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Schenken of nalaten aan een cultureel doel

Moddergat, Seewei 49

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 422 huizen,
waaronder diverse topstukken van architectuur
met een onvervangbare waarde. De Vereniging
telt ongeveer 4.500 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
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Een belangrijk deel van de cultuurhistorische  
collectie van de Stichting tot Bevordering der  
Notariële Wetenschap is ook online te bewonderen. 

Surf naar de 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 42: 

Le petit clerc (het klerkje)

Deze gekleurde litho uit 1841 is 
afkomstig uit kinderboek Les en-
fants peints par leur–mêmes; een 
boek vol verhalen over kinderen. 
Notarisklerk Theodore Leverd (13 
jaar) wordt met 35.000 francs op 
pad gestuurd door zijn baas, nota-
ris  Cochain. Onderweg wordt hij 
opgewacht, toegetakeld en beroofd. 
Ondanks zijn verwondingen ziet 
Theodore kans om het geld terug 
te vinden en zijn belager te laten ar-
resteren. Uit dankbaarheid mag le 
petit clerc van notaris Cochain een 
goede opleiding volgen. Cocahin 
hoopt dat zijn klerk hem uiteindelijk 
kan opvolgen.

Toegang tot de 
cultuurhistorische collectie 
van de Stichting

De notaris komt er in het Franse chanson  
niet altijd goed vanaf. Henri Salvador (1917-2008)  
zong in Parce que ça me donne du courage over  
de notaris met zijn koude blik en harkerige gang: 

 “Ah! Qu’il est triste, triste, triste!“
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Ten Geleide

Graag richt ik mij weer tot de lezers 
van Ponder, tot donateurs en relaties 
van de Stichting tot Bevordering der 
Notariële Wetenschap. De Stichting 
heeft geen gemakkelijke tijd achter de 
rug. Minder donateurs, minder deelne-
mers aan het postacademisch onder-
wijs. Voor het Bestuur en de Raad van 
Toezicht van de Stichting waren de cij-
fers niet vrolijk de afgelopen jaren. De 
neerwaartse trend lijkt zich te stabilise-
ren, maar we zijn nog niet uit het dal. U 
begrijpt dat wij met zijn allen ons druk 
maken over de toekomst van de Nota-
riële Stichting. Want wij geloven wel 
dat er een toekomst is.

Daarom is het bestuur op dit moment 
bezig met het opstellen van een toe-
komstvisie voor de komende jaren. Wat 
zijn onze kerntaken? Waar zullen we 
meer aandacht aan moeten geven? Met 
wie willen en moeten we meer samen-
werken? Uitgangspunt is en blijft dat 
de Stichting een uniek kennisinstituut 
blijft voor de beoefenaars van de no-
tariële rechtspraktijk en/of de notarië-
le rechtswetenschap. Dat blijkt uit ons 
postacademisch onderwijs, dat voor 
aantrekkelijke prijzen gegeven wordt 
door bekende notariële hoogleraren 
en andere deskundigen van de nota-
riële rechtspraktijk. En ook de omge-
ving en locatie is uniek; de sfeer in de 
bibliotheek en kapel vindt u niet snel 
ergens anders. De notariële beroepsop-
leiding maakt sinds enige tijd gebruik 
van onze kapel. Zo maakt de notariële 
toekomst kennis met de Stichting. 

Met Nick van Buitenen, de huidige 
voorzitter van de KNB, is uitgebreid 
gesproken. Voortaan zal tijdens de 
vergaderingen van de Raad van Toe-
zicht Annette van Klooster, lid van het 
hoofdbestuur, namens de KNB aan-
wezig zijn. Het is ook de intentie van 
de KNB en de Stichting om de ko-
mende jaren meer gezamenlijk op te 
trekken. Vooralsnog wil ik, namens 

het bestuur van de Stichting, hier op 
deze plaats de KNB feliciteren met het 
175-jarig bestaan. De Amsterdamse 
notaris Bruno Tideman (een deel van 
zijn nalatenschap is te zien bij de Stich-
ting) vreesde een felle concurrentie-
strijd tussen notarissen na de invoering 
in 1842 van de Wet op het notarisambt. 
Zijn antwoord was de Broederschap; 
en die bestaat nu dus 175 jaar.
Met het bestuur van de Praktizijns-So-
ciëteit (nog iets ouder dan de KNB!) 
is ook gesproken over samenwerking, 
want we zien punten waarop beide 
kennisinstituten elkaar kunnen aan-
vullen. In de loop van 2019 zal geke-
ken worden naar samenwerking op bi-
bliotheekgebied. 

U bent natuurlijk ook bekend met de 
Stichtingsrubriek in het WPNR. Het 
bestuur beseft dat de auteurs en meele-
zers (allemaal vrijwilligers!) hun kost-
bare tijd willen geven om de praktijk-
voerende (kandidaat-)notaris verder te 
geleiden langs praktische problemen. 
Daarvoor zijn mijn collega-bestuur-
ders en ik zeer dankbaar. Met de re-

dactie van het WPNR is ook gespro-
ken om meer jonge auteurs een (eerste) 
kans te bieden om in de kolommen van 
dit veelgelezen weekblad te publiceren. 
En mocht u willen reageren op één 
van de bijdragen: wilt u dat alstublieft 
doen. Een discussie binnen WPNR is 
één van de beste methodes om de pro-
blemen van de notariële rechtspraktijk 
te begrijpen.

