid 
zich bekendheid verwierf, meestal door een wapenfeit(39). Toevoeging 
van zulke bijnamen aan de eigen naam is krachtens artikel 2 van bet 
decreet van 6 fructidor jaar II verboden, ,behalve wanneer de bijnaam tot 
nu toe (t. t.z. v66r bet verschijnen van bet besluit van 7 pluviose jaar V, dat 
in BelgH~ bet decreet van 6 fructidor jaar II publiek maakte) gediend heeft 
om de leden van dezelfde familie te onderscheiden, zonder dat hij herin
nert aan de feodale of adellijke benamingen.'' Zijn deze beide voorwaar
den vervuld, dan incorporeert zich de bijnaam in de familienaam en moet 
de titularis hem dragen. Tot de eerste wereldoorlog werden aldus met 
grote regelmaat processen gevoerd teneinde erkenning van een bijnaam en 
rectificatie van de akten van de burgerlijke stand te bekomen. De recht
spraak erkende zulke bijnamen trouwens vrij gemakkelijk(40). Usurpatie 
van zulk een bijnaam valt onder artikel231 Sw. (41) en is onrechtmatig 
tegenover hen die de bijnaam terecht voeren(42). ,Moderne" bijnamen 
ontstaan zo ten gevolge van de gewone procedure tot naamswijziging de 
Koning via de Minister van Justitie toelating voor zulke toevoeging 
verleent(43). 
Uit bet feit dat bet bij een pseudoniem om een vrij gekozen fantasienaam 
gaat, volgt dat diegene die een pseudoniem kiest daardoor geen verwar
ring mag stichten met de persoonlijkheid van een ander die onder dezelfde 
naam bekendheid verwierf, en daarbij is van geen belang of de gekozen 
naam de familienaam ofhet pseudoniem van de ander is ( 44). W el moet uit 
bet gebruik van bet pseudoniem (morele) schade voortvloeien, (45) wat 

(38) Paris, 10december 1931, Pivolo,S., 1932, II, 44. VergelijkKh. Namen, 22juni 1979,Rev. Dr. 
Reg., 1980, 48. 
(39) DE PAGE, o.c., I, nr. 273. 
(40) Rb. Gent, 15 apri11903,Belg. Jud., 1903,715 metnootS.; Doomik, 16 mei 1860,Belg. Jud., 
1860, 1426; HUMBLET, o.c., nr. 53-54. 
(41) Cass., 17 april 1905, Pas., 1905, I, 196; Brussel, 9 februari 1905, Pas., 1905, II, 289. 
(42) Rb. Brussel, 26 juli 1912, Pand. Per., 1913, 33. 
(43) Zie b.v. Brussel, 9 augustus 1876, Pas., 1876, II, 357. 
(44) Paris, 17 juni 1937, R. Adm., 1937, 466 (resume); Paris, 19 januari 1962, J.C.P., 1962, Jur., 
12508, (Pepe Luis); Trib. Seine, 28 november 1927, Ann., 1928, 245; R.P.D.B., tw. Nom et 
prenom, nr. 301; LELOUP, o.c., R. Trim. Dr. Civ., 1963,449 (467); RG, 29 april1920,J. W., 1921, 
39, noot ENDEMANN. 
(45) LELOUP, o.c., R. Trim. Dr. Civ., 1963,449 (462); MAZEAUD,o.c., nr. 564; DEPAGE,o.c., I, nr. 
273 en 304. 
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zeker wordt aangenomen wanneer er gevaar voor verwarring bestaat(46) 
of wanneer het pseudoniem voor maatschappelijk niet erg gewaardeerde 
aktiviteiten wordt gebruikt(47). Geen schade zal kunnen worden inge
roepen, zo het pseudoniem een zeer courante familienaam omvat(48) of 
zo het gaat om de naam van een gehuwde vrouw die meestal de naam van 
haar man aanneemt(49). Ook wordt rekening gehouden met de persoon
lijkheid en de levenswijze van de drager van de familienaam(50). Het 
verwarringsgevaar wordt beoordeeld naar de schrijfwijze, wanneer het 
publiek meestal via geschriften met het pseudoniem in contact komt (51), 
terwijl ook de gelijkluidendheid, ondanks verschillende schrijfwijze, 
soms in aanmerking wordt genomen(52) en met eventueel toegevoegde 
voornamen wordt rekening gehouden(53). Wanneer evenwel de voorna
men kenmerkend zijn voor of het hele pseudoniem uitmaken is hun 
usurpatie bij een ander pseudoniem niet geoorloofd, zelfs al zijn het de 
echte voornamen van de usurpator(54). Evenmin kan men door toe
voeging van namen het verwarringsgevaar uit de weg ruimen, wanneer dit 
zou moeten dienen om een usurpatie van het welbekende pseudoniem, 
zonder enig recht in eigen hoofde goed te heten(54). Ook het terrein 
waarop beide partijen zich bewegen speelde in elk van deze gevallen een 
rol : het ging in het geval V erschuren als in het geval Pepe Luis telkens om 
rivaliserende !eiders van dansorkesten. 
In elk geval is vereist dat diegene die eerder de naam droeg als fami
lienaam of als pseudoniem, zich tijdig verzet tegen het gebruik van zijn 
naam door die ander. Door langdurig gebruik als pseudoniem verwerft 
diegene die het pseudoniem aannam een recht op het pseudoniem, dat 
tegenstelbaar is aan andere gerechtigden op dezelfde naam. Ret feit dat de 
persoon die reeds vroeger de naam droeg, een gebruik ervan als pseudo
niem duldt of van dit gebruik kon (en dus moest) op de hoogte zijn, doet 
hem zijn vorderingsrecht verbeuren tot het verbieden van het voeren van 
zijn naam als pseudoniem(55). 

(46) Trib. civ. Seine, 7 december 1955, (Franck)Dall. Hebd., 1956,131, metnoot;Paris, 23 mei 
1924, D.P., 1925, II, 9, noot SAVATIER; Rb. Brussel, 26 juli 1912, Pand. Per., 1913, 33; OLG 
Miinchen, 28 januari 1960, UFITA, 33, 107 (1961); HUMBLET, o.c., nr. 238 en 398. 
(47) T.G.I. Marseille, 9 februari 1965, Dall. Hebd., 1965, 270 met nootF.B. voor een waarzegster
astrologe. 
(48) B.v. Berthrand: Cass., 11 februari 1935, S., 1935, I, 163, met noot. 

(49) Zie vorige noot. 
(50) Zie noot 48. Adde: Parijs, 8 juli 1949, Gaz. Pal., 1949, II, 342. 
(51) Cass., 11 februari 1935, S., 1935, I, 163, met noot. 
(52) Trib. civ. Seine, 19 november 1907, S., 1909, II, 123. 
(53) Trib: civ. Seine, 6 juni 1931, S., 1931, II, 233. 
(54) Paris, 19 januari 1962, (Pepe Luis) J.C.P., 1962, II, 1205; T.G.I. Paris, 2 maart 1973, 
(Verschuren) Dall. Hebd., 1973, 320, noot LINDON, R. 
(55) LINDON, o.c., nr. 316-318; contra: HUMBLET, o.c., nr. 398. 
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Hoe lang het gebruik moet duren is een feitenkwestie(56). De nadruk die 
in enkele gevallen op de peri ode van 30 jaar wordt gelegd, laat vermoeden 
dat de rechters met de termijn der verkrijgende verjaring rekening hielden, 
wat eigenli jk geenszins nodig is gezien het feit dat het niet het pseudoniem 
is dat door verjaring werd verkregen, doch dat het het vorderingsrecht van 
andere naamdragers is dat vervalt. 
Soms wordt uit deze lange duur door de rechter afgeleid dat de persoon die 
reeds eerder de naam droeg, van het gebruik als pseudoniem door die 
andere persoon op de hoogte diende te zijn(57) of dat hij, gezien de 
gunstige reputatie die de drager van het pseudoniem zich onder het 
aangevochten pseudoniem verwierf, geen schade leed en dus ook geen 
belang heeft bij een vordering(58). In deze beide gevallen bestaan iden
tieke of gelijkaardige pseudoniemen of een pseudoniem en een fami
lienaam naast elkaar. Dit is ook het geval wanneer een persoon de eigen 
familienaam wil gebruiken voor een welbepaalde activiteit, die reeds 
sedert geruime ti jd onder een aan de familienaam gelijk pseudoniem wordt 
beoefend door een derde. Hier kan de drager van het pseudoniem het 
gebruik van zijn familienaam aan de nieuwkomer niet ontzeggen(59), 
daar de familienaam steeds mag worden gebruikt ter kenmerking voor om 
het even welke activiteit van de drager. W anneer evenwel verwarring 
dreigt in hoof de van het publiek en de drager van het pseudoniem door-het 
optreden van de nieuwkomer dreigt te worden geschaad, kan - naar 
analogie met de rechtspraak inzake het conflict tussen de belangen van 
dragers van eenzelfde familienaam bij gebruik als handelsnaam- worden 
gevorderd dat aan het gebruik van de familienaam door enige toevoeging 
of speciale vormgeving onderscheidende kracht wordt verleend(60). 

De vrijheid van keuze van een pseudoniem is dus beperkt. De auteur die 
een pseudoniem kiest kan er dus goed aan doen vooraleer zijn keuze 
definitief te maken door publicatie of optreden in het publiek onder het 
pseudoniem, de pseudoniemlijsten te raadplegen die de auteursverenigin
gen houden van hun leden. Dit biedt reeds een zekere waarborg tegenover 
mogelijke andere dragers van eenzelfde pseudoniem. Hoewel de inschrij
ving op de lijsten geenszins constitutief is voor enig subjectief recht op het 

(56) Trib. civ. Seine, 1 augustus 1903, (de Rosny, 17 jaar) D.P., 1904, II, 4, met noot A.C.; 
Aix-en-Provence, 17 mei 1961, Dall. Hebd., 1961,434, met noot (meer dan 30 jaar); Paris, 8 juli 
1949, Gaz. Pal., 1949, II, 342 (30 jaar); Paris, 22 november 1911, D.P., 1912, V, 4 (som.). 
(57) Trib. Civ. Seine, 1 augustus 1903, D.P., 1904, II, 4, noot A. C. 
(58) Cass., 11 febrmiri 1935,S., 1935,1, 163,metnoot,Berthrand;Aix-en-Provence, 17mei 1961, 
Dall. Hebd., 1961, 434, Barbier. 
(59) Trib. civ. Seine, 7 december 1955, (Franck) Dall. Hebd., 1956, 131, met noot. 
(60) LELOUP, o.c., R. Trim. Dr. Civ., 1963,449 (463); Trib. civ. Seine, 7 december 1955,Dall. 
Hebd., 1956, 131, met noot. 
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pseudoniem, toch is deze formaliteit nuttig, daar auteursverenigingen 
inschrijving van leden onder gelijkaardige pseudoniemen weigeren en de 
datum der inschrijving dienstig kan zijn om de duur van het gebruik als 
pseudoniem te bewijzen (61). Bovendien hebben de rechtbanken gepoogd 
de gevolgen der door hen beslechte conflicten te beperken, door een van 
beide partijen te bevelen, zelfs onder verbeurte van een dwangsom, niet 
om ieder gebruik van de gecritiseerde benaming te staken, maar om ervoor 
te zorgen dat geen verwarring mogelijk is door eventueel een voornaam 
toe te voegen, de schrijfwijze te veranderen of door iedere andere- zelfs 
typografische- maatregel, die daartoe kan bijdragen(62). 

