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Toegang tot de
cultuurhistorische collectie
van de Stichting
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.notarieles tichting.nl en
klik op het blok Catalogus collectie.
Met de zoekfunctie kunt u vele schatten van de
Stichting bewonderen!

In 1976 vierde de Stichting tot Bevordering
der Notariële Wetenschap het 25-jarig bestaan, o.a. met een congres in de RAI en een
expositie in het Prentenkabinet van het Rijksmuseum. Ter gelegenheid van de festiviteiten
werd een herinneringsbord uitgegeven.
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”Ponder” volgens Van Dale:

Vereniging Hendrick de Keyser

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 waardevolle huizen en hun interieur. Zij doet dit sinds
1918 door verwerving van bijzondere monumenten, 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).
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de Tweede Wereldoorlog
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‘Je moet tegenwoordig enorm alert zijn’
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In Memoriam

Boeksignalering
Juristen en het opstellen van verklaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Mr. Hans Borren 1959-2019

O

De juriste P.C. van den Boomgaard promoveerde op 3 april 2019 aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift Voor de nazi’s geen Jood. Hoe ruim 2500
Joden door ontduiking van rassen-voorschriften aan de deportaties zijn ontkomen.

Op donderdag 20 juni 2019 is Hans
Borren overleden. Hans, lid van de
Raad van Toezicht van de Stichting
tot Bevordering der Notariële Wetenschap, maar veel meer een dierbare
vriend, is onlosmakelijk verbonden
aan de Stichting.
Aan het einde van zijn studententijd komt Hans als kandidaat-assistent
via de Universiteit van Amsterdam in
dienst van de Stichting. Twintig uur
per week is hij aan het werk op de toenmalige locatie: Herengracht 278.
Onder leiding van de net aangestelde conservator mr. Liesbeth van der
Marck richt Hans zich op zijn taken,
zoals het invoeren van nieuwe boeken
voor de bibliotheek, het opsturen van
standaardcontracten en het bezoeken
van de oprichter van de Stichting, prof.
mr. A. Pitlo. Voor de reeds op leeftijd
zijnde Pitlo is een bezoek aan de Stichting steeds lastiger, maar om hem op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond zijn stichting is Hans één
van de boodschappers.
Als Hans eind 1984 afstudeert, is ook
zijn baan bij de Stichting ten einde.
Hans wordt kandidaat-notaris bij Meijer Notarissen te Amsterdam. Zijn
band met de Stichting blijft, maar dan
als donateur. Hans blijft zich ontwikkelen. In 1988 behaalt hij zijn tweede
doctoraal: fiscaal recht. En hij houdt
zijn kennis bij door het veelvuldig lezen van de vakbladen. Hans is al vroeg
overtuigd van de noodzaak van permanente educatie. In 1992 wordt Hans benoemd tot notaris met als standplaats
Amsterdam.

Hans Borren

En drie jaar later wordt Hans weer aan
het werk gezet bij de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap.
Dit keer onbetaald. Hij treedt toe tot
het bestuur als penningmeester. De
Stichting heeft inmiddels diverse veranderingen door gemaakt. De Stichting is verhuisd naar de Van Eeghenstraat, de bibliotheek wordt gerund
door een echte bibliothecaris en het
verzorgen van postacademisch onderwijs is een nieuwe hoofdtaak voor
de Stichting. Van de nieuwe penningmeester wordt verwacht dat hij (samen
met de conservator Liesbeth van der
Marck) een goede balans weet te vinden tussen de stijgende inkomsten en
uitgaven. Dat gaat hem goed af en hij
doet dat met veel plezier: maar liefst
dertien jaar is Hans penningmeester van de Stichting. Bij zijn aftreden
in 2008 wordt hij benoemd tot lid van
de Raad van Toezicht. In die functie
weet hij altijd op rustige en bedachtzame wijze het belang van de Stichting
te duiden en geeft hij ook aan wat de
actieve (kandidaat-)notaris zou moeten
verwachten van de Stichting. Tot aan
het moment afgelopen winter waarop

een ernstige ziekte zich bij hem openbaart, staat Hans met zijn positief kritische inbreng heel dicht bij het werk van
de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap.
Vanaf het moment dat Hans als kandidaat-assistent bij de Stichting binnenstapt is hij op en top lid van de notariële
familie. Hans bekleedt in die 35 jaar
ook zeer veel functies buiten de Stichting en buiten het notariaat: zijn maatschappelijke rol is bijzonder groot. Zo
is hij betrokken bij het Notarieel Pensioenfonds, het Amsterdams Universiteitsfonds en de Bomenstichting. Het is
maar een kleine greep. Het toont een
beetje de veelzijdigheid van een fijn en
sportief mens.
Bovenal is Hans een familieman, de
echtgenoot van zijn Monetta en trotse
vader van Esther, Douwe, Koen en Judith. Zij verliezen een bijzondere man.
Het verlies is enorm. Onze gedachten
zijn bij hen.
De Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap verliest een fijn
mens en zal hem met grote waardering
en eerbied gedenken en koestert de
mooie en dierbare herinneringen aan
Hans, die zo lang in ons midden was.

