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Dit nummer van het alumnimagazine bevat wederom voor 
ieder wat wils. Er zijn diverse alumniactiviteiten gepland, 
zoals de lezingenreeks ‘Achter de schermen’, waarbij 
juridische inhoud en cultuur worden gecombineerd in een 
exclusieve setting. Meer informatie hierover en over andere 
activiteiten treft u aan op de website www.ru.nl/rechten/
alumni. Het is als altijd zeker de moeite waard hier even een 
kijkje te nemen. 

Verder treft u in dit nummer een interview aan met Claartje 
Bulten, hoogleraar ondernemingsrecht en kroonlid van de 
SER. Vorig jaar bestond het gerenommeerde en succesvolle 
Van der Heijden Instituut 50 jaar. In 1966 richtten prof. mr. 
W.C.L. van der Grinten en prof. mr. J.M.M. Maeijer het 
instituut op. Ook de ons veel te vroeg ontvallen prof. mr. 
H.J.M.N. Honée heeft een belangrijke rol binnen het instituut 
gespeeld. Het instituut is sinds jaar en dag een begrip aan 
onze faculteit, waarop wij trots mogen zijn. Bulten noemt 
haar voorgangers aan het Van der Heijden Insitutuut ‘helden’, 
zo is in het interview te lezen. 

Op 9 december 2016 heeft collega Ybo Buruma het ambt van 
CPOhoogleraar aanvaard. In zijn oratie besprak hij ‘de goede 
rechter’ van gisteren, vandaag en morgen. Op 21 december 
2016 promoveerde alumnus David Nauta aan onze univer  
si teit op een proefschrift, getiteld ‘Internationale verant 
woor delijkheid van de NAVO’. Hij is sinds 2012 werkzaam  
bij de NAVO in Stavanger, Noorwegen, als ‘jurist bij het  
Joint Warfare Centre’. Ook deze beide wetenschappelijke 
gebeurtenissen worden in dit nummer belicht.

Op mijn eigen vakgebied, het personen en familierecht,  
valt ook weer het nodige nieuws te melden. Zo wordt zeer 
waarschijnlijk op 1 juli a.s. de algehele gemeenschap van 
goederen eindelijk – na bijna 180 jaar – afgeschaft en 
vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen, 
waarbij aanbrengsten ten huwelijk, erfrechtelijke verkrij
gingen en giften voortaan niet langer in de gemeenschap 

vallen. Bovendien heeft de Staatscommissie Herijking 
Ouderschap, waarvan ik lid was (20142016), op 7 december 
2016 haar rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ aan  
oudminister Van der Steur aangeboden. Hierin adviseert  
de staatscommissie een wettelijke regeling te ontwerpen –  
zij het onder strikte voorwaarden – voor meerouderschap, 
meeroudergezag en draagmoederschap. Deze drie thema’s 
zullen de familierechtelijke agenda de komende jaren in hoge 
mate bepalen. De staatscommissie heeft een schets van 
mogelijke nieuwe wetgeving aan haar rapport toegevoegd 
teneinde de parlementaire discussie hierover enigszins te 
bespoedigen, maar gelet op de politieke gevoeligheid van  
de materie zal het nog vele jaren duren voordat nieuwe 
wetgeving ter zake daadwerkelijk in werking zal treden.  
De kans bestaat dat, als het CDA, de CU en/of de SGP deel 
gaan uitmaken van het nieuwe kabinet, het rapport van de 
staatscommissie vier jaar op de plank blijft liggen. Deze 
partijen hebben immers onmiddellijk na de presentatie van 
het rapport laten weten bepaald niet enthousiast te zijn over 
de voorstellen van de staatscommissie. Reden genoeg om 
hierover een symposium te organiseren op vrijdag 16 juni a.s., 
waarin niet alleen de thema’s meerouderschap, meerouder
gezag en draag
moeder schap, maar 
ook het zogenaamde 
‘levenstestament’ de 
revue zullen passeren. 

Kortom: er is ook  
in 2017 weer meer  
dan genoeg te doen  
op allerlei rechts
gebieden!

André Nuytinck, 
alumnidecaan
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in the picture 

Change perspective

‘Verruim je blik, maak werk van je studie’. 
Dat motto ligt ten grondslag aan de nieuwe 
fotografie waarmee de faculteit aan scho -
lie ren en studenten duidelijk wil maken 
waar ze voor staat en gaat. 

De foto’s prijken op de covers van de nieuwe 
opleidingsbrochures en binnenkort ook op 
meer uitingen. Studenten staan centraal:  
zij zijn in en om het Grotiusgebouw in beeld 
gebracht. Het spiegelbeeld weerspiegelt hun 

toekomst als jurist. De fotografie haakt  
aan op het thema change perspective van de 
Radboud Universiteit. Dat thema gaat uit van 
de vaststelling dat wetenschap continue het 
perspectief verandert, en is een uit no di ging  
en een belofte tegelijk. Het is de uitnodiging 
aan studenten en medewerkers om in inter
actie met de ander het eigen perspectief te 
ver breden. Het is de belofte aan aankomende 
studenten en medewerkers dat ze in Nijmegen 
hun perspectief kunnen verrijken.
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alumni-activiteiten

De Lezingenreeks Achter de schermen 
bestaat uit boeiende lezingen voor rechten-
alumni op exclusieve locaties. De faculteit  
is trots dat naast huidige hoogleraren ook 
oud-hoogleraren Martin Jan van Mourik en 
Peter Tak een lezing verzorgen. Gezien de 
bijzon dere setting is het aantal plaatsen per  
activi teit beperkt. Inmiddels zijn de bijeen-
komsten voltekend.

10 mei
Philips van Kleefbolwerck:  
een 16e eeuws vesting-
werk in Ravenstein

Oudhoogleraar Notarieel en privaatrecht 
Martin Jan van Mourik vond in zijn tuin een 
uniek 16e eeuws bolwerk naar oudItaliaans 
model, met ondergrondse gemetselde kaze
matten en geschutstrechters. In 2016 is na  
jaren graven en restaureren het Philips van 
Kleefbolwerck (anno 1509) deels weer in al zijn 
pracht te bewonderen. Van Mourik verzorgt  

een lezing over deze ontdekking en alles wat 
daarop volgde. Daarna geeft hij een rondleiding. 
De middag wordt afgesloten met een drankje  
in Stadsherberg De Keurvorst.

22 juni   
Stevenskerk Nijmegen 

De Stevenskerk bepaalt al bijna 800 jaar de  
skyline van Nijmegen. Het is het hart van uw 
oude studentenstad. Heleen Wijgers, directeur 
Stichting Stevenskerk, verzorgt in de Zuider
kapel een lezing over de renovaties aan de kerk. 
Oudhoogleraar prof. mr. Peter Tak is een zeer 
betrokken liefhebber van de kerk. Hij geeft een 
voordracht en rondleiding. De vermaarde orgel
bouwer Ludwig König bouwde tussen 1774 en 
1776 het Nijmeegse kerkorgel. Jetty Podt is  
als organiste verbonden aan de Stevenskerk.  
Zij geeft u een kijkje achter het orgel en een 
exclusief concert. 

2 november  
Synagoge Arnhem

Hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk 
recht prof. mr. Corjo Jansen verzorgt in de  
synagoge in Arnhem een lezing over een van  
de meest besproken thema’s in de Nederlandse 
geschiedenis: ‘wat wist de ‘gewone’ Nederlander 
van het lot van de Joden?’. Deze vraag speelde  
al voor de oorlog, maar kreeg een geheel  
andere dimensie in de oorlog. Vervolgens  
geeft Binyomin Jacobs, Opperrabijn, een lezing 
over diverse aspecten van het Jodendom. Na de 
lezing krijgt u een uitgebreide rondleiding door 
de synagoge (75 min.). 

Meer informatie:  
www.ru.nl/rechten/achterdeschermen 

Lezingenreeks Achter de schermen 2017

Achter de schermen: Binnenhof Den Haag

Op 3 maart vond een bijzondere alumniactiviteit plaats in Den Haag: enkele tientallen  
alumni woonden lezingen bij over de kabinetsformatie, verzorgd door hoogleraar Staatsrecht 
Paul Bovend’Eert en onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire geschiedenis Alexander 
van Kessel. Daarna kregen de aanwezigen een rondleiding door het Binnenhof: de Eerste en  
Tweede Kamer, en de Ridderzaal.
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Op vrijdag 16 juni bent u van harte welkom op de campus 

om meer te horen over de veelbesproken voorstellen van 

de Staatscommissie inzake Herijking Ouderschap, even-

als het Levenstestament en de daarmee onlosmakelijk 

verbonden medische wilsverklaring. 

De vele verschillende gezinssituaties die vandaag de dag in Nederland 
voorkomen, maken het nodig dat wetgeving en beleid op het terrein 
van ouderschap en gezag worden aangepast. Dat schrijft de Staats
commissie Herijking ouderschap in het rapport ‘Kind en ouders in  
de 21e eeuw’. De Staatscommissie wil de belangen van kinderen in  
deze gezinssituaties juridisch borgen. Daarom heeft zij een aantal 
voor stellen gedaan voor aanpassing van de regelgeving op het gebied 
van juridisch meerouderschap, kernen van goed ouderschap, recht op 
informatie over ontstaans geschiedenis en een Nederlandse regeling 
voor draagmoeder schap. Prof. mr. André Nuytinck, lid van deze 
Staatscommissie, licht tijdens het alumnicongres deze voorstellen toe.