U ontvangt deze dagen ook het dona-
tieverzoek voor 2018. Ik zou u willen 
vragen om niet te aarzelen. De Nota-
riële Stichting kan niet zonder dona-
teurs, maar – en daar ben ik van over-
tuigd – de notariële praktijk kan ook 
niet zonder de Stichting!

Namens mijn medebestuursleden, de 
leden van de Raad van Toezicht en de 
medewerkers op de Van Eeghenstraat 
wens ik u een mooie en inspirerende 
zomer. Graag ontmoeten wij u straks 
weer!

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
Voorzitter

Het is 31 juli 1914 als Theo Borret, kandidaat-notaris op het 
kantoor van notaris Brands in Amsterdam, verneemt dat de 
oorlog is uitgebroken. Niemand kan dan nog vermoeden dat 
de strijd vier jaar zal duren, miljoenen levens zal kosten en 
de opmaat zal vormen tot een uiterst gewelddadige eeuw 
van oorlog, revolutie, onderdrukking, ethnische zuivering 
en een systematisch uitgevoerde volkerenmoord. Neder-
land slaagt erin om buiten de Grote Oorlog te blijven, maar 
merkt er wel de gevolgen van. Een van die gevolgen is het 
enorme aantal Belgische vluchtelingen dat Zuid-Nederland 
overspoelt. 

De roman zoomt in op het leven van Theo en diens dochter 
Hélène. Theo is 37 jaar, woont in Amsterdam, is getrouwd 
met Sophie en heeft zichzelf een respectabele positie ver-
worven als kandidaat-notaris bij notariskantoor Brands. Het 
huwelijk is echter een schijnhuwelijk: het voorziet in de be-
hoefte aan respectabiliteit van de homoseksuele Theo en 
de voormalige prostituée Sophie. Wat nog ontbreekt aan 
dit masker en aan het geluk van Sophie, is een kind. He-
laas is Sophie onvruchtbaar geworden, na een slecht uitge-
voerde abortus. De komst van de vele vluchtelingen biedt 
onbedoeld een uitkomst. Notaris Brands is zelf betrokken 
bij de opvang en toewijzing van de vluchtelingenkinderen, 
waarvan er vele hun ouders zijn kwijtgeraakt. Zijn kantoor 
fungeert als het zenuwcentrum van de organisatie tot op-
vang van de Belgische vluchtelingen. Onder deze kinderen 
is een meisjesbaby. Een onbekende vrouw heeft haar afge-
geven. Het meisje wordt aan Theo en Sophie toegewezen. 
Ze noemen haar Hélène en voeden haar op. Het gezin ver-
huist na WO I naar Breda waar Theo notaris kan worden. 
Hij overlijdt daar op 44-jarige leeftijd. Sophie en Hélène ver-
huizen vervolgens naar Maastricht waar Sophie hertrouwt. 
Hélène’s persoonlijke geschiedenis wordt voor haar verbor-

De keerzijde van 
een respectabel bestaan

Zwartgeverfde gietijzeren pers met blindstempel (19e eeuw)

De roman Zwijgplicht van Theo Stokkink speelt zich af in Nederland rond WO I en in de decennia 
daarna.1 De roman verhaalt over de zoektocht naar de eigen naam van een Belgisch vluchtelingen-
kind dat de aangenomen dochter is van een homoseksuele notaris en zijn vrouw, een voormalige 
prostituee. De roman geeft een inkijkje in de gespleten moraal van de 19e eeuw die nog tot ver in de 
20e eeuw doorwerkt. Zwijgplicht is gebaseerd op historische feiten. Het boek is bedoeld als sluitstuk 
van een trilogie over België in WO I, waarvan de Vlaamse schrijfster Elisabeth Marain de eerste twee 
delen schreef (De vluchtelingen uit 1994 en In ballingschap uit 1996). 

Theo Stokkinks roman over het verborgen leven van een homoseksuele notaris

Voorplat Zwijgplicht

1) Theo Stokkink, Zwijgplicht, In de Knipscheer, 2017.
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maar ziet zich ook gedwongen 
tot het verzwijgen ervan in lijn 
met de geldende maatschappe-
lijke moraal. Daardoor en om-
dat Theo niet het lot van zijn 
broer Eddy wil delen, kiest hij 
uiteindelijk eieren voor zijn 
geld. Hij zet het masker op 
van fatsoen en conformeert 
zich aan de zwijgplicht die de 
tijd en de mores opleggen aan 
wie het ideale beeld van ge-
zin, volk en vaderland door-
breekt. Hij bekeert zich tot 
het burgerlijke leven, voorzien 
van een positie, een inkomen, 
een huis en een echtgenote 
die eveneens als voormalig 
prostituée moet voldoen aan 
de zwijgplicht van de bur-
gerlijke moraal. Die zwijg-
plicht treft ook Hélène, het 
aangenomen kind. Zij geldt als eigen kind, maar haar  
juridische status is volstrekt informeel. Naar de gang van za-
ken is nooit onderzoek gedaan en de wet staat adoptie niet 
toe. 