V

Voor de uitvoering van de anti-Joodse maatregelen maakte de Duitse bezetter in Nederland gebruik van wettelijke
instrumenten en van het ambtelijke apparaat. Toen op 10
januari 1941 de Verordening 6/1941 van kracht werd, moest
iedereen van Joodse afkomst (dus met tenminste één Joodse
grootouder) zich als Jood laten registreren bij het gemeentelijke bevolkingsregister. De registratie door de ambtenaar op
de persoonskaart kostte een gulden en vrijwel alle Joden gaven er gehoor aan. De fatale gevolgen van deze administratieve handeling bleken later uit de anti-Joodse maatregelen,
die culmineerden in de deportaties naar het bezette Polen,
vanaf 15 juli 1942. Er werden 107.000 Joden gedeporteerd,
waarvan er 5.000 uit de kampen terugkeerden.

Hans-Georg Calmeyer
Sinds maart 1941 was de Duitse jurist Hans-Georg Calmeyer
(1903 -1972) als hoofd van de Abteilung Innere Verwaltung verantwoordelijk voor het registratieproces en later voor
de behandeling van verzoekschriften van geregistreerde Joden die ‘twijfelden’ aan hun afstamming. Vanaf
juli 1942 stroomden de aanvragen binnen, vaak gebaseerd op vals bewijs. Het waren pogingen om de registratie als ‘voljood’ te veranderen in niet-jood/arisch,
‘halfjood’ of ‘kwartjood’. Via Calmeyer wisten ruim
2500 Joden aan deportatie te ontsnappen, terwijl 1200
van hen tevergeefs een beroep op hem deden.
Was Calmeyer een redder of een bureaucraat die het
systeem slechts diende? Van den Boomgaard beschrijft
genuanceerd en uitvoerig wat de rol van Calmeyer is
geweest; voor het antwoord verwijs ik naar het proefschrift. Voor juristen is interessant de rol van de advocatuur1 en het notariaat bij de ondersteuning van dergelijke herzieningsverzoeken. Hoe werkt het recht in
extreem onrechtvaardige omstandigheden en hoe gedragen juristen zich dan?

Vloeischommel voor het opnemen van niet droge inkt
na het ondertekenen

Hans-Georg Calmeyer

Fons Stollenwerck, voorzitter
Daan Meijer, conservator
In de zomer van 1984 bezocht Hans de Stichting,
waarschijnlijk om te studeren voor zijn laatste tentamen Notarieel recht
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1)	Zie daarvoor ook: J. Meihuizen. Smalle marges. De Nederlandse advocatuur in de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2010).
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Charles Baudelaire
Klappen voor de notaris

Voor de nazi’s geen Jood
Auteur:
Petra van den Boomgaard
Titel: 	Voor de nazi’s geen Jood. Hoe ruim 2500 Joden door
ontduiking van rassenvoorschriften aan de deportaties
zijn ontkomen
Bindwijze:
Hardcover
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Uitgever:
Verbum (www.verbum.nl)
ISBN:
9789493028043
Prijs:
€ 29,50
Het proefschrift is bij de uitgever ook verkrijgbaar als eBook (prijs € 14,50)

Karel Piccardt
De notaris tekende de verklaring van de verzoeker over zijn
of haar afkomst op. Hij kon een clausule opnemen die stelde
dat het afleggen van een valse verklaring strafbaar was. Zo
niet, dan was hij voor de inhoud verantwoordelijk. De Amsterdamse notaris mr. dr. Karel Piccardt stelde zeker vijftig
verklaringen zonder clausule op. Van den Boomgaard concludeert terecht dat hij de Joden zonder voorbehoud heeft
geholpen. Verder heeft zij vastgesteld dat 15% van de Nederlandse notarissen één of meer verklaringen heeft afgegeven. Zij concludeert dat het beeld over de houding van
het notariaat tijdens de bezetting ‘gunstiger is, dan wordt
aangenomen’.2
Hoewel de houding van notaris Piccardt in afstammingskwesties moedig en ethisch was, vraag ik mij af of dat geldt
voor alle notarissen die dergelijke verklaringen hebben vast-