Levenstestament
Niet alleen bij de geboorte dienen zich juridische zaken aan, ook in 
een later stadium van het leven kan voor uw persoonlijke situatie 
juridisch advies nodig zijn. Wat gebeurt er als u, door ziekte, ongeval, 
tijdelijke of permanente wilsonbekwaamheid niet meer zelf mag, 
respectievelijk kunt handelen of beslissingen kunt nemen? Middels 
een levenstestament wijst u een vertrouwens persoon aan die uw 
belangen dan behartigt. Alumnus mr. Jef Oomen, notaris en voorzitter 
van de KNB, spreekt over nut en noodzaak van het levenstestament.

Medische wilsverklaringen
In een levenstestament kunnen ook medische wilsverklaringen 
worden opgenomen. Wilt u in een bepaald stadium van ziekte  
of na een acuut ernstig letsel wel of niet worden behandeld?  
In welke mate en op welke wijze? Maar wat gebeurt er als een 
opgestelde medische wilsverklaring in strijd is met de eisen van goed 
hulpverlenerschap van de artsen? Kan ik een euthanasie verklaring 
opnemen? Wat is een voltooid leven clausule? Dr. Marianne Dees, 
huisarts en onderzoeker Radboudumc, spreekt over de medische 
wilsverklaringen en wilsonbekwaamheid in relatie tot het levens
testament.

Meer informatie en aanmelden: 
www.ru.nl/rechten/alumnicongres

Alumnicongres ‘Herijking  
Ouderschap en Levenstestament:  
trends en ontwikkelingen in het familierecht’ 

Wat gebeurt er als u, door ziekte,  
ongeval, tijdelijke of permanente 

wilsonbekwaamheid niet meer zelf mag, 
respectievelijk kunt handelen of  

beslissingen kunt nemen?

april 2017   RadboudRechten

5



Tien jaar geleden organiseerden de faculteit 
en het CPO voor het eerst een onderwijs-
golfdag voor alumni en relaties. Het werd een 
leerzame, plezierige en zonovergoten dag. 
Aanleiding om een jaar later weer bijeen te 
komen op de golfbaan Het Rijk van Nijmegen 
in Groesbeek. Dat werd een jaarlijks evene-
ment. Op 9 juni 2017 wordt de 10e onderwijs-
golfdag georga niseerd. Graag nodigen we u 
uit om deel te nemen aan deze lustrumeditie. 
Het zal tevens de laatste editie zijn, dus mis 
deze niet! 

In de ochtenduren staan twee cursussen op  
het programma. Prof. mr. Steven Bartels en  
mr. dr. Ben Schuijling zullen actualiteiten 
bespreken op het gebied van het burgerlijk  
recht (vermogensrecht). Prof. mr. Freek Schols 

verzorgt een cursus Erf en familievermogens
recht. Aan beide cursussen zijn 3 POpunten 
KNB/ NOvA verbonden.

Golf
In de middag kunt u deelnemen aan een toer 
nooi of een 4 uur durende golfclinic om kennis te 
maken met de golfsport. De dag wordt afgesloten 
met een borrel, prijsuitreiking en buffet op het 
terras. Er zijn weer mooie prijzen te winnen, zoals 
een cheque ter waarde van 12 opleidingspunten. 
U kunt de cheque verzilveren voor deelname aan 
cursussen die door het CPO worden verzorgd.

Bent u bij deze lustrumeditie? U kunt zich 
aanmelden voor het onderwijs en/ of het 
golftoernooi via www.ru.nl/rechten/alumni.

10e en tevens laatste 
facultaire onderwijs-golfdag

Steven Bartels 

Freek Schols 

Alumni uitgelicht

De faculteit heeft zo’n 10.000 alumni  
die op veel verschillende fronten actief 
zijn. In de rubriek Alumni uitgelicht,  
te vinden op de website www.ru.nl/
rechten/alumni, krijgt u een inkijkje  
in het grote gevarieerde netwerk van 
alumni. 

Heeft u tips of suggesties? 
Stuur een email naar alumni@jur.ru.nl.

Meer informatie en aanmelden: www.ru.nl/rechten/alumni

Agenda
20 april 2017 Alumniborrel Amsterdam

10 mei 2017 Lezingenreeks Achter de schermen – Vestingwerken Ravenstein

9 juni 2017 10e onderwijsgolfdag

16 juni 2017 Alumnicongres ‘Herijking Ouderschap en Levenstestament’

22 juni 2017 Lezingenreeks Achter de schermen Stevenskerk Nijmegen

29 september 2017 15e Van der Grintenlezing door prof. mr. Bas Kortmann

6 oktober 2017 Actualiteitencursussen voor alumni 

2 november 2017 Lezingenreeks Achter de schermen Synagoge Arnhem

Je blijft terugkomen

alumni-activiteiten

Ben Schuijling
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Emile Luijten werd op 1 juli 1919 te Wijchen 
geboren als oudste zoon binnen een echt 
onderwijzersgezin. Emile verloochende zijn 
afkomst bij het verrichten van zijn onderwijs
taken niet: kennisoverdracht aan anderen was 
voor hem erg belangrijk. Vanaf het begin van zijn 
loopbaan combineerde hij de praktijk met de 
theorie. In 1955 werd hij benoemd tot voorzitter 
van de Afdeling Limburg van de toenmalige 
Broederschap der CandidaatNotarissen, welke 
functie hij tot 1963 bekleedde. Hij was kandidaat 
notaris in achtereenvolgens Nieuwenhagen, 
Sittard en Heerlen. In zijn tijd als kandidaat
notaris was hij tegelijk repetitor voor het 
notarieel staatsexamen. Hij had een groot 
aandeel in de te Sittard gevestigde notariaat
opleiding. De notariële studie was immers pas  
in 1959 een universitaire studie geworden. In 
ditzelfde jaar legde hij het doctoraal examen 
Nederlands recht aan de Nijmeegse universiteit 
af. Wie anders dan Emile Luijten kon het beste 
invulling geven aan de opbouw en de leiding van 
de notariële studierichting aan de Nijmeegse 
rechtenfaculteit? Hij had immers een jaar  
eerder grote indruk gemaakt met zijn preadvies  
‘De ouderlijke boedelverdeling volgens de art. 
1167 e.v. BW’, tezamen met mr. J. Rombach in 
1958 uitgebracht voor de toenmalige Broeder
schap der CandidaatNotarissen. Daarmee werd 
toen al de grondslag gelegd voor de huidige – 
sinds 2003 in de wet opgenomen – wettelijke 
verdeling in het versterferfrecht in de eerste 
groep van erfgenamen, te weten de langst
levende echtgenoot of geregistreerde partner 
tezamen met de kinderen van de erflater.  
Emile werd dan ook in 1959 onmiddellijk tot 
lector huwelijksgoederen en erfrecht benoemd. 
In die hoedanigheid sprak hij in 1960 zijn 
openbare les ‘Hoofd der echtvereniging’ uit, 
enkele rechts vergelijkende beschouwingen naar 
aanleiding van de privaatrechtelijke emancipatie 
der gehuwde vrouw in de wetgevingen van 
Nederland en enige andere Europese landen, 
waarmee hij meteen duidelijk maakte dat  
zijn interesse verder ging dan alleen het 
Nederlandse familie(vermogens)recht. 

Rechtsvergelijking zou in zijn onderwijs, onder
zoek en vele voordrachten een prominente 
plaats blijven innemen. Al snel – in 1961 –  
werd zijn lectoraat in Nijmegen uitgebreid tot 
notarieel recht, waarna hij op 21 december 1962 
cum laude promoveerde bij prof. mr. W.C.L.  
van der Grinten op een proefschrift, getiteld 
‘Het nieuwe huwelijksvermogensrecht’. Intussen 
was Emile in 1962 ook benoemd tot kanton
rechterplaatsvervanger te Heerlen. In 1963  
werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar 
notarieel recht; ‘buitengewoon’, omdat hij de 
wens had geuit zijn hoogleraarschap te blijven 
combineren met de uitoefening van de notariële 
praktijk. In 1964 werd hij tot notaris te Heerlen 
benoemd. Zijn Nijmeegse oratie sprak hij in 1965 
uit onder de titel ‘Si mulier virum supervixerit’, 
enkele historische en rechtsvergelijkende 
beschouwingen omtrent de vermogensrechte
lijke positie van de langstlevende echtgenoot.  
In 1973 werd zijn leeropdracht in Nijmegen uit
gebreid tot ‘buitengewoon hoogleraar notarieel 
recht en burgerlijk recht’. 

Een hoogtepunt in de wetenschappelijke  
loop baan van Emile was zijn benoeming op  
de prestigieuze Francquileerstoel aan de Vrije 
Universiteit Brussel, waar hij ook eredoctor  
was. Hij verzorgde toen hoorcolleges over het 
gehele Nederlandse Nieuw Burgerlijk Wetboek,  
dat in de loop van de jaren tachtig zou worden 
ingevoerd. Zijn wetenschappelijke belang
stelling betrof aldus niet slechts het personen 
en familierecht, huwelijksvermogensrecht en 
erfrecht, maar ook het algemene goederen en 
verbintenissenrecht. Een volgend hoogtepunt  
in de wetenschappelijke loopbaan van Emile was 
zeker zijn zilveren ambtsjubileum in Nijmegen 
op 28 september 1984, ter gelegenheid waarvan 
hem een bundel opstellen ‘Eén kapitein, twee 
schepen’ werd aangeboden. De titel van deze 
feestbundel beoogde de combinatie van de 
beoefening van de notariële wetenschap met  
de uitoefening van de notariële praktijk te  
bena drukken, inderdaad de rode draad in het 
leven van Emile.