Hélène is daarmee in meerdere opzichten het slachtoffer 
van de zwijgplicht die het burgerlijke streven naar respec-
tabiliteit oplegde aan zowel homoseksualiteit als prostitutie 
als een armoedige afkomst en dat zich, als een kettingbe-
ding, door de samenleving verspreidde. Het notariaat ont-

kwam evenmin aan dit ket-
tingbeding. Het notariaat was 
de hoeder van de rechtmatige 
familievermogensrechtelijke 
status van burgers, maar was 
zonder wettelijke regeling niet 
bij machte om mensen zon-
der status formele erkenning 
te geven. Zo ontnamen mo-
raal en wet het meisje en haar 
ouders en familie de mogelijk-
heid om toegang te krijgen tot 
de eigen en elkaars geschiede-
nis. Ze kunnen niet nader tot 
elkaar komen. Ook de welme-
nende notaris was in wezen 
niet bij machte om zijn taak uit 
te voeren en mensen de mid-
delen te geven tot erkenning 
van hun status. Alleen goede 
daden vermochten de brug te 
slaan tussen wet en werkelijk-

heid. Zo was ieder in deze roman slachtoffer van het masker 
van orde en regelmaat dat de 19e en begin 20e eeuw droeg. 
Het is daarom te prijzen dat Theo Stokkinks verhaal zicht 
geeft op de keerzijde van fatsoen.

Carinne Elion-Valter

gen gehouden. Er heerst een zwijg-
plicht. Een zus van Hélène, Marie, 
zet echter een zoektocht in en deze 
leidt naar Sophie en de inmiddels vol-
wassen en getrouwde Hélène, hoewel 
Sophie en Hélène vooralsnog ieder 
contact afwijzen. Uiteindelijk lukt het 
wel om de zussen met elkaar te ver-
enigen. Hélène ontdekt dat zij eigen-
lijk Florentine heet, de dochter is van 
een arm Belgisch boerenechtpaar, dat 
zij nog vele zussen en broers heeft, en 
dat haar moeder Rosalie na haar ge-
boorte om het leven is gekomen.
 
Stokkink vertelt de gebeurtenissen 
in op data gestelde fragmenten. Hij 
neemt de lezer mee van 6 mei 1913 
tot 20 mei 1948, afwisselend in Ne-
derland en op het arme boerenland 
ten zuidoosten van Antwerpen. Door 
deze chronologische opzet focust de 
roman vooral op de gebeurtenissen 
en minder op de diepere problema-
tiek die de titel Zwijgplicht in zich 
draagt. Niettemin biedt het boek via 
de persoonlijke geschiedenis een in-
kijk in het gespleten karakter van de 
19e en 20e eeuw en illustreert daar-
mee Marita Mathijsens typering van 
de 19e eeuw als de gemaskerde eeuw.2

 

Het gespleten karakter van de samenleving komt naar vo-
ren uit de verschillende verhaallijnen. De familie van Theo 
Borret en notaris Brands tonen de convenabele kant. Vader 
Borret, lid van de RKSP (Rooms-Katholieke Staatspartij), 
zit in de Raad van State en is partijgenoot van Robert Re-
gout die in 1911 in het kader van de zedelijkheidswet art. 
248bis Wetboek van Strafrecht invoerde. Dat artikel stelde 
homoseksuele relaties tussen mannen en minderjarige jon-
gens strafbaar. Notaris Brands biedt Theo een respectabele 
positie. Tegelijkertijd werpt hij zich, in de traditie van de gel-
dende moraal op als maatschappelijk weldoener.

Via Theo’s belevenissen krijgen wij zicht op het verborgen 
gezicht van de 19e en begin 20e eeuw waarin homoseksue-
len slechts stiekem hun verlangens kunnen stelpen. Voordat 
hij kandidaat-notaris wordt, geniet hij een bescheiden inko-
men als privaatdocent. Zijn marginale positie verschaft hem 
wel de vrijheid om ‘s nachts over straat te zwerven met zijn 
vriend Willem. De heren lopen jongens achterna en laten 
zich verleiden tot een bezoek aan een donker krot voor ho-
moliefde. Theo en Willem zijn ook lid van een Herenclub, 
de Cercle. Tijdens de avonden spreken de heren over kunst, 
literatuur en architectuur en winden zij zich op over artikel 
248bis. De Cercle onderhoudt contacten met bekende schrij-
vers, zoals Jacob Israël de Haan, auteur van de homoseksuele 
roman Pijpelijntjes. In deze schaduwzijde van de maatschappij 
worden ook goede daden verricht. Zo nemen de heren een 
prostituee in bescherming (Sophie). De scheidslijn tussen 
convenabel masker en werkelijkheid treft ook de familie van 
Theo. Theo’s broer Eddy, ook homoseksueel, heeft zich van 
het leven beroofd. De familie wordt daardoor genoodzaakt 
tot een wat halfslachtige erkenning van Theo’s gevoelens, 

Theo Borret
De historische familieroman Zwijgplicht is geba-
seerd op waargebeurde feiten en op personen 
die in werkelijkheid hebben bestaan, zoals kan-
didaat-notaris Theo Borret. Th.H.M.H. Borret is 
geboren op 31 december 1877 te Den Haag. Zijn 
vader was lange tijd lid van de Tweede Kamer. 
In 1900 slaagde Theo voor de beroepsopleiding 
en in 1909 promoveerde hij aan de Universiteit 
van Amsterdam. Aan die universiteit wordt hij 
even later aangesteld als privaatdocent Notari-
eel en fiscaal recht. Hij werkte aan diverse pre-
adviezen mee, zoals in 1916: De vervreemding 
van het erfrecht. In 1918 wordt Borret benoemd 
tot notaris te Breda. Op 22 maart 1922 overlijdt 
hij, 44 jaar oud. In het Weekblad voor Privaat-
recht, Notarisambt en Registratie nr 2727 is een 
In Memoriam en een overlijdensadvertentie op-
genomen.