gelegd. Ten eerste heerste in de beroepsgroep de lijdelijkheid: vóór de oorlog waren er al notarissen die verklaringen
optekenden zonder recherche naar de feiten.3 Van den Boomgaard
heeft geconstateerd dat bepaalde notarissen die verklaringen
over een niet-Joodse afkomst vastlegden, ook akten passeerden om Joodse panden over te dragen aan niet-Joodse kopers. Hoe kan dat? Notarissen beriepen zich na de oorlog,
toen zij daarop werden aangesproken, op hun lijdelijkheid
en werden gesteund door de Broederschap der Notarissen.
Pleegde de notaris die tijdens de bezetting een enkele keer
een valse verklaring opstelde van een Joodse cliënt en zijn
verantwoordelijkheid afdekte met een clausule, een daad van
ambtelijk verzet? Ik waag dat te betwijfelen, want de lijdelijke
notaris liep geen risico. Dat neemt niet weg dat er moedige
notarissen en kandidaat-notarissen waren die zich volledig
inzetten voor de ondersteuning van Joden en door verzet in
bredere zin te plegen. Hun
verhaal kan niet vaak genoeg worden verteld: hoe
houd je als ambtsdrager
de rug recht onder moeilijke omstandigheden? Deze
doorwrochte studie is een
aanrader voor iedereen die
wil weten hoe het rechtssysteem in extreem onrechtvaardige omstandigheden
functioneert en hoe juristen zich dan gedragen.

I

Soms kom je notariële onderwerpen tegen in een onverwachte hoek, zoals in dit geval de literatuur. Zo
is in een weblog van Kiki Coumans te lezen dat de beroemde Franse dichter Charles Baudelaire (18211867) een nogal gespannen verhouding met zijn notaris had, wat tot een paar spectaculaire woedeuitbarstingen in briefvorm heeft geleid. Kiki Coumans (1971) vertaalt sinds 1999 proza en poëzie uit het
Frans. Daarnaast is ze redacteur van poëzietijdschrift Awater en schrijft ze regelmatig artikelen over literatuur en vertalen. Op dit moment vertaalt zij de brieven van de Baudelaire ter voorbereiding van een
publicatie in de serie Privé-domein.

In totaal zijn er ongeveer 1.500 brieven van Baudelaire bekend. Een kwart ervan is gericht aan zijn moeder. Een reden
voor deze intensieve correspondentie was gelegen in het feit
dat Baudelaire sinds zijn 23ste (tot aan zijn dood) onder curatele stond en voor iedere sou toestemming van zijn moeder
moest krijgen. Zijn moeder en stiefvader wilden zo voorkomen dat Charles zijn erfenis verder verkwistte (voornamelijk
aan kunst en kleding). De curator was notaris Ancelle.
Bij onderzoek in de Bibliothèque nationale in Parijs kon
Coumans originele brieven van Baudelaire inzien. En aan
het handschrift ervoer zij de emoties van de schrijver.
Het meest eruit springende voorbeeld was een brief van 27
februari 1858. Hierin dreigt hij, overduidelijk buiten zinnen,
zijn curator, de notaris Ancelle, ‘ce misérable’, zoals hij hem
noemt, ‘klappen te gaan geven voor de ogen van zijn vrouw
en van zijn kinderen’ (dit alles meerdere malen onderstreept,
en wel ‘om vier uur (het is nu ½ drie)’. ‘Ik zweer dat dit een
einde zal krijgen, en een afschuwelijk einde’, zo besluit hij de
brief. Baudelaire was in woede ontstoken toen hij had ontdekt dat Ancelle achter zijn rug om informatie was gaan inwinnen bij de baas van het hotel waar hij destijds woonde,
in de trant van ‘Ontvangt hij ook vrouwen?’ ‘Komt hij laat
thuis?
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Deze opvliegende kant maakt een wezenlijk deel uit
van Baudelaires persoonlijkheid Het boek dat Coumans
voorbereidt, heet niet voor niets Mijn hoofd is een zieke vulkaan, een uitspraak uit een andere brief aan Ancelle. Zijn
brieven geven een beeld van de gecompliceerde psyche
van Baudelaire: enerzijds de tomeloze ambitie en ondernemingslust, anderzijds frustraties en een onvermogen
om al zijn plannen te verwezenlijken. En de handschriften maken zijn felheid extra zichtbaar.

Meer lezen over de brieven van Baudelaire?
Zie het weblog van Coumans bij het Nederlands Letterenfonds en haar eigen website
www.letterenfonds.nl/nl/weblog?blogger=kiki-coumans
www.kikicoumans.nl

Gedeelte van een afschrift van een notariële akte, opgesteld
door notaris Piccardt, over ‘arische’ afstamming
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©Kiki Coumans

En wat Baudelaires dreigende belofte betreft: in de erop
volgende brief, die dateert van ‘vier uur’, laat hij weten
dat iemand hem heeft tegengehouden. Het is dus niet tot
het beloofde handgemeen gekomen.

Raymund Schütz

2) Van den Boomgaard, Voor de nazi’s geen Jood, 617, n.48.
3) R. Schütz, Kille mist. Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog (Amsterdam 2016) 87 e.v..

