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Voorwoord
Het boek Hypotheekbewaarders in België: meer dan 200 jaar geschiedenis
uit 2016 bevat de levensbeschrijvingen van achttien hypotheekbewaarders.
Verdere opzoekingen in de archieven hebben genoeg informatie opgeleverd om een uitgebreide levensbeschrijving te schrijven van de
Gentse hypotheekbewaarder en uitgever Houdin.
Het feit dat die Houdin meer dan dertig jaar lang in Gent woonde en
werkte, eerst als hypotheekbewaarder en daarna als drukker en uitgever, maakt bovendien dat die biografie van Houdin terzelfder tijd een
niet onbelangrijke bijdrage kan leveren tot de Gentse geschiedenis van
de periode 1800 tot 1830.
Ook ben ik meer te weten gekomen over twee andere hypotheekbewaarders uit dezelfde periode, met name Mallarmé en D’Aubremé,
zodat ik ook een beperkte biografie van die twee hypotheekbewaarders heb kunnen schrijven.
Verder zijn er tussen 2016 en nu nieuwe ontwikkelingen geweest op
het vlak van het statuut van de hypotheekbewaarders en van de hervorming van de hypotheekbewaringen, bij zoverre dat nu geen sprake
meer is van hypotheekbewaarders of van hypotheekbewaringen, maar
van experten rechtszekerheid, managers rechtszekerheid, adviseursgeneraal juridische expertise, centra rechtszekerheid en kantoren
rechtszekerheid.
Aanvullende informatie heeft er ten slotte toe geleid dat de lijsten van
de hypotheekbewaarders en van de hypotheekbewaringen uit 2016
aan aanpassing en actualisering toe zijn.
Een en ander maakt een vervolg op het boek uit 2016 wenselijk. Dit
vervolgboek heeft de lezer nu in zijn handen. Het boek werd afgesloten op datum van 15 oktober 2019.
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H OUDIN OF DE ONBESTENDIGHEID VAN HET BEZIT
Rest mij ten slotte om een speciaal woord van dank te richten aan het
adres van het bestuur van de Koninklijke Federatie der Hypotheekbewaarders, vooral aan haar voorzitter, Jan Moerkerke, die de financiering van dit boek heeft mogelijk gemaakt.
Gent, 20 oktober 2019
De auteur
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