2) Marita Mathijsen, De gemaskerde eeuw, Querido, 2004.

Theo Stokkink

Theo Stokkink en Zwijgplicht

De roman Zwijgplicht is geschreven door Theo Stok-
kink, tv- en radiomaker (1941). Voor zijn research heeft 
Theo ook gebruik gemaakt van de bibliotheek van de 
Notariële Stichting. Als dank schonk Stokkink een 
inktpot, die afkomstig is uit de boedel van Theo Bor-
ret. Borret heeft de inktpot ontvangen ter herinnering 
aan zijn werkzaamheden voor de Nederlandse Grond-
briefbank. En nu is deze te bewonderen in één van de 
vitrines van de Stichting.

De roman Zwijgplicht, een uitgave van In de Knip-
scheer, is gepresenteerd in het najaar van 2017. Het 
boek (geïllustreerd) telt 440 pagina’s. Het ISBN-num-
mer is 9789062659807. De prijs is € 24,50.
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A
Als notaris bij Stibbe miste Paul Quist een overzicht van alle vormen van con-
versie in aandelen, een praktijkonderdeel waarmee hij geregeld te maken 
krijgt. Hij promoveerde deze lente op het onderwerp, dat tijdens zijn cursus 
in het najaar centraal zal staan.

PAO Conversie en aandelen 
‘Aandelenconversie was nog onontgonnen gebied’

Aandelenconversie is niet alleen bij 
grote vennootschappen gebruikelijk, 
maar komt ook vaak genoeg voor bij 
het mkb en kleinere joint ventures. 
Voor alle notarissen zal dit verschijnsel 
bekend zijn. Toch zijn de verschillende 
vormen van conversie tot nu toe nooit 
systematisch en in samenhang beschre-
ven, zegt Paul Quist. ‘Terwijl het aan 
de orde van de dag is, was het eigenlijk 

nog onontgonnen gebied. Er zijn door 
de jaren heen wel wat best practices ont-
staan, maar in de praktijk deed iedereen 
maar een beetje.’

Onnodig ingewikkeld
Quist pakte het onderwerp aan als 
promotieonderzoek, en bracht drie 
veelvoorkomende vormen van aande-
lenconversie in kaart: conversie van 

aandelen in andere aan-
delen, conversie van re-
serves in aandelen en 
conversie van schuld in 
aandelen. Een verheu-
gende uitkomst van zijn 
onderzoek is dat door 
het gebrek aan overzicht, 
de regels rond conversie 
vaak beperkter zijn geïn-
terpreteerd dan nodig is. 
Quist: ‘Er kan meer dan 
je denkt.’
Als voorbeeld neemt hij 
de uitgifte van aandelen 
ten laste van een reserve, 
en de vraag of die reser-
ve dan uitkeerbaar moet 
zijn. ‘Doorgaans wordt 
gedacht van wel’, zegt 
Quist. ‘Het is eigenlijk 
ongeregeld en men laat 
er daarom ingewikkelde 
theorieën op los. Maar 
waarom zou die reserve 
uitkeerbaar moeten zijn? 
Ik denk dat dit niet zo is.’ 
In feite gaat het bij deze 
vorm van conversie vol-
gens Quist alleen maar 
om een wijziging aan de 
passiefkant van de ba-
lans. ‘Aandelenkapitaal 

dat geboekt wordt ten laste van de re-
serve, meer is het niet.’ 
Nog een gebleken meevaller is dat be-
drijven deze aandelen ten laste van de 
reserve niet uitsluitend mogen uitge-
ven aan aandeelhouders, zoals vaak 
wordt gedacht. ‘Dit is ook zoiets waar-
over heel ingewikkeld wordt gedaan. 
Maar dat hoeft helemaal niet. Mijn 
uitgangspunt is dat iedere uitgifte van 
aandelen ook aan anderen mag plaats-
vinden, bijvoorbeeld aan werknemers. 
Als het besluit maar voldoet aan de ei-
sen van de redelijkheid en billijkheid.’ 