8. Het pseudoniem heeft een Jantaisiekarakter - De echte naam kan 
nooit als pseudoniem worden gebruikt. Deze evidente regel dient echter 
soms te worden aangewend, vooral wanneer de uit de echt gescheiden 
echtgenote voor haar publieke activiteit, gedurende haar huwelijk, de 
naam van haar echtgenoot gebruikte. Na de echtscheiding kan ze de naam 
van haar echtgenoot niet verder gebruiken, zelfs zo ze enige kleine 
veranderingen (weglaten van een klinker, toevoeging van een deelteken 
tussen voor- en achternaam) zou aanbrengen(63). Maar ook zo vast
gesteld wordt dat iemand ten onrechte een bepaalde naam droeg en het 
gebruik ervan later wordt verboden, kan men niet van de rechtbank 
vorderen de vroeger ten onrechte gebruikte naam verder als pseudoniem te 
mogen voeren. 
Dit moest de schilderes Eliane Petit ondervinden, die door haar vader als 
Eliane Petit de la Villt~on in de geboorteregisters was ingeschreven. Zijn 
kinderloze oom had hem deze naam bij testament gelegeerd. Sedert 1933 
tekende de schilderes als Eliane de la Villt~on. De erfgenamen van de in 
1944 overleden schilder Emmanuel de la Villeon vragen vaststelling door 
de rechtbank van de usurpatie van deze naam en een verbod om de naam 
nog verder te voeren. Deze eis werd in alle instanties toegewezen, de 
wedereis de naam verder als pseudoniem te mogen voeren ontzegd, omdat 

(61) Paris, 19 januari 1962, (Pepe Luis) J.C.P., 1962, II, 1205. 

(62) Paris, 22 oktober 1921, Gaz. Trib., 13-14 januari 1921, geciteerd bij NEPVEU, o.c., J.C.P., 
1961, Doctr., 1662. 
(63) Trib. civ. Seine, 19 november 1907, S., 1909, II, 123. Omstreden in Duitsland. Contra zijn: 
DoELLE, H., Familienrecht, Karlsruhe, 1964, I, biz. 461; ROSENTIIAL-BOHNEN-BERG, o.c., par. 12, 
nr. 51-53. Zelfs is aanvaard dat de uit de echtgescheiden kunstenares, bekend onder de naam van haar 
eerste echtgenoot diens naam na een nieuw huwelijk mocht blijven gebruiken: O!g .. Miinchen, 
28januari 1960, UFITA, Bd. 33, 107, (1961). Zoals deFranse opvatting:PALANDT,a.c., nr. 2 bijpar. 
12BGB; STAUDINGER, Kommentar zum B.G.B. mit Einfiihrungsgesetz und Nebengesetzen, Berlin, 
1959, II, nr. 79 bij par. 12 B.G.B. 
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de kunstenares nooit willens haar doeken met een pseudoniem signeerde 
en dus het recht op deze benaming niet kon verwerven(64). 
Deze uitspraak lijkt nogal formeel en erg streng voor de schilderes die 
volkomen te goeder trouw was. Bovendien kan men eraan twijfelen of zij 
tach niet signeerde met een pseudoniem, gezien het feit dat ze tach niet 
haar (vermeende) volledige naam gebruikte. Bovendien bleef de be
weerde verwarringstichting voor het verleden bestaan voor die werken die 
met de la Villt~on waren getekend en die de schilderes niet meer in haar 
bezit had. De rechters schijnen er zich bovendien oak niet van bewust te 
zijn geweest dat zij door hun uitspraak de band van de schilderes met haar 
reuvre door de naam waaronder zij een zekere reputatie verwierf, abrupt 
doorhakken, zonder zelfs enige afweging of dit een niet te zware sanctie 
is, terwijl voor het verleden geen enkele maatregel wordt genomen(65). 
Maar het feit dat het om een fantaisienaam moet gaan, mag geen voor
wendsel zijn om andermans bekende of goed klinkende naam te accapa
reren om een niet bestaande verwantschap te suggereren of te profiteren 
van de faam of de weerklank van die naam(66) ofte teren op andermans 
pseudoniem (67). Dat het om een voorwendsel gaat zal meestal blijken uit 
het feit dat de usurpator nauwe banden heeft met hen waarvan hij de naam 
wil aannemen. Het gebeurt zelfs dat de gewenste benaming in hoofdorde 
als patroniem en subsidiair als pseudoniem wordt opgevorderd(68). 

9. Het pseudoniem wordt traditioneel gekozen om de ware identiteit te 
verdoezelen. Dit verdoezelen mag echter geen onrechtmatig oogmerk 
nastreven en zal onmogelijk kunnen gerealiseerd zijn waar de naam die 
men als zijp pseudoniem wil doen doorgaan, een patroniem is waarop men 
geen recht heeft. Heeft de naam geen fantaisiekarakter en is hij ook niet in 
deze optiek gekozen, dan kan hij ook niet de ware identiteit verdoezelen. 
Uit deze karakteristiek volgt ook dat een pseudoniem onmogelijk kan 
worden gekozen voor of gebruikt in een activiteit waarvoor de wet uit-

(64) T.G.I. Bordeaux, 7 november 1960,Dall. Hebd., 1961, Somrn., 46; Bordeaux, 26juni 1962, 
Ann., 1964, 92; Cass. civ., 23 februari 1965, Ann., 1967, 333 ;J.C.P., 1965, Jur., 14255 met noot 
NEPVEU. 
(65) LELOUP, J.M., o.c., R. Trim. Dr. Civ., 1963, 499 (464, noot 66). 
(66) T.G.I. Seine (Kart. ged.), 8 november 1961,J.C.P., 1961, II, 12378, met nootP.N.; Paris, 2 
juli 1957 ,Dall. Hebd., 1958, 84, met noot; Tr. civ. Seine, 1 augustus 1903, D.P., 1904, II, 4, noot 
A. C.; T.G.I. Marseille, 9 februari 1965,Dall. Hebd., 1965,270, metnootF.B.; Rb. Brussel, 26juli 
1912, Pand. Fer., 1913, 33. 
(67) Trib. Civ. Seine, 28 november 1927, Gaz. Pal., 1928, I, 14, metnoot; Trib. Civ. Seine, 22mei 
1935, Gaz. Pal., 1935, II, 284, metnoot; Trib. Civ. Seine, 18 maart 1929, Gaz. Pal., 1929, I, 817; 
Paris, 12 juni 1973,Ann., 1973, 157, cassatieberoep verworpen: Cass. civ., 19 februari 1975,Dall. 
Hebd., 1975, 411, met noot R.L. 
(68) LELOUP, o.c., R. Trim. Dr. Civ., 1963, 449 (460) met verwijzingen. 
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drukkelijk of impliciet vereist dat ze onder de werkelijke naam dient te 
gebeuren. Zo kan een vrij beroep niet onder een schuilnaam worden 
uitgeoefend. Hoewel geen uitdrukkelijke wettekst zulks verbiedt(69), 
tach is inschrijving op de lijsten der onderscheiden arden- nodig om het 
beroep te kunnen uitoefenen- onmogelijk onder een andere dan de echte 
naam. 
Een speciale vraag is in dit verband of een persoon rechtshandelingen kan 
stellen met gebruik van zijn pseudoniem. Een belangrijke vraag in dit 
verband is, of men voor zijn handtekening zijn pseudoniem mag ge
bruiken. In Frankrijk is dit zonder meer aanvaard, zelfs zo het pseudoniem 
in een notariele akte werd gebruikt, indien het maar gaat om het gebruike
lijke, nooit gecontesteerde, persoonlijk en onderscheidend merkteken van 
de· tekenende persoon (70). In Belgie is dit niet zo duidelijk. Volgens 
sommigen kan men met de schuilnaam tekenen, zeker zo het gaat om een 
onderhandse akte of een eigenhandig testament en zo er geen twijfel 
bestaat om trent de identiteit van de ondertekenaar (71). Andere auteurs 
menen dat zulks onmogelijk is, hoewel wordt toegegeven dat het in de 
praktijk tach gebeurt(72). De handtekening is het teken waarmee een 
persoon gebruikelijk, of naargelang het concrete geval, waarmee deze 
persoon onbetwist en in aile oprechtheid zijn wil tot bevestiging, zeker
stelling of geldigmaken van iets schriftelijk tot uitdrukking brengt. Aan de 
eis van de rechtspraak (73) die in dit verband stelt dat de handtekening ook 
middel ter identificatie moet zijn, moet niet te zwaar worden getild, 
wanneer men aanvaardt dat de handtekening niet leesbaar hoeft te 
zijn(74). Bovendien kan men ook beweren dat de persoon die onder zijn 
pseudoniem bekendheid bij het publiek heeft verworven, eerder met die 
naam zou moeten tekenen dan met zijn werkelijke naam, vermits het 
pseudoniem hem beteridentificeert. Een auteur als LAURENT(75) die tach 
een zeer beperkte opvatting nopens de vorm der handtekening huldigt, 
aanvaardt wei dat een andere dan de officiele voomaam gebruikelijk in de 

(69) InFrankrijk wei voorartsen:Art. 6, 3" Ordonnance24 september 1945; vergelijk art. 38,2K.B. 
nr. 78 van 10 november 1967. 
(70) Cass., 20 oktober 1908, Dall. Hebd., 1910, I, 291; Reichsgericht, 23 juni 1914, Seufferts 
Archiv for Entscheidungen der obersten Gerichte in der deutschen Staaten, 70, 152 (1915) huldigt 
dezelfde opvatting. 
(71) R .P .D .B. , tw. Donations et Testaments, nr. 809; KLUYSKENS, Schenkingen en Testamenten, nr. 
197, biz. 271; DILLEMANS, Testamenten, Antwerpen, 1976, nr. 92, biz. 160; FREDERICQ, Traite de 
droit commercial beige, Brussel, 1954, X, nr. 24B, biz. 79. 
(72) Pand. B., tw.Nom, nr. 584;Pand. B., tw.FauxNom, nr. 23 ;Signature, nr. 46;HUMBLET,o.c., 
nr. 443; R.P.D.B., tw. Nom et prenom, nr. 298; DE PAGE, o.c., VIII/2, nr. 863b. 
(73) Zie verwijzingen bij de in vorige noten geciteerde auteurs. 
(74) JACOBS, H., A.P.R., tw. Testamenten (Vorm), nr. 61. 
(75) Principes de droit civil, Brussel, 3" druk, 1878, XIII, nr. 226. 
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handtekening voorkomen kan en dat een schrijffout in de handtekening 
geen reden is om de nietigheid van de aldus ondertekende akte uit te 
spreken. Is de andere voornaam origineel en bewust gekozen, is de 
schrijffout opvallend en gewild en geeft zij de naam een nieuw uitzicht of 
een meer klinkende uitspraak, dan volstaat dit formeel reeds om het 
bestaan van een pseudoniem te aanvaarden. Bovendien moet men beden
ken dat men een succesvolle carriere onder het pseudoniem maken kan en 
dat men er van daaruit belang kan bij hebben met het pseudoniem te 
ondertekenen, nog afgezien van het feit dat zulke herkenbare, gebruike
lijke handtekening van een succesvol persoon een eigen economische 
waarde heeft voor verzamelaars. Eisen dat de handtekening de werkelijke 
naam zou reflecteren is dan ook een wat werkelijkheidsvreemde opvat
ting. Zekere oudere rechtspraak heeft dan ook terecht de geldigheid van 
zulke handtekening erkend, door te stellen dat de overeenkomst onder een 
valse naam onderschreven, niet nietig is, zo de ondertekenaar deze naam 
gewoonlijk voerde en er geen twijfel bestond over de persoon in hoofde 
van zijn cocontractant (7 6). 
Wat betreft het stellen van rechtshandelingen is het vooral L. FREDE

RICQ (77) die een mime opvatting huldigt. Zo meent hij dat daden van 
koophandel kunnen worden gesteld en handel gedreven onder een 
pseudoniem(78_), dat~enbanktek;~ning onger het pseudoniem ](an wo!den 
geopend(79), indien de drager uitdrukkelijk verklaart zich gebonden te 
achten door de handtekening waarvan hij het specimen deponeert. Ook 
leert hij dat zowel de trekker als de betrokkene op een wisselbrief met hun 
pseudoniem kunnen worden aangeduid (80). 
In de Belgische rechtspraak is er een opvallende zaak op dit terrein 
beslecht (81). Hier werd beslist dat het feit dat de enige gecommanditeerde 
in de oprichtingsakte van een commanditaire vennootschap onder zijn 
pseudoniem was opgetreden, geen reden van nietigheid der vennootschap 
tegenover zijn medevennoten kon uitmaken, wanneer de vennootschap tot 
doel heeft een theater uit te baten en de gecommanditeerde zich heeft 
voorgesteld onder de enige naam waaronder hij in theatermiddens be
kendheid geniet en waaraan een zekere faam en aantrekkingskracht bij het 

(76) Brusse1, 29 april 1869, Pas., 1869, II, 275; Rb. Brusse1, 26 juni 1877, Pas., 1878, Ill, 36; 
Pand. B., tw. Faux Nom, nr. 25; Brusse1, 9 november 1910,B.J., 1911, 26; Corr. Brusse1, 15 juli 
1908, Pand. Per., 1908, 112. 
(77) O.c. 