Eén woord kwam in het vocabulaire van Emile 
niet voor, en dat is ‘stoppen’. Hij tekende officieel 
bezwaar aan tegen verplichte ambts uittreding  
bij 65 jaar, maar in 1987 kwam dan toch onver 
mij delijk een einde aan bijna 30 jaar lang iedere 
woensdag plichtsgetrouw op en neer rijden van 
Heerlen naar Nijmegen, een zware rit, want de 
A73 bestond toen nog niet. Maar Emile zou Emile 
niet zijn, als hij hierop niet iets zou verzinnen.  
Zo ging hij de advocatuur in Heerlen uitoefenen 
en werd hij des te actiever op het gebied van het 
postacademisch onderwijs. ‘Rust roest’ was zijn 
adagium. Gelukkig had hij het voor recht van 1987 
tot 2000 nog te mogen doceren als hoofddocent 
van de Stichting Beroeps opleiding Notariaat.  
Hij was toen al 81 jaar.

Als zijn leerlingen bewaren wij de beste herin 
ne ringen aan zijn oerdegelijke en glasheldere 
hoor colleges, vaak met de hem zo kenmerkende 
humor doorspekt. Zijn studenten droegen hem 
op handen. Zijn uitleg van de ouderlijke boedel
verdeling als verzorgingsmaking ‘par excellence’ 
en als ‘divisio inter liberos’, waarbij het toch  
echt om kinderen en niet om boeken ging,  
blijft ons altijd bij, evenals zijn uitleg van de 
herroepe lijkheid van de uiterste wilsbeschikking: 
‘Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad  
vitae supremum exitum’. 

Met het overlijden van Emile Luijten is een einde 
gekomen aan een tijdperk. Voor ons – en wij 
menen te kunnen zeggen: ook voor vele anderen 
– was Emile Luijten de grootste notariële jurist 
van de 20e eeuw. Notarieel Nederland is hem  
veel dank verschuldigd vanwege zijn grote 
betekenis voor het notarieel universitair onder
wijs en onderzoek, het notarieel postacademisch 
onderwijs en de notariële praktijk. 

In memoriam  
prof. mr. E.A.A. Luijten
Op 17 november 2016 overleed prof. mr. Emilius Adrianus Antonius (Emile) Luijten 

op 97-jarige leeftijd. Hieronder leest u een gedeelte uit het ‘in memoriam’ waarin 

prof. mr. A.J.M. Nuytinck en prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, twee van zijn leer-

lingen en promoti, met groot respect hun leermeester, promotor en inspirator 

gedenken. De volledige tekst is te vinden op www.ru.nl/rechten
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nieuws

Hoogleraren Bovend’Eert en Van Baalen  
in onderzoeksteam inkomen koning 
Hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend’Eert en hoogleraar Parlementaire Geschiedenis Carla van 
Baalen gaan samen met bestuurskundige Mark van Twist (EUR) historisch onderzoek doen naar 
het inkomen van de koning. 

Het onafhankelijke onderzoeksteam gaat archieven 
doorspitten en zal mensen spreken die in de periode 1963  
– 1973 betrokken zijn geweest bij de vaststelling van het 
inkomen van het koningshuis. De opdracht tot onderzoek 
volgt op een uitzending van RTL Nieuws waarin de zender 
meldde dat koning WillemAlexander en zijn voorgangers 
jaarlijks compensatie heb ben gekregen voor de vermogens
belasting die zij moesten betalen. Hier zouden geheime 
afspraken over zijn gemaakt. Het kabinet liet na onderzoek 
weten dat hier geen bewijs voor is, maar geeft wèl opdracht 
voor nader historisch onderzoek naar de wijze waarop het 
inkomens deel van de uitkering van de koning is bepaald.

De Nijmeegse masteropleiding Nederlands recht is volgens de Keuzegids Masters 2017 de beste  
van het land binnen het eigen vakgebied. Bij de beoordeling kijkt de Keuzegids onder meer naar  
het contact met docenten, samen hang van het onderwijsprogramma en de kwaliteit van de onder
wijsfaciliteiten. Naast Nederlands recht staan nog 9 Radboudopleidingen op 1 in de Keuzegids,  
en mag de Radboud Universiteit zich voor het zevende jaar op rij de beste brede, klassieke 
universiteit noemen.

Masteropleiding Nederlands recht  
nummer 1 in Keuzegids

Nieuwe masterspecialisatie: 
European Law and Global 
Affairs
De Master European Law heeft een nieuwe 
specialisatie: European Law and Global Affairs. 
Deze specialisatie biedt een uniek multidisci  
pli nair programma waarin European Law en 
Politicologie gecombineerd worden.

Faculteit nu ook te volgen  
op Instagram
De faculteit was al te volgen op LinkedIn, 
Facebook en Twitter, en nu ook op Instagram. 
Volg de faculteit op Instagram voor de laatste 
nieuwtjes en foto’s van acti viteiten.

Juridisch boodschappenlijstje 
kabinet bij wijziging 
pensioenstelsel
Hoogleraren René Maatman en Mark Heems
kerk van de Radboud Universiteit spraken 
tijdens het congres Pensioenvraagstukken  
in de kabinetsformatie over de juridische 
mogelijkheden om over te stappen naar een 
nieuw pensioenstelsel. Zij presenteerden  
een boodschappenlijstje aan politici om  
een overstap mogelijk te maken.

Nieuwe vice-decaan 
onderzoek en vice-decaan 
onderwijs benoemd
Per 1 maart is Piet Hein van Kempen de  
nieuwe vicedecaan onderzoek en Johan van  
de Gronden de nieuwe vicedecaan onderwijs  
in het bestuur van de faculteit.

Paul Bovend’Eert 

Afscheidscollege  
Bas Kortmann  
Hoogleraar Burgerlijk recht prof. mr. Bas Kortmann houdt 
op vrijdag 29 september 2017 de 15e Van der Grinten
lezing. Deze lezing vormt tevens zijn afscheidscollege.  
U bent van harte welkom deze lezing in De Vereeniging 
bij te wonen. U ontvangt nog een uitnodiging.
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Universitair nieuws
Surinaamse slavenregisters  
openbaar maken
In Paramaribo, Suriname, ligt een unieke maar bijna onbereikbare histo
rische bron: de Surinaamse slavenregisters. Daarin staan ongeveer 80 
duizend mensen die er in de negentiende eeuw tot slaaf zijn gemaakt. 
Coen van Galen (Radboud Universiteit) en Maurits Hassankhan (Anton 
de Kom Universiteit van Suriname) willen dat deze slaaf gemaakte men
sen zichtbaar worden door de registers beschikbaar te maken. Daarvoor 
is geld nodig, en inzet van de Surinaamse en Nederlandse bevolking. 
Daarom is een crowd funding campagne gestart om 25.000 euro bij 
elkaar te brengen. 

Biografie oud-premier Lubbers 
Er komt een politieke biografie van Ruud Lubbers, CDApoliticus en 
ministerpresident van 1982 tot 1994. Carla van Baalen en Johan van 
Merriënboer van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) 
van de Radboud Universiteit houden zich bezig met het onderzoek. 
Naar verwachting zal het boek in 2020 verschijnen.

Adoptiekinderen hebben voorsprong  
bij herleren moedertaal
Koreaanse geadopteerden hebben decennia na hun adoptie nog een 
voorsprong bij het herleren van Koreaanse klanken, zelfs als ze bij de 
adoptie maar een paar maanden oud waren. Daarover publiceerden 
taalwetenschappers van onder meer de Radboud Universiteit in het  
tijdschrift Royal Society Open Science. De resultaten tonen aan dat 
baby’s al veel eerder beginnen met het leren én opslaan van spraak
klanken dan tot nu toe bekend was.

Eerste alomvattende boek over  
de dood in modern Nederland
Op uitvaartgebied is Nederland een bijzonder land. Er mag en kan veel: 
van natuurbegraven tot nabestaanden die meegaan tot bij de crematie
oven. Het staat allemaal beschreven in het eerste boek dat een totaal
beeld geeft van de moderne omgang met de dood in Nederland: ‘Dood. 
Wegwijs in de Nederlandse uitvaartcultuur’ van Radboudonderzoekers 
Brenda Mathijssen en Claudia Venhorst.

900.000 euro voor nieuw onderzoek  
naar ziekte van Lyme
ZonMw heeft drie onderzoeksvoorstellen naar de ziekte van Lyme van 
het Radboudumc en collega’s van het RIVM en het AMC gehonoreerd. 
Samen onderzoeken de wetenschappers nieuwe diagnostische testen, 
bekijken ze hoe de Borreliabacterie kan overleven in het lichaam van 
patiënten en onderzoeken ze hoe Lyme bij kinderen verloopt.

Meer Radboud-nieuws: www.ru.nl

Contractonderwijs 
Op hoog niveau uw kennis opfrissen of verdiepen zonder  
de ver plichting van een langlopende cursus of opleiding?  
De faculteit biedt u deze mogelijkheid via het contractonderwijs.  
U kunt kiezen uit  vakken als ‘Arbeidsrecht’, Milieurecht’ 
‘Vennootschaps belasting’ of ‘Uitvoering en hand having EU-recht’.

Als contractcursist schuift u aan bij de ‘reguliere’ studenten. U betaalt 
een vast tarief per vak. Hiervoor mag u deelnemen aan het onderwijs 
en krijgt u twee tentamengelegenheden. Na het behalen van het 
tentamen ontvangt u een certificaat.