Opschieten met statutenwijziging
Nog zo’n vraag waarover discussie is: is 
voor de conversie van aandelen in an-
dere aandelen – bijvoorbeeld van ge-
wone aandelen in preferente aandelen 
of andersom – een statutaire grondslag 
of statutenwijziging nodig? Ook hierop 
vond Quist tijdens zijn onderzoekin-
gen een helder antwoord. ‘Ja, dat is no-
dig. Maar als de statuten eenmaal een 
conversieregeling bevatten, betekent 
dat wel dat regels over minderheidsbe-
scherming daarna geen rol meer spe-
len.’ Deze regels komen vooral in het 
BV-recht veel voor. Zij houden in dat 
bij statutenwijzigingen die afbreuk 
doen aan de rechten van aandeelhou-
ders hun instemming nodig is, soms 
van elk individueel. ‘Dus als je voorziet 
dat je conversie nodig zou kunnen heb-
ben, kun je het maar beter in de sta-
tuten zetten als het aantal aandeelhou-
ders nog overzichtelijk is. Of beter nog, 
als er maar één aandeelhouder is’, aldus 
Quist.

Verrassende verrekening
Dan deze: hoe verreken je de waarde bij een conversie van 
schuld in aandelen? Deze methode wordt onder meer toege-
past als het niet goed gaat met een bedrijf. Wordt een lening 
omgezet in eigen vermogen, dan ziet de balans er beter uit 
en is er niet langer een verplichting tot rentebetalingen en 
aflossing. Maar nu de verrekening. Stel dat de vordering € 
100.000 bedraagt, maar dat de lening dat bedrag niet meer 
waard is, omdat volledige terugbetaling er niet meer in zit. 
Misschien is de lening nog maar € 100 waard. Mag die € 
100.000 dan toch gebruikt worden voor de verrekening bij 
conversie? Volgens Quist mag dat, verrassend genoeg. Hij 
onderscheidt in zijn proefschrift vijf vormen van verreke-
ning. Een uitwerking was hoognodig, zegt hij. ‘In de be-
staande handboeken wordt er vaak maar één zin aan gewijd.’

Pittig
‘Notarissen zijn voortdurend met conversie bezig, zonder 
dat alle mogelijkheden systematisch doordacht waren’, al-
dus Quist, die nu in dit gemis heeft voorzien. Als notaris 
met dertig jaar praktijkervaring had hij tijdens zijn onder-
zoek een voorsprong op een promovendus die direct uit de 
collegebanken schuift. ‘Ik ken de praktijk en weet waar je 
zoal tegenaan loopt.’ Nadeel was dat hij het werken aan zijn 
dissertatie drie jaar lang combineerde met zijn drukke baan 
bij Stibbe. ‘Ik vond het wel pittig. De afgelopen jaren werk-
te ik vaak één dag in de week thuis. Want als iedereen in je 
kamer staat, wordt het wel heel moeilijk om met zo’n on-

derzoek verder te komen. 
Ik beschouwde het als een 
heel grote zaak waaraan ik 
werkte, dat hielp me om 
door te gaan. Maar het was 
intensief, ik ben blij dat het 
is afgerond.’ 

Tijdens de cursus in het najaar zal Paul Quist vanuit weten-
schappelijk en vooral ook praktisch perspectief inzoomen op 
de diverse aspecten van aandelenconversie.

Lizanne Schipper

Paul Quist

PAO NADER TOEGELICHT PAO NADER TOEGELICHT

            Programma postacademisch onderwijs tot en met december 2018

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.

Mr. dr. F.J. Vonck Actualiteiten Onroerendgoedrecht

Mr. dr. I Visser  De zorgplicht van de notaris bij executieveilingen en andere ontwikkelingen op veilinggebied

Mr. M. Bijkerk  Actualiteiten Notarieel tuchtrecht

Mr. dr. M. van Uchelen-Schipper Bestuur en toezicht, mn gericht op toezicht op de Stichting

Mr. dr. P.H.N. Quist Conversie en aandelen 

Mr. S. Heijning Europese Huwelijksvermogensrechtverordening 

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers Wandelen met de WWFT [verdiepingscursus]

Prof. mr. J.H.M van Erp Actualiteiten Europese erfrechtverordening

en dr. B Akkermans

Mr. P. Knoppers Actualiteiten erfrecht
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BBij verschillende archiefdiensten zetten vele vrijwilligers 
zich in om de notariële archieven te ontsluiten. Lezers van 
Ponder hebben al kennis kunnen maken met het project Alle 
Amsterdamse Akten van het Stadsarchief Amsterdam. Bij 
het Regionaal Archief Tilburg transcriberen sinds maart 
2017 vrijwilligers de volledige repertoria die de notarissen 
van twaalf gemeenten hebben volgeschreven tussen 1811 en 
1935. Die teksten, met data en vermelding van de soort akte 
komen na afloop van het project in de database online te 
staan. Het is een hele klus, maar in een jaar tijd zijn ongeveer 
9.000 repertoriumpagina’s verwerkt. 

Dit voorjaar sloot men bij het Brabants Historisch Infor-
matie Centrum (BHIC) juist een soortgelijk project af: de 
belangrijkste gegevens van 300.000 notariële akten uit de 
gemeenten rond Den Bosch staan nu online. Zo wordt een 
schat aan informatie voor iedereen toegankelijk. Genealo-
gen, historici, huizenonderzoekers, etc. kunnen dank zij de 
vrijwilligers van Vele Handen veel gerichter zoeken. Het ver-
leden wordt dichtbij gehaald.

