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Schenken of nalaten aan een cultureel doel

Spui 6, Edam

Woont uw cliënt in een bijzonder
monumentaal pand?
Dan bestaat de mogelijkheid dit huis voor het
nageslacht te bewaren door het te schenken
aan Vereniging Hendrick de Keyser.
Vereniging Hendrick de Keyser heeft als doel het
behoud van architectonisch of historisch waarde-
volle huizen en hun interieur. Zij doet dit sinds
1918 door verwerving van bijzondere monumen-
ten, die na restauratie worden verhuurd. Eenmaal
verworven huizen worden nooit meer verkocht.
Het bezit van de Vereniging omvat 394 huizen,
waaronder diverse topstukken van architectuur
met een onvervangbare waarde. De Vereniging
telt ongeveer 4.000 leden. Natuurlijk is het ook
mogelijk om de ‘monumentenzorg’ te steunen
door financiële schenkingen of erflatingen aan
Vereniging Hendrick de Keyser (vrijgesteld van
schenkings- en successierechten).

Vereniging Hendrick de Keyser

Advertentie Ponder fc:adv hdk 17-10-2012 16:27  Pagina 2

Een belangrijk deel van de cultuurhistorische  
collectie van de Stichting tot Bevordering der  
Notariële Wetenschap is ook online te bewonderen. 

Surf naar de vernieuwde homepage  
www.notariele stichting.nl en klik op het blok  
Catalogus collectie. Met de zoekfunctie kunt u 
vele schatten van de Stichting bewonderen!

Op de cover van Ponder 41: 

Gekleurde gravure uit 1786 of 
1788 van Giuseppe Piattoli (1748-
1834). De prent verbeeldt het 
spreekwoord: Bezint eer gij begint. 
Twijfelt de aanstaande bruidegom? 
En spoort de notaris hem aan om 
te tekenen? 

Toegang tot de 
cultuurhistorische collectie 
van de Stichting

Kartonnen wachtkamerbordje uit ca. 1930.
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B N
Ten Geleide

Begin november 2016 richtte ik mij 
voor het laatst tot u via Ponder. In de 
tussentijd is er veel gebeurd op het ge-
bied van wetgeving en rechtsweten-
schappelijk denken. U zult het met mij 
eens zijn: de huidige tijd is enorm inte-
ressant voor het notariaat! Daarnaast is 
het fijn te constateren dat het langzaam 
maar zeker goed gaat met het notariaat 
in het algemeen.

Na jarenlange discussie zal de Wet be-
perking wettelijke gemeenschap van 
goederen op 1 januari 2018 in werking 
treden. Dat betekent voor Nederland 
een belangrijke omslag, waarop het 
notariaat voorbereid moet zijn. Na-
tuurlijk verzorgt de Stichting daarom 
voor haar donateurs praktische cur-
sussen, waarbij (kandidaat-)notarissen 
handvaten krijgen hoe zij de nieuwe 
wet kunnen toepassen en in modellen 
huwelijkse voorwaarden vorm kun-
nen geven. Met mijn bestuur heb ik 
ook gesproken over het organiseren 
van een wetenschappelijk symposium 
over deze nieuwe wet. Op 10 novem-
ber 2017 bent u van harte welkom in 
het Paushuize te Utrecht. Daar wil 
de Stichting niet alleen met het nota-
riaat spreken over wat de nieuwe wet 
voor het notariaat betekent, maar deze 
nieuwe wet heeft natuurlijk een gro-
tere maatschappelijke impact: wat zijn 
bijvoorbeeld de verwachtingen bij de 
fiscalisten en hoe zal de rechterlijke 
macht omgaan met de nieuwe regels? 
Ook de initiatiefnemers van deze wet 
worden uitgenodigd! Na afloop van het 
symposium kunt u onder het genot van 
een borrel verder over de materie spre-
ken en discussiëren.

Ook met betrekking tot het rechtswe-
tenschappelijk denken hoef ik u na-
tuurlijk alleen maar te wijzen op twee 
recent uitgekomen rapporten: Her-
ijking Ouderschap en Modernisering 
Personenvennootschappen. Op 11 mei 
jl. tijdens het 2e Nationaal Notarieel 

Congres (waar wij een aanmerkelijk 
aantal donateurs van de Stichting heb-
ben mogen begroeten en die met kor-
ting er naar toe konden gaan) spraken 
prof. mr. A.J.M. Nuytinck en mr. dr. 
V.A.E.M. Meijers op inspirerende wij-
ze over de ideeën, die waarschijnlijk in 
de komende jaren geconcretiseerd wor-
den in wet- en regelgeving. Niet nadat 
er natuurlijk behoorlijk over gediscus-
sieerd is. Kortom het notariaat zal zich 
moeten blijven inspannen om up-to-
date te blijven. En de Stichting kan 
daarbij een rol spelen!

Ik wil op deze plaats ook nog terugkij-
ken op de promotie van de historicus 
Raymund Schütz aan de Vrije Universi-
teit van Amsterdam. Zijn proefschrift 
Kille mist gaat in op de houding van het 
Nederlandse notariaat tijdens de Twee-
de Wereldoorlog en de nasleep daar-
van. Het onderzoek voor dit boek is 
mede tot stand gekomen dankzij een 
bijdrage ter grootte van € 50.000,00 
van de Stichting tot Bevordering der 
Notariële Wetenschap. Kille mist kreeg 
(gelukkig) veel aandacht in de vader-
landse pers. Het boek laat zien dat het 
onderzoek naar en discussie over het 
functioneren van het Nederlandse no-
tariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog 
nog lang niet is afgelopen. Tijdens een 
congres, dat de Stichting samen met 
de Afdeling Rechtstheorie en Rechts-
geschiedenis van de Vrije Universiteit 

ter gelegenheid van de promotie heeft 
georganiseerd, bleek ook dat er met de 
kennis van het verleden lessen voor 
het notariaat van nu zijn te leren. Het 
boek Kille mist is voor een vriendenprijs 
te koop. Zie hiervoor pagina 7. Spe-
ciaal voor deze Ponder heeft Raymund 
Schütz een bijdrage geschreven over 
notaris Jan Kruisinga uit Vriezenveen. 

Zoals u kunt zien blijft de Stichting 
zich inzetten voor het notariaat: het 
postacademisch onderwijs, weten-
schappelijke congressen, uitgaven in 
de serie Ars Notariatus, publicaties in 
het WPNR en de bijzondere leerstoe-
len. Het zijn allemaal voorbeelden van 
kennisoverdracht, die door de Stich-
ting worden geëntameerd en gesti-
muleerd, maar die alleen met een hele 
grote groep van deskundigen kunnen 
worden uitgevoerd. Samen maken zij 
de Stichting tot een levendig kennisin-
stituut. Samen met mijn medebestuur-
ders ben ik hier trots op en dankzij 
onze donateurs kan de Stichting een 
levendig kennisinstituut blijven!
Ik ontmoet u graag binnenkort bij een 
notarieel treffen: onder auspiciën van 
de Stichting  bijvoorbeeld bij het post-
academisch onderwijs of tijdens het 
symposium over de Wet beperking 
wettelijke gemeenschap van goederen.

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
voorzitter

Naar aanleiding van deze promotie en de verschijning van het boek organiseer-
den de Stichting en de Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis van de Vrije 
Universiteit op 9 december 2016 een symposium. Het symposium was gewijd aan 
de handelwijze van juristen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en aan ethische 
vraagstukken en uitdagingen rondom het notariaat in heden en verleden. 