(78) 0 .c., II, nr. 90, b1z. 144; Paris, 12 december 1857 en Cass. civ., 6 juni 1859, D.P., 1859, I, 
248. Contra: HUMBLET, o.c., nr. 397; WAELBROECK, C.F., Cours de droit industriel, I, Paris, 1863, 
nr. 168 e.v. 
(79) O.c., IX, nr. 98. 

, (80) O.c., X, nr. 24, b1z. 79 en nr. 27, b1z. 88; vgl. Brusse1, 29 apri11869, Pas., 1869, II, 275. 
(81) Kh. Brusse1, 26 november 1902, Pand. Per., 1903, nr. 284. 
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publiek zijn verbonden, en wanneer bovendien vaststaat dat niemand zich 
heeft vergist nopens de persoon van de gecommanditeerde. Deze uit
spraak beantwoordt aan de thans vigerende opvatting dat vennootschap
pen met hoofdelijk onbeperkt aansprakelijke vennoten niet meer de naam 
van de vennoten in hun benaming moeten vermelden, zoals door artikel16 
en 19, eerste lid Vennootschapswet vereist wordt(82). Immers, ware de 
gecommanditeerde onder zijn werkelijke naam opgetreden en had hij 
deze, zoals toendertijd vereist, aan de vennootschap als naam gegeven, 
dan had deze nooit kunnen genieten van de bekendheid en de aantrek
kingskracht van de schuilnaam van de gecommanditeerde in de theater
wereld en zou het bestaan van de vennootschap mogelijk van meetaf aan 
gecompromitteerd zijn geweest. De medevennoten die de vordering in
stelden, handelden dus, uit deze optiek gezien, eigenlijk tegen hun eigen 
belang in. 
Wat het stellen van rechtshandelingen betreft, lijkt ten deze dus de in 
Duitsland gehuldigde opvatting te verkiezen, volgens dewelke een 
pseudoniem overal mag worden gebruikt waar dwingende voorschriften 
zich niet tegen dit gebruik verzetten. In elk concreet geval zal de rechter 
moeten nagaan of bepaalde dwingende voorschriften zich niet tegen het 
gebruik van het pseudoniem verzetten, zoniet mag het pseudoniem wor
den gebruikt(83). 

10. Het pseudoniem wordt gekozen infunctie van een bepaalde activiteit. 
Daardoor rechtvaardigt men zijn gebruik en daartoe moet het gebruik 
beperkt blijven : een pseudoniem kan zich niet tot alle uitingen van het 
dagelijkse Ieven uitstrekken(84). Wanneer het gebruik ervan veral
gemeend wordt, zou het pseudoniem verworden tot een valse naam en zou 
de drager ervan vallen onder het wettelijk verbod van ongeoorloofde 
naamswijziging (85). Bovendien zou de drager ervan niet het recht hebben 
het pseudoniem te gebruiken voor meerdere onderscheiden activiteiten: 
slechts binnen de activiteit waarvoor hij het pseudoniem creeerde, kan de 
drager ervan erover beschikken (86). 
Deze laatste opvatting, die teruggaat op PERREAU(87), kan niet worden 

(82) Sedert Cass., 18 maart 1954,R.C.J.B., 1955, 26, met noot HEENEN, J.; contra: Cass., 4 maart 
1943, Pas., 1943, I, 84. 
(83) 01g. Miinchen, 28 januari 1960, UFITA, Bd. 33, 107 (110), (1961). 
(84) R.P.D.B., tw. Nom et prenom, nr. 298 en 304; tw. Usurpation de fonction, nr. 257; Les 
Novelles, Droit penal, II, Crimes et delits contre lafoi publique, nr. 2914. 
(85) R.P.D.B., tw. Nom etprenom, nr. 298 ;Pand. B., Tw.FauxNom, nr. 23-24; HuMBLET, o.c., 
nr. 396; vergelijk Cass., 17 april1905, Pas., 1905, I, 196. 
(86) R.P.D.B., tw. Nom et prenom, nr. 304. 
(87) Le droit au nom en matiere civile, Paris, 1910, biz. 465. 
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gevolgd: zij berust klaarblijkelijk op een verwarring met het feit dat 
eenzelfde persoon voor onderscheiden activiteiten ook meerdere, onder
scheiden pseudoniemen kan voeren(88), maar daar geenszins toe kan 
worden verplicht. 
Ook de opvatting dat veralgemeend gebruik van een pseudoniem valse 
naamdracht inhoudt, verdient enige verduidelijking. Zeer vaak ligt de 
oorzaak van die veralgemening niet bij de drager van bet pseudoniem, 
maar bij het publiek, dat slechts bet pseudoniem kent en wil kennen, 
terwijl alle andere activiteiten van de onder een pseudoniem beroemd 
persoon, naast de activiteit waarvoor hij bet pseudoniem koos, in het niet 
kunnen verzinken en, ofwel er totaal aan ondergeschikt en irrelevant voor 
zijn persoonlijke ontwikkeling kunnen worden, ofwel er zorgvuldig van 
gescheiden gehouden en met de mantel der anonimiteit bedekt(89). In 
deze hypothese verkeren ook de dragers van een kloosternaam (90): ook 
voor hen geldt nog slechts een aktiviteit, die gans hun persoon en persoon
lijkheid bepaalt, en in functie daarvan willen zij nog slechts heten, een 
naam dragen. Een pseudoniem is met andere woorden ook een middel om 
klaar te stellen tegenover de buitenwereld, gei:nteresseerd aan bet optreden 
van de drager ervan, dat voor deze nog slechts een persoon telt, dat deze 
slechts onder dat facet gekend wil zijn, waarvoor hij door bet pseudoniem 
wordt gei:ndividualiseerd. Dit nastreven heeft niets met valse naamdracht 
of ongeoorloofde naamsverandering te maken. Er blijft immers een
mogelijk beperkt en weinig betreden- terrein waarvoor het pseudoniem 
niet gedacht of gebruikt werd en dat meestal niet binnen de blikken van het 
grote publiek zal vallen. En zelfs wanneer iemand steeds en altijd zijn 
pseudoniem gebruikt, zal nog moeten worden nagegaan of dit, gezien de 
concrete omstandigheden waarin bet gebeurt, wel dient aanleiding te 
geven tot beteugeling. Is er misleiding ofbenadeling van andere personen 
door bet gebruik van het pseudoniem ontstaan, of wordt er gepoogd via het 
pseudoniem, een naam te usurperen waarop men geen recht heeft (91), dan 
dienen uiteraard maatregelen getroffen om bet gebruik van het pseudo
niem te beperken of te verbieden. 

(88) R.P.D.B., tw. Nom et prenom, nr. 299. 
(89) Paris, 15 mei 1970, Dall. Hebd., 1970, Jur., 466, conc1usie van advocaat-generaal CABANNES 
en noot H.M. 
(90) Meestal wordt de kloosternaam a1s een pseudoniem beschouwd: HUMBLET, o.c., nr. 395; 
R.P.D.B., tw. Nom et prenom, nr. 287. Contra: LELOUP, o.c., R. Trim. Dr. Civ., 1963, 449 
( 452-453) op grond van de overweging dat de k1oosterling niet de bekendheid, maar vergete1heid en de 
afbraak der eigen persoon zoekt om op te gaan in Gods liefde. 
(91) T.G.I. Seine, 8 november 1961, J.C.P., 1961, II, 12378, noot P.N.; Paris, 25 oktober 1961, 
Ann., 1962, 108; Paris, 6 februari 1968,J.C.P., 1968, 15466, met nootNEPVEU, P.; Paris, 2juli 
1957,Dall. Hebd., 1958, Jur., 84, met noot; cassatieberoep verworpen: Cass. civ., 19 juni 1961, 
J.C.P., 1961, II, 12298. 
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Uit het feit dat een pseudoniem wordt gekozen om te dienen voor een 
bepaalde activiteit, leidt men ook af dat het recht op het pseudoniem 
tegenover anderen, die dezelfde naam of hetzelfde pseudoniem voeren, 
slechts binnen de per ken van de activiteit waarvoor het pseudoniem werd 
gekozen, kan gel den (92). Deze regellijkt echter te absoluut. Dat de onder 
het pseudoniem bekend geworden persoon, de drager van een identieke 
familienaam niet kan verbieden deze naam zelfs voor een aan de zijne 
identieke activiteit te gebruiken, is juist, ook al moet men daarbij als 
vereiste stellen dat niet getracht wordt door het stichten van verwarring te 
teren op de faam die onder het pseudoniem was verworven(93). Deze 
regel valt echter niet af te leiden uit de beperking aan het gebruik van het 
pseudoniem, wel uit het feit dat het recht op de naam hoger wordt 
gewaardeerd dan het recht op het pseudoniem en de rechthebbende een 
veel grater bevoegdheid verleent. Bovendien kan een pseudoniem, door 
het succes van de drager ervan, diens familienaam gaan vervangen in de 
ogen van het publiek en moet men er dus mee rekening houden dat dit 
publiek nogal snel anderen met dezelfde naam of hetzelfde pseudoniem, 
met de bekende drager van het pseudoniem zal gaan verwarren, ook al gaat 
het om verschillende activiteiten. Sommige zeer bekende personen ont
wikkelen immers een zeer veelzijdige activiteit of gaan die mettertijd 
ontwikkelen. Men denke aan Andre Malraux, schrijver van romans, 
werken over esthetica, kronieken, die tevens politicus en criticus was. 
Naar analogie met de bescherming die in het merkenrecht aan beroemde 
merken wordt geboden - en het gaat daar om in serie vervaardigde 
massaconsumptiegoederen -, moet men beroemde pseudoniemen be
scherming verlenen tegen hen die pogen profijt te trekken uit reeds 
verworven bekendheid van anderen, door eenzelfde naam te gebruiken, 
zij het op een totaal ander terrein (94). Deze regel zal echter sterker kunnen 
worden gehanteerd, naarmate het pseudoniem unieker is. Een pseudoniem 
dat identiek is met een min of meer courante familienaam, zal van een 
minder ruime bescherming genieten. Hier kan men de afstandsleer inzake 
warenmerken analogisch toepassen. Volgens deze leer kan de merkhouder 
van de houders van concurrerende warenmerken, bij de keuze van hun 
merk, niet verlangen dat zij meer afstand bewaren tegenover zijn teken, 
dan de afstand die hij zelf met zijn warenmerk tegenover andere tekens 
voor zich nam of zich toeeigende (95). De parallel mag worden getrokken 

(92) LELOUP, o.c., R. Trim. Dr. Civ., 1963, nr. 17, biz. 465 met verwijzingen. 
(93) NEPVEU, P., o.c., J.C.P., 1961, Doctr., 1662, iaatste biz. 
(94) Paris, 21 maart 1973, Ann., 1974, 154. 

(95) VANDER STOCK, J.P., ,De afstandsieer inzake warenmerken", R.W., 1960-61, 775-778; 
BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Miinchen-Berlin, 1964, nr. 120 bij 
par. 31 WZG. 
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daar het zowel bij de merkenrechtsbescherming als bij het recht op het 
pseudoniem gaat om begrenzing van met elkaar concurrerende, indivi
duele kenmerkingsrechten, zowel tussen elkaar onderling als tegenover 
het algemeen be lang. De begrenzing is met andere woorden niet beperkt 
tot het bestreken aktieterrein; wel moet men uitgaan van het mogelijke 
verwarringsgevaar bij het publiek dat de activiteiten en de persoon van de 
drager van het pseudoniem kent. 