Wist u dat de NOvA opleidingspunten toekent aan deze vorm van 
onderwijs? Per gevolgd uur (master)onderwijs, wordt één opleidings
punt toegekend. U ontvangt een presentielijst om uw aan wezigheid bij 
te houden. Deelname aan het tentamen is niet nood zakelijk. Na afloop 
van de cursus stuurt u ons de getekende lijst en verstrekken wij u een 
bewijs van deelname.

De vakken starten in de eerste week van september 2017. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.ru.nl/rechten/contractonderwijs.  
Of stuur een email naar contractonderwijs@jur.ru.nl

Mr. Yvo van Griensven (advocaat en alumnus):  
“Het contractonderwijs geeft mij de mogelijkheid om mijn kennis  
op peil te houden en naar keuze uit te breiden. Dat het onderwijs  
wordt gegeven aan de rechtenfaculteit in Nijmegen, maakt het  
voor mij extra bijzonder.”

Alle voordelen op een rij:

•  U studeert per vak

•  U kunt kiezen uit een ruim aanbod aan vakken

•   U kunt gebruik maken van de studiefaciliteiten op de campus 

•   U kunt aan het tentamen deelnemen en ontvangt na afloop  
een certificaat

•  U kunt aanspraak maken op NOvApunten

april 2017   RadboudRechten
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De benoeming als kroonlid van SER beschouwt Bulten 
als een hele eer. “Mijn ervaring is dat er enkel profes
sio nele mensen werken, met veel kennis van zaken.  
Ik ben echt onder de indruk van de kennis en kunde  
die de SER in huis heeft. De Raad, die bestaat uit 
vertegenwoordigers van werknemers en van onder
nemers en ook – onafhankelijke – kroonleden, is bijna 
op ieder punt ‘van goede wil’. Men probeert er steeds 
samen uit te komen, ook al liggen de belangen soms  
uit elkaar. Er wordt gesproken in een prettige en open 
sfeer, zakelijk maar zeker niet ongezellig. Het is het 
poldermodel in optima forma, maar dat werkt uit
eindelijk veel beter dan de stellingen betrekken, je 

ingraven, en vooral: de andere kant de schuld geven. 
Dat laatste is voer voor achteruitgang en frictie in de 
maatschappij. De adviezen van de SER worden voor
bereid in commissies. De insteek is om tot een niet
verdeeld advies te komen, wat betekent dat iedere 
geleding binnen de SER het eens is met het advies. 
Zo’n advies is dan erg nuttig voor het ministerie dat  
er om vroeg: er bestaat ‘in het veld’ consensus over  
het onderwerp.” 

Bulten is lid van de commissie Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), 
de commissie Arbeids en Ondernemingsrecht,  

Bijna een jaar geleden werd hoogleraar Ondernemingsrecht Claartje Bulten benoemd 

als kroonlid van de SociaalEconomische Raad (SER). Aanleiding om in gesprek te gaan 

over haar werkzaamheden voor de SER, maar ook over nieuwe onderzoeksprojecten, 

haar vakgebied, het moderne onderwijs en haar roemruchte voorgangers. “De kristal

heldere stijl van Van der Grinten vind ik prachtig. En Maeijer was zijn tijd ver vooruit.”

Claartje Bulten:
“Van der Grinten en Maeijer zijn helden”
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de ad hoc commissie Medezeggenschap 
pensioen in kleine ondernemingen (MPK),  
de commissie Combinatiebanen en plaats
vervangend lid van de commissie Geschillen
commissie Fusie gedrags regels (GF). “De werk
wijze is praktisch: als het nodig is, bijvoorbeeld 
als er een advies aanvraag is of er ontwikkelingen 
zijn op het werkterrein van de commissie, komt 
de com missie bijeen. Mijn bijdrage is vooral 
juridisch van aard. In de MPKcommissie ging 
het bij voorbeeld over de vraag hoe de mede
zeggen schap in kleine ondernemingen ten 
aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen 
versterkt kan worden. In 2016 was de WOR  
ten aanzien van de OR op dit punt aangevuld. 
De logische vervolg vraag was of er voor 
bedrijven met minder dan 50 werknemers ook 
een wijziging moet komen. Als in het advies de 
vertegenwoordigers van de belanghebbenden 
op een lijn zitten, is daar de wetgever en dus 
Nederland uiteindelijk mee geholpen.” 

De ‘bedenker’ van de SER, Wim van der Grinten, 
was – net als Bulten nu – Kroonlid bij de SER en 
hoogleraar in Nijmegen. Hij richtte ook, samen 
met Jef Maeijer, het Van der Heijden Instituut 
op. Hoe kijkt Bulten naar deze voorgangers?  
“In mijn hoorcolleges zeg ik altijd: Van der 
Grinten en Maeijer zijn helden. Ik raadpleeg  
het Handboek uit 1992 zeker wekelijks, de 
kristalheldere stijl van Van der Grinten vind ik 
prachtig. Ik ben het niet altijd met hem eens, 
maar het is soms lastig om zijn redeneringen  
te weerleggen. Op het symposium ter gelegen
heid van het 50jarig bestaan van het Van der 
Heijden Instituut in 2016 mocht ik spreken.  
Ik vertelde toen over een onderzoek dat nu  
is afgerond. Samen met mijn collega’s Bas de 
Jong en EvertJan Breukink heb ik een rapport 
geschreven in opdracht van het WODC over 
‘Buitenlandse investeringen en nationale 
veiligheid’. Toen ik mijn voordracht voor
bereidde, kwam ik in een tekst van Maeijer  
al zijn visie op dit onderwerp tegen. Hij was 
zoals gewoonlijk zijn tijd weer eens vooruit.” 

Het rapport voor het WODC is een van de vele 
onderzoeksprojecten waarmee Bulten zich 
bezig houdt. “Het ondernemingsrecht is volop  
in beweging, dus aan onderzoek geen gebrek. 
Voor wat betreft het rapport in opdracht van 
het WODC: dit rapport verschijnt ook in de 
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. 
Daarnaast heb ik zoals iedere hoogleraar 
conceptartikelen in mijn computer en veel 
ideeën in mijn hoofd. En ik denk na over een 
boek over het enquêterecht, en dan in het 
bijzonder de formele aspecten ervan. Corporate 
litigation heeft mijn bijzondere belangstelling, 
het enquêterecht is een deelgebied met een 
eigen dynamiek. Daarnaast heb ik nu vijf 
promovendi, met wie ik graag praat over hun 
onderzoek. Regelmatig leer ik van hen, omdat zij 
zich hun proefschriftonderwerp helemaal eigen 
hebben gemaakt. Hun promotor te mogen zijn, 
is voor mij een voorrecht.” 

In de gesprekken met promovendi komen 
actuele vraagstukken over het vakgebied aan  
de orde. Wat is volgens Bulten het belangrijkste 

probleem in haar vakgebied? “Ik vind dat er in 
het ondernemingsrecht, en dan heb ik het vooral 
over boek 2 BW, soms politieke onderwerpen 
worden gestopt. Die horen natuurlijk niet thuis 
in het burgerlijk wetboek. Ik wijs bijvoorbeeld  
op de discussie over te hoge beloningen van 
bestuur ders. De nuance is helaas soms ver te 
zoeken.” 

Vraagstukken over het vakgebied komen  
ook vaak aan bod tijdens het postacademisch 
onderwijs. “Cursisten komen regelmatig met 
casus uit hun eigen praktijk, dus dan puzzelen 
we samen richting mogelijke oplossingen.  
Vaak ontstaan er discussies op niveau waarbij 
iedere cursist zijn mond opendoet. Dan kost het 
doceren geen enkele moeite, ik stap na afloop 
juist weer vol energie in de trein terug naar 
Nijmegen.”

Ook het reguliere onderwijs blijft voor Bulten 
een genot. “Ik verzorg sinds jaar en dag de 
hoorcolleges van het bachelorvak Onder
nemings recht. Dat doe ik nog steeds met veel 
plezier, dus dat blijf ik graag nog jaren doen. 
Volgens mij is de huidige lichting studenten niet 
beter of slechter dan vroeger. Wel is de studie
tijd an sich veranderd. Er geldt verplichte aan
wezigheid bij werkgroepen, dat was in mijn tijd 
wel anders. Ik heb mijn studententijd als een 
periode van grote vrijheid ervaren. De student 
van nu is in mijn ogen ook hyperactief: een 
studievereniging, een bestuursjaar, een bijbaan, 
een juridisch relevante bijbaan, een stage, of 
twee, een studieverblijf in het buitenland…  
Van sommige CV’s sla je steil achterover. 
Daarnaast heb ik de indruk dat studeren niet 
meer automatisch betekent dat je op kamers 
gaat. Veel studenten wonen thuis. Dat laatste  
is soms noodgedwongen, omdat het financieel 
niet anders gaat. Ik vind dat geen goede 
ontwikkeling. De studententijd is de tijd om 
volwassen te worden, je eigen pad te kiezen. 
Iemand zei ooit tegen mij: ‘De studententijd  
is de speeltuin van het leven. Je kan van de 
schommel vallen, maar meer dan wat blauwe 
plekken levert dat niet op.’ En ik wens iedere 
student die speeltuin toe.”

april 2017   RadboudRechten

11



postacademisch

Jaarlijkse Kabel- en Leidingendag 
Elk jaar organiseert het CPO in samenwerking met de Stichting Leerstoel Onteigeningsrecht een 
Kabel en Leidingendag. Deze leerstoel wordt momenteel bekleed door prof. mr. Jacques Sluysmans. 
Vakspecialisten uit Nederland en België komen naar Nijmegen om te spreken over voor dit vakgebied 
relevante thema’s rondom ruimtelijke ordening, veiligheid en schade. Een terugkerende spreker  
is alumna MarieAnna Bullens, die dit jaar aan de Radboud Universiteit haar proefschrift over 
gedoogplichten afrondt. De Kabel en Leidingendag vindt plaats op 9 november 2017.  
Meer info: www.cpo.nl 