Symposium naar aanleiding van 
het verschijnen van Kille mist

Voor- en achterkant van een jeton uit 1726 met beeltenis van 
de Franse koning Lodewijk XV.

 De penning werd  uitgereikt aan notarissen na afloop van een vergadering.

Op maandag 28 november 2016 promoveerde de historicus Raymund Schütz aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam. Zijn proefschrift Kille mist. Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog 
gaat in op de houding van het Nederlandse notariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep 
daarvan. Het onderzoek voor dit boek is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage ter grootte van 
€ 50.000,00 van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. 

Handelseditie van Kille mist. 
Het Nederlandse notariaat 
en de erfenis van de oorlog.

Ook de zaal liet zich niet onbetuigd  
tijdens het symposium, zoals  

bijvoorbeeld prof.mr. drs. J.S.L.A.W.B. 
Roes, hoogleraar Deontologie en de  

Geschiedenis van het Notariaat Radboud 
Universiteit.

Een van de sprekers was prof. dr. P.H.J. Essers, 
hoogleraar Belastingrecht Tilburg University  

en auteur van Belast verleden: Het  
Nederlandse belastingrecht onder  

nationaalsocialistisch regime.

Prof. mr. drs. W.J. Veraart, hoogleraar  
Encyclopedie der Rechtswetenschap  

en Rechtsfilosofie Vrije Universiteit en  
promotor van Raymund Schütz, leidde na  

de pauze een panel van juristen/ethici.  
Aan de hand van stellingen discussieerde men 

over (notariële) dilemma’s anno 2016.

In het panel hadden zitting: (van links naar 
rechts): prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, voorzitter 
Stichting tot Bevordering der Notariële Weten-
schap en raadsheer Hof Den Haag, mr. dr. N.C. 

van Oostrom-Streep, woordvoerder Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie, executive manager 

Law Firm School en adviseur Nauta Dutilh N.V., 
mr. dr. drs. I. van Domselaar, executive director 
Amsterdam Centre on the Legal Professions en 
universitair docent Universiteit van Amsterdam 
en mr. J. Loorbach, advocaat, algemeen deken 

van de Nederlandse Orde van Advocaten 2010-
2013 en voorzitter van de NOvA-Commissie Ge-

dragsregels 2017.
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H
voor de anderen schamen hun mond open te doen’. Hij ves-
tigde zijn hoop op de beschaafde inborst van de Twentse 
boeren. Kruisinga had minder vertrouwen in de rechte rug 
van zijn notariële collega’s, en vond dat er een beroepsmatige 
gedragslijn nodig was. Hij wilde de twijfelende en zwakkere 
collega’s de juiste richting wijzen, maar hij moest zich zeer 
voorzichtig uitdrukken, zo schreef hij na de oorlog:

Met het oog op de omstandigheid dat er in Overijssel enkele nota-
rissen waren die door niemand vertrouwd werden, en die ook de 
vergaderingen bezochten, moest de ‘poging’ zo worden ingekleed dat 
daarop het spreekwoord van de goede verstaander en het halve woord 
toepasselijk was, en er geen opruiend karakter aan kon worden toe-
gekend. Vandaar de misselijke woordkeuze.1

Ondanks Kruisinga’s rede vonden zijn Almelose collega’s 
het niet wenselijk om zijn aanzet tot richtlijnen uit te werken 
en dat is dus niet gebeurd.

Lijdelijk
Ondertussen werden de racistische maatregelen van de be-
zetter steeds ingrijpender. In augustus 1941 moesten Joden 
hun vermogen en onroerend goedeigendom bij ‘beheersor-
ganen’ van de bezetter registreren. Vervolgens werden deze 
waardevolle eigendommen op last van de Rijkscommissaris 
vervreemd. De opbrengst werd verdeeld onder de organen 
van de bezetter, maar notarissen, makelaars en ook de be-
lastingdienst verdienden eraan. Veel notarissen stelden zich 
‘lijdelijk’ op om de transportaktes van Joodse panden en 
gronden te passeren. Niemand voorzag de enorme juridische 

problemen van het naoorlogse rechtsherstel, zelfs Kruisinga 
niet, zo schreef hij na de oorlog.2 De meesten dachten dat er 
na de bevrijding simpelweg een streep door de koopakten 
kon worden gezet, waardoor het eigendom weer in handen 
van de Joodse eigenaar zou komen. 
Kruisinga was een moderne notaris, die geen scheiding ken-
de tussen zijn professionele handelen en zijn persoonlijke ge-
weten. Maar hij ging verder, want hij wees ook zijn Almelose 
collega’s op hun morele plicht. Om tijdens een onderdruk-
kend regime een houding van civic courage (moedig burger-
schap) aan te nemen is er volgens de Canadese politicoloog 
Michael Ignatieff behalve persoonlijke moed ook veel em-
pathie en verbeeldingskracht nodig.3 Die zeldzame combi-
natie vind je terug in de levenshouding van Kruisinga, die 
nauwe banden onderhield met dichters, wetenschappers en 
schrijvers. Zijn goede vriend Anthony van Kampen, journa-
list en auteur van veel reisverhalen, vertelde in een interview 
met het dagblad Het Vrije Volk (1983) dat zijn vriend Krui-
singa hem als schrijver de ogen had geopend door hem aan 
te raden dat hij ‘over de kim moest kijken’. Dat devies paste 
Kruisinga toe op zijn eigen morele positie. Volgens de Ame-
rikaanse historicus Timothy Snyder heeft vooral de (juridi-
sche) professional de belangrijke plicht om moreel juist te 
handelen, als het bestuur van een land maatregelen neemt 
die de rechtsstaat aantasten. Rechters, advocaten en notaris-
sen dienen zich zoals Jan Kruisinga, notaris te standplaats 
Vriezenveen, bewust te zijn van de waarde van hun beroeps-
ethiek en van hun verbondenheid met de rechtsstaat.

Raymund Schütz

Het weerstation van Kruisinga maakte hem in de ogen van de 
Duitse bezetter verdacht.

Met het Germanendom voelde Kruisinga geen verwantschap.

Raymund Schütz

De schaarste van producten als thee inspireerde 
Kruisinga tot deze tekening.

Het landelijke, nabij de Duitse grens gelegen Vriezenveen 
bereidde zich al vroeg voor op een mogelijke oorlog. In het 
Twentsch Dagblad Tubantia werd op 2 juli 1934 onder de kop 
‘bommen op Friezenveen’, zoals de plaats toen nog heet-
te, uitgebreid verslag gedaan van de nachtelijke oefening 
die daar had plaatsgevonden. Bij de grootschalige exercitie 
was gebruikgemaakt van een driemotorige bommenwerper 
van de vliegbasis Soesterberg. Deze operatie was georgani-
seerd door het plaatselijke hoofd van de Luchtbescherming, 
J.Ch.M. Kruisinga (1895-1971), zoon van een overste bij de 
marine te Den Helder. Hij was in 1925 benoemd tot notaris 
te Vriezenveen en behoorde tot de schaarse groep jonge en 
vernieuwende notarissen. In de vooroorlogse jaren was het 
notariaat een sterk vergrijsde beroepsgroep, die niet open-
stond voor vakinhoudelijke verandering. En als werkgevers 
toonden notarissen vaak te weinig sociaal besef, waardoor 
veel kandidaat-notarissen besloten om hun heil in een an-
dere professie te zoeken. Maar er waren uitzonderingen en 
één daarvan was Jan Kruisinga, die juist beschikte over een 
brede sociale betrokkenheid en wetenschappelijke interesse.