§ 2. AARD VAN HET RECHT OP HET PSEUDONIEM 

11. Aard van het recht op het pseudoniem. - Het recht op de familienaam 
is direct verbonden met de persoon zelf, een aangeboren, onoverdraagbaar 
en onverhandelbaar rechtsui generis, dat volgens eigen rechtsregels wordt 
beschermd (96). Dit recht heeft een familiale en een sociale grondslag : 
men verkrijgt de naam door geboorte en ontleent hem normaal aan de 
familie waaruit men stamt. Binnen de familie wordt men door de voor
naam, niet door de familienaam onderscheiden. De naam dient ter indivi
dualisatie en ter onderscheiding: vanaf zijn geboorte krijgt men een 
merkteken mee, dat toelaat iemand te identificeren en zijn relaties tot 
anderen met zijv p~[S_Qon te y~rbinden. 
Het recht op het pseudoniem verschilt daarvan grondig. Het is ook 
verbonden met de persoon van de drager, doch is verworven door notoir 
gebruik. Over het al dan niet overdraagbaar en verhandelbaar karakter 
ervan bestaat meningsverschil, en het recht voorziet hier geen of slechts 
zeer summiere, indirecte regels. Vaak wordt het gelijkgesteld met de 
handelsnaam. W el heeft het pseudoniem een naamfunctie: het dient ter 
onderscheiding en ter individualisatie binnen een bepaalde activiteiten
sfeer. 
Nochtans wordt regelmatig gesteld dat het pseudoniem eenzelfde be
scherming geniet als de familienaam (97). Argument en voorwaarde daar
voor is dat het pseudoniem het karakter en de functie van een naam 
heeft(98). Bovendien heeft het pseudoniem ook een persoonlijkheidsge
bonden karakter, het gaat er om de persoon achter het pseudoniem," bij 
voorrang op zijn werkelijke naam, te karakteriseren in de ogen van het 

(96) RrGAUX-TROUSSE, o.c., IV, blz. 138; DE PAGE, o.c., I, nr. 273 en 297 ;R.P.D.B., tw. Nom et 
prenom, nr. 7 e.v. 
(97) Trib. Civ. Seine, 22 mei 1935, Gaz. Pal., 1935, II, 284, met noot; Reichsgeticht, 21 januari 
1921, R.G.Z., 101, 228 e.v.; Kh. Brussel, 29 januari 1976, B.R.H., 1976, 358. 
(98) RosENTHAL-BOHNENBERG, o.c., nr. 51-53 bij par. 12; KRUEGER, A., o.c., UFITA, Bd. 30,269 
(270), (1960). 
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publiek (99), wat duidelijk tot uitdrukking komt in het feit dat belediging 
of eerroof van iemand met gebruik van zijn pseudoniem mogelijk is ( 1 00) 
en dat de drager van elkeen kan eisen niet anders dan met zijn pseudoniem 
te worden betiteld op het domein waarvoor hij het pseudoniem gebruikt. 
Het feit dat het pseudoniem het karakter en de functie van een naam heeft 
en een persoonsgebonden recht is, maakt nochtans niet dat het recht op de 
familienaam en het recht op het pseudoniem identiek zijn. Ook de ven
nootschaps- of verenigingsnaam en het uithangbord, ook het merk en de 
benaming van oorsprong hebben een naamfunctie en -karakter, terwijl ook 
rechtspersonen persoonlijkheidsrechten kunnen bezitten, voor zover het 
bezit van zulke rechten niet noodzakelijk een bestaan als natuurlijk per
soon veronderstelt(lOl). Aldus is de naam van de rechtspersoon of de 
vereniging verbonden met het feit dat zij als zelfstandige, te individuali
seren entiteit worden gedacht en dus innig verbonden met hun rechts
persoonlijkheid. 
Het recht op het pseudoniem moet dus niet vanuit zijn functie en karakter 
worden beschreven en gefundeerd. Twee wegen blijven thans nog 
openstaan: ofwel beschrijft men de prerogatieven verbonden aan het bezit 
van een pseudoniem om van daar uit de aard van het recht op het 
pseudoniem te gaan beschrijven, ofwel beschrijft men de aard van het 
recht op het pseudoniem uitgaande van de doelstellingen die met het 
dragen van een pseudoniem werden beoogd en uitgaande van de eigenheid 
van het pseudoniem in vergelijking met andere vormen van naamgeving. 
De eerste benaderingswijze, vanuit de prerogatieven verbonden met het 
.recht op het pseudoniem, stuit op het bezwaar dat men aldus door de 
gevolgen de oorzaak tracht te verklaren, wanneer die gevolgen zelf nog 
helemaal niet vaststaan. Gezien het feit dat in de rechtsleer omstreden is 
welke prerogatieven en in welke mate verbonden zijn aan het recht op het 
pseudoniem en ook de wet ons geen uitsluitsel daaromtrent vermag te 
verschaffen, verdient het aanbeveling de tweede weg te verkiezen. Ook 
hier rijzen er moeilijkheden, die voornamelijk voortvloeien uit het feit dat 
wetgeving over het pseudoniem in grote mate ontbreekt en uit het feit dat 
rechtspraak en rechtsleer zich niet of slechts zeer summier met het pro
bleem van de aard en de gevolgen van het recht op een pseudoniem hebben 
bezig gehouden. Het pseudoniem steunt immers op gewoonterecht, en 

(99) Trib. Civ. Seine, 28 november 1927, Gaz. Pal., 1928, I, 14, metnoot; Bordeaux, 26juni 1962, 
Ann., 1964, 92. 
(100) Corr. Charleroi, 28 februari 1908, bevestigd door Brussel, 28 november 1908, Pand. Per., 
1909, nr. 106. 
( 101) VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Algemeen Dee!, Antwerpen, 1969, 
nr. 45. 
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voor zover de wet principieel verplicht om de ware naam te voeren, op een 
met deze wetgeving strijdige gewoonte. · 
Het ontbreken van een uitgebouwde wetgeving betreffende het pseudo
niem leidt hier echter tot een bijzondere moeilijkheid, die eerst zal moeten 
worden beschreven. 

12. De bestaande wetgeving - Slechts twee artikelen in het Belgische 
wettenarsenaal hebben betrekking op het pseudoniem, namelijk artikel 7 
en 25 der auteursrechtwet van 22 maart 1886. Artikel 7 luidt(l02): 
,L'editeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est repute, a l'egard 
des tiers, en etre l'auteur. Des que celui-ci se fait connaitre, il reprend 
l'exercice de son droit.'' Dit artikel zegtniets over de aard van hetrechtop 
het pseudoniem, noch over de prerogatieven ermee verbonden. Beoogd 
wordt slechts de regeling van een praktisch probleem, namelijk wie de 
rechten zal uitoefenen, verbonden aan het auteursrechtelijk beschermd 
werk, zolang de werkelijke auteur zich niet laat kennen(l03). 
Artikel 25 luidt: ,L'application mechante ou frauduleuse du nom d'un 
auteur, ou de tout signe distinctif adopte par lui pour designer son reuvre, 
sera punie d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende 
de cent francs a deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement.'' 
Daarnaast komen ook de artikelen 7 en 15 der Berner Unieconventie in 
aanmerking. Artikel 7 (4) luidt: ,Pour les reuvres anonymes ou pseudo
nymes, la duree de la protection est fixee a cinquante ans a compter de leur 
publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopte par 1 'auteur ne laisse 
aucun doute sur son identite, la duree de la protection est celle prevue a 
l'alinea 1. Si I' auteur d'une reuvre anonyme ou pseudonyme revele son 
identite pendant la periode ci-dessus indiquee, le delai de protection 
applicable est celui prevu a l'alinea 1er." 
Artikel15 ( 1) luidt: , ,Pour que les auteurs des reuvres litteraires et artisti
ques proteges par la presente convention soient, jusqu'a preuve contraire, 
consideres comme tels et admis en consequence devant les tribunaux des 
pays de l'union a exercer les poursuites contre les contrefacteurs, il suffit 
que le nom soit indique sur 1' reuvre en la maniere usitee. Le present aline a 
est applicable, meme si ce nom est un pseudonyme, des lors que le 
pseudonyme adopte par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identite. 
(2) Pour les reuvres anonymes et pour les reuvres pseudonymes autres que 
celles dont il est fait mention a 1' aline a precedent, 1' editeur dont le nom est 

(102) Slechts de Franse tekst der wet is authentiek. 
(103) Les Novelles, Les Droits intellectuels, Le droit d' auteur, nr. 26; POIRIER, P., Code de Ia presse 
et de l'imprimerie, Brussel, 1945, nr. 56. 
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indique sur l'reuvre est, sans autre preuve, repute presenter !'auteur, en 
cette qualite, il est fonde a sauvegarder et a faire valoir les droits de 
celui-ci. La disposition du present alinea cesse d'etre applicable quand 
I' auteur a revele son identite et justifie de sa qualite". 
De Universele Auteursrecht-Conventie van Geneve voorzietniets omtrent 
pseudonieme en anonieme werken. 
Al deze artikelen zijn slechts toepasselijk op de beoefenaars der zeven 
kunsten. V andaar de vraag of uitvoerende kunstenaars, wetenschapslui en 
andere personen die onder pseudoniem of anoniem optreden in de 
openbaarheid wel een recht van gelijke aard met gelijke prerogatieven 
kunnen laten gelden. Immers, artikel25 der auteurswet is een strafbepa
ling en heeft ontegensprekelijk daardoor een beperkte draagwijdte. Bo
vendien bevatten de internationale conventie van Rome van 26 oktober 
1961 over de bescherming der interpreterende of uitvoerende kunstenaars, 
de producenten van fonoplaten en de radio-organismen, noch het verdrag 
van Geneve over de internationale registratie van wetenschappelijke ont
dekkingen van 3 maart 1978(104), enige bepaling omtrent de associatie 
van een onder pseudoniem bekend kunstenaar of wetenschapsman met 
hun prestaties. W anneer men dus uit bovenstaande wetsartikelen gevolgen 
afleidt voor de vraag naar de aard van het recht op het pseudoniem of de 
gevolgen daarvan, dan zal tevens de vraag moeten worden beantwoord of 
dit een specifiek gevolg is, dan wel bij analogie zal kunnen worden 
uitgebreid, ongeacht de activiteit waarvoor het pseudoniem werd uitge
voerd. 

13. Bij verdere analyse zal naast de eigen wezenskenmerken van het 
pseudoniem ook rekening moeten gehouden worden met de aard en het 
wezen van het recht op andere gekozen namen als het merk en de han
delsnaam. Ook de aard van het recht op de familienaam zal niet uit het oog 
mogen worden verloren: artikel 25 der auteurs wet schakelt pseudonieme 
naamtekening gelijk met een naamtekening met het ware patroniem van de 
auteur. 
Wezenlijk lijkt daarbij dat het pseudoniem een naam is die niet de 
werkelijke naam van de drager ervan is en die op een bepaald aktieterrein 
wordt gebruikt. In zoverre het daarbij gaat om de naam van een persoon 
kan bij de familienaam worden aangeknoopt: het recht op het pseudoniem 
zou een persoonlijkheidsgebonden karakter hebben. In zoverre het bij het 
pseudoniem gaat om een gekozen fantaisienaam, bestemd voor gebruik op 
een welbepaald aktieterrein, zal eerder bij de handelsnaam en het merk 

(104) Geen van beide verdragen werd tot heden door Belgie geratificeerd. 
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worden aangeknoopt: het recht op het pseudoniem zou aldus eenpatrimo
nieel karakter hebben. 
Deze laatste opvatting wordt door de Franse rechtspraak sinds de zaak 
N adar (1 05) algemeen aanvaard ( 1 06). Ook de rechtsleer huldigt dit stand
punt ( 1 07), hoewel sommige auteurs het louter patrimonieel karakter van 
het recht op het pseudoniem milderen door te stellen dat het om een vorm 
van eigendom sui generis gaat en dat dit recht dezelfde aard, dezelfde 
karakteristieken en dezelfde gevolgen heeft als het recht van de drager van 
een familienaam die deze gebruikt om handel te bedrijven, de letteren of 
de schone kunsten te beoefenen(l08). 
De Duitse rechtspraak(109) en rechtsleer(llO) staan daarentegen op het 
stand punt dat het pseudoniem een naam is en derhalve het recht daarop een 
persoonlijkheidsgebonden aard heeft. 
Een eigen standpunt wordt ingenomen door de Franse auteur LELOUP. In 
zijn monografie(111) gaat hij uit van de karakteristieken van het recht op 
het pseudoniem en van de rol van het pseudoniem in het maatschappelijk 
leven om ertoe te besluiten dat, zolang het pseudoniem dient om de ware 
persoonlijkheid van de drager ervan te verdoezelen, het recht op het 
pseudoniem een recht op de clientele is, in de zin van een recht op de 
exclusiviteit om op het bestreken domein de gekozen naam te gebruiken en 
door deze naam het belangstellende prtblieR aah oe geleverd<:q:>testaties te 
binden, eerder dan aan die van andere personen met eenzelfde activi
teit ( 112). Heeft de drager van het pseudoniem onder dit pseudoniem 
bekendheid verworven, en wordt de ware persoonlijkheid als het ware 
opgeslorpt door ofverdrongen door de artistieke of de andere persoonlijk
heid, dan verandert ook de aard van het recht op het pseudoniem: het is 
geen recht op de clientele meer, het is een persoonlijkheidsrecht gewor
den. 