Leergang Duits recht 
Het CPO, de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel (NOAB) en de Deutscher 
Anwaltverein organiseren in 2017 en 2018 de leergang Duits recht ter waarde van in totaal 60  
POpunten. De leergang biedt deelnemers een unieke kans om verdiepte kennis van het Duitse  
recht te verwerven, onder andere over het Duitse contractenrecht, insolventierecht, arbeidsrecht, 
belastingrecht en ondernemingsrecht. Gerenommeerde Duitse praktijkjuristen en wetenschappers 
zullen de leergang, die bestaat uit 5 modules van elk twee dagen en 12 POpunten, doceren.  
De leergang is verspreid over twee jaar, zodat advocaten, conform de regels van de NOvA,  
de behaalde punten gedurende drie achtereenvolgende jaren kunnen inzetten. Cursisten kunnen  
de complete leergang volgen, maar ook voor losse modules kiezen. Meer info: www.cpo.nl 

Mede als gevolg van de financiële crisis worden banken, financiële tussen personen, uitgevende 
instellingen en de financiële toezichthouders steeds vaker geconfron teerd met individuele en 
collectieve aan sprakelijk heids claims. 

Aansprakelijkheid in de financiële sector is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zelfstandig specia
lisme met de nodige voetangels en klemmen. Na het volgen van de leergang Aansprakelijkheid in de 
financiële sector kunt u zich met recht specialist noemen op dit complexe rechts terrein. De leer  gang 
start op 29 mei, bestaat uit 5 bijeen komsten en levert 27 POpunten op. Meer info: www.cpo.nl 

Leergang Aansprakelijkheid in de financiële sector 

Een uur gratis onderwijs  
voor alumni
Heeft u uw opleidingscheque t.w.v. 1 POpunt  
al verzilverd? In overleg met de faculteit heeft 
het CPO een nieuwe kortingsactie voor alumni: 
u krijgt een kortingscode voor een uur gratis 
onderwijs. Voor een cursus van 6 POpunten 
betaalt u bijvoorbeeld € 529, i.p.v. € 635,,  
en voor een cursus van 12 POpunten betaalt u  
€ 976, i.p.v. € 1.065,. U kunt deze kortingscode 
dit jaar eenmaal gebruiken. Wilt u gebruik 
maken van dit aanbod? U kunt bij uw aan
melding voor een cursus de kortingscode 
‘alumni2017’ invullen. 

CPO breidt aanbod  
webinars uit
Uw kennis aanscherpen waar en wanneer het u 
uitkomt? Dat kan met de webinars van het CPO. 
Vanwege de belangstelling voor webinars wordt 
het aanbod dit jaar verder uitgebreid. In korte 
tijd bent u op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen in uw rechtsgebied. Zonder 
daarvoor de deur uit te hoeven. De webinars  
zijn gemakkelijk te volgen vanaf uw werkplek  
of thuis. U kunt live kijken of op een zelfgekozen 
moment. De webinars worden gegeven door 
gerenommeerde docenten en er is voldoende 
tijd om vragen te stellen aan de docent. Meer 
info: www.cpo.nl/webinars 

Leergang Planschade en 
Nadeelcompensatie in najaar 
van start
Op 12 oktober 2017 start de Leergang Plan
schade en Nadeelcompensatie. Deze opleiding 
biedt advocaten, overheidsjuristen en rent
meesters een grondige en actuele kennis van  
dit rechtsgebied, waarbij zowel de theoretische 
achtergronden als de praktische uitvoering aan 
bod komt.

“ De bancaire zorgplicht is  
een veelkoppig monster”  
 
Danny Busch, hoogleraar Financieel recht  
en hoofddocent van de CPOLeergang 
Aansprakelijkheid in de financiële sector.
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Cursuskalender
In de komende periode verzorgt het CPO (Centrum voor Postacademisch 
Juridisch Onderwijs) onder meer de volgende cursussen: 

Leergang Aansprakelijkheid in de financiële sector
mei december   Amsterdam € 2.499, 27 PO

Leergang Duits recht
mei 2017  mei 2018 Amsterdam en Brussel € 2.860, 60 PO

Aansprakelijkheid in de financiële sector - recente ontwikkelingen
9 mei en 8 juni    Amsterdam € 1.065 12 PO

Actualiteiten Bestuursrecht
11 mei  Nijmegen  € 635, 6 PO

Actualiteiten in kartelschadezaken: de richtlijn, torpedo’s,  
passing-on en andere kwesties
11 mei   Amsterdam € 545, 4 PO

De complexe juridische aspecten bij ziekte
16 mei   Utrecht € 635, 6 PO

Actualiteiten Verbintenissenrecht
16 mei    Nijmegen € 545, 4 PO

Actualiteiten Financieel toezichtrecht
17 en 31 mei    Amsterdam € 1.065, 12 PO

Juristische Terminologie & Privatrecht und Grundprinzipien
18 en 19 mei    Amsterdam € 572, 12 PO

Ondernemingsrecht
30 mei en 8 juni     Amsterdam € 1.065, 12 PO

Bij de bestuursrechter
1 juni    Utrecht € 545, 4 PO

Actualiteiten Personen- en familierecht
1 juni    Nijmegen € 490,50 4 PO

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
1 en 8 juni    Amsterdam € 960, 8 PO

Verdieping Actio Pauliana en verrekening
7 juni   Utrecht € 545, 4 PO

Actualiteiten Arbeidsrecht
8 juni    Nijmegen € 545, 4 PO

Vermogensschade in de praktijk
13 juni    Utrecht € 635, 6 PO

Financiering van de MKB-onderneming
13 en 27 juni   Utrecht € 1.065, 12 PO

Actualiteiten Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
14 juni    Nijmegen € 571,50 6 PO

«JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden
14 juni     Amsterdam € 699,95 4 PO

Europees pensioenrecht: 5 mythes en 6 essentiële feiten
16 juni  Utrecht € 635, 6 PO

Meer informatie en inschrijven: www.cpo.nl

Ruimtelijk bestuursrecht in de praktijk
20 juni    Nijmegen  € 635, 6 PO

Stelplicht en bewijslast
20 juni    Arnhem € 545, 4 PO

Recht der deutschen Kapitalgesellschaften nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
27 juni    Nijmegen € 450, 4 PO

Actualiteiten Insolventierecht
4 juli     Utrecht € 635, 6 PO

Sicherheiten und Finanzierung
26 september    Nijmegen € 450, 4 PO

Leergang Planschade en Nadeelcompensatie
september  november Den Dolder € 2.385, 24 PO

Opleiding Insolventierecht voor curatoren
september 2017  maart 2018 Nijmegen € 2.590, 28 PO

Duits voor juristen
5 oktober Nijmegen € 403, 6 PO

Actualiteiten insolventierecht in rechtsvergelijkend perspectief
5 oktober Warschau

Arbeidsrecht verdiept
5 en 12 oktober Utrecht € 1.100, 12 PO

Tuchtrecht voor het notariaat
10 oktober Utrecht € 595, 5 PO

«JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden
12 oktober Amsterdam € 699,95 4 PO

Procederen in civiel appèl
2 november Arnhem € 635, 6 PO

Aansprakelijkheid in de financiële sector - recente ontwikkelingen
2 en 9 november Amsterdam € 1.065, 12 PO

Actualiteiten Burgerlijk procesrecht
6 november Arnhem € 545, 4 PO

Financiële beslissingen in faillissementen & het Standaard 
Financieel Verslag
7 november    Utrecht € 960, 8 PO

Contracten maken in de praktijk
7 november    Nijmegen € 775, 8 PO

Kabel- en Leidingendag
9 november  Nijmegen  € 400,  5 PO
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Promoties
Privaatrechtelijke gevolgen  
van een schending van het 
mededingingsrecht
Ingrid Ligteringen onderzocht de wissel
werking tussen nationaal privaatrecht en 
Europees mededingingsrecht, en bracht 
de privaatrechtelijke gevolgen van een 
schending van het Unierechtelijke mede
dingingsrecht in kaart. Ze onderzocht 
onder meer welke regels en procedures 
gelden wanneer de rechten die voortvloei
en uit een schending van het Europese 
mededingingsrecht met behulp van het 
privaatrecht worden afgedwongen. 

De acting in concert-regeling inzake 
het verplicht bod op effecten
De acting in concertregeling staat volop 
in de belangstelling, vooral door de vele 
onduidelijkheden. ‘Acting in concert’ is 
onderdeel van de verplicht bodregeling. 
Deze regeling verplicht personen met  
minstens 30% van de stemrechten in  
een Nederlandse beursvennootschap een 
openbaar bod te doen op alle effecten die 
niet in hun bezit zijn. Anders dan in andere 
landen bestaat in Nederland niet de 
mogelijkheid hierover met een toezicht
houder in overleg te treden. Jos Beckers 
analyseert in zijn proefschrift de acting in 
concertregeling en bespreekt de belang
rijkste vraagstukken. 