Oorlogsdagboek
Na de Duitse inval in mei 1940 hoopten veel Nederlanders 
waaronder velen die Joods waren, dat het wel mee zou vallen 
met de invloed van de Duitse overheersing. Kruisinga hield 

nauwgezet een dagboek 
bij en noteerde daarin alle 
maatregelen van de bezet-
ter, zoals tegen de Joodse 
bevolking. Het is een lijvig 
oorlogsdagboek, op aktepa-
pier getypt en met de hand 
geschreven, in kalfsleer ge-
bonden, en het wordt be-
waard bij het Nederlands 
Instituut voor Oorlogs-
documentatie in Amster-
dam. Deze notaris was een 
conservatieve individua-
list die beschikte over veel 
gevoel voor humor en een 
duidelijke, diepgewortelde 
afkeer van het nationaal-
socialisme had. Kruisinga 
was ervaringsdeskundige, 
want de Duitse repressie 
had hij aan den lijve onder-

vonden. Twee da-
gen vóór de capi-
tulatie, op 13 mei 
1940, was hij thuis 
door de Grüne Feld-
polizei opgepakt en 
zes weken gevan-
gengehouden in 
Münster. Zonder 
aanklacht werd hij 
vrijgelaten waarna 
hij meteen terug-
keerde naar zijn 
standplaats om 
zijn praktijk te 
hervatten. Hij zou in gedichten en tekeningen die hij tijdens 
de oorlog aan zijn dagboek toevertrouwde regelmatig ver-
wijzen naar deze periode van gevangenschap.

Beroepsethiek
Het belang van een robuuste beroepsethiek bleek tijdens de 
bezetting. In het notariaat noch in de advocatuur werd ge-
protesteerd toen de Joodse notarissen en advocaten in febru-
ari 1941 op last van de bezetter door de secretaris-generaal 
van Justitie Tenkink werden ontslagen. Alle andere ‘arische’ 
notarissen en advocaten bleven hun praktijk uitoefenen, ook 
Kruisinga, maar hij bouwde tevens een verzetsnetwerk op. 
In deze tijd riep de Broederschap der Notarissen haar le-
den op om alle overheidsmaatregelen uit te voeren zonder 
rekening te houden met het eigen geweten. De continuïteit 
van het openbare leven stond voor het Hoofdbestuur van 
de Broederschap voorop en ethische argumenten speelden 
slechts een ondergeschikte rol. Het notariaat voegde zich 
naar de houding van het Nederlandse bestuursapparaat.
Het was onontkoombaar dat de anti-Joodse maatregelen 
Kruisinga’s notarispraktijk bereikten. Op 27 mei 1941 kon-
digde de bezetter verordening 102/1941 af: de ‘Verordening 
tot verwijdering van Joden uit het agrarische bedrijfsleven’. 
Kruisinga zag scherp dat notariële medewerking daaraan 
strijdig was met de beroepsethiek. Tijdens de vergadering 
van de ring Almelo, die kort na de uitvaardiging van de ver-
ordening werd gehouden, hield Kruisinga een rede waarin 
hij zijn collega’s opriep zich niet achter hun lijdelijkheid te 
verschuilen. Bij het adviseren van de Joodse grondeigena-
ren en de niet-Joodse oorlogskopers kon de notaris, die be-
roepsmatig neutraal moet zijn én de belangen van beide par-
tijen dient, in de problemen komen. Kruisinga schreef dat 
hij hoopte dat op de veilingen niemand belangstelling voor 
de aangeboden Joodse landerijen zou hebben: ‘Niet dat alle 
Vriezenveners zulke edelmoedige en ridderlijke menschen 
zijn, maar de minder humanen onder hen zouden zich toch 

Jan Kruisinga, 
de notaris die ‘over de kim’ keek

Meer lezen?
Het verhaal over notaris Jan Kruisinga is onderdeel van het proefschrift Kille mist Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de 
oorlog. Hierin beschrijft Raymund Schütz de houding van het Nederlandse notariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep 
daarvan. Wat deed de notaris tijdens de bezetting van Nederland? Notarissen hebben als taak de rechtszekerheid van iedereen te 
beschermen. Maar tijdens de bezetting kreeg de beroepsgroep te maken met verordeningen die het Nederlandse rechtssysteem in-
grijpend veranderden. Als donateur van de Stichting kunt u nu het boek Kille mist van Raymund Schütz voor € 29,90 aanschaffen. Ga 
hiervoor naar www.boomgeschiedenis.nl

1)    Brief van mr. J.C.M. Kruisinga van 2 december 1947 aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Coll. NIOD, dossier notariaat, doc. 249-0563.
2)   Ibidem.
3)   http://media.leidenuniv.nl/legacy/cleveringa-oratie-2013-michael-ignatieff.pdf
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De eerste deskundige was pensioenjurist mr. M. Swalef. Monica 
Swalef sprak over de Perspectiefnota, die een pensioenstelsel 
beschrijft waarin collectiviteit en solidariteit behouden blijven, 
en dat beter aansluit bij de veranderende arbeidsmarkt.

Als tweede sprak emeritus hoogleraar prof. dr. G.J.B. Dietvorst. 
Gerry  Dietvorst, tot 2015 hoogleraar Pensioen en andere toe-
komstvoorzieningen aan Tilburg University, ging in zijn betoog 
onder meer in op  de ondernemer, de zzp--er en de zorg voor 
zijn of haar oude dag en nabestaanden. 

De laatste spreker was mr. dr. G.M.C.M. Staats, fiscaal jurist bij 
het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs en docent 
aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Gerard Staats 
besprak de actuele situatie over pensioen in eigen beheer. In het 
najaar van 2017 zal Staats ook postacademsich onderwijs ver-
zorgen bij de Notariële Stichting.

Na de pauze was het woord aan prof. mr. drs. J.W.A. Biemans. 
Jan Biemans, hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. goederenrecht 
en notarieel recht aan de Universiteit Utrecht, besprak vanuit 
privaatrechtelijk perspectief de erfrechtelijke aspecten van de 
levensverzekering.

O TOp vrijdag 25 november 2016 vierde de Stichting tot Bevor-
dering der Notariële Wetenschap met een congres dat zij 65 
jaar geleden is opgericht. Het bestuur ontving die dag vele 
donateurs in het sjieke Paushuize te Utrecht. Het toepasse-
lijke thema was “Oudedagsvoorziening voor ondernemer en 
professional”.  Met vier deskundige sprekers, een prachtig 
cadeau (zie pag. 9) en een feestelijke borrel was het een leer-
zame en geslaagde dag.