Hoe verleidelijk deze theorie ook klinkt, toch is er fundamentele kritiek op 
mogelijk. Een eerste vraag die onmiddellijk rijst is die naar het criterium 

(105) Cass. civ., 6 juni 1859,S. 1859, I, 658; afkeurend besproken bij WAELBROUCK, C.F., o.c., I, 
nr. 169-170. 
(106) LINDON, o.c., nr. 239 met talrijke verwijzingen. 

(107) DE PAGE, o.c., I, nr. 304 en273; LINDON, o.c., nr. 239;POIRIER,o.c., nr. 55; PERREAU, E. H., 
noot onder Paris, 23 mei 1924, S., 1928, II, 113; COLIN, Ambroise, noot onder Trib. Civ. Seine, 1 
augustus 1903,D.P., 1904, II, 4. 
(108) R.P.D.B., tw. Nom et prenom, nr. 301 met verwijzingen; ROUBIER, Le droit de Ia propriete 
industrielle, II, Paris, 1952-54, blz. 677. 
(109) Reichsgericht, 21 januari 1921, R.G.Z., 101, 226. 

(110) KRUEGER, o.c., UFJTA, 30,269-270, (1960); BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 15 bij par. 16 
UWG; ROSENTHAL-BOHNENBERG,o.c., nr. 51 bij par. 12B.G.B.; SAVATIER, nootonderParis, 23 mei 
1924, D.P., 1925, ll, 9. 
(111) Le pseudonyme, R. Trim. Dr. Civ., 1963, 449, nr. 14. 

(112) ROUBIER, o.c., I, blz. 104. 
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dat precies zal toelaten te zeggen in welke gevallen het recht op het 
pseudoniem als een recht op de clientele en wanneer het als een persoon
lijkheidsrecht zal moeten worden beschouwd. De afbakening is niet nut
teloos : patrimoniale rechten zijn in de regel overdraagbaar, persoon
lijkheidsrechten niet. Is het weinig gekende of niet gekende pseudoniem 
dan wei, het zeer gekende niet overdraagbaar? In de praktijk zal het 
inderdaad zo zijn dat het notoire pseudoniem de facto onoverdraagbaar zal 
zijn. Zal het grate publiek immers wei willen weten van zulke overdracht 
en zal het bereid zijn de overnemer als voortzetter van de geroemde 
prestaties van de overdrager te erkennen? 

Een andere vraag is of LELOUPs theorie nog opgaat wanneer iemand niet 
aileen onder zijn pseudoniem, maar ook onder zijn eigen naam op een 
ander terrein bekendheid verwierf. Bovendien kan men zich afvragen of 
het voor de kwalificatie van de rechtspositie van de weinig gekende 
persoon, die een bepaalde publieke activiteit uitoefent die zich leent tot 
cW~ntelevorming, enig verschil uitmaakt of hij deze uitoefent onder de 
eigen naam, dan wei onder een pseudoniem. 

Het meest fundamentele bezwaar lijkt mij evenwel te zijn dat naam en 
persoonlijkheid worden verward, in die zin dat per gekozen naam, naast 
nog de familienaam, een persoonlijkheid wordt verondersteld. Iedere 
succesvolle activiteit onder pseudoniem die grate weerklank vindt, geeft 
het ontstaan aan een persoonlijkheid. Is het daarentegen niet zo dat vanuit 
een persoonlijkheid, die van de persoon die meerdere namen draagt, 
meerdere specifieke activiteitendomeinen onder een aan die activiteit 
eigen naam worden bestreken. Kan de rechtswetenschap dualistisch rede
neren, waar de psychologie zeer sterk de eenheid van persoonlijkheid 
beklemtoont, bijaldien dat zij de schizofrenie als een geestelijke afwijking 
beschouwt? Is het niet eerder zo dat de dualiteit ligt, niet in de persoon
lijkheid van de drager van het pseudoniem, maar in zijn naamdracht, die 
hij differencieert naargelang zijn activiteit. De bekendheid van het publiek 
met de ware naam of het pseudoniem is daarbij afhankelijk van het succes 
bij het publiek, wat men soms door de keuze zelf van het pseudoniem 
poogt te verhaasten. Daar waar de familienaam uit de wet zelf de ganse 
persoon individualiseert en toelaat de dunk, die het publiek van die 
persoon heeft, met hem in verband te brengen, daar kiest deze persoon 
voor een bepaald aktieterrein een pseudoniem: hij ontplooit een facet van 
zijn persoonlijkheid- of wil dit gaan doen- onder een daartoe speciaal 
gekozen naam. 

Deze uitbreiding van zijn activiteit verrijkt zijn persoonlijkheid, ontplooit 
deze voor het publiek onder een bepaald aspect, doch brengt steeds de 
persoon naar voor, hoe deze zich ook noemt en welke naam ook het 
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publiek ter noeming van deze persoon gebruikt. W anneer iemand een 
pseudoniem draagt voor een bepaalde activiteit dan is het niet het succes 
en de reactie van het publiek doch wel de aard van de uitgeoefende 
activiteit die bepalend is voor de aard van het recht op het pseudoniem: 
gaat het om een niet-persoonlijkheidsgebonden activiteit, dan kan het 
daarvoor gebruikte pseudoniem nooit meer dan een patrimonieel recht 
verlenen. Mogelijk betekenen deze activiteiten voor de drager van het 
pseudonierp ergens een ontplooiing van de eigen persoonlijkheid, maar de 
activiteit zelf laat niet toe de persoonli jkheid fundamenteel aan het publiek 
mee te delen. Aldus gelden het handel drijven, de sportbeoefening, het 
louter uitvoeren van een kunstwerk. Voor dit laatste is twijfel mogelijk, 
doch kan een belangrijk bijkomend element worden gevonden in het feit 
dat een eigen rechtsstatuut, met bepalingen omtrent de naam, ontbreekt en 
dat auteursrechtelijke bescherming aan deze prestaties in principe wordt 
ontzegd(l13). 
Gaat het om persoonlijkheidsgebonden, creatieve aktiviteiten, dan heeft 
het recht op het pseudoniem een persoonlijkheidsgebonden karakter. De 
drager van het pseudoniem deelt zich mee aan het publiek, geeft het een 
inzicht in zijn persoon, laat toe deze via het werk te analyseren en legt de 
binding met deze mededeling via een pseudoniem. Aldus gelden de 
kunst en de wetenschapsbeoefening. 
Ook bij dit onderscheid is de grenstrekking soms moeilijk, gezien het feit 
dat de vraag of een prestatie als een artistieke prestatie is aan te merken, 
niet makkelijk te beantwoorden valt en vooral inzake het , ,klein 
grut'' (114), prestaties met geringe creatieve densiteit, problemen vermag 
te stellen. Een oplossing zal hier van de feitelijke omstandigheden afhan
gen(l15). Hetzelfde zal moeten aangenomen worden, hoewel hier wel 

(113) GOTZEN, F., Le droit des interpretes et executants dans Ia C.E.E., s.l., 1977, nr. 16 en 31 e.v. 
w.b. Belgie en Nederland. De andere E.E.G.-landen kennen wei een min of meer uitgebreide 
bescherming. 
(114) Ik moge aldus de in Duitsland gangbare term Kleine Miinze vertalen. Zie: SCHRAUBE, Conrad, 
Der Schutz der ,Kleinen Miinze" im Urheberrecht, UFITA, Bd. 61, 127 (1971). 
(115) Zie bv. Olg. Hamm, 22 juli 1966, GRUR, 1967, 260: een uitgeverij van goedkope ontspan
ningsliteratuur is eigenaar van haar uitgeverspseudoniemen die gebruikt worden naargelang de inhoud 
der romans, met dien verstande dat zulk pseudoniem steeds voor een bepaald soort van romans (i. c. 
romans over de liefdesavonturen van adellijke personen) benut werd. Dit bracht mee dat de werken 
van eenzelfde auteur, naargelang hun typische inhoud onder verscheidene pseudoniemen werden 
gepubliceerd, terwiji anderzijds onder een enkei pseudoniem bij geiegenheid ook werken van 
verschil!ende auteurs verschenen, indien deze werken aan een bepaaide romansoort van het uitga
veprogramma der uitgeverij behoorden. Deze regeling was opgenomen in de contracten die de 
uitgeverij met haar auteurs sioot, en waarin de uitgeverij zich de eigendom der pseudoniemen 
uitdrukkeiijk voorbehieid. Kritiek: STOLZ, Der Ghostwriter nach deutschen Recht, Miinchen, 1971, 
biz. 64-66. Zie voor rubriekpseudoniemen: R.P.D.B., tw. Nom et prenom, nr.. 300. De naam van 
rock- en beatgroepen wordt meestai ais een handeisnaam beschouwd: Kh. Kortrijk, 18 november 
1971,B.R.H., 1974, 490; voorz. Rb. 's Gravenhage, 2 september 1969,B.l.E., 1970, nr. 8, biz. 16; 
voorz. Rb. Utrecht, 6 februari 1974, N.J., 1974, 381. 
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meestal van een persoonlijkheidsgebonden recbt zal gesproken worden, 
zo eenzelfde persoon creatieve en niet-creatieve activiteiten onder een
zelfde pseudoniem beoefent. De liedjeszanger die zijn liederen zelf 
schrijft en componeert, de cabaretier die zijn eigen teksten scbrijft, zijn 
hiervan voorbeelden. 

14. De karakteristieken van het recht op het pseudoniem - Nu de aard 
van het recht werd duidelijk gemaakt, kunnen ook de karakteristieken van 
het recht op het pseudoniem worden toegelicbt. 
In zoverre het recht op bet pseudoniem, door de activiteiten waartoe het 
werd bestemd, als een element van bet patrimonium moet worden aange
merkt, is het vatbaar voor overdracbt, kan eraan worden verzaakt en kan 
het recbt verjaren(116). Bij de beoordeling zal evenwel speciaal op de 
motieven voor de overdracht moeten worden gelet. Wordt op de een of 
andere manier gepoogd bet publiek te misleiden of te teren op andermans 
reputatie, dan zal de cessie wegens ongeoorloofde oorzaak der overeen
komst vernietigbaar zijn ( 117). 
Moet bet recht op bet pseudoniem als een persoonlijkheidsrecht worden 
beschouwd, dan is het niet vatbaar voor overdracht of voor vererving. Dit 
volgt niet uit artikel 25 der auteurswet dat slecbts bet morele recbt op de 
paterniteit over een bestaand kunstwerk, in casu de frauduleuze afstand of 
toeschrijving van bet auteursschap over een bepaald werk verbiedt(l18), 
maar niets zegt over een totale cessie of de vererving van de kun
stenaarsnaam, los van bepaalde kunstwerken. 
De onoverdraagbaarheid volgt ecbter niet direct uit het persoon
lijkheidsgebonden karakter van bet pseudoniem: indien het zou kunnen 
worden overgedragen en de nieuwe titularis gebruikt het om zijn creatieve 
activiteiten te betitelen, dan is er, omwille van de binding met een andere, 
tot dan toe aan het publiek aldus bekende persoonlijkheid, noodzakelijk 
een misleiding van bet publiek, indien bet om dezelfde of gelijkaardige 
activiteiten gaat(ll9). Wei kan de bouder van bet recbt akkoord gaan met 
het gebruik van het pseudoniem door een van zijn nakomelingen, mits 

(116) DE PAGE, o .c. , I, nr. 304; zie voor de hande1snaam en het uithangbord: ScHRICKER-F'RANCQ, Le 
droit de Ia concurrence deloyale dans les hats membres de Ia C .E .E. , ll/ 1, Belgique, Paris, 1973, nrs. 
272-273 met verwijzingen; ULMER-KRASSER,Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitglied
staatender EWG, N,Frankreich, nrs. 285-286; ULMER-REIMER, id., Ill, Deutschland, nr. 208 e.v.; 
zie ook: Reichsgericht, 21 januari 1921, R.G.Z., 101, 226 (231); voorz. Rb. 's Gravenhage, 
2 september 1969, B.l.E., 1970, nr. 8, biz. 16". 
(117) Art. 1131 en 1133 B.W. 