Bij het BHIC was er ook een mooie bijvangst: de reperto-
ria-tekeningen van Francis Gerardus van der Heijden (1840-
1908) uit Oijen, waar hij tussen 1880 en zijn overlijden no-

taris was. Op de schut- en 
eerste bladen van zijn re-
gisters ‘met verleden ak-
ten’ vindt men kapitale, 
gekalligrafeerde begin-
letters met engeltjes en 
sprookjesfiguren. Later 
komen daar ook alledaag-
se taferelen bij. Misschien 
wel gebeurtenissen uit 
zijn praktijk? ‘Eén voor-
behoud moeten we wel 
maken’, stelt digitaal ar-
chivaris Christian van 
der Ven bij het BHIC op 
de site van het Brabants 
Dagblad. ‘Het zou ook 
zomaar kunnen dat deze 
Francis een klerk in dienst 
had, die deze illustraties 
op de kaften en eerste 
bladen van de repertoria 
bij de notarisakten maak-
te. Maar daarover konden 
we niks terugvinden.’ 

Daan Meijer

Kunst in het repertorium
Een notaris uit Oijen versierde zijn repertoria
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Enige jaren geleden verscheen De notaris in woord en beeld. Dit is niet zomaar een kunstboek. 
Deze tijdloze publicatie van de cultuurhistorische collectie van de Notariële Stichting toont in meer 

dan duizend afbeeldingen vele gezichten van de notaris. 
Te zien zijn kunstwerken als schilderijen, prenten en tekeningen, maar ook trivialere 

zaken als kantoorbenodigdheden, reproducties en krantenknipsels. 
Rijp of groen, er is altijd een band met het notariaat binnen en buiten onze grenzen.

In veertien hoofdstukken en in veertien essays wordt de unieke collectie van de Stichting beschre-
ven. Deskundigen behandelen bekende en onbekende facetten van het notariaatsambt. Samenstel-

ling en eindredactie: Liesbeth van der Marck en Marianne Eisma. Verder werkten mee: 
Ton Gehlen, Ben Duinkerken, Sebastiaan Roes, Paul Nève, Caspar van Heel, Annette de Vries, 

Aart van Velten, Jan G. Stuurman, Hans Piena en Anne Roos. 

“Wat een prachtig boek hebben jullie 
vervaardigd, alle lof!” - Oud-notaris

“Het is geen boek, 
het is een monument” 

- Erenotaris (B)

   “[...] het boek had voor mij in 
het Engels mogen verschijnen: 

dit is iets voor 
alle bibliotheken ter wereld.” 

- Notaris

Enige reacties naar aanleiding van het verschijnen van De notaris in woord en beeld

De prijs voor donateurs van de Notariële Stichting is € 45,-, incl. handlings- en verzendkosten. 
Bestellen kan eenvoudig via: info@notarielestichting.nl

€ 45,-



www.wolterskluwer.nl/shop
in onze shop bestelt u zonder verzendkosten

When you have to be right

Ars Notariatus
Fiscale vernieuwing op komst?
Is het Nederlandse belastingstelsel toe aan een ingrijpende herziening van de belastingdruk op vermogen? 
Hoe zou een nieuw fi scaal landschap er dan uit kunnen komen te zien? Dit fi scale thema stond centraal op het 
Landelijk Notarieel Studentencongres 2017. Een bundeling van de sprekersbijdragen, inclusief een verslag van 
de afsluitende discussie.

De coöperatie anno 2017
De coöperatie is in trek. Anno 2017 duikt deze rechtsvorm in steeds meer uiteenlopende sectoren 
op. Ter bestudering van deze ontwikkeling vond het symposium ‘De Coöperatie anno 2017’ plaats. 
In deze gelijknamige bundel vindt u een uitwerking van alle onderwerpen die gedurende deze dag 
de revue passeerden.

Redactie:  Stichting LNSC Leiden

ISBN:   9789013146356

Verschijningsdatum: 30 november 2017

Editie:  deel 165

Aantal pagina’s:   88

Prijs:  € 29,50 incl. btw

Auteurs:  M. Beudeker e.a./J. Nijland & D.F.M.M. Zaman
ISBN:  9789013147957
Verschijningsdatum: 31 januari 2018
Editie:  deel 166
Aantal pagina’s:  116
Prijs:  € 35,- incl. btw

In de vorige aflevering 
werd benadrukt dat 
de rechtskracht van de 
notariële oorkonde in 
de middeleeuwen on-
begrensd was, zowel 
territoriaal als tempo-
reel. Dat maakte het, 
omgekeerd, ook ge-
makkelijk voor nota-
rissen om in het bui-
tenland werkzaam te 
zijn. Temeer daar de 
common language het 
latijn was.

De eerste notaris-
sen in ons land wa-
ren vaak Italianen in 
dienst van Romeinse prelaten, bv. Iohannes Nicolai de Gu-
arcino, keizerlijk notaris uit het bisdom Alatri (ten zuidoos-
ten van Rome), die in 1287 in Utrecht een afschrift maakte 
van verschillende oorkonden in opdracht van een pauselijke 
nuntius, die ook wel wist dat hier nog geen notarissen werk-
zaam waren en daarom voor alle zekerheid zijn eigen notaris 
had meegenomen. Anders dan later gebruikelijk, stond zijn 
signet niet links van het notariële onderschrift, maar eron-
der.