Tijdens het lustrumcongres over Ou-
dedagsvoorziening voor ondernemer 
en professional presenteerde het be-
stuur van de Notariële Stichting ook 
een prachtig verjaardagscadeau: een 
pastel voorstellende de graftombe van 
Rolandino Passeggieri te Bologna. Ma-
ker is de Amsterdamse schilder Martin 
Monnickendam (1874-1943). Schenker 
van dit schitterende cadeau is de Stich-
ting Vrienden van de schilder Martin 
Monnickendam.  Omdat de Notariële 
Stichting een bijzondere collectie be-
heert op het gebied van afbeeldingen 
van notarissen en van de geschiedenis 
van het notariaat meent deze vrien-
denstichting dat de afbeelding  van het 
graf van Ronaldinus  Passegieri thuis-
hoort in de collectie van de Notariële 
Stichting. De Italiaanse rechtsgeleer-
de  Rolandinus (ca. 1215-1300) geldt 
namelijk als één van de belangrijkste 
grondleggers van het moderne notari-
aat. Het werk van Martin Monnicken-
dam is nu te bewonderen in de kapel 
van de Stichting. 

Lustrumcongres 
      Notariële Stichting te Utrecht

Op 17 mei 2017 ondertekenden de 
voorzitters van de Stichting Vrienden 
van de schilder Martin Monnickendam, 
de Amsterdamse oud-notaris 
mr. R.J.C. van Helden (rechts), en 
van de Notariële Stichting, 
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, 
de schenkingsovereenkomst.

Een bijzondere schenking

De graftombe van Rolandino Passeggieri te Bologna
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V
Vrije beroepsbeoefenaren, zoals artsen, advocaten en notarissen, keren de klassieke maat-
schap steeds vaker de rug toe. Maar ondervangen alternatieve rechtsvormen de problemen 
wel? Sanne-Roos van der Waals deed daar onderzoek naar, en wijdt er dit najaar samen met 
haar promotor Niek Zaman een cursus aan.

PAO over samenwerking 
‘De optimale rechtsvorm bestaat niet’

Verschillende beroepsgroepen maken 
zich ongerust over aansprakelijkheid, 
de toename van het aantal claims en of 
die wel verzekerd zijn. Daarom kiezen 
zij bij samenwerking steeds vaker voor 
een andere rechtsvorm dan de maat-
schap. Het idee is dat een BV, NV of 
coöperatie een uitweg biedt. Een an-
dere optie is om de oude maatschap 
aan te vullen met een praktijkvennoot-
schap. De beroepsbeoefenaren verkij-
ken zich echter op deze oplossingen, 
zegt Sanne-Roos van der Waals. ‘Wel-
iswaar kunnen zij met een BV, NV of 
een maatschap met praktijkvennoot-
schappen niet langer persoonlijk aan-
gesproken worden op de fouten van 
hun compagnons, maar zij blijven in 
alle gevallen persoonlijk aansprakelijk 
voor hun eigen beroepsfouten.’

Bijzondere rol beroepsbeoefenaren
Van der Waals promoveerde afgelo-
pen maart op een vergelijking van de 

verschillende samenwerkingsvormen. 
Een van haar conclusies: de aanspra-
kelijkheid voor eigen beroepsfouten is 
met Nederlandse rechtsvormen niet te 
ondervangen. 
Gezien de bijzondere positie van deze 
professionals is dat een constatering 
die nader onderzoek vraagt, vindt Van 
der Waals. ‘Stel dat een arts vanwege 
een te groot risico op aansprakelijkheid 
risicovolle operaties gaat mijden. Dat 
is niet wenselijk. Beroepsbeoefenaren 
hebben een bijzondere rol in onze sa-
menleving. Zij dienen bijvoorbeeld de 
volksgezondheid of de rechtszekerheid. 
Als maatschappij willen we dat ze dat 
blijven doen.’ 

Organisatiestructuur werkt niet 
meer
Een ander nadeel van de maatschap 
is de verouderde organisatiestructuur. 
Probleem is bijvoorbeeld het gedoe 
bij de uittreding van een van de ven-

noten. Omdat een maatschap geen 
rechtspersoonlijkheid heeft, heeft dit 
ingewikkelde goederenrechtelijke con-
sequenties en leidt elke wisseling van 
de vennoten in beginsel tot ontbin-
ding. Alleen zo kan de vertrekkende 
vennoot het vermogen terugkrijgen 
waarop hij recht heeft. Als er iemand 
tot de maatschap wil toetreden, speelt 
een vergelijkbaar probleem. ‘Dat kan 
de besluitvorming en uiteindelijk ook 
de continuïteit van het samenwerkings-
verband in de weg zitten’, aldus Van der 
Waals. 

Fiscale voordelen
Fiscaliteit is de derde factor die van 
belang is bij de keuze voor een rechts-
vorm, en waarop Van der Waals de al-
ternatieven voor een maatschap heeft 
doorgelicht. Op dit punt is de maat-
schap vaak juist wel een aantrekkelijke 
optie voor beroepsbeoefenaren. Door 
fiscale transparantie betalen de ven-
noten inkomstenbelasting over hun 
opbrengsten in plaats van vennoot-
schapsbelasting. Dankzij de aftrekpos-
ten waarvan een zelfstandig onderne-
mer profiteert, is het grofweg tot een 
winst van 150.000 euro per vennoot 
gunstiger om inkomstenbelasting te 
betalen. Passeert de individuele winst 
die anderhalve ton, dan is een rechts-
persoon als een BV, NV of coöperatie 
voordeliger. 
Doordat de ene factor een maatschap 
aantrekkelijker maakt en de andere fac-
tor juist weer niet, kan de keuze voor 
een rechtsvorm gemakkelijk verkeerd 
uitpakken, waarschuwt Van der Waals. 
Neem een klein samenwerkingsver-
band dat uit angst voor aansprakelijk-
heid voor een NV kiest. Fiscaal gezien 
kan deze keuze erg ongunstig uitwer-

ken. Conclusie van het onderzoek van Van der Waals: ‘De 
optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep 
bestaat niet.’

Tijd voor modernisering
Althans, in Nederland bestaat die optimale rechtsvorm niet. 
In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en onlangs 
ook in Duitsland zijn speciale rechtsvormen voor vrije be-
roepsbeoefenaren ingevoerd. Die bieden een combinatie van 
beperkte aansprakelijkheid, fiscale transparantie en een flexi-
bele organisatiestructuur die ook rechtszekerheid en conti-
nuïteit biedt. 
Hoog tijd dat ook Nederland de maatschap moderniseert, 
vindt Van der Waals. ‘We willen toch het ondernemerschap 
bevorderen? Dan moet de overheid daarop aansluiten met 
een modern palet van rechtsvormen.’ 
In 2011 leek het al even zo ver, met het wetvoorstel Titel 7.13 
voor een nieuw personenvennootschapsrecht. Hiermee zou 
ook de maatschap op de schop genomen worden. Tot teleur-
stelling van velen trok de minister van Justitie het voorstel 
in, toen het al bij de Eerste Kamer lag. Kort daarna richtten 
juristen uit wetenschap en praktijk een werkgroep op om een 
alternatief voorstel op te stellen. Het is vorig jaar september 
aangeboden aan de minister. Verschillende uitkomsten van 
het onderzoek van Van der Waals sluiten aan bij dit voor-

stel. ‘Als we van de maatschap 
een rechtspersoon maken en 
een moderne regeling toevoe-
gen voor de vennoten die toe- 
of uittreden, zijn we een heel 
eind.’

PAO
Dit najaar gaat 
Van der Waals samen met haar promotor Niek Zaman, hoog-
leraar Notarieel Ondernemingsrecht aan de Universiteit Lei-
den, dieper in op de verschillende rechtsvormen en het nieu-
we voorstel van de Werkgroep Personenvennootschappen. 
Voor notarissen een relevante ontwikkeling, die zowel hun 
eigen samenwerkingsverbanden raakt als die van hun cliën-
ten in een vrij beroep. 