Het vertrouwensbeginsel bij de 
interstatelijke samenwerking in 
strafzaken
Interstatelijke samenwerking in strafzaken 
is niet mogelijk zonder ten minste een 
minimum aan wederzijds vertrouwen  
tussen de samenwerkende staten. In veel 
gevallen komt dat wederzijds vertrouwen 
tot uiting in een verdrag dat die samen
werking regelt, wat weer tot een aanname 
van het bestaan van dat vertrouwen in het 
concrete geval leidt. Doorgaans wordt dit 
alles aangeduid als het (interstatelijk) ver
trouwensbeginsel. Aan de hand van acht 
dimensies beschrijft Thomas Kraniotis 
het vertrouwensbeginsel bij de interstate
lijke samenwerking in strafzaken. Deze 
‘typologie’ van het vertrouwensbeginsel 
wordt vervolgens toegepast op de straf
rechtelijke samenwerking binnen de 
Europese Unie, waarna aandacht wordt 
besteed aan de maatregelen ter bevorde
ring van het onderling vertrouwen en de 
concrete maatregelen tot samenwerking. 

zijds en identiteit, gender, transnationali
teit en gemengde relaties anderzijds staat 
centraal in haar werk.

Lize Glas ontvangt Max van der 
Stoel Human Rights Award
Op 8 december ontving universitair 
docente Lize Glas een Max van der Stoel 
Human Rights Award voor haar proef
schrift ‘The Theory, Potential and Practice 
of Procedural Dialogue in the European 
Convention on Human rights System’. 

Suzanne Poppelaars ontvangt 
Christine Mohrmannstipendium
Tien vrouwelijke Radboudpromovendi 
ontvingen eind 2016 een Christine 
Mohrmann stipendium. Doel van het  
stipendium is de onderzoeksters aan te 
moedigen hun wetenschappelijke loop
baan na de voltooiing van hun proefschrift 
voort te zetten. Vanuit de rechtenfaculteit 
mocht Suzanne Poppelaars, promovenda 
bij de vaksectie Staatsrecht, een van de 
stipendia in ontvangst nemen.

Hans Schulte-Nölke, bijzonder hoog
leraar Duits recht, is verkozen tot lid van  
de Academia Europaea. De Academia 
Europaea is een Europees genootschap 
van wetenschappers uit alle disciplines  
die behoren tot de mondiale top. 

Harm van den Broek, universitair hoofd
docent bij de vaksectie belastingrecht, is 
dit academische jaar benoemd tot visiting 
professor aan de Università di Torino.

Carla Klaassen, hoogleraar Burgerlijk 
recht en burgerlijk procesrecht, is her
benoemd als lid van de Advies commissie 
voor burgerlijk procesrecht van het 
Ministerie van Veiligheid & Justitie.  
Deze Advies commissie voorziet het  
ministerie van advies over kwesties op  
het gebied van het burgerlijk procesrecht, 
waaronder in het bijzonder conceptvoor
stellen van wet.

Hoogleraar Ondernemingsrecht  
Gerard van Solinge is benoemd tot 
hoofd redacteur van het tijdschrift 
Ondernemingsrecht.

Contractsoverneming
Bij bedrijfsovernames biedt ‘contracts
overneming’ uitkomst: in één keer kunnen 
alle lopende contracten van de oude naar 
de nieuwe eigenaar overgaan. Bij veel  
grote transacties is sprake van contracts
overneming, een belangrijk onderwerp 
waar desondanks relatief weinig aandacht 
wordt besteed in de Nederlandse rechts
literatuur. Een probleem ontstaat wanneer 
de bedrijfsovername moet worden terug
gedraaid, bijvoorbeeld als de koper is 
bedrogen. Maaike Huizingh analyseert  
in haar proefschrift de vaak gecompliceer
de vragen die zich bij contractsoverneming 
voordoen.

Rechtvaardigheid ná een oorlog
Wat moet er gebeuren na een 
oorlog? 
Door de vaak rampzalige nasleep van oor
logen is er een groeiende noodzaak niet 
alleen het begin van de oorlog en de oor
logsvoering te reguleren, maar ook de  
situatie na afloop van de oorlog. Lonneke 
Peperkamp schreef haar proefschrift over 
naoorlogse rechtvaardigheid, oftewel het 
jus post bellum. Het doel is tweeledig: het 
concept van jus post bellum verhelderen 
én kritisch beoordelen. Die kritische 
beoordeling leidt tot een pleidooi voor 
bescheidenheid. Na een oorlog moet er 
gestreefd worden naar een fatsoenlijke 
vrede; een vrede die ‘rechtvaardig genoeg’ 
is in plaats van perfect rechtvaardig.  
Een gematigde opvatting van het jus  
post bellum is de beste manier om dat  
te bereiken, stelt Peperkamp.

Prijzen, benoemingen 
en prestaties
Betty de Hart ontvangt ERC 
Consolidator Grant
Betty de Hart, universitair hoofddocent 
Migratierecht, ontving een van de drie 
ERC Consolidator Grants. Deze subsidie 
bedraagt twee miljoen euro en is bedoeld 
om onderzoekers te ondersteunen in de 
fase waarin ze een eigen onafhankelijk 
onderzoeksteam en onderzoeks
programma willen opzetten. De Hart  
verricht rechtssociologisch en inter
disciplinair onderzoek op het gebied van 
familierecht, migratierecht en nationali
teitsrecht. De relatie tussen recht ener
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de rechtstaat wel garant voor het behoud daar
van. Voor een goed begrip van de plaats van de 
rechter in de democratische rechtstaat kan dan 
ook niet worden volstaan met een staatsrechte
lijke beschouwing van de rol van de rechter als 
overheidsorgaan of een bestuurskundige 
benadering over de organisatie van de recht
spraak. De ontwikkelingen in het democratisch 
maatschappelijk leven zijn daarmee te zeer van 
invloed op de manier waarop wij over de goede 
rechter denken. De rechter heeft een scharnier
functie tussen de democratischrechtstatelijke 
overheid en de burgerlijke samenleving. Die 
functie bestaat erin dat de rechter enerzijds de 
wet toepast en anderzijds een geschil dat zich  
in de burgerlijke samenleving voordoet moet 
oplossen. Het is de rechter die ziet hoe bruik
baar wetten in het echte leven zijn en het is de 
rechter die geconfronteerd wordt met wat er 
werkelijk aan narigheid in de samenleving 
plaatsvindt.” 

Buruma gaat in op de bredere culturele ont
wikkeling, de posities van de rechter en ont
wikkelingen in het civiel recht en het strafrecht 
van de afgelopen honderd jaar. Daarmee laat hij 
zien dat wat we vandaag verstaan onder ‘een 
goede rechter’ is verweven met het huidige web 
van opvattingen dat morgen achterhaald is.

Van de rede is een boekje verschenen  
met als titel ‘Wat is een goede rechter?  
Een menta liteitsgeschiedenis (19002020)’. 
Dit boekje is online te lezen via  
www.verderdenken.nl

In zijn voorwoord schrijft Buruma: “De vraag 
wat een goede rechter is, wil ik vanuit histo risch 
perspectief behandelen. De Franse denker 
Claude Lefort heeft erop gewezen dat in de 
huidige tijd dreigt te worden miskend dat wat  
er in de burgerlijke samenleving gebeurt zijn 
weerslag heeft op de politieke democratie en  
op de rechtstaat. In die samenleving bestaat  
een diversiteit van kennisvormen, meningen en 
gezichtspunten. Deze vormen een web dat we 
zouden kunnen benoemen als de publieke opinie 
in brede zin, en dat tot stand komt door leraren 
en wetenschappers, politieke partijen en 
belangenorganisaties, door religieuze stro
mingen, kunstenaars en journalisten en inmid
dels ook door individuen die liken en worden 
geliked in de sociale media. Opinievorming vindt 
in het democratisch leven niet plaats dankzij  
de wetgever of dankzij de overheid, zoals in een 
totalitaire staat het geval zou zijn, maar door 
een eigen dynamiek van de samenleving, al staat 

Oratie Ybo Buruma:  
Wat is een goede rechter?

Wat is een goede rechter? Die vraag stond centraal tijdens de rede die Ybo Buruma 

uitsprak bij zijn inauguratie als CPO-hoogleraar. De opvattingen over de vraag wat 

een goede rechter is, zijn een uiting van de tijdgeest. Al heel oud is de gedachte  

dat de goede rechter zich aan de wet houdt, onpartijdig en niet corrupt is. Maar de 

laatste eeuw is het denken over de goede rechter niet los te zien van de loop van de 

bredere ontwikkelingen in de burgerlijke samenleving. 
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“Hoewel ik op mijn vwoeindexamen een onvol
doende haalde voor Nederlands, heb ik taal 
altijd machtig interessant gevon den. Woorden 
hebben enorme invloed en de rol van taal was 
een belangrijke reden om rechten te gaan 
studeren.” Een andere reden was dat Nauta 
moeilijk kon kiezen. “Van veel beroepen wist ik 
niet of ik ze tot mijn pensioen interessant zou 
vinden. Met een rechtenstudie hield ik veel 
mogelijk heden open.”

Aan de Radboud Universiteit koos Nauta met 
name internationaalrechtelijke vakken. “Vooral 
omdat er een uitwisselingsprogramma aan 

gekoppeld was. Ik wilde graag in het buitenland 
studeren.” Na zijn afstuderen vertrok hij naar 
Barcelona, om er Spaans te leren. Hij vond 
tijdelijk werk bij een advocatenkantoor, maar 
kon geen vaste baan krijgen. Terug in Nederland 
woog hij zijn opties. Hij solliciteerde bij Stibbe 
en Allen & Overy. “Prachtige kantoren, mét de 
mogelijkheid om in het buitenland te werken.” 
Maar op een dag viel zijn oog op iets totaal 
anders: een vacature als militair jurist bij de 
Koninklijke Landmacht. “Een garantie voor werk 
in het buitenland, zij het niet in de behaaglijkste 
oorden.”