Brief van Charles Baudelaire, waarin hij dreigt zijn curator
klappen te gaan geven

Charles Baudelaire door Gustave Courbet

Daan Meijer
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PAO NADER TOEGELICHT

PAO NADER TOEGELICHT

Postacademisch onderwijs
over de Notariswet
‘Je moet tegenwoordig enorm alert zijn’
Het vak van notaris is veranderd, mede door de regelgeving. Nieuwe regels
kunnen handvatten bieden voor de beroepsuitoefening, maar ook nieuwe dilemma’s opwerpen. Daarover houdt emeritus hoogleraar Guus Stille komend
najaar een cursus.

Z

‘Zegt u er maar niets over tegen de
bank’, zei de man tegen de notaris, nadat hij hem had toevertrouwd dat hij
ooit zijn huis in brand stak om verzekeringsgeld op te strijken. Daarop weigerde de notaris diens hypotheekakte
voor de aankoop van een nieuwe wo-

ning te passeren. De man stapte naar
een andere notaris, die bij zijn collega
informeerde wat er loos was en vervolgens ook afzag van de transactie. Waarop de man zich bij de volgende notaris vervoegde. ‘Dat gaat natuurlijk een
keer mis’, zegt Guus Stille, die met deze
zaak te maken kreeg als
tuchtrechter in het Amsterdamse hof.
Dilemma’s
Wat weegt zwaarder, de
belangen van een rechtzoekende en de geheimhoudingsplicht of het algemeen belang? Wanneer
is bedanken voor een dubieuze opdracht niet genoeg en ontkomt de notaris er niet aan gevoelige
informatie door te spelen? Toen Guus Stille aan
het begin van zijn loopbaan kandidaat-notaris
in Veenendaal was, kreeg
hij een keer een familielid
langs van een dorpeling
die net was overleden. In
een laatje had hij 25.000
gulden aan zwart geld gevonden. ‘Ik heb gezegd
dat hij het moest opgeven
bij de Belastingdienst.
Meer kun je in zo’n situatie niet doen. Maar stel
nu dat iemand naar me
toe was gekomen met de
vraag zijn testament op
te maken, omdat hij van

Th. van Uije Pieterse, notaris te Vlissingen en
auteur van diverse boeken over de Notariswet
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plan was morgen het Paleis op de Dam
op te blazen. Die kennis zou ik toch
echt doorgeven aan de politie.’
Bij zulke dilemma’s geeft de wet op het
notarisambt niet echt uitsluitsel. In artikel 93, lid 1 staat dat notarissen zorg
moeten betrachten voor hun cliënten,
maar ook zaken moeten nalaten die een
‘behoorlijk notaris’ niet betamen. ‘Ga
er maar aan staan’, aldus Stille. Concretere handvatten kán de wet volgens
hem ook niet geven, wil zij door de tijd
heen bruikbaar blijven.
Nieuwe wetgeving
‘Het notarisvak is enorm veranderd’,
zegt Guus Stille (74), die tijdens zijn
lange loopbaan betrokken was bij alle
facetten van praktijk en theorie. Zo
was hij na zijn afstuderen in 1970 zeven
jaar kandidaat-notaris, en zette daarna
voor de KNB het wetenschappelijke
bureau op. Vanaf eind jaren tachtig
was hij tuchtrechter in het Amsterdamse hof, later werd hij vice-president in
het Haagse hof en eind jaren negentig
kreeg hij daarnaast een aanstelling als
hoogleraar Notariaat in Utrecht, later
als bijzonder hoogleraar Huwelijksvermogens- en erfrecht aan de UvA
in Amsterdam. Tegenwoordig adviseert hij onder meer bij advocaten-, belastingadvies- en notarissenkantoor
Greenberg Traurig.
Digitalisering heeft het notariaat heel
wat efficiënter gemaakt. Anderzijds
stelt scherper toezicht meer eisen aan
bijvoorbeeld de verslaglegging. Stille:
‘Bij elke rechtshandeling moet je een
verslag maken, maar dat doet niet ie-