Lizanne Schipper

Sanne-Roos van der Waals

De Friese notarissen W.J. Adema en E.M.W. de Lange legden hun samenwerking vast in 
een gevelsteen te Leeuwarden

PAO NADER TOEGELICHT PAO NADER TOEGELICHT

         Programma postacademisch onderwijs tot en met december 2017

Onderstaande lezingen vinden plaats in het gebouw van de Stichting, Van Eeghenstraat 222 te Amsterdam. In principe duren de cur-
sussen drie uur. Het complete overzicht van de lezingencyclus met daarbij uitgebreide titelbeschrijving, datum, nadere toelichting en 
overzicht erkende PO-studiepunten staat in bijgaande brochure en op de website: www.notarielestichting.nl. Omdat het recht nooit 
stil staat zullen er waarschijnlijk ook nog andere cursussen worden georganiseerd. U wordt daarover op de hoogte gehouden via de 
nieuwsbrief, sociale media en de website! Opgave voor één of meer cursussen kan via de website of via inschrijfkaart.

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck  Actualiteiten personen- en familierecht

Mr. P. Blokland en mr. M. Schoenmaker Actualiteiten Estate Planning

Drs. H. Geertsema en drs. S. Teunisse Herkenning wils(on)bekwaamheid

Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en mr. dr. S.E. van der Waals De Maatschap  

Mr. dr. G.M.C.M. Staats  Pensioen in eigen beheer

Mr. dr. G.G.B. Boelens  Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht

Mr. P. Blokland en prof. mr. B.E. Reinhartz Het nieuwe huwelijksvermogensrecht in theorie en praktijk

Mr. drs. G.J.C. Lekkerkerker  Beroepsethiek voor het notariaat vanuit verschillende invalshoeken

Mr. dr. G.J.C. Rensen  Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Prof. dr. B.G. van Zadelhoff  Actualiteiten overdrachtsbelasting en BTW

Mr. dr. J.W.A. Rheinfeld  Agrarisch notarieel recht: civiel en fiscaal

Mr. dr. F.J. Vonck  Actualiteiten Onroerendgoedrecht

Mr. R.L.M.C. Janssen  Fiscale aspecten van het notariaat
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Het signet van de notaris (38)
Brexit is no problem, dank zij een notarieel signet uit 1386

Op 16 november 2016 bracht de Portugese president 
Marcelo Rebelo de Sousa een staatsbezoek aan Groot 
Brittannië en ter gelegenheid daarvan liet de Britse pre-
mier Theresa May hem trots het oudste nog geldende 
internationaal verdrag  zien, het verdrag van Windsor, 
gesloten op 9 mei 1386 tussen koning Richard II van 
Engeland en koning Johan I van Portugal. Het verdrag 
werd gezegeld door de Portugese ambassadeur Fernan-
do Alfonso de Albuquerque, meester van de Portugese 
orde van Santiago (ca. 1327-1387) en de Portugese kan-
selier Lourenço João Fogaça. 

Dit exemplaar van het verdrag wordt bewaard in het 
Nationaal Archief van Groot Brittannië. De tegen-
hanger, voorzien van het zegel van koning Richard 
II wordt bewaard in de Torro do Tombo in Lissabon. 
Beide exemplaren zijn voorzien van het onderschrift en het 
signet van notaris Johannes de Bonland, geestelijke van het 
aartsbisdom Canterbury en pauselijk notaris. Dat naast deze 
zegels nog een notariële bekrachtiging nodig werd gevon-
den, heeft te maken met de bewijskracht van de zegels, nl. 
alleen in het land van herkomst. Engeland kon dus ten allen 
tijde Portugal aanspreken op de onderzegeling door de am-
bassadeur en de kanselier. Maar door het notarieel signet had 
het verdrag ook rechtskracht buiten Portugal en Engeland, 
want oorkonden van een notaris hadden rechtskracht 
binnen de gehele christelijke wereld.

Dit verdrag heeft nog een rol gespeeld in de tweede we-
reldoorlog, toen Britse schepen ondanks de Portugese neu-
traliteit toch de havens op de Portugese Azoren mochten 
aandoen om zich  te bevoorraden. En ook tijdens de Falk-
land-oorlog in 1982 maakten Britse schepen gebruik van de 

Theresa May en Marcelo Rebelo de Sousa

Carinne Elion-Valter

Fraai komzegel van de Portugese ambassadeur

H
Carinne Elion-Valter heeft in de afgelopen jaren diverse malen in Ponder gepubliceerd over 
recht en literatuur. Op 8 mei j.l. verdedigde zij in het auditorium van de Universiteit van  
Tilburg haar proefschrift De burger als ongelovige Thomas, geloofwaardigheid, legitimiteit 
en dialoog. Promotores waren prof. dr. L.H.J. Adams, mevr. dr. M.G. IJzermans en, tot 2014, 
prof. dr. W.J. Witteveen. 

De ongelovige Thomas

Het proefschrift gaat over overtuigingskunst, recht en de-
mocratie. Aanleiding voor dit proefschrift is de vertrou-
wenscrisis tussen burger en bestuur. In deze tijd van par-
ticipatie, G1000 en populisme komt het er op aan dat we 
weten wat legitieme overtuigingskunst is en wat niet. Wat 
zijn de factoren voor geloofwaardigheid en legitimiteit van 
het recht? Dit proefschrift kijkt vanuit een cultureel en erva-
ringsgebonden perspectief naar de verhouding tussen burger 
en bestuur. Wat betekent het recht eigenlijk voor mensen? 
Waarom zouden mensen al dan niet ‘meegaan’ met het ver-
haal van het recht? Voor juristen en sociaal-wetenschappers 
zijn dit lastig te ‘operationaliseren’ vragen.

Voor dit soort fundamentele vragen moeten we terecht bij 
kunst en literatuur. Dit proefschrift sluit aan bij het bestaan-
de interdisciplinaire vakgebied van Recht & literatuur. De 
auteur is te rade gegaan bij een Bijbels verhaal over geloof en 
ongeloof, te weten de passage over de ongelovige Thomas uit 
het Johannesevangelie. Thomas is de wat naïeve apostel die 

niet kan geloven 
dat Jezus is op-
gestaan, totdat 
hij de kruiswon-
den heeft gezien 
en gevoeld. Maar 
het onderzoek 
heeft zich niet 
beperkt tot één 
tekst; ook andere 
literaire werken, 
waarin dit perso-
nage voorkomt, 

worden besproken. De keuze is gevallen op zes belangrijke 
teksten uit de Franse literatuurhistorie. Het proefschrift be-
vat uiteindelijk zeven verschillende interpretaties van teksten 
over Thomas. 

Thomas verschijnt in dit proefschrift uiteindelijk in verschil-
lende gedaantes: apostel, citoyen, soldaat in WO I en abt in 
een klooster. Ook zijn betekenis verandert. In de Bijbel is 
Thomas vooral een realist die de spirituele waarheid van Je-
zus niet kan bevatten. Voor de 19e eeuwse Victor Hugo staat 
Thomas echter model voor degene die frank en vrij een kri-
tische vraag durft te stellen. Een 20e eeuwse tekst schildert 
Thomas juist weer als een vertwijfelde zoeker.