Later waren diverse Nederlanders graag in het buitenland 
werkzaam, soms vlak over de grens, zoals mr. Johannes Eg-
gairt de Amstelredam, die in 1460 in Brugge werkzaam was. 
Soms wat verder weg, zoals Bernardus Henrici de Daven-

tria, die in Avignon en in Rome werkte, of Johannes 
Petri de Bolswerdia alias Vrese, die tussen 1455 en 
1459 ook in Rome akten opmaakte. Alle drie wa-
ren ze pauselijk en keizerlijk notaris. Het signet van 
de notaris uit Amsterdam laat de sleutels van Petrus 
zien (waarmee de hemelpoort geopend kon wor-
den), iets wat vaker te zien is in signetten van pau-
selijke notarissen. Bernardus van Deventer kreeg 
op 18 juli 1375 zijn aanstelling tot pauselijk notaris 
in Villeneuve d’Avignon en 10 dagen later maakte 
hij zijn eerste akte op in Avignon in opdracht van 
de pauselijke 
auditor, de 
hoogste ker-
kelijke rech-
ter. In 1377 
maakte hij de 
terugkeer van 
paus Gregori-

us XI naar Rome mee, 
waarna hij zijn no-
tariële activiteit daar 
voortzette. Van de no-
taris uit Bolsward is 
bekend dat hij in 1427 
in Keulen ging stude-
ren en later als notaris 
in Rome ook in dienst 
stond van de pauselij-
ke auditor.

Caspar van Heel

Bernardus Henrici de Daventria

Johannes Petri de Bolswerdia

mr. Johannes Eggairt de Amstelredam

Iohannes Nicolai de Guarcino

Het signet van de notaris (39)
Werkzaam in het buitenland
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Imponderabilia 

Zomersluiting 
De Stichting is wegens vakantie gesloten van 
maandag 23 juli tot en met maandag 6 augustus 2018.  

Een Belgische kasteelmoord
De Stichting ontvangt regelmatig bijzondere boeken. Zo ook eind 
vorig jaar: de Belgische uitgave Procès de Bocarmé uit 1851. Een 
boek met een opmerkelijke parallel. De rechtbank in Brugge 
heeft dit voorjaar een vonnis geveld in de zaak van de kasteel-
moord. En het is niet de eerste geruchtmakende kasteelmoord 
bij de Belgen. Want ook in 1850 werd in een Belgisch kasteel een 
moord gepleegd. Toen was de kasteelheer niet het slachtoffer, 
maar de dader. En de aanleiding: een nalatenschap. Het slachtof-
fer was Gustave Fougnies, zoon van een rijke handelaar. Gustave 
was vrijgezel en invalide. Na het overlijden van zijn vader bleek 
Gustave beter bedeeld te zijn dan zijn zuster Lydie. Deze Lydie 
was getrouwd met Hippolyte Visart de Bocarmé, zoon van een 
Belgische graaf. Het paar bewoonde Château de Bitremont in 
Bury (Henegouwen).
Hippolyte had de halve wereld rondgezworven, maar was geen 
man van de wereld geworden. En geld verdienen was niet zijn 
specialiteit. Vandaar dat er met scheve ogen gekeken werd naar 
de invalide zwager Gustave. Hij was er bij de erfenis aanmerkelijk 
beter uitgekomen. Een gelukje: hij zou het niet zo lang maken – 
zo was de verwachting. En dan zou Lydie alsnog het familiefortuin 
verkrijgen. In Château de Bitremont keek men uit naar die dag.
Helaas voor Hippolyte en Lydie werd Gustave verliefd op Antoi-
nette. Er werd gesproken over een huwelijk en over kinderen. 
Het armlastige echtpaar zag de financiële redding verdwijnen. 
Behalve… als Gustave nog als vrijgezel zou sterven. Op 22 novem-
ber 1850 nodigde Hippolyte daarom zijn zwager Gustave uit op 
het kasteel. Daar vergiftigde hij hem tijdens het avondeten met 
pure nicotine, die hij zelf uit tabaksplanten had getrokken. Aan 
de arts, die erbij geroepen werd om het plotselinge sterfgeval 
te onderzoeken, vertelde Hippolyte dat zijn zwager een beroerte 
had gehad. De arts vertrouwde het niet en gaf de zaak door aan 

justitie. De Belgische 
scheikundige Jean 
Stas werd erbij ge-
haald. Hij ontdekte de 
onnatuurlijke hoeveel-
heid nicotine in het li-
chaam van Gustave. 
Zijn bevindingen wa-
ren een doorbraak 
in de forensische ge-
neeskunde. Hippolyte 
en Lydie werden gear-
resteerd.

Een paar maanden na de 
moord stond het echtpaar terecht. Hippolyte werd schuldig be-
vonden en ter dood veroordeeld. Lydie werd bij gebrek aan bewijs 
vrijgesproken. Op 18 juli 1851 werd voor Hippolyte de guillotine 
opgesteld op het Marktplein van Mons. De koning had hem geen 
gratie verleend. En Lydie? Zij was de uiteindelijke erfgenaam van 
het vermogen van haar broer. Zij trouwde opnieuw en verdween 
uit België. De plaats van het delict, Château de Bitremont, is 
tijdens een brand in 1998 verwoest. Van het woonhuis waar 
de moord is gepleegd is niets meer over.

