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En
verder

m e n s

‘O
ns kantoor is gevestigd in de 
zeventiende-eeuwse molen 
“Windlust”. De laatste 
molenaar vertrok in 1961  

en verkocht de molen aan de gemeente. 
Sindsdien wordt de molen in het weekend 
door vrijwillige molenaars draaiende 
gehouden. Ik geef mijn cliënten weleens 
een pak pannenkoekenmeel mee. Het is 
hier net een dorp. Een dorp met een inter-
nationaal karakter, dat wel. Wij hebben 
veel buitenlanders onder onze cliënten. 
Expats, maar ook mensen die zich hier 
permanent hebben gevestigd. Op de eerste 
verdieping van de molen en beneden in de 
ruimte die wij als wacht- en soms spreek-
kamer gebruiken, exposeren kunstenaars.’

Roze

‘Een van die kunstenaars is Akycha 
Tegelaar, die vijftien jaar ervaring als 
kandidaat-notaris heeft. Wij raakten aan 
de praat. Naast haar kunstenaarschap 
ad viseerde zij homoseksuele paren bij  
het vormgeven van een roze gezin. Zij is 
juridisch familierechtspecialist en zeer 
deskundig op dat terrein en bovendien 
ervaringsdeskundig. Zij heeft een vrouw  
en twee kinderen. Wij besloten te gaan 
samenwerken. Akycha, Korien van Steen-
bergen, toegevoegd notaris van mijn 
kantoor, en ik lanceerden onlangs, onder 
de paraplu van mijn notariskantoor Geurts 
& Partners, de website ‘De roze notaris’.  
De naam is door mijn man bedacht. Wij 
geven juridisch advies aan roze gezinnen. 
Wij waren al gespecialiseerd in het fami-
lierecht. Daarin lever je per definitie 
maatwerk. Dat geldt niet alleen bij zaken 
als draagmoederschap, maar ook bij fusie-
gezinnen, zoals ik ze noem. Het komt zelfs 
voor dat mensen kinderen hebben in vijf 
verschillende gezinnen.’ 

InloopspReekuuR

‘Sinds kort houden we inloopspreekuren 
bij het COC in Den Haag en in Leiden. We 
willen laagdrempelig zijn. Akycha is lid 
van de werkgroep Rainbow Families Haag-
landen Leiden van het COC. Er is veel 
behoefte aan advies en informatie. Zeker 
als sprake is van een kinderwens zijn er 
veel vragen en is er veel te regelen. Uit 
onderzoek blijkt dat ongeveer de helft 
van de homoseksuele mensen kinderen 
wil. Er zijn nu ongeveer 6.000 kinderen 
bij homoseksuele paren. Naar schatting 
zal dat oplopen tot 25.000. Roze gezinnen 
wisten ons al te vinden, maar het worden 
er nu steeds meer. We zijn op allerlei 
fronten actief. Wie weet vaart de roze 
notaris volgend jaar mee in de Gay Pride.’

IdealIsme

‘Veel notarissen beconcurreren elkaar op 
prijs, maar ik zeg: stel je actief op, ga de 
diepte in en maak je kantoor laagdrempelig 
en zichtbaar. Er zijn zoveel interessante 
specialismen. Ja, het is een gat in de markt, 
zeker buiten Amsterdam. Maar wij doen  
dit ook uit ideële overwegingen. Het is een 
interessant specialisme waar veel nieuwe 
ontwikkelingen zijn. Zo is sinds april vorig 
jaar de Wet lesbisch ouderschap van kracht, 
die bepaalt dat twee vrouwen automatisch 
beiden juridisch ouder worden van een 
binnen hun huwelijk geboren kind, als 
aan bepaalde voorwaarden voldaan is.’ 

Co-oudeRsChap

‘Verder is vorig jaar de Staatscommissie 
Herijking Ouderschap ingesteld. Tech-
nologische ontwikkelingen als eicel-
donatie en maatschappelijke ontwikke-
lingen als draagmoederschap leiden  
tot nieuwe mogelijkheden en inzichten. 
Gezinssamenstellingen veranderen.  

De Staatscommissie onderzoekt wettelijke 
mogelijkheden tot meerouderschap, 
meeroudergezag en draagmoederschap. 
Op dit moment kunnen bijvoorbeeld 
maar twee ouders juridisch ouder zijn 
en gezag over een kind hebben. Er zijn 
gezinnen met drie feitelijke ouders. Denk 
aan twee mannen, een stel, die co-ouder 
zijn van een kind dat bij een bevriende 
vrouw is geboren. Als de vrouw ook een 
rol als ouder heeft en het kind bijvoor-
beeld een deel van de tijd bij haar woont, 
kan er behoefte zijn aan juridisch ouder-
schap van alle drie. Wij volgen de ontwik-
kelingen op de voet en willen graag met 
de overheid meedenken in dit traject.’ 

snelheId

‘Door de omvang van ons kantoor – wij  
zijn met zeven vrouwen – en door onze 
instelling kunnen wij snel schakelen.  
Is er nieuwe wetgeving, dan zorgen  
wij dat onze doelgroep daarvan snel  
op de hoogte is, bijvoorbeeld door te 
publiceren in de media. 
Snel schakelen doe ik trouwens niet 
alleen in mijn praktijk, maar ook in de 
klassieke auto’s waarin ik rally’s rijd.  
De liefde voor oude auto’s gaat ver terug. 
Als student had ik al een MGB om rally’s  
te rijden. Nu ben ik lid van een club die  
28 auto’s in eigendom heeft. Dan kun je 
nog eens afwisselen. Mijn man en ik 
rijden ieder voorjaar in Engeland en  
ieder najaar in Italië. In Kent werden  
wij onlangs tweede met een Alfa Giulia. 
Mijn grote droom is om een keer de Mille 
Miglia te rijden, van Rome naar Brescia  
en terug. De rally aller tijden. Daar is het 
nog niet van gekomen. Mijn andere grote 
droom, die toevallig ook met snelheid  
te maken heeft, is al wel in vervulling 
gegaan: in 2009 liep ik de marathon  
in New York.’ 

Jeannine van der Does de Willebois-Geurts is notaris in Wassenaar. 
Onlangs lanceerde zij, met twee familierechtspecialisten, de website  
‘De roze notaris’. Zij specialiseren zich in juridisch advies aan homo-
seksuele paren en hun gezinnen. ‘Wie weet varen we volgend jaar  
mee in de Gay Pride.’
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‘Stel je actief op, ga de diepte 
in en maak je kantoor 
laagdrempelig en zichtbaar’
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