Daarnaast levert de speurtocht nog veel meer op. In het 
proefschrift staan communicatieve adviezen: hoe kun je 
een boodschap zichtbaar en concreet maken? Voor het de-
bat over rechtsstaat en democratie wijst het proefschrift erop 
dat een geloofwaardige democratie niet alleen steunt op een 
overheid die de noden van de burger erkent, maar ook op een 
klimaat van wederkerigheid en zelfkritiek. De ‘lessen van 
Thomas’ zijn dus niet alleen bestemd voor bestuurders en 
rechters, maar ook voor burgers en kiezers. De teksten her-
inneren eraan hoe belangrijk onderwijs en cultuur zijn voor 
een duurzame democratie. Het proefschrift toont dat reli-
gieuze teksten in een seculiere context hun zeggingskracht 
behouden of zelfs rijker worden van betekenis. Het proef-
schrift laat zien dat ook literaire teksten die zich ver buiten 
de rechtszaal, notaris- of advocatenkantoor afspelen toch, of 
misschien juist daarom, juridisch relevant kunnen zijn.

Carinne Elion-Valter

Het proefschrift De burger als ongelovige Thomas, geloofwaardigheid, legitimiteit 
en dialoog van Carinne Elion-Valter is verschenen bij Wolf Productions in Oister-
wijk. ISBN 9789462403918. Prijs: € 39,95. Een uitgebreide samenvatting van het 
proefschrift is te lezen op: https://rechtenliteratuurleiden.nl/
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Het in Londen bewaarde exemplaar van het verdrag, 
gezegeld door de beide Portugese gezanten.

Het in Londen bewaarde exemplaar van het verdrag,  
gezegeld door de beide Portugese gezanten.

Signet van notaris Johannes de Bonland, 
getekend op beide exemplaren van het verdrag.

faciliteiten van de havens op de Azoren. En omgekeerd, toen 
de Portugese koninklijke familie met aanhang in 1807 moest 
vluchten voor de Napoleontische strijdkrachten, werden 
15.000 mensen onder Britse begeleiding naar de Portugese 
kolonie Brazilië vervoerd.

Dat de Brexit-premier, zo kort na haar aantreden (13 juli 
2016) aan de Portugese president, zo kort na diens aantreden 
(9 maart 2016) dit 630 jaar oude verdrag liet zien, moet wel 
een politieke reden hebben. Temeer daar de president vanuit 
het Belem-paleis, waar hij werkt, maar een paar kilometer 
hoeft te wandelen om de Engelse pendant van het verdrag te 
kunnen bekijken. Ook al stapt het Verenigd Koninkrijk bin-
nenkort uit de Europese Unie, via de achterdeur in Portugal 
blijven de Britse belangen in Europa gewaarborgd, dank zij 
het signet van notaris Johannes de Bonland.

Voor wie het filmpje wil bekijken van de bezichtiging door 
de Portugese president van het in Londen bewaarde exem-
plaar van het verdrag van Windsor, zie: https://www.face-
book.com/10downingstreet/videos/10154756472008453/?f
ref=mentions

Caspar van Heel

Op initiatief van de Stichting is de serie Ars Notariatus in 1952 
opgezet en aanvankelijk in eigen beheer uitgegeven. Thans ver-
zorgt Kluwer Juridische Uitgevers de serie in samenwerking met 
de Stichting. Een abonnement op de gehele serie is mogelijk en 
levert een korting op van 20%.

De redactie van Ponder vraagt auteurs van recente Ars Notaria-
tusdelen te beschrijven hoe hun boek is ontstaan, wat de opzet 
ervan is. 

Ars Notariatus

OOp 24 november 2016 hield ik aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam mijn 
oratie als hoogleraar Notarieel recht. 
Ik was en ben vol van het onderwerp 
dat ik toen aansneed. Om mijn toen 
uitgesproken gedachten verder uit te 
werken, heb ik mij met plezier gezet 
aan het schrijven van een boek voor 
de sympathieke en prachtige serie Ars 
Notariatus. 

Zonder cliënten kan de notaris zijn 
ambt niet uitoefenen. Alleen doordat 
die cliënten de notaris betalen voor zijn 
werkzaamheden, is hij in staat een on-
derneming in stand te houden. Van het 
honorarium dat hij van zijn cliënten 
ontvangt, betaalt hij zijn medewerkers, 
zijn kantoorruimte, zijn cursussen en 
wat allemaal niet meer. Een succesvol 
notaris zal dus moeten zorgen dat zijn 
cliënten tevreden zijn. Maar de notaris 
oefent met de rechter, de officier van 
justitie, advocaat en de gerechtsdeur-
waarder ook een spilfunctie uit als ju-
ridisch professional in de rechtsstaat. 
Met de gerechtsdeurwaarder heeft hij 
gemeen dat hij ambtenaar is, die niet 
door de overheid voor zijn dienstver-
lening wordt betaald. De kern van 
zijn functioneren, zijns bestaansrecht, 
wordt gevormd door zijn hoedanig-
heid van (onbezoldigd) ambtenaar. Die 
kwaliteit verlangt dat de notaris verder 
kijkt dan de belangen van de cliënt die 
hem betaalt. In dit boek kijk ik naar de 
belangen die hij ten behoeve van der-
den in acht moet nemen. Die derden 
zijn er in soorten en maten, waarmee 
duidelijk wordt hoe veelomvattend het 
werk van de notaris is.

Eén van die derden is de overheid zelf. 
De notaris treedt voor de overheid bij-
voorbeeld op als inner van belasting-
gelden. Ook voert de notaris op grond 
van de wet gerichte taken uit voor de 
overheid; hij is daarbij diens verleng-
stuk. Denk aan zorg die de notaris is 
opgedragen in het kader van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten. Neemt de 
overheid binnen de groep van derden 
een bijzondere plaats in? Die vraag 
komt indringend op als het gaat om be-
lastingontwijking en vermogensplan-
ning. Verschilt de notaris dan van de 
pur sang belastingadviseur of vrije ver-
mogens- of estate planner? Hoe kijkt 
de rechter daar tegenaan en wat is het 
maatschappelijk perspectief na de Pa-
nama Papers? In de wereld van de fis-
calisten wordt al enige tijd luid en dui-
delijk opgeroepen tot bezinning door 
belastingadviseurs over hun dienstver-
lening. Die zou meer gericht moeten 
zijn op de geest van de belastingwet 
dan op de letter. Geldt de notaris dan 
a fortiori niet terughoudendheid? Zeker 
is dat de notaris steeds meer de maat 
wordt genomen als het gaat om belas-
tingontwijking en vermogensplanning. 
Dat gebeurt door de rechter maar ze-
ker ook door de pers. Zo’n veertig jaar 
geleden werd het optreden van de no-
taris als belastingadviseur binnen de 
beroepsgroep ongepast geoordeeld. 
Sindsdien heeft het meedenken met 
de cliënt een steeds grotere vlucht ge-
nomen en zijn de vormen waarin dat 
gebeurt agressiever. Hoort de notaris 
zich niet ook op deze terreinen meer 
bewust te zijn van zijn maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid?