dereen. Of het overzicht wordt na twee jaar weggegooid.
Riskant, want stel dat er later een klacht tegen je wordt ingediend, dan wil je wel kunnen aantonen dat je netjes hebt
gehandeld.’
Verder noemt Stille de nieuwe privacywetgeving (AVG), die
de notaris soms nieuwe dilemma’s oplevert. Mag je bijvoorbeeld nog wel een (digitale) kaartenbak gebruiken?
Deze wetgeving kan de uitvoerig van de anti-fraudewet uit
2013 (Wwft) juist weer in de weg zitten. Die bepaalt dat de
notaris zelf de geldstromen moet onderzoeken. Stille: ‘Als
notaris moet je voorkomen dat geboefte via jou de zaak bedondert. Bijvoorbeeld bij een ABC-zaak, waarbij vastgoed
op één dag drie of vier keer wordt verkocht, telkens tegen 50
procent meer.’ Nu moest de notaris ook vroeger al op dergelijke zaken bedacht zijn, maar zijn rol is volgens Stille wel
veel actiever geworden. ‘Je moet tegenwoordig enorm alert
zijn. De notaris wordt beschouwd als poortwachter.’ Maar
hoe komt hij aan de weet of een transactie in de haak is?
Zo makkelijk is de benodigde informatie, bijvoorbeeld bij de
banken, niet te achterhalen. De nieuwe privacyregels werken
daarbij niet mee.
Harde concurrentie
De ingrijpendste verandering die de notariswet uit 1999 teweegbracht is de vrije vestiging van notarissen, vindt Stille. Daardoor is het vak volgens hem een stuk commerciëler geworden. ‘Of dat een
vooruitgang is, betwijfel
ik. Er is veel concurrentie
ontstaan en dat heeft volgens mij niet geleid tot een
verbetering van de kwaliteit.’ Hoe de notaris daarmee het beste kan omgaan?

Guus Stille

‘Consciëntieus te werk blijven gaan’, adviseert Stille. ‘Als
je betere kwaliteit levert dan je buurman, mag je ook een
hogere prijs vragen. Maar het is lastig. Want je wilt wel een
boterham verdienen én die beleggen.’
Lizanne Schipper

Programma postacademisch onderwijs tot en met december 2019
Onderstaande lezingen vinden plaats in het gebouw van de Stichting, Van Eeghenstraat 222 te Amsterdam. In principe duren de cursussen 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 bij het perse
gaan van Ponder het programma nog niet helemaal rond was en omdat het recht nooit stil staat zullen er 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 de inschrijfkaart.

Mr. R.L.M.C. Janssen		

Fiscale actualiteiten voor het notariaat

Prof. mr. dr. W. Burgerhart		

Huwelijksvermogensrecht, fiscaliteit en de DGA

Prof. mr. A.L.G.A. Stille

De Notariswet

Prof. mr. N.C.G. Gubbels

		

Estate planning

Mr. J. Mencke en mr. E.J.M. van Rijckevorsel-Teeuwen

Tuchtrecht

Mr. dr. M.M.G.B. van Drunen		

Faillissement en beslag bij vastgoedtransacties

Mr. dr . T.H. Sikkema en prof. mr. B.E. Reinhartz

Verdeling

Mr. S.H. Heijning en prof. mr. J.H.M van Erp

Het snijvlak van de Europese verordeningen

Prof. mr. W.G. Huijgen en dr. A. Rozendal

Economisch eigendom

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers		

Verdiepingscursus WWFT
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When you have to be right

Ars Notariatus
Werken aan het notarieel tekort
ISBN 9789013153903

Ars Notariatus deel 169
Aantal pagina’s: 260
Prijs: e 55,-

Op initiatief van de Stichting is de serie Ars Notariatus in 1952
opgezet en aanvankelijk in eigen beheer uitgegeven. Thans verzorgt 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 Notariatusdelen te beschrijven hoe hun boek is ontstaan, wat de opzet
ervan is.

Ars Notariatus
Werken aan het notarieel tekort
In deze bundel vindt u een nauwgezette beschrijving van de wijze waarop het notariaat
in heden en verleden aan de eigen kwaliteit en reputatie bijdraagt. Hierbij ligt de focus
op besluitvorming en uitvoering van de door de KNB ingezette intercollegiale toetsing.
Zowel de historische analyse als de beschrijving van de huidige situatie mondt uit in de
onvermijdelijke vraag: hoe nu verder?
Auteur: dr. D.P. Noordhoek | Editie 169 | 268 pagina’s | € 55,- (incl. btw)

Beginsel en begrip van verdeling
Dit boek ontleedt de rechtstheoretische kaders van verdeling volgens art. 3:182 BW.
Middels een systematische behandeling van de inhoud en reikwijdte van de rechtshandeling van verdeling, levert deze uitgave een essentiële bijdrage aan de
theorievorming over verdeling en de toepassing daarvan in de rechtspraktijk.
Auteur: mr. T.H. Sikkema | Editie 168 | 208 pagina’s | € 50,90 (incl. btw)

De prioriteitsregel in het vermogensrecht
Niet eerder zette een titel de prioriteitsregel in het vermogensrecht op een dergelijk
heldere en overkoepelende wijze uiteen. Deze uitgave analyseert de eeuwenoude
prioriteitsregel grondig. U leest over de leerstukken waarin zijn toepassing buiten kijf
staat, maar ook atypische gevallen komen aan bod, evenals de positie van de notaris.
Auteur: mr. L.M. de Hoog | Editie 167 | 308 pagina’s | € 60,67 (incl. btw)

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

De toets van een beroepsgroep: werken aan het notarieel tekort

Z

Zo rond 2010 deden voorspellingen de
ronde dat het notariaat met zo’n 40%
zou krimpen. Oorzaak: de combinatie van economische crisis en digitalisering. Die dagen lijken alweer ver terug. En toch zal menig notaris nog de
schrik van die dagen in de botten voelen. En zich afvragen of de lessen zijn
geleerd voor een volgende crisis.