(118) VAN !SACKER, F., o.c., nr. 57 e.v. 

(119) SAVATIER, R., nootonderParijs, 23 mei 1924,D.P., 1925, II, 9; LELOUP, o.c., R. Trim. Dr. 
Civ., 1963,449 (467). Anders: PERREAU, E.H., noot onder Paris, 23 mei 1924,S., 1928, II, 113 
met verwijzing naar Trib. Seine, 3 februari 1858, bev. Paris, 14 november 1858,Ann., 1859,390. 
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door deze laatste maar voldoende onderscheidende elementen aan het 
pseudoniem worden toegevoegd en het pseudoniem slechts wordt gebruikt 
om de afstamming duidelijk te maken en aldus de carriere der nakomeling 
wat vooruit te helpen(l20). 
De onvererfbaarheid van het pseudoniem betekent echter niet dat de 
rechtsopvolgers van de drager, na diens dood, niet tegen usurpatie of 
misbruik van het pseudoniem zouden kunnen opkomen. Dit recht behoort 
tot het moreel patrimonium en blijft voortbestaan zolang dit moreel 
patrimonium blijft bestaan. Dit voortbestaan en ook het vorderingsrecht 
zal door de rechter moeten worden beoordeeld: is de rechtsvoorganger
auteur volledig vergeten of is het verband tussen hem en zijn rechtsopvol
gers door een groot aantal generaties heen in de vergeethoek geraakt, dan 
zal een vorderingsrecht aan de rechtsopvolgers moeten worden ont
kend(121). 
Meteen is ook duidelijk dat tijdens het Ieven van de drager ervan -
be halve in de hypothese van een uitdrukkelijk verbod door de wet of door 
een rechterlijke uitspraak - het pseudoniem niet door verzaking weer in 
het openbaar domein kan vallen en vatbaar worden voor toeeigening. 
Vereist is wel dat uit het gebruik dat de persoon, die zich zulk pseudoniem 
toeeigent, ervan maakt misleiding van het publiek zou dreigen. De duide
lijk uitgednikte wil tot opgeven; het aannetnen van een ander pseudoniem 
met totale verlating van het eerste of het bekend worden en gebruiken van 
de echte naam met verdringing van het pseudoniem, Iaten dus een ander 
auteur niet toe het pseudoniem aan te nemen(l22). 

§ 3. ENKELE BIJZONDERE PROBLEMEN 

15. Echtgenoten en pseudoniem - Het feit dat de echtgenoten het recht 
hebben elkaars naam aan de eigen naam toe te voegen betekent niet dat 
zulks ook een toestemming inhoudt om het pseudoniem van de andere 
echtgenoot te gebruiken. lndien de echtgenoot -drager van het pseudoniem 
het gebruik van zijn pseudoniem door de andere echtgenoot toeliet of 
duldde, dan verwerft deze echtgenoot een medeeigendomsrecht op het 
pseudoniem, dat zal blijven voortbestaan na de ontbinding van het huwe
lijk. Aldus kan de rechtbank de gescheiden echtgenote machtigen om 

(120) T.G.I. Paris, 2 maart 1973, Dall. Hebd., 1973, 320, noot LINDON. 

(121) Aldus: SAVATIER, R., nootonderParis, 23 mei 1924,D.P., 1925, II, 9; Trib. civ. Seine, 28 
november 1927, Gaz. Pal., 1928, I, 14 metnoot; Trib. civ. Seine, 18 maart 1921,Gaz. Pal., 1929, I, 
817 met noot. 
(122) Anders: BARTELS, o.c., biz. 24-25. 
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verder het pseudoniem van haar ex-echtgenoot te blijven dragen, indien zij 
het pseudoniem aannam ter gelegenheid van haar huwelijk en onder dit 
pseudoniem een artistieke reputatie heeft verworven en een verbod haar 
carriere zou schaden(l23), of zo ze steeds onder dit pseudoniem is 
opgetreden en het door toevoeging van haar eigen voornaam zich vol
doende onderscheidt van het pseudoniem van haar echtgenoot(l24). 
NEPVEU(125) heeft er zelfs voor gepleit deze oplossing uit te breiden tot 
het gebruik, na echtscheiding, van de naam van haar echtgenoot door de 
vrouw. V ereist zou wei zijn dat het gebruik beperkt zou blijven tot de 
professionele activiteit en dat de vrouw onder de naam van haar echt
genoot v66r de echtscheiding een zekere professionele reputatie zou 
hebben opgebouwd. In Duitsland is deze oplossing trouwens reeds in een 
geval uitdrukkelijk aanvaard, zelfs zo de echtgenote naderhand was her
trouwd(126). 

16. Contractuele pseudonimiteitsplicht - Kan iemand zich voor zijn 
optreden in het openbaar met bepaalde prestaties, contractueel verbinden 
om een pseudoniem aan te nemen? Volgens VAN !sACKER (127) die deze 
vraag uitvoerig bestudeert, is zulke verbintenis geoorloofd indien het 
contract op niet meer neerkomt dan op het voor een in de tijd beperkte, 
redelijke termijn geheim houden van de ware identiteit van de auteur. 
Indien zulke overeenkomst zou neerkomen op een vervreemding van het 
recht de paterniteit over het werk op te eisen, is er onverenigbaarheid met 
artikel 25 der auteurswet. 
Deze opvatting kan worden teruggevonden in een merkwaardige beslis
sing van het hof van beroep te Parijs(128), gegrond op artikel 6 der 
(franse) wet van 11 maart 1957 (129). Het hofkreeg te oordelen over een 
exclusiviteitscontract tussen een schilder en een handelaar waarbij de 
schilder zich ertoe verbond een aantal doeken met een nieuw pseudoniem 
te tekenen en een ander aantal niet te signeren. Verder waren andere zeer 
bezwarende clausules opgenomen. Het hof oordeelde het contract on
geldig mede we gens miskenning van het recht op het respect van de naam, 
omdat de faam van de schilder bij het publiek werd gecompromitteerd, 

(123) Trib. civ. Toulouse, 18 mei 1886, S., 1886, II, 119. 
(124) Paris, 20 november 1969, Dall. Hebd., 1970, 194 met conclusie van advocaat-generaal 
LECOURTIER. 

(125) Noot onder Paris, 6 februari 1968, J.C.P., 1968, Jur., 15466. 
(126) Olg. Miinchen, 28 januari 1960, UFITA, 33, 107 (1961). 
(127) O.c., nr. 60 en 64. 
(128)· 15 november 1966, Gaz. Pal., 1967, I, 17. 
(129) ,L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualite et de son ceuvre. Ce droit est 
attache a sa personne. n est perpetuel, inalienable et imprescriptible., 
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doordat het publiek niet kon vermoeden dat zijn vroegere produktie onder 
zijn werkelijke naam, de met een pseudoniem gesigneerde en de anonieme 
werken van een en dezelfde kunstenaar voortkwamen. 

17. Rechtspersoon en pseudoniem - In principe past een pseudoniem 
slechts bij een natuurlijk persoon. Of een handelsvennootschap een 
pseudoniem zou kunnen voeren, lijkt op het eerste gezicht dus een vrij 
absurde vraag. Een pseudoniem dient om in een bepaalde activiteitensfeer 
te worden gebruikt, waarnaast op andere domeinen de eigen naam blijft 
bestaan. Voor handelingen binnen haar statutair doel gesteld, beschikt de 
vennootschap over een vrij daartoe gekozen of opgelegde naam, en deze 
zal dan ook dienen te worden gebruikt. Men kan trouwens tevens laten 
opmerken dat alle stukken die uitgaan van de vennootschap haar naam 
dienen te vermelden, en dat, wanneer een P.V.B.A. of N.V. geen naam 
opgeven in hun stichtingsakte, de vennootschap trouwens nietig is (artikel 
13, quater, 2° Venn. W.), terwijl naamsverandering slechts kan gebeuren 
op voorwaarde dat alle vereisten voor een .statutenwijziging werden nage
leeft. Voor een vennootschap onder firma of een commanditaire ven
nootschap is voorzien dat, zo geen naam in de statuten werd vermeld, zij 
de gemeenschappelijke naam van hun hoofdelijke vennoten zullen voe
ren. Niet aileen is er geen plaats voor een anoniem blijvende of optredende 
handelsvennootschap ( 130), ook een naast de eigenlijke vennootschaps
naam gebruikt pseudoniem is onmogelijk. 
In de rechtspraak is er nochtans een geval waarin het erop leek dat naast de 
eigenlijke maatschappelijke benaming van een naamloze vennootschap 
nog een pseudoniem werd gebruikt(131). In een tijd toen de gouden 
telefoongids nog niet was uitgevonden, gebruikte de Brusselse firma van 
doopsuiker La Maison du Bapteme N.V. in haar advertentie in de tele
foongids tevens de benaming Marchadra, die noch haar maatschappelijke 
benaming was, noch haar merknaam. Bedoeling was door het gebruik van 
dit woord in staat te zijn in de onmiddellijke omgeving vermeld te worden 
van de in haar stadsbuurt gevestigde concurrent Marchal. Precies om deze 
doelstelling en de erdoor ontstane mogelijkheid voor eventuele gegadig
den tot het inwinnen van verdere informatie, die door gebruik van een 
schijnbenaming wordt bereikt, oordeelde de rechtbank deze manier van 
adverteren onrechtmatig. En zelfs al had verweerster aangevoerd dat 

( 130) S1echts vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (tijdelijke handelsverenigingen en han
delsverenigingen in deelneming) hebben geen naam zo ze gelegenheidsvennootschappen of occulte 
vennootschappen zijn. 
(131) Voorz. Kh. Brussel, 27 april 1950, J.C.B., 1951, 67; Pas., 1951, ill, 82. 
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Marchadra een pseudoniem was, dan had deze bewering haar gedrag niet 
kunnen rechtvaardigen. 
Ook een bijnaam, door het publiek aan een handelszaak met een totaal 
ander uithangbord gegeven, verleent geen privatief recht al heeft deze 
betiteling dan nog zo lang geduurd. Zo lang er geen gebruik als uithang
bord heeft plaatsgevonden kan eenieder zich de bijnaam nog toeeigenen. 
In een reeds oud geval ( 132) werd dit zeer duidelijk gesteld. Eisers en hun 
vader hadden een in de volksmond als , ,A la Mort subite'' bekende 
bierhandel uitgebaat, die officieel ,Ala Cour Royale" heette. Toen zij 
hun handel hadden overgebracht, gebruikten zij de eerste benaming. Hun 
vroegere vestigingsplaats werd nadien gebruikt door een concurrent die 
zijn handel ,,A l'ancienne Mort subite'' ging noemen, wat hem verboden 
werd, gezien de prioriteit in het gebruik der benaming waarop eisers 
aanspraak konden maken. 

• 
§ 4. DE ANONIMITEIT 

18. Het begrip anonimiteit - Daar waar het pseudoniem een naam
functie heeft, blijft deze bij anoniem gepubliceerde werken uiteraard 
achterwege. Anoniem blijft wie zijn ware naam of zijn schuilnaam waar
onder hij op een bepaald domein bekendheid geniet niet laat kennen. 
Anoniem heet ook het kunstwerk of het geschrift waarvan de naam van de 
auteur onbekend of onvermeld blijft. In de plastische kunsten is de 
anonimiteit zeer lang een vrij algemeen verschijnsel, gezien pas zeer laat 
de gewoonte een werk te signeren zich veralgemeent. Voor kunstenaars 
wier familienaam onbekend is gebleven en waarvan men verschillende 
werken op stilistische gronden aan een en dezelfde anonymus kan toe
schrijven, maakt men daarom gebruik van een nood- of verlegenheids
naam , die gewoonlijk een karakteristiek inhoudt of afgestemd is op een als 
meesterwerk of als belangrijk erkend werk van de kunstenaar. 
Anoniem en pseudoniem komen elkaar zeer dicht nabij omdat vaak met 
het gebruik van een pseudoniem beoogd werd om de ware identiteit niet te 
onthullen en dus anoniem te blijven(133) en ook-en vaakinfunctie van 
het vorige - omdat sommige wijzen van auteursaanduiding niet kunnen 
worden beschouwd als pseudoniemen en hun drager of gebruiker in feite 
anoniem blijft of zou kunnen blijven. 