In het kader van ethische reflectie 
hoort ook de vraag of er binnen de be-
roepsuitoefening van de notaris ruim-
te is voor zijn persoonlijke overtui-
ging? En zo nee, zou die er niet juist 
meer moeten zijn? Wat te denken van 
de notaris die wordt gevraagd een le-
gale dienst te verrichten maar daar ge-
wetensbezwaren over voelt? Mag hij 
dienst verlenen?
De verregaande marktwerking waartoe 
de wetgever de notaris als ondernemer 
heeft gedwongen, heeft de spanning 
tussen ondernemerschap en ambtelijke 
integriteit verder aangezet. De maat-
schappelijke verwachtingen zijn hoog. 
Kritische bejegening vanuit de maat-
schappij vraagt om verdere, voortdu-
rende bezinning. In de opleiding tot en 
van notarissen dient meer te worden 
nagedacht over de vraag: waartoe is de 
notaris op aarde? Ik wens u leesplezier 
en bezinning toe.

Boudewijn Waaijer

Boudewijn Waaijer

Wiens brood men eet, 
diens woord men spreekt?

ISBN 978 90 13 13483 6 (paperback)
ISBN 978 90 13 13484 3 (e-book) 

Ars Notariatus 164 
Aantal pagina’s: 92

Verschijningsdatum: 8 mei 2017
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Op initiatief van de Stichting is de serie Ars Notariatus in 1952 
opgezet en aanvankelijk in eigen beheer uitgegeven. Thans ver-
zorgt Kluwer Juridische Uitgevers de serie in samenwerking met 
de Stichting. Een abonnement op de gehele serie is mogelijk en 
levert een korting op van 20%.

De redactie van Ponder vraagt auteurs van recente Ars Notaria-
tusdelen te beschrijven hoe hun boek is ontstaan, wat de opzet 
ervan is. 

Ars Notariatus

MMijn leeropdracht is ‘Burgerlijk recht, 
in het bijzonder goederenrecht en no-
tarieel recht’. Onder het goederenrecht 
valt ook het faillissementsrecht. Mijn  
oratie ging over ‘Insolventierecht en 
het notariaat’ en combineerde daar-
mee de twee aspecten van mijn leerop-
dracht. 

De oorspronkelijke insteek was om 
te kijken hoe het notariaat met (meer) 
kennis van het faillissementsrecht 
zijn praktijkvoering kan verbeteren. 
Schuldeisers en insolventie komen aan 
de orde in het vastgoedrecht, het on-
dernemingsrecht, het huwelijksvermo-
gensrecht en het erfrecht. Toen ik mijn 
oratie voorbereidde waren faillisse-
menten van notarissen (helaas) veel in 
het nieuws. Het faillissement van een 
notaris, of van zijn praktijkvennoot-
schap, riep verschillende vragen op 
de afwikkeling van de notarispraktijk, 
de onderneming. Door het bijzondere 
ambt van de notaris is binnen het insol-
ventierecht het faillissement van een 
notaris een bijzonder geval. Enerzijds 
staat de curator aan het roer, voor wat 
betreft de afwikkeling van de activa; 
anderzijds wordt ook een waarnemer 
benoemd, die de kwaliteitsrekening en 
het protocol onder zich krijgt. Van een 
normale afwikkeling is daardoor geen 
sprake meer. Nadere bestudering van 
het faillissement riep allerlei vragen op. 
Ook stuitte ik op de meer algemene 
vraag wat nu precies de rol van de prak-
tijkvennootschap van een notaris is. In 
de Wet op het notarisambt is daarover 
weinig of niets te vinden. Bijvoorbeeld, 
als een notaris gefailleerd is, is dat een 
grond voor schorsing, maar wat geldt 
indien de notaris niet gefailleerd is, 

maar zijn praktijkvennootschap? Iets 
anders: indien de cliënten van de nota-
ris met zijn praktijkvennootschap con-
tracteren, gaat de geldstroom naar de 
praktijkvennootschap, maar bij een be-
roepsfout is de notaris persoonlijk aan-
sprakelijk. Dit soort ongerijmdheden 
zouden moeten worden verholpen. Ik 
heb daartoe opgeroepen in mijn oratie. 

Het tweede deel van mijn oratie ging 
over wat het insolventierecht voor het 
notariaat kan betekenen. Zoals hier-
voor aangegeven speelt het faillisse-
mentsrecht in alle rechtsgebieden die 
de notaris voor zijn kiezen kan krijgen. 
Al enige jaren heeft de vereffening van 
de nalatenschap mijn bijzondere inte-
resse. Het gaat daarbij onder meer om 
insolvente nalatenschappen. De be-
palingen van deze regeling verwijzen 
naar (het stelsel van) de Faillissements-
wet. De afwikkeling van een nalaten-
schap is tot op zekere hoogte verge-
lijkbaar met de afwikkeling van een 
faillissementsboedel. Het is echter niet 
altijd duidelijk hoe de bepalingen uit 
de Faillissementswet moeten worden 
toegepast binnen het erfrecht. Ook is 
veel binnen de vereffening van nala-
tenschappen nog ongeregeld, zoals het 
loon van de vereffenaar of de inzet van 
de faillissementspauliana. Hier ligt een 
taak voor de wetenschap om deze as-
pecten verder te verduidelijken voor de 
praktijk. Door mijn kennis van het fail-
lissementsrecht en het erfrecht kan ik 
beide rechtsgebieden combineren. Het 
is verder mijn hoop dat door procedu-
res meer helderheid wordt verkregen 
omtrent belangrijke vragen die spelen 
binnen de vereffening. 

Momenteel zijn we bezig met de recht-
spraak en de KNB om een congres te 
organiseren waarbij we tevens de rech-
ters, notarissen en advocaten die zich 
bezighouden met de vereffening van 
nalatenschappen met elkaar in contact 
willen brengen. Door deze beroeps-
groepen te verbinden, kan worden ge-
sproken over de problemen waar iedere 
beroepsgroep tegenaan loopt en kun-
nen zo hopelijk nieuwe stappen wor-
den gezet naar de verbetering van de 
huidige regeling.

Jan Biemans

Jan Biemans

Insolventierecht en het notariaat; 
een tweeluik
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When you have to be right

Ars Notariatus
De kwaliteit binnen het notariaat
De kwaliteit van het notariaat was hét centrale thema van het Landelijk Notarieel Studentencongres
2016. Hoe is het gesteld met die kwaliteit en hebben studenten daar dezelfde ideeën over als ‘de
gevestigde orde’? Wat wordt er vandaag de dag van een notaris gevraagd? Een compilatie van de
congreslezingen en de aldaar gevoerde discussies.

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?
Over de verhouding: notaris, overheid en publiek belang.
De notaris is ondernemer en wordt niet door de overheid voor zijn dienstverlening betaald. De kern 
van zijn functioneren, zijns bestaansrecht, wordt echter wél gevormd door zijn functioneren als 
ambtenaar – bijvoorbeeld als inner van belastinggeld. Deze uitgave behandelt de ethische kwesties 
die hierdoor ontstaan. Waartoe is de notaris op aarde?
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VAkte voor akte wordt het archief doorgeploegd door 
vrijwilligers op het crowdsourcingsplatform Vele-
Handen.nl. De enthousiaste deelnemers, met én zon-
der historische bagage, zijn soms dagelijks in de weer 
met de notariële akten. Zij zien duizenden akten per 
maand aan zich voorbijtrekken en het is dan ook geen 
verrassing dat we zien hoe leken zich razendsnel ont-
wikkelen tot inhoudelijk experts. 