In het boek ‘Voorbij het notarieel tekort’*
beschrijf ik, als onderdeel van een breder promotieonderzoek**, hoe het notariaat als beroepsgroep de lessen uit
de economische crisis van 2008-14
heeft verwerkt. Komend van buiten
het notariaat, heb ik het voorrecht gehad om de introductie van intercollegiale toetsing binnen het notariaat te
mogen begeleiden. Dit is een rol die ik
voor meerdere sectoren en verenigingen heb mogen doen (waaronder advocatuur) en nog doe (op dit moment de
makelaars-taxateurs van de NVM).
De inrichting van intercollegiale toetsing door het notariaat was misschien
wel het meest concrete antwoord van
de beroepsgroep op de crisis en in ieder geval een antwoord op de nieuwe
rol van het BFT als toezichthouder.
Het boek beschrijft in detail de besluitvorming rondom de intercollegiale
toetsing, inclusief de richtingenstrijd
binnen de KNB en de daarbij behoren-

de bestuurscrisis. Er waren een aantal
zaken die ik, ook in de vergelijking met
andere verenigingen, niet direct begreep. Naar mijn ervaring is de dynamiek binnen een gesloten beroepsvereniging als het notariaat toch anders
dan die in andere verenigingen en dus
werd ik steeds nieuwsgieriger naar de
notaris en waarin deze verschilt van
bijvoorbeeld advocaat, bibliothecaris
of makelaar.
Gelukkig werd ik gewezen op het bestaan van de Stichting tot Bevordering
der Notariële Wetenschap. Wat een
weelde. Het werken in de bibliotheek
behoort tot de beste herinneringen aan
mijn promotieonderzoek. Ik ben echt
teruggegaan naar de statusbronnen
in de verre oudheid en haalde uit bijvoorbeeld de vergelijking met de bibliothecaris boeiende inzichten. Tegelijk
deed ik daar een ontdekking die mij
sterk aan het denken heeft gezet. Er zit
een verrassend patroon in de ontwikkeling van het notariaat. Er zijn twee
cycli van elk 40-50 jaar te ontwaren.
Elke cyclus start met het geven van publieke bevoegdheden door een bezettende macht aan de notarissen: eerst
de Franse bezetter, daarna de Duitse.
Vervolgens lukt het de notarissen om
op basis van die bevoegdheden te blijven ondernemen: het hybride karakter

Peter Noordhoek

van de beroepsgroep blijft in stand,
waarbij gerekend wordt op het intern
tuchtrecht voor de disciplinering. Juist
aan het begin van elke cyclus wordt gewerkt aan ‘het notarieel tekort’; de gevoelde achterstand ten opzichte van
andere juridische beroepen. Met name
Pitlo lijkt daar aan het begin van de
tweede cyclus een einde aan te maken.
Aan het einde van elke cyclus is het
vertrouwen in de eigen disciplinering
echter weg en treedt het openbaar ministerie op. Tussen beide cycli zit een
vrij lange periode van de met name
door Sebastiaan Roes recent beschreven ‘zaakwaarnemerij’, waarin de grenzen tussen bijvoorbeeld notariaat en
makelaardij niet zo scherp te trekken
zijn.
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De tweede cyclus eindigt in de jaren
negentig, ruwweg gelijk met het werk
van de Commissie Van Traa. Zou de
geschiedenis zich werkelijk herhalen,
dan zou het OM het notariaat nog
decennia in de gaten zijn gaan houden, maar er gebeurt iets anders. Iets
dat geheel in de tijdgeest van toen is,
maar ook neerkomt op een pompen
van nieuw zuurstof in een al oververhit systeem: de komst van marktwerking en het loslaten van de tarieven.
Onvermijdelijk verhoogt dit het aantal ‘incidenten’ en komt er extra druk
op ledenorganisatie en bestuur. Parallel daaraan betekent de nieuwe wet ook
de start voor een reeks nieuwe activiteiten. De komst van het BFT is daar
het meest zichtbare gevolg van, maar
via een hink-stap-sprong ontwikkeling
zouden daar andere verbetering door
de beroepsgroep zelf tegenover worden gezet, primair het systeem van intercollegiale toetsing.