(132) Kh. Brusse1, 3 juli 1931, J.C.B., 1931, 240, besproken bij SCHRICKER-FRANCQ, o.c., nr. 263. 
(133) Zie hierboven, nr. 3. 
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Een belangrijk verschil met het pseudoniem is dat de anonimiteit geen 
clientele laat tot stand komen. Immers het publiek verbindt de ideeen over 
het werk niet met een bepaald persoon, in de opinie van de als clientele 
mogelijke personen wordt geen wezen van vlees en bloed vereenzelvigd 
met de auteur van het anoniem verschenen ceuvre, vermits de band tussen 
de verschillende werken onduidelijk blijft. 

19. Het algemeen persoonlijkheidsrecht - Buiten deze vorm van ano
nimiteit, waarbij een creatief optreden in de openbaarheid naamloos 
gebeurt en het werk als het ware te vondeling gelegd wordt, is er nog het 
aan elk persoon toekomendpersoonlijkheidsrecht op een zekere anonimi
teit bij optreden in het openbaar. Dit is een recht om niet genoemd te 
worden, om niet voor het voetlicht der nieuwsmedia te worden gebracht of 
aan de nieuwsgierigheid van het grote publiek te worden blootgesteld, 
indien er geen duidelijk informatiebelang kan worden ingeroepen. Dit 
informatiebelang moet beoordeeld worden aan de hand van de persoon en 
de openbare activiteit van de besprokene. Hieraan ontleent het publiek een 
passief informatiebelang om voorgelicht te worden en de media of de 
mededelende persoon een aktief informatiebelang om aan de 
nieuwsgierigheid van het publiek tegemoet te komen(l34). Dit infor
matiebelang komt regelmatig in-botsing met-het belang-van de besprokene 
om ongemoeid gelaten te worden: ter oplossing van dit conflict dient een 
belangenafweging plaats te vinden. Daartoe kan de sferentheorie van 
HUBMANN(l35) dienst doen. Volgens deze theorie beschikt elk natuurlijk 
persoon over een publieke, een individualiteits- en een intimiteitssfeer 
waarbinnen zijn activiteit zich afspeelt. Daar deze begrippen opgebouwd 
zijn vanuit de kracht der bescherming die door het recht wordt verleend, is 
hun inhoud eerder vaag gelaten, omdat men eerst de zwaarte der aantas
ting en slechts daarna het effect van de inbreuk op een persoon
lijkheidscomponente zal beoordelen ( 136). In principe is de berichtgeving 
over activiteiten die binnen de publieke sfeer van een persoon vallen, 
volledig vrij. De enige beperking is hier dat juiste en zakelijke voorlich
ting geboden wordt, zodat het voorlichtingsbelang - zowel actief als 
passief- kan worden ingeroepen. Publiek noch de besprekende persoon 
kunnen enig recht of be lang bij onjuiste of onzakelijke of ongemodereerde 
berichtgeving Iaten gelden, zodat in elk geval het belang van de besproken 
persoon noodzakelijk zwaarder zal doorwegen dan het informatiebelang. 

(134) HUBMANN, Das Personlichkeitsrecht, KOln, 2e druk, 1967, biz. 164 e.v. 
(135) O.c., biz. 268 e.v. 
(136) GERBRANDY, Het persoonlijkheidsrecht van de auteur, N.J., 1964, 989 (993). 
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Dit informatiebelang is ook niet gegeven zo men niet of slechts zeer 
indirect bij een gebeuren betrokken is of uit de aard van de activiteit tot 
commentaar aanleiding geeft. Het feit dat een persoon zich in het openbaar 
begeeft, betekent met andere woorden nog niet dat wat hij doet vatbaar is 
voor grate ruchtbaarheid(137). Ook in zijn verschijnen in het publiek 
heeft eenieder recht op een zekere mate van anonimiteit, doch het is 
duidelijk dat het optreden van de besproken persoon of zijn feitelijke grate 
populariteit deze anonimiteit in het openbare Ieven onbestaande kunnen 
maken(l38). Wei moet worden rekening gehouden met de maatregelen 
die een persoon nam om, ondanks het feit dat hij in de publieke belang
stelling staat- behoort tot deZeitgeschichte, zoals dat in Duitsland heet 
-tach een zekere mate aan anonieme bewegingsvrijheid te hebben, en 
mogen de media niet door inopportune publicaties ook deze anonimi
teitsmogelijkheid onmogelijk maken(l39). Uiteraard geldt voor de indi
vidualiteitssfeer en de intimiteitssfeer in principe het belang van de per
soon hager dan het voorlichtingsbelang, hoewel ook hier het optreden van 
de besprokene deze beschermingssfeer kan inperken. 

20. De aard van het recht - Voor creatieve activiteiten verschilt de 
aard van het recht op de anonimiteit in niets van die van het recht op het 
pseudoniem. Niet-creatieve activiteiten Iaten zeer moeilijk een anoniem 
optreden toe, hoewel, wanneer het zou gebeuren, het recht op de anoni
miteit moeilijk een patrimonieel karakter kan worden toegekend, vermits 
de vorming van een clientele zonder individualisatie niet kan tot stand 
komen. 
Een belangrijk probleem dat nog dient behandeld te worden is of het 
eenieder vrij staat de ware naam van de anoniem gebleven auteur te 

(137) Vergelijk Voorz. Rb. 's Gravenhage, 26 maart 1970, N.J., 1972, 165. 

(138) Ook is vereist dat het om een rechtmatig optreden gaat. Zie over de vraag of de anoniem 
blijvende gedaagde onder een schuil- of noodnaam kan worden veroordeeld: Voorz. Rb. Breda, 14 
aprill978,N.J., 1978,675 (een verstekvonnis); Voorz. Rb. Dordrecht, 19 september 1980,N.J., 
1981, 24; T.G.I. Chambery, 21 december 1975,Dall. Hebd., 1975, Jur., 33, metnootKARAQUILLO, 
J.P. In Belgie was vroeger algemeen aanvaard dat het opgeven van een valse naam om te trachten aan 
strafvervolgingte ontkomen niethet delict van valse naamdracht uitmaakt: Cass., 8 aprill872,Pas., 
1872, I, 242; Brussel, 6 januari 1865,Pas., 1865, II, 242; Brussel, 15 februari 1872,Pas., 1872, II, 
279. Thans is men meestal de tegenovergestelde mening toegedaan: Les Novelles, Droit penal, II, 
Crimes et delits contre Ia foi publique, nr. 2917; RrGAUX· TROUSSE, o .c. , IV, biz. 146 met verwijzing 
naarCorr. Tongeren, 15 maart 1957,R.W., 1956-57,471. Beschouwtmenhet pseudoniemals eenop 
gewoonterecht steunend fenomeen, dan dient men er rekening mee te houden dat dwingende normen 
niet door een gewoonte kunnen terzijde worden gesteld: zie Cass., 20 september 1926, Pas., 1927, I, 
56; R.v.St., 17 maart 1953, Arr. R. v. St., 1953, 366; VAN GERVEN, Algemeen Dee[, nr. 13. 
(139) Zie: Paris, 15 mei 1970, Dall. Hebd., 1970, 466 met conclusie van Advocaat-generaal 
CABANNES en noot P .A. en H.M.: Is een aanslag op het recht op priveleven, de publicatie, in een 
weekblad, van het adres, de werkelijke naam, het telefoonnummer en het adres van het tweede verblijf 
van een liedjeszanger, wanneer vaststaat dat de persoon in kwestie een eenvoudig en discreet Ieven 
leidt buiten zijn professionele activiteit. 
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reveleren. Hierbij zal moeten onderscheid worden gemaakt naargelang de 
persoon die de revelaties doet. 
Wanneer een auteur met zijn uitgever een akkoord sluit waarbij deze 
laatste zich ertoe verbindt de naam van de auteur niet bekend te maken, 
dan is zulke overeenkomst in principe geldig. Indien het echter met 
betrekking tot het gepubliceerde werk tot een geding zou komen ( 140), zal 
krachtens artikel 7 der auteurswet en artikel 18, 2e lid der grondwet, de 
uitgever in rechte moeten worden aangesproken, nude auteur niet gekend 
is. Wanneer het evenwel om een strafvervolging gaat, zal de auteur de 
overeenkomst niet aan zijn uitgever kunnen tegenwerpen, indien deze zijn 
buitenvervolgingstelling vordert door de auteur kenbaar te maken. Artikel 
18, 2e lid der grondwet over de trapsgewijze aansprakelijkheid raakt de 
open bare orde en de auteur kan zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid niet 
door een contracttrachten uitte sluiten (141). Zou dit beoogd zijn, dan zou 
het contract trouwens indruisen tegen de openbare orde. 
In burgerlijke zaken(l42) zal de auteur de overeenkomst wel kunnen 
tegenstellen aan zijn uitgever. De uitgever zal, op straffe van schadeloos
stelling, de auteur niet in het rechtsgeding mogen betrekken, daar hij de 
onkosten die een eventuele veroordeling zou meebrengen, aan de auteur 
kan doorrekenen. Niets belet de uitgever trouwens te bedingen dat hij de 
indeplaatsstelling in de rechten van de door hem betaalde schuldenaar zal 
bekomen. 
Gaat het om de media of het grote publiek, dan liggen de zaken helemaal 
anders. De auteur zal hier normaal niet kunnen beletten dat dezen trachten 
achter zijn naam te komen. Noch het auteursrecht, noch de aan de auteur 
toekomende algemene persoonlijkheidsrechten vermogen een zo verre
gaande bescherming te bieden, die zou impliceren dat de auteur hen zou 
kunnen verbieden naar zijn ware naam te zoeken en hypotheses daarom
trent voorop te stellen. Het staat het publiek en de media vrij te trachten 
achter de ware naam van de auteur van een werk te komen: het gaat om een 
optreden in de openbaarheid waaraan het publiek is gei:nteresseerd en 
waaromtrent het kan en mag voorgelicht worden; de auteur kan zulks niet 
door een verklaring dat hij anoniem wenst te blijven verhinderen of de 
motieven die hij daartoe heeft aan het publiek tegenstellen. Het staat de 

(140) De overeenkomst za1, om efficient te zijn voor de auteur, noodzake1ijk een arbitrageclausu1e 
moeten bevatten, in, geva1 er een geschi1 rijst tussen auteur en uitgever. 
(141) VergelijkERRERA,Traitededroitpublicbelge, Paris, 1918, 2edruk, b1z. 76; 0RBAN,Ledroit 
constitutionnel de la Belgique, ill, Paris-Liege, 1911, b1z. 455-456. 
(142) Betwist is of de trapsgewijze aansprakelijkbeid ook in burger1ijke zaken ge1dt. Pro: ORBAN, 
o.c., b1z. 453 met talrijke verwijzingen. Zie recente1ijkcontra: Rb. Luik, 20 maart 1980,J.T., 1980, 
437 meteen beroep op Cass., 4 december 1952,Pas., 1953, I, 215;R.CJ.B., 33, metnootDASSESSE 
en op DALCQ, Traite de la responsabilite civile, Brussel, 1967, nr. 1246. 

588 



auteur vrij op dit onderzoek van publiek en mediate reageren of niet, zelfs 
zo een verkeerde naam als auteur vooropgesteld wordt(143). Slechts 
wanneer bewust het werk aan niet-auteurs zou worden toegeschreven en 
dezen zich prerogatieven van de ware auteur zouden trachten toe te 
eigenen, met de bedoeling de ware auteur te dwingen zich kenbaar te 
maken, kan er van onrechtmatig gedrag jegens de anoniem blijvende 
auteur sprake zijn, wegens het gebruik van ongeoorloofde nieuwsga
ringsmethodes. Slechts zij die beroepsmatig kennis hebben van de ware 
identiteit van de auteur, zonder enig onderzoek, dienen het geheim te 
bewaren(144). 