Nauta werd aangenomen en stroomde na een 
korte opleiding in als officier. In 2005 stapte hij 
over naar de luchtmacht, waar hij zijn echte 
passie ontdekte: militair operationeel recht. 
“Denk daarbij aan internationaal humanitair 
oorlogsrecht, internationaal publiekrecht, 
mensenrechten, internationaal strafrecht.  
In die tijd ben ik uitgezonden naar Irak, een 
fantas tische ervaring! Ik hielp bij het afbouwen 

De hang naar het buitenland loopt als een rode draad door de carrière van 

alumnus David Nauta. Tijdens zijn studie koos hij vooral internationaal 

rechte lijke vakken. Tegenwoordig is hij jurist bij het Joint Warfare Centre  

van de NAVO, in het Noorse Stavanger. Eind december promoveerde hij in 

Nijmegen op de internationale verantwoordelijkheid van de NAVO en haar 

medewerkers.

Alumnus David Nauta: 
“Er valt altijd wat te leren”

16



van de missie: contracten beëindigen, claims 
afhandelen, wat strafrecht en de laatste rule  
of lawwerkzaamheden.”

Fantasie
Via de luchtmacht belandde Nauta bij de NAVO, 
in Brunssum, bij het hoofdkwartier dat de  
ope ratie in Afghanistan aanstuurde. “Een orga 
ni satie waar 28 nationaliteiten werken en waar 
niemand een meerderheid vormt, is verschrik 
ke lijk boeiend. Het verbreedt je wereld enorm.” 
Toen er een NAVOvacature in Noorwegen 
langskwam, aarzelde Nauta niet. “Ik heb meteen 
gesolliciteerd. Nu werk ik bij het Joint Warfare 
Centre in Stavanger als jurist. Ik ben geen 
militair meer.”

Het Joint Warfare Centre  “een hechte club  
van ongeveer 250 mensen”  bedenkt en plant 
oefeningen, waaraan verschillende landen en 
hoofdkwartieren meedoen. Doel is het trainen 
van een hoofdkwartier zodat het een toe
komstige missie kan uitvoeren. “Wat voor  

missie is dan nog onduidelijk. Het kan een VN
gemandateerde crisisbeheersingsoperatie zijn, 
maar ook een grote collectieve zelfverdedigings
missie. Tijdens de oefening hebben we fictieve 
landen met een fictieve grondwet, nood toestand, 
strafwet enzovoort.”

Nauta helpt bij het ontwerp van de oefening, 
geeft briefings en onderhoudt contact met de 
deelnemende hoofdkwartieren. “Minstens één 
week per maand ben ik onderweg naar een 
ander NAVOhoofdkwartier of een oefenlocatie. 
Soms is dat een prettige plek, zoals Menorca, 
soms wat minder: een koud bos ergens in  
OostBulgarije.”

Veel details mag Nauta niet prijsgeven. “De 
NAVO bereidt zich voor op crises en oorlogs
situaties. Je kunt je indenken dat terrorisme, 
cyberaanvallen en de verslechterde relatie met 
Rusland de aandacht hebben.” Wel noemt hij 
een voorbeeld uit 2013. “We bedachten een 
humanitaire crisis waarbij vluchtelingen massaal 
naar Europa zouden komen. Tegelijkertijd zou 
een grootscheepse aanval op een NAVObond
genoot plaatsvinden. De commandant van het 
deelnemende hoofdkwartier had kritiek op ons 
scenario: we zouden te veel fantasie hebben. 
Niet lang daarna kwam de vluchtelingenstroom 
uit Syrië op gang en viel Rusland de Oekraïne 
binnen.”

Enthousiasme
Terugkijkend op zijn studententijd merkt Nauta 
dat hij veel profijt heeft gehad van de colleges 
internationaal publiekrecht van Nena Trifunovska. 
“Die hebben een uitstekende basis gelegd voor 
mijn huidige werk. Internationaal publiekrecht 
houdt onder meer het jus ad bellum in: het  
recht om interstatelijk geweld te gebruiken. 
Veel gestelde vragen in mijn werk zijn: wanneer 
mag de NAVO geweld gebruiken; mag dat om 
een humanitaire crisis te stoppen; en kan de 
NAVO ingrijpen zonder VNmandaat? Dat heb  
ik tijdens mijn studie geleerd, al moet ik het nog 
vaak opzoeken.”

Ook andere docenten hebben indruk gemaakt. 
“Professor Tijn Kortmann was op een leuke manier 
cynisch en zijn colleges zaten vol smake lijke 
grappen. En waar mevrouw Trifunovska altijd 
rustig doceerde  bijna zen  gaf professor Buruma 
college met heel veel energie. Ik had moeite om 
alles te volgen omdat het zo snel ging, maar wat 
een enthousiasme voor het vak!”

Sterke band
Met als motto ‘er valt altijd wat te leren’ promo
veerde Nauta afgelopen december, bij Buruma  
en Trifunovska en bij hoogleraar Straf en straf
procesrecht Piet Hein van Kempen, op de inter
nationale verantwoorde lijkheid van de NAVO  
en haar personeel. “De NAVO is méér dan een 
associatie van lidstaten. Het is een op zichzelf 
staande orga nisatie die verantwoorde lijkheid kan 
dragen, náást die van de lidstaten. Met verant
woorde lijkheid komen verplichtingen. Ik stel in 
mijn proefschrift dat de NAVO gebon den is aan 
internationaal oorlogsrecht, mensen rechten en 
gewoonterechtelijke bepalingen.”

Hoe de verantwoordelijkheid van de NAVO tot 
stand komt, is lastig te bepalen, mede omdat  
de organisatie weinig eigen medewerkers heeft.  
“De meeste zijn uitgeleende militairen. Hun 
gedragingen zijn alleen dan aan de NAVO toe te 
rekenen als die er effectieve controle over heeft. 
Een van mijn aanbevelingen is het creëren van 
richtlijnen die aangeven waarvoor de NAVO 
verantwoordelijk is, welke verplichtingen ze heeft 
en  bij overtreding van die verplichtingen  welke 
stappen voor compensatie ze kan nemen.”

Mede door zijn promotie voelt Nauta nog steeds 
een sterke band met de rechtenfaculteit. “Ik ga 
altijd even langs als ik bij mijn moeder op bezoek 
ben in Malden. Dan ga ik naar de bibliotheek om 
nieuwe boeken te lezen. De faculteit heeft een heel 
fijne leeromgeving: klein genoeg om als promo
vendus niet in de anonimiteit te verzeilen. De 
hoogleraren kennen je bij naam, weten hoe je er 
ongeveer voor staat en je kunt bijna altijd bij hen 
binnenlopen. Ik heb dat als heel prettig ervaren.”
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De faculteit gaf in 2016 89 beurzen aan stu -
den ten, mede mogelijk gemaakt door alumni.  
Een van deze beurzen ging naar Fleur de Graaf. 
Zij vertrok na het afronden van haar bachelor 
naar Glasgow om de LL.M International Law 
and Security te volgen. 

“Ik heb de focus in mijn master vooral gelegd  
op grensover schrijdende criminaliteit en het wet  
 telijk kader dat daarbij komt kijken. De master
opleiding is dynamisch, actueel en vooral heel 
boeiend. De verdieping, die deze master biedt, 
komt perfect van pas bij de baan die ik ambieer 
bij het OM, namelijk Officier Internationale 
Criminaliteit. Een betere keuze had ik toen  
ter tijd niet kunnen maken. Bovendien heeft 
Glasgow nog veel meer te bieden, dan alleen 
een gewel dige universiteit. In het buitenland 
studeren is een avontuur dat ik iedereen  
daarom ook zou aanraden. Gelukkig, kon ik 
mede dankzij de bijdrage van de Stichting 
Rechtenalumni Nijmegen aan dit avontuur 
beginnen.”

Onlangs heeft alumna Joyce Luidens een Fonds op Naam 
opgericht: het Luidens-Fonds. Dit Fonds heeft zich tot doel 
gesteld om de internationale ambities van getalenteerde 
rechten studenten te onder steunen. Het Fonds stelt 
jaarlijks een bedrag van €10.000 beschik baar aan een 
student van de Nijmeegse rechtenfaculteit die een LL.M  
wil gaan doen in de Verenigde Staten.  

Het LuidensFonds wordt beheerd door de Stichting Rechtenalumni Nijmegen (SRN). U kunt ook  
als alumnus bij leven of bij testament, maar ook als bedrijf of stichting een eigen fonds oprichten.  
Uw fonds wordt een dochterfonds van Stichting Rechtenalumni Nijmegen, maar u bepaalt zelf de 
naam, het bedrag, de bestemming en de voorwaarden. U kunt een bijzonder doel uitkiezen, denk 
bijvoorbeeld aan het financieren van een promotietraject van een experimenteel onderzoek waar 
geen andere geldbronnen voor te vinden zijn. Hierdoor is uw naam langdurig aan de faculteit en 
wetenschap verbonden. De faculteit heeft tot nu toe 12 individuele (grote) giften/fondsen op naam 
mogen ontvangen. 

Meer informatie: kijk op www.ru.nl/rechten/alumni en ga naar ‘Steun de faculteit’

Fleur de Graaf:
“ Een betere keuze had ik 
niet kunnen maken” 

Radboud Fonds

De Radboud Universiteit lanceert binnenkort het Radboud Fonds. Het reeds bestaande SNUF
fonds (Stichting Nijmeegs Universiteits fonds) en een aantal fondsen van het UMC gaan hierin op. 
Naast het bevor deren van het studentenleven richt het Radboud Fonds zich ook op het bevor
deren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De Stichting Rechtenalumni Nijmegen 
(SRN) zal haar fondsenwervings activiteiten separaat van het Radboud Fonds continueren. 