Elke akte is een verrassing. De spannendste verhalen 
komen voort uit de functie die de notaris voorheen 
had in de vastlegging van ooggetuigenverslagen, een 
taak die tegenwoordig bij de politie ligt. Het dage-
lijks leven komt hier heel dichtbij: getuigen vertellen  
over burenruzies in stegen en herbergen, familiedra-
ma’s en smokkelpraktijken rond de stadspoorten. Maar 
ook volgen we via de boedelinventarissen  het van hand tot 
hand gaan van schilderijen en het poppenhuis van Petronel-
la Oort man, dat uiteindelijk belandde in het Rijksmuseum. 
Bouwbestekken tonen inmiddels verloren gegane ornamen-
ten en houtwerk in grachtenpanden. Andere grote vondsten 
de eerste maanden: bewijzen van de opkomst en ondergang 
van het handelshuis Hope & Co en een complete lijst inves-
teerders van suikerplantages op het Deens-Caribische eiland 
St. Croix (nu onderdeel van de Amerikaanse Virgin Islands), 
tot de erfstadhouder aan toe.

Maar ook legt het project geheel nieuwe gegevens bloot over 
de notariële praktijk vanaf het eind van de zestiende eeuw. 
We weten straks precies welke akten het meest werden opge-
maakt, welke specialisaties een kantoor had, en wie hun cli-
entéle was. In het bijzonder viel ons Daniel Bredan op: deze 

mysterieuze notaris (in Amsterdam werkzaam van 1631-
1634) beheerste onder meer Spaans, Portugees en Italiaans 
en tegen de voorschriften in maakte hij akten op in Antwer-
pen, Hamburg en Viana (Portugal). Tot zijn klantenkring 
behoorden Isaac en Joseph de Pallache, joodse diplomaten in 
dienst van de koning van Marokko. Verrassend is dat we in 
de akten ook misstappen aantreffen van collega-notarissen, 
zoals een onecht kind van notaris Joseph Christof Wagner 
eind achttiende eeuw.

In mei is de 100.000e akte ingevoerd. Een prachtig resultaat 
en er zullen nog miljoenen verhalen uit voortkomen. Wel 
zijn nog jaren nodig om de monsterklus tot een eind te bren-
gen. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom! De nieuwe ont-
dekkingen volgen? www.alleamsterdamseakten.nl 
Elke vrijdag: een nieuwe vondst uit Alle Amsterdamse Ak-
ten op www.parool.nl   

Vanaf 14 september in het Stadsarchief: de tentoonstelling 
Kijk Amsterdam! De straattaferelen op achttiende-eeuwse te-
keningen worden gecombineerd met een aantal verhalen uit 
de notariële akten. Daarnaast is er een kleine expositie van 
objecten uit het archief te zien. Rond die periode hopen we 
ook bekend te kunnen maken dat het Archief van de Am-
sterdamse Notarissen een plaats krijgt in het Memory of the 
World Register van de UNESCO – voorbehouden aan do-
cumentair erfgoed dat van uitzonderlijke betekenis is voor 
de wereld. 

Pauline van den Heuvel

Het archief 
     van Amsterdamse notarissen 

Imponderabilia 

Zomersluiting 
De Stichting is wegens vakantie gesloten van 
zaterdag 29 juli tot en met maandag 14 augustus 2017. 

Het historische archief van de Amsterdamse notarissen (1578-1915) wordt bewaard bij het Stads-
archief Amsterdam. Het is een goudmijn voor onderzoek naar Amsterdammers en hun netwer-
ken, maar het merendeel van dit immense archief moet haar geheimen nog prijsgeven. Sommige  
registers zijn misschien wel in geen eeuwen opengeslagen. Over het enorme project om het ar-
chief digitaal raadpleegbaar te maken is meer verteld in Ponder 39 (januari 2016).

Handtekening van notaris Daniel Bredan

t Huys van de notaris Christiaan van Orsoij aan ‘t Kamperhooft
Symposium Wet Beperking wettelijke gemeenschap 
van goederen
Op 1 januari 2018 treedt de Wet Beperking wettelijke gemeenschap van goe-
deren in werking. Bij de Stichting wordt hierover op 5 oktober 2017 onderwijs 
gegeven. Maar het bestuur heeft ook besloten om op vrijdag 10 november 
2017 een wetenschappelijk congres te organiseren. Tijdens het symposium 
willen wij de aanstaande wet bespreken met andere juridische beroepsgroe-
pen, zoals rechters en fiscalisten. Natuurlijk zullen aan het bijwonen van het 
symposium ook PE-punten worden toegekend. 

Het congres wordt gehouden in het Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, 
3512 HE Utrecht. De zaal ligt in het centrum van Utrecht op 10 minuten lopen 
van het Centraal Station. Ook is de locatie goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer. In de nabijheid zijn twee parkeergarages:  Springweg (400 meter  van 
Paushuize)  en Grifthoek (1.100 meter). 

U zult via website, nieuwsbrief en sociale media nader geïnformeerd worden 
over het inhoudelijke programma, de sprekers en de kosten. Bent u nu al ge-
interesseerd? U kunt zich geheel vrijblijvend aanmelden of nadere informatie 
opvragen door een mail te sturen naar: info@notarielestichting.nl

Vakantiefoto van notaris C.A. Molenaar en zijn echtgenote bij de Sankt 
Wolfgangsee te Oostenrijk. Molenaar was van 1926 tot 1957 notaris te Oldemarkt.

Wandelen met de WWFT
In de maand juni organiseerde de No-
tariële Stichting de eerste juridische 
PAO-wandeling door Amsterdam! Birgit 
Snijder-Kuipers gaf al lopend aan kleine 
groepen professionals verdiepingsonder-
wijs over de WWFT. Er werd veelvuldig ge-
discussieerd over wel of niet melden en 
over de ministerieplicht. De tocht ging 
langs diverse juridisch-historische plek-
ken in de stad en leidde o.a. langs de Jan 
Luijkenstraat, de Overtoom en het Von-
delpark. Op bepaalde momenten gaf on-
dergetekende een kort (rechts-)historisch 
verhaal ter afwisseling van het college van 
Birgit. Onder andere in het Vondelpark bij 
het beeld van Pablo Picasso, dat in 1965 
onder voorwaarden aan de gemeente 
Amsterdam is geschonken. Door de klein-
schalige opzet en het mooie weer waren 
de deelnemers enthousiast over deze on-
derwijsvorm!

Daan Meijer
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MUZIEK IN UW TESTAMENT
De Wiener Philharmoniker met Mahlers Zesde symfonie onder leiding van Bernard Haitink in 1998, het 25-jarig jubileum van de 

serie Meesterpianisten in 2012, aria’s van Händel door Ian Bostridge en het Orchestra of the Age of Enlightenment in 2007… 

De geschiedenis van Het Concertgebouw is een aaneenschakeling van onvergetelijke concerten. Een mooie manier om zo’n ervaring 

door te geven aan volgende generaties is Het Concertgebouw Fonds opnemen in uw testament. We leggen u graag uit hoe dat in 

z’n werk gaat, waarom het nodig is, en wat we met uw legaat of erfstelling voor moois kunnen doen.

Bernard Haitinks
legendarische Mahler 

Bel 020 - 573 04 65 of kijk op www.concertgebouwfonds.nl
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