Onderzoekstechnisch bleek het nog
niet zo eenvoudig te bepalen wat het
effect van deze ontwikkelingen is. Op
basis van de rapportages van de audits is er echter een goed beeld te krijgen van de wijze waarop het notariaat
zich deze jaren ontwikkelt en het effect
van de ‘goede gesprekken’ in het kader
van de audit erop. Ook ten opzichte
van het BFT zijn er conclusies te trekken, ondanks het gegeven dat het BFT
niet heeft meegewerkt aan het onderzoek en de jaarverslagen de enige (en
gemankeerde) bron zijn. Per saldo zijn
de conclusies positief, omdat er sprake is van een aanvullende werking tussen intercollegiale toetsing en het externe toezicht en omdat de komst van
het BFT een versnelling in het proces
heeft gebracht die er anders niet was
gekomen.

Tegelijk: het gaat binnen het notariaat nooit alleen om effectiviteit. De
beroepsgroep kent een verleden van
vechten tegen het ‘notarieel tekort’; het
idee minder te zijn dan de andere juridische beroepen. Dat gevecht is nog
niet voorbij en start wellicht opnieuw.
Komt er een nieuwe periode van ‘zaakwaarnemerij’ aan. Er zijn aanwijzingen
voor. Toch, de geschiedenis herhaalt
zich, maar nooit op dezelfde manier.
*	D.P. Noordhoek (2019), Werken aan het notarieel tekort. Stichting Notariaat/Wolters Kluwer,
Ars Notariatus 169. ISBN 978-90-13-15390-3.
**	Peter Noordhoek (2019), Trusting Associations.
A Surgent Approach to Quality Improvement
in Associations. Uitgeverij Meer dan Nu, Gouda.
ISBN 978-90-5294-2957.

Het signet van de notaris (40)
Parijs

O

Op 15 april was er een grote brand in de Notre Dame van Parijs. De hele westerse wereld was diep geschokt. De volgende
dag werd ik echter verblijd met een mooie afbeelding van het
grootzegel van Maurice de Sully, bisschop van Parijs, die in
1163 opdracht gaf voor de bouw van de nieuwe kathedraal
in Parijs. Daardoor geïnspireerd wilde ik iets vertellen over
het notariaat in relatie tot de Notre Dame. Maar dat gaat niet
lukken. De eerste notariële aktiviteit in het huidige Frankrijk
dateert van ongeveer 1180 en speelt zich af in het verre zuiden, rond Arles, Narbonne en Marseille. Maar stel je voor dat
bisschop Maurice bij de bouw van de kathedraal het notariaat
gekend zou hebben. Het zou een geweldige impuls betekend
hebben. Er moesten tal van overeenkomsten gesloten worden: over de sloop van de oude kathedraal, over de sloop van
een dichtbebouwd deel van het Île de la Cité, over de levering
van allerlei bouwmaterialen en over de werkzaamheden door
een architect, beeldhouwers en een leger aan bouwvakkers.
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Maar er kwam geen notaris aan te pas. Alle overeenkomsten werden gesloten ten overstaan van koninklijke rechters. Pas ruim een eeuw later trad de eerste notaris in
Parijs voor het voetlicht. Nog in 1291 probeerde koning
Philips IV ook voor het verre zuiden nog vast te leggen,
dat notariële oorkonden bekrachtigd moesten worden
door een zegel van een koninklijke rechter, maar door
hevig verzet tegen de daaraan verbonden hoge kosten,
lukte hem dat niet. Evenals in onze streken waren er
in Frankrijk twee soorten openbare notarissen: op keizerlijk gezag en op pauselijk gezag. In Frankrijk kwamen keizerlijke notarissen relatief weinig voor, wat niet
vreemd is, als je bedenkt dat de koning zich “empereur
dans son royaume” voelde. Maar het notariaat dat vanuit
het zuiden naar Frankrijk kwam had een licht ander karakter dan het notariaat in de middeleeuwse lage landen.
Bleef het hier beperkt tot een zuiver kerkelijke rechtsinstelling, onder invloed van Bologna was het notariaat in
Frankrijk van meet af geseculariseerd. Dus zowel de kerkelijke instellingen als de handel en natuurlijk de internationale relaties maakten gebruik van het notariaat. Dat zien
we ook aan twee in Parijs optredende notarissen, afkomstig
uit Italië: Turchius zoon van Christophe uit Siena, redigeerde
in 1299 in de herberg Du Serpent in de rue Saint-Séverin in
het Quatier Latin een overeenkomst tot oprichting van
een vennootschap van kooplieden afkomstig uit Siena.
Het betrof een zeer uitgebreide akte. Mogelijk kon hij de
nog niet afgebouwde Notre
Dame vanuit de herberg zien.
Twee jaar later maakt hij, terug in Siena, een afrekening
op van 300 livres Tournooise
denariën. Hij was keizerlijk
notaris.