SOMMAIRE 

LE NOM QUE J'AI CHOISI (DE NE PAS PORTER) 

A propos d' ceuvres anonymes ou so us pseudonyme 

Le pseudonyme est un nom de fantaisie librement choisi par une personne desireuse de 
cacher sa veritable identite au public en fonction d'une activite determinee. 

A pres a voir examine les motifs amenant certains a utiliser un pseudonyme, I' auteur expose 
quelques conceptions sur l'origine historique des pseudonymes et notamment la concep
tion qui les fait remonter aux noms d'artistes a Ia Renaissance et aux noms adoptes en 
religion. 
L'auteur analyse ensuite les elements de la definition en tragant la ligne de demarcation 
entre le pseudonyme et d' autres formes de noms d' emprunt et en attach ant une particuliere 
attention au mode d'adoption des pseudonymes. Sur ce point, deux questions se posent: 
quels sont les elements d'importance dans !e choix d'un pseudonyme et pendant combien 
de temps un pseudonyme doit-il etre porte avant de devenir Ia propriete du porteur? 
L'auteur aborde ensuite les moyens de defense contre !'usurpation, tant dans le choix d'un 
pseudonyme que de la part du titulaire d'un pseudonyme contre les atteintes venant 
d'autrui. 
Deux questions retiennent particulierement 1' attention: peut-on signer de son pseudonyme 
des actes juridiques et peut-on utiliser partout et en tout cas son pseudonyme ou bien 
!'utilisation de celui-ci doit-elle rester limitee? 

A !'issue de cet exam en general, 1' auteurs 'interroge sur la nature du droit au pseudonyme. 
Fonder ce droit au depart de la fonction et du caractere du pseudonyme semble impossible. 
On pourrait alors tenter de le faire au depart des prerogatives attachees au droit au 
pseudonyme, mais on se heurte alors a !'objection que ce serait expliquer Ia cause par les 
consequences qui, elles-memes, ne sont encore nullement etablies. L'auteur part des lors 
des objectifs que poursuit celui qui adopte un pseudonyme; ii tient egalement compte de la 
specificite du pseudonyme par comparaison avec d'autres formes de choix d'un nom. Des 

(143) Zie: VAN !SACKER, o.c., 65-66, nr. 48. 

(144) Ben vee! ruimere opvatting wordt gehuldigd doorLELOUP, o.c., R. Trim. Dr. Civ., 1963,449 
( 466-467) met verwijzingen. 
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difficultes surgissent a cet egard du fait que le pseudonyme se fonde sur des usages et 
qu 'on ne trouve nulle part des regles de droit en la matiere. En fin de compte, il appert que 
ce droit a un caractere personnel ou lie ala personne quand il s' agit d 'un nom choisi par une 
personne et un caractere patrimonial quand il s'agit d'un nom de fantaisie. Apres avoir 
decrit et critique la theorie de LELOUP ( <<Le pseudonyme» ,Rev. ·trim. dr. civ., 1963, 449), 
1' auteur defend la these selon laquelle la nature du pseudonyme se ctefinit par la nature de 
l'activite exercee sous son couvert. S'il s'agit d'une activite non liee a la personne, le 
pseudonyme utilise a cette fin ne peut jamais conferer plus qu'un droit patrimonial; s'il 
s'agit d'une activite liee ala personne, le droit au pseudonyme a lui aussi un caractere 
personnel, lie a la personne. 
Compte tenu de cette these, l'auteur etudie ensuite les differentes caracteristiques du droit 
au pseudonyme: au cas ou les pseudonymes sont utilises pour des activites non liees ala 
personne, ces pseudonymes peuvent faire l'objet d'une cession, d'une renonciation etde la 
prescription. Par contre, le pseudonyme lie a la personne est incessible et ne peut, en 
principe, se prescrire et se transmettre aussi longtemps qu 'il reste lie a un patrimoine moral 
propre a son titulaire 0 

Dans un troisieme paragraphe, 1' auteur traite de quelques problemes particuliers: epoux et 
pseudonyme, obligations contractuelles en matiere de pseudonymes, personnes morales et 
pseudonymes. 
Pour terminer, l'auteur traite des reuvres anonymes en s'attachant surtout au droit per
sonnel general a uncertain anonymat eta la nature de ce droit. Un probleme d'importance 
de ce domaine est celui de savoir si n'importe qui peut devoiler la veritable identite d'un 
auteur demeure anonyme. 

SUMMARY 

No NAMES NO PACKDRILL 

Anonimity and pseudfmimity in public life 

Pseudonyms are fictitious names freely chosen by a person wishing to conceal his true 
iden~ity from the public in the light of a particular activity. 
Having examined the various reasons for which pseudonyms are adopted, a number of 
opinions on the historical origins of pseudonyms are considered, more particularly the 
view that pseudonyms can be traced back as far as the artists of the Renaissance period, and 
to monastic names. 
This is followed by an analysis of those elements of the definition in which pseudonyms are 
compared with other forms of adopted names; attention is also drawn to the way in which 
pseudonyms are acquired. In this context, the question arises as to which elements are 
important in adopting a pseudonym and how long a pseudonym must be borne before it 
becomes the bearer's property. There is also the question of remedies against usurpation, 
as well as those which are available in connexion with the choise of pseudonyms and those 
which can be used by the bearer if the pseudonym is undully appropriated. 

There are also a number of special questions to be answered, such as whether it is 
permissible to sign legal documents with one's pseudonym, and whether its use is 
unlimited or not. 
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This general survey is followed by a study of the nature of the law relating to pseudonyms. 
It does not appear possible to analyse it in the light of the function and the nature of the 
pseudonym concept. One possible option would be to proceed from the prerogatives 
attached to the right to hold a pseudonym, which, however, invites the criticism that in so 
doing one is attempting to explain the causes by the consequences which are by no means 
established. This is why in this instance the fundamental objectives of the pseudonym 
concept are taken as a basis; also, account is taken of the specific nature of pseudonyms as 
compared with other forms of discrimination. In this context, difficulties arise in the shape 
of pseudonyms finding their origins in customary law, as a result of which there are no 
written rules on the subject. Finally, it appears that the rights concerned are personal if the 
adopted name is that of a person, and real if a fictitious name is adopted. Having analysed 
the theory championed by LELOUP (Le Pseudonyme, Rev. Tr. Dr. Civ. 1963, 449), the 
author goes on to explain that the nature of pseudonyms is determined by the nature of the 
activity exercised under it. If the activity involved is non-personal, the pseudonym used to 
this end can never confer anything more than a real right. If the activity is personal, the 
right to this name is also personal. 
In the light of this position, the characteristics of the right to pseudonyms are subsequently 
examined: their capacity to be transferred, renounced or limited in time are thus provided 
for pseudonyms involving non-personal activities. Personal pseudonyms are unlimited in 
time and non-transferable, save where the pseudonym also has a moral attribute peculiar to 
the bearer. 

Certain special problems are dealt with in Section Three: marriage and pseudonyms, 
contractual obligations attached to pseudonyms; bodies corporate and pseudonyms. 

Finally, the anonimity problem is dealt with, especially the general personal right to a 
certain degree of anonimity and the nature of this right. An important problem in this 
connexion is whether anyone may divulge the true name of an anonymous author. 

ZUSAA1A1ENFASSUNG 

lcH GAB MIR SELBST (K)EINEN NAMEN 

Uber anonymes und pseudonymes Auftreten in der Offentlichkeit 

Das Pseudonym ist ein Phantasiename, der von einem gewlihlt wird, der, in Beziehung zu 
einer gewissen Aktivitiit, dem Publikum gegeniiber seine echte Personlichkeit verbergen 
will. 

Nach einer Erforschung der Griinde warum ein Pseudonym angenommen wird, sind einige 
Ansichten tiber das Entstehen des Pseudonyms in der Geschichte behandelt worden. 
Auseinandergesetzt wird, dass das Pseudonym auf die Kiinstlernamen der Renaissance 
und auf die Klosternamen zuriickzufiihren sei. Dann erfolgt die Analyse der Elemente aus 
der Definition, bei der das Pseudonym gegeniiber anderen Formen angenommener Namen 
abgegrenzt wird und besonders beachtet wird die Weise auf die ein Pseudonym erworben 
wird. Die Frage stellt sich dabei, welche Elemente bei der Wahl eines Pseudonyms wichtig 
sind, und wie lange man ein Pseudonym tragen soll bevor es zum Eigentum des Triigers 
wird. Auch die Verteidigung gegen Usurpation, sowohl gegen die Wahl eines Pseudonyms 
als von Seiten des Triigers gegen die Antastung durch andere. 
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Besonders hervorgehoben werden die Fragen ob man bei Rechtshandlungen mit dem 
Pseudonym unterschreiben diirfe und ob man das Pseudonym iiberall und unter allen 
Umstanden benutzen diirfe oder ob die Anwendung nur beschriinkt giiltig sei. 

Nach dieser allgemeinen Untersuchung wird der Charakter des Pseudonymrechtes be
trachtet. Eine Begriindung aus der Funktion und der Eigenart des Pseudonyms scheint 
nicht moglich. Hier konnte man von den mit dem Recht auf ein Pseudonym verbundenen 
Priirogativen ausgehen, wobei sich als Beschwerde ergibt, dass man in dem Moment durch 
die Folgen die nicht einmal festliegen, den Grund erkliiren will. Darum wird hier von den 
Zielsetzungen ausgegangen, die mit dem Pseudonym erstrebt werden, und die Eigenart des 
Pseudonyms im Vergleich zu anderen Formen der Namengebung wird beriicksichtigt. 
Schwierigkeiten dabei liefert die Tatsache, dass sich das Pseudonym auf das Gewohn
heitsrecht griindet, und dass nirgendwo einschlagige Rechtsregeln angetroffen werden. 
Schliesslich ergibt sich, dass das Recht einen personlichkeitsverbundenen Charakter hat 
insofem es sich dabei urn einen gewiihlten Personennamen handelt, und dass das Recht 
wenn es sich urn einen gewahlten Phantasienamen handelt, einen patrimonialen Charakter 
aufweist. 
Nach einer Beschreibung und Kritik der Theorie vonLeloup (Le pseudonyme, Rev. Trim. 
Dr. Civ., 1963, 449), wird hier verteidigt, dass die Art des Pseudonyms durch die Art der 
mit dem Pseudonym ausgeiibten Aktivitiit bedingt wird. Handelt es sich urn eine nicht
personlichkeitsverbundene Tatigkeit, dann kann das dazu angewendete Pseudonym nie 
mehr als das patrimoniales Recht gewahren. Handelt es sich urn eine personlichkeits
verbundene Aktivitat, dann hat auch das Recht auf ein Pseudonym einen personlichkeits
verbundenen Charakter. 
Mit Riicksichtsnahme dieser These werden dann die einzelnen Charakteristiken des Rech
tes auf ein Pseudonym erforscht: Die Fiihigkeit zur Ubertragung, Verleugnung und 
Verjiihrung ergibt sich also bei Pseudonymen fiir nicht-personlichkeitsverbundene Ak
tivitaten. Das personlichkeitsverbundene Pseudonym ist uniibertragbar, kann im Prinzip 
nicht verjiihren und ist uniibertragbar solange mit dem Pseudonym noch ein moralisches, 
dem Trager zugehorendes Patrimonium verbunden ist. 

In einem dritten Paragraphen werden besondere Probleme behandelt: Ehepartner und 
Pseudonym, die vertragsmassige Pseudonymitatspflicht, Rechtspersonen und Pseudo
nyme. 
Schliesslich wird die Anonymitiit behandelt, wobei vor allem das allgemeine Personlich
keitsrecht auf eine gewisse Anonymitiit und die Art dieses Rechtes beachtet wird. Ein 
wichtiges Problem ist in dieser Beziehung die Frage ob einjeder den wahren Namen des 
anonym gebliebenen Autors bekanntgeben diirfe. 
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