Gravure van de moord op 
Gustave Fougnies

Notaris Van Tussenbroek
Vorig jaar vond Martijn Le Coultre, notaris te Laren (NH), bij het 
opruimen van een nalatenschap in een familiealbum een paar 
foto’s uit de jaren 1900-1905. Het is de Dordtse notaris Otto W.P. 
van Tussenbroek en zijn woonhuis/kantoor in het centrum van 
de stad. Van Tussenbroek haalde in 1873 het berucht derde deel 

van de notariële opleiding en begon zijn carrière als kandidaat-
notaris te Leiden. In 1886 volgde zijn benoeming tot notaris te 
Dordrecht. Hij hield kantoor aan het Grotekerksplein. De notaris 
overleed in het harnas op 75-jarige leeftijd op 6 januari 1925. He-
laas was de praktijk door de crisis rond 1923 achterop geraakt en 
werd de nalatenschap op 4 februari 1925 failliet verklaard. 

Daan Meijer

Het recht hertaald

Een beroemd arrest van de Hoge Raad  uit 1959 is De Kantharos van Stevensweert . 
Jarenlang verplichte kost voor studenten: in deze zaak gaat het erover wat de koper 
zich ten tijde van koop voorstelde of redelijkerwijs mocht voorstellen, wat betreft 
zijn aankoop. Van dwaling was zeker sprake, aangezien zeer waarschijnlijk zowel 
koper als verkoper van de onjuist gebleken veronderstelling uitging dat de kantha-
ros (een zilveren beker) weinig waardevol was. Prof. mr. A.H.M. Santen, bijzonder 
hoogleraar Notarieel recht en de daarmee samenhangende rechtsbeoefening aan 
de Universiteit van Amsterdam, hield in 1993 zijn afscheidsrede over het arrest. Zie 
Ars Notariatus deel 60. Tegenwoordig heeft het arrest een eigen Wikipediapagina.

En nu is er een boek waar deze uitspraak nogmaals wordt behandeld, maar dan 
anders: De Zweetvoetenman over rechtzaken & regels (en een hoop gedoe). Een 
origineel boek, dat het recht verklaart op een andere manier dan we gewend zijn. 
‘Recht is overal en van iedereen’ is het motto van dit boek. In het boek vol bekende 
en ook wat minder bekende rechtsverhalen brengt de auteur Annet Huizing samen 
met illustrator Margot Westermann de rechtsstaat tot leven. Zoals de rechtszaken 
rond het zeilmeisje Laura, dat eerst niet en later wel in haar eentje de zee op mocht. 
Of zoals in het geval van rapper Typhoon die door de politie aan de kant werd gezet 
omdat hij in een dure auto reed. 

De Kantharos van Stevensweert,
die in Museum Het Valkhof te Nijmegen is te bewonderen.

Het aansprekende boek is misschien oor-
spronkelijk bedoeld als kinderboek; het 
is zeker ook geschikt voor de middelba-
re scholier, die twijfelt wat hij of zij straks 
gaat doen (“Dan maar Rechtsgeleerd-
heid”). Veel rechtsgebieden komen aan de 
orde. Ook procesrecht en rechtsfilosofi-
sche verkenningen. De verhalen zijn geïl-
lustreerd met cartooneske tekeningen en 
infographics. Vier uitklappagina’s geven 
extra informatie over de gang van zaken 
in het recht, hoe het eraan toegaat in de 
rechtszaal en hoe een wet wordt gemaakt.

De uitgave De Zweetvoetenman over 
rechtzaken & regels (en een hoop ge-
doe) is in het najaar van 2017 verschenen 
bij uitgeverij Lemniscaat. De tekst is van 
Annet Huizing; de illustraties van Margot 
Westermann. Het boek (ISBN-nummer 
9789047708261) telt 248 pagina’s. De 
prijs: € 24,95.
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Als wij er niet 
meer zijn

 In dit gebouw klinkt al 130 jaar muziek. Nieuwe, oude, 
mooie, rare, verbijsterende, ontroerende muziek. 
Waar wij ons wel eens zorgen over maken: zijn er – over 
dertig, veertig, vijftig jaar – ook nog mensen die hier komen 
luisteren?
  Steeds minder kinderen maken kennis met wat we maar 
even noemen ‘klassieke’ muziek. Ligt dat aan die muziek? 
Aan scholen? Ouders? Wij weten het ook niet, maar we zijn 
er niet gerust op. Daarom organiseren wij veel educatieve 
concerten. Daar zien we telkens weer kinderen het wonder 
van muziek beleven. 
 Die muziekeducatie in Het Concertgebouw wordt voor 
maar een heel klein deel betaald door scholen en ouders. 
Het wordt vooral mogelijk gemaakt door Het Concertgebouw 
Fonds, door muziekliefhebbers die ons met donaties en 
legaten helpen bij het doorgeven van muziek aan volgende 
generaties. Wij nodigen u van harte uit hieraan mee te doen. 

Nu of later.

Het Concertgebouw Fonds +31(0)20 573 04 65 | fonds@concertgebouw.nl | www.concertgebouw.nl
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