Nieuw: Grotius Young 
Professionals  
Sinds 2016 kunnen pas afgestudeerde alumni 
lid worden van de Grotius Young Professionals. 
Voor een bedrag van € 20,14 per jaar (€ 1,67 per 
maand), zijn zij voor 3 jaar lid van de Club van 
2014 – Young Professionals.  

Wat houdt het lidmaatschap in:
•   Gratis gebruik maken van de diensten van  

de Career Service, zoals een cvcheck, een 
training of een adviesgesprek met de career 
service officer. 

•   De Radboud Universiteit biedt alle alumni 
vouchers voor contractonderwijs aan. Voor  
18 EC kunt u kosteloos vakken volgen op de 
campus. De meeste mastervakken zijn belast 
met 7 EC, dus kunt u net geen 3 vakken volgen. 
Als lid van de Club van 2014Young Profes
sionals ontvangt u een voucher voor deze 
resterende 3 EC (ter waarde van € 225,). 

•   Gratis deelname aan een 3 uur durende 
actualiteitencursus voor alumni naar keuze.  
Zo houdt u uw kennis op peil!  
Na afloop ontvangt u een certificaat.  
De cursus vertegenwoordigt een marktwaarde 
van € 325,.

Meer informatie en aanmelden:  
www.ru.nl/rechten/grotiusyoungprofessionals

Luidens-Fonds voor studenten die een LL.M  
in de VS willen doen
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Wilt u een mooi aandenken aan de faculteit hebben of geven? En ook nog een financiële bijdrage leveren aan projecten 

voor studenten? Dat kan met deze unieke I love Law- artikelen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting 

Rechtenalumni Nijmegen, die onder andere studiebeurzen aan studenten ter beschikking stelt. In het I love Law-logo 

is het wapen van uw alma mater verwerkt. 

Speciaal voor alumni: 

Exclusieve ‘I love Law’- geschenken

Bestellen? Stuur een e-mail naar alumni@jur.ru.nl o.v.v. uw postadres.

Handdoek I love Law

Deze witte handdoek, 100 x 50 
cm, is voorzien van het I love 
Lawembleem (boordinweving). 
Prijs: 10 euro (incl. verzendkosten)

I love law-pennenset

De set bestaat uit een blauw 
schrijvende ballpoint en een 
vulpotlood, beide voorzien  
van een I love Lawgravure. 
Prijs: 5 euro (incl verzendkosten)

I love Law-laptop sleeve

Deze flexibele I love Law laptop 
sleeve beschermt uw 17 inch 
notebook. De sleeve is gemaakt 
van donkerblauw Neopreen en is 
voorzien van een wit I love Law
logo. Prijs: 7,50 euro (incl. 
verzendkosten)

Nieuw: ‘I love Law’-canvas tas 

In het hele land wordt al koffie gedronken uit I love Lawmokken en 
geschreven met I love Lawpennen. Maar ook in het straatbeeld herken 
je inmiddels de Nijmeegse jurist, dankzij de I love Lawcanvas tas.  
Het is een stevige tas (175 grams luxe katoen) met blokbodem waar
door er veel in meegenomen kan worden (afmetingen: 38x42x10 cm).  
De voorzijde is voorzien van het gekleurde ‘I love Law’logo en  
de achterzijde is voorzien van de tekst ‘Trust me. I’m a lawyer’. 
Prijs: 7,50 euro (inclusief verzendkosten) of 5 euro af te halen op de 
faculteit. 

Shawl I love Law

Luxe gebreide acryl shawl met 
franjes aan uiteinden, voorzien 
van een geborduurd I love Law
embleem. Kleur: marineblauw
Prijs: 7,50 euro (incl. verzendkosten)

Koffiemok I love Law

De mok wordt gevuld met 
chocolaatjes (puur) met het 
universiteitslogo. Prijs: 5 euro,  
af te halen bij de faculteit

Theeglas I love Law

Het glas wordt gevuld met 
chocolaatjes (puur) met het 
universiteitslogo. Prijs: 5 euro,  
af te halen bij de faculteit
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Terugblik

Herinneringen aan Nijmegen 
Terugdenkend aan de Nijmeegse studietijd zegt Sjoerdsma: “Met mijn mooiste 
herinnering ben ik alweer bijna drie jaar getrouwd en heb ik twee dochters.”  
Fotowatkasb heeft de mooiste herinneringen aan de introductieperiodes. “Zowel 
mijn eigen intro ductie als de introducties waarbij ik mentor ben geweest zijn 
onvergetelijk, temeer omdat er goede vriendschappen uit voort zijn gekomen.  
Ik heb het met mijn vrienden nog regelmatig over deze ‘goede oude tijd’.” 
Sjoerdsma valt bij: “Ik heb innige vriendschappen over gehouden uit de studie
tijd. Een van mijn mentorbroertjes was zelfs de ceremoniemeester op mijn 
bruiloft!”

Waardevolle studie
Fotowatkasb: “Professor Ybo Buruma is een intrigerende spreker die altijd  
de tijd nam om te vertellen over de meest fascinerende strafzaken waarover  
zijn advies werd ingewonnen. Tijdens de colleges werd vaak benadrukt dat  
je op een ander niveau naar bepaalde leerstukken moest kijken.” 

Sjoerdsma: “Toen ik studeerde, verzorgde professor Peter Tak nog het vak 
Inleiding tot de rechtswetenschap. Niet alleen zijn inhoudelijke kennis, maar voor  
al ook zijn aanpak (van nietgemotiveerde studenten) was voor ons als eerstejaars 
indrukwekkend. Je leerde tijdens de studie om gestructureerd te denken en om 
vraagstukken systematisch te ontleden in hoofd en bijzaken. Dat is een vaardig
heid die altijd van pas komt, zowel in je carrière als in je privéleven.” 

Een ervaring rijker
Wat zouden deze alumni adviseren aan de huidige rechtenstudenten? 
Fotowatkasb: “Probeer zoveel mogelijk verschillende ervaringen op te doen  
en wees niet bang soms verkeerde keuzes te maken. Vroeg of laat lost het  
zich vanzelf op en ben jij weer een ervaring rijker.” 

Sjoerdsma: “Ik denk dat de advocatuur in de toekomst zal gaan veranderen.  
Die veranderingen worden mede teweeg gebracht door technologische ont wik 
kelingen. Vaardigheden waarmee je je als advocaat straks kunt onder scheiden, 
zoals pleitvaardigheid, worden belangrijker. Kennis alleen is niet voldoende, want 
die hebben computers ook. Daarnaast moet je vooral doen wat jou het meeste 
aanspreekt en je niet laten afleiden door wat anderen denken.”

Hoogstpersoonlijk, Holla Advocaten
Een persoonlijke aanpak. Dat is waar Holla Advocaten voor staat.  
Bij dit kan toor werken, verspreid over de lokaties Den Bosch en Eindhoven, 
momenteel 65 advocaten waaronder ook alumni van de Nijmeegse rechten-
faculteit Robbert Sjoersdma en Elnaz Fotowatkasb. Met hen blikken we 
terug, en wat blijkt? Beide advocaten zijn in 2016 hoogstpersoonlijk door 
medewerkers van het kantoor geworven om Holla te komen versterken.

 
Sjoerdsma: “Na mijn studie ben ik naar Amsterdam verhuisd om als 
advo caat bij De Brauw Blackstone Westbroek te gaan werken. Met veel 
plezier heb ik daar negen jaar gewerkt. De eerste twee jaar in de fusie 
en over name praktijk, daarna heb ik mij bekwaamd in het intellectueel 
eigen doms recht. Door een zaak die ik had tegen een partij die werd 
bijgestaan door Holla, raakte ik aan de praat met een van de mede wer
kers en van het een kwam het ander. Sinds september 2016 heb ik de 
overstap gemaakt om daar de IEpraktijk verder op de kaart te zetten.” 
Fotowatkasb vult aan: “Vrijwel direct na mijn afstuderen ben ik bij 
Vlaminckx Advocaten aan de slag gegaan. Tijdens de beroepsopleiding 
zat ik onder meer met een vijftal advocaten van Holla in de groep.  
Toen een van hen mij vroeg of ik interesse had om voor Holla te komen 
werken, heb ik die kans met beide handen aangepakt. Het ligt misschien 
niet voor de hand om tijdens de stage periode van kantoor over te stap
pen, maar voor mij is dit een erg goede keuze geweest. Het is belangrijk 
om werkzaam te zijn in een omgeving die bij je past. Bij Holla wordt veel 
aandacht besteed aan de ontwikkeling en kennis van de advocaten.  
En de sfeer binnen het kantoor is erg goed.” 

Positieve energie
Sjoerdsma: “In de advocatuur is er ‘never a dull moment’. Zeker in  
de IEpraktijk, die zich kenmerkt door veel kortgedingprocedures.  
Je weet ’s ochtends werkelijk niet wat je ’s middags aan het doen  
bent. Verder word je intellectueel uitgedaagd en heb je een grote  
mate van vrijheid.” Holla heeft een relatief grote groep met advocaat
stagiaires en organiseert veel activiteiten. “Daardoor heb ik soms het 
gevoel weer midden in mijn studententijd te zijn beland. Dit brengt  
voor iedereen veel positieve energie op de werkvloer met zich mee”, 
aldus Fotowatkasb.
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