Signet van Turchius zoon van Christophe uit Siena

Petrus Philippi de Piperno kwam ook uit Italië. Hij maakte in 1292 een akte op in Parijs, waarin iemand vrijgemaakt
werd uit een eerder aangegane delegatie-overeenkomst.
Die delegatie was noodzakelijk om een in Brugge ontstane schuld in Parijs te kunnen innen. Door een vonnis van
de Franse koning was de schuldenaar echter vrijgepleit van de
schuld, waardoor de delegatie
kwam te vervallen. Petrus Philippi de Piperno was als pauselijk
notaris op 5 april 1291 aangesteld
door paus Nicolaus IV, terwijl hij
al keizerlijk notaris was. Hij trad
vaker op bij internationale zaken.
Zo was hij in 1298 één van de vijf
notarissen, die een copie opstelde
van het verdrag van Doornik tussen de Franse en de Engelse koning en in 1304 maakte hij een
verklaring op van tien kardinalen in een geschil tussen paus Bonifacius VIII en de koning van
Frankrijk.
Caspar van Heel

Signet van Petrus Philippi de Piperno
Grootzegel van Maurice de Sully, de bisschop van Parijs,
die in 1163 opdracht gaf voor de bouw
van een nieuwe kathedraal
(met dank aan Sigillvm – Corpus dos Selos Portugueses)

Literatuur: Robert-Henri Bautier, L’authentification des actes privés dans la France médiévale. Notariat public et juridiction gracieuse,
dans: Notariado público y documento privado: de los orígines al siglo XIV (Congrès de la Commission internationale de diplomatique
1986) 701-772 (zie: http://elec.enc.sorbonne.fr/cid/cid1986/art_16)
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Imponderabilia
feestje. Op 5 juni jl. organiseerde prof. Boudewijn Waaijer samen
met studievereniging V.I.V.A. het symposium ‘De toekomst van de
notariële opleiding’. Locatie was de kapel van de Notariële Stichting. Sprekers waren Manon Cremers (Stibbe), Nick van Buitenen
(KNB), Fred Teeven (alumnus Notarieel recht VU en oud staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) en Boudewijn Waaijer (VU).
Men ging met elkaar in debat onder meer over de hybride notaris
(meer dan jurist alleen), over de aanduiding kandidaat-notaris (is
dat een stagiair?), het belang van de specifieke opleiding en de
toegankelijkheid van de studie. Het werd een boeiende middag,
die werd afgesloten met een kleine borrel waarbij werd gedronken op de toekomst van de notariële opleiding!

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 beschreven. Deskundigen behandelen bekende en onbekende facetten van het notariaatsambt. Samenstelling 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.

€ 45,Enige reacties naar aanleiding van het verschijnen van De notaris in woord en beeld

“Wat een prachtig boek hebben jullie
vervaardigd, alle lof!” - Oud-notaris
“[...] het boek had voor mij in
het Engels mogen verschijnen:
dit is iets voor
alle bibliotheken ter wereld.”
- Notaris

“Het is geen boek,
het is een monument”
- Erenotaris (B)

60 jaar Notarieel onderwijs op de VU
Op 18 november 1958 werd de Wet tot wijziging van de Hogeronderwijswet in het Staatsblad gepubliceerd. De wet trad op 22
februari 1959 in werking en in het academisch jaar 1959/1960
arriveerden de eerste studenten Notarieel recht aan de Nederlandse universiteiten. Na een zeer lange discussie (die volgens
sommigen teruggaat tot de Middeleeuwen) was het notariaat toegelaten tot de universitaire kringen! Voor de VU reden voor een

De sprekers van het symposium ‘De toekomst van de notariële
opleiding’: van links naar rechts Boudewijn Waaijer,
Manon Cremers, Nick van Buitenen en Fred Teeven

Oud studiemateriaal
Dit voorjaar ontving de Notariële Stichting van een donateur
het complete (?) studiemateriaal van Ch.P. Koppeschaar uit de
jaren dertig van de 20e eeuw. De notariële opleiding was toen
nog niet universitair. Via privé-docenten en drie examens (waarvan het derde berucht was) kon men kandidaat-notaris worden.
Tot het studiemateriaal behoorde onder meer Melis (1e druk uit
1932), handelsrekenen en het oefenboek Notarieele vraagstuk-

ken ter voorbereiding tot
het examen van A.J.B.
Rijke en H.F.R. Dubois. Bij
de schenking zaten ook
alle schriften van Koppeschaar: zowel de kladjes
als de in schoonschrift
overgeschreven aantekeningen. Een prachtige
bron voor onderzoekers,
die willen weten hoe bijna 100 jaar geleden het
notarieel recht werd onderwezen.

Zomersluiting
De Stichting is wegens vakantie gesloten van
maandag 29 juli tot en met maandag 12 augustus 2019.
Daan Meijer

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

