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Vrijdag 27 januari 2006 hoopt de Stichting vijfenvijftig jaren te bestaan. Ter viering daarvan zal,
zoals u reeds is aangekondigd, een congres in Nijmegen worden gehouden over “De ars no-
tariatus en de rechtswetenschap”. 
Deze wetenschappelijke bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Vakgroep
notariaat van de Radboud Universiteit in het Gerard Noodt Instituut.
Op dat congres zullen ‘s ochtends lezingen worden gehouden door de hoogleraren Ooster-
bosch en Gehlen  over de betekenis van de rechtswetenschap van de laat middeleeuwse artes
notariae, respectievelijk het notariaat en de ars notariatus in de 17e en 18e eeuw. Dr. B Duin-
kerken zal ons verhalen over enige 19e eeuwse notariële periodieken, terwijl aan het eind
van de ochtend kan worden gediscussieerd onder leiding van prof. Nève.
‘s Middags zullen de heren prof. van Velten, prof. Heyman en mr. Waaijer hun visie geven
over de betekenis van de notariële theorie en praktijk voor de rechtswetenschap in de 20e
eeuw, met name op het gebied van het onroerend goedrecht, het huwelijksgoederen- en erf-
recht, alsook het vennootschapsrecht. Hierna zal een discussie onder leiding van prof. van
Mourik plaats hebben.
Het congres lijkt boeiend te worden voor eenieder, die in de maatschappelijke betekenis van
het notariaat is geïnteresseerd. Het is vrij toegankelijk voor donateurs en levert bovendien
ook nog 6 studiepunten op. Ik beveel u derhalve het bijwonen van het congres van harte aan.
De wijze van aanmelding en het volledige programma worden op pagina 18 in dit blad uit-
eengezet.

De Stichting heeft inmiddels kunnen bevorderen, dat er ook een bijzondere leerstoel voor de
notariële geschiedenis is ingesteld. Gezien het emeritaat van enkele hoogleraren, die zich
daar tot nu toe professioneel mee bezig hielden, dreigde er een vacuüm op dit terrein te ont-
staan. Uit het onderwerp van het voormelde congres  moge blijken dat hierdoor een essen-
tieel onderdeel van de notariële wetenschap verloren zou zijn gegaan. Wie deze nieuwe leer-
stoel zal gaan bezetten hoop ik u in de volgende Ponder te kunnen melden.

De catalogus van de actuele literatuur in de bibliotheek van de Stichting is onlangs het inter-
net op gegaan. Waar ook ter wereld kunt u nu zien welke recente boeken in onze bibliotheek
prijken. Voor donateurs is er een beperkte uitleenmogelijkheid.

U ziet, de vijfenvijftig jarige is springlevend, gaat met haar tijd mee, maar vergeet niet dat er
ook andere tijden waren. Ik wens u veel leesplezier met de huidige Ponder toe.

J.J.A. de Groot
Voorzitter

Ten Geleide



A
Alom bekend is ze van Jip en Janneke, maar Fiep Wes-
tendorp werkte niet alleen als illustratrice. Aan het begin
van haar carrière maakte zij voor de in 1939 nieuw inge-
richte raadzaal van het gemeentehuis in Lekkerkerk zelfs
een wandschildering. Hoe uiteenlopend ook, beide
werkzaamheden hebben ieder op hun eigen wijze te ma-
ken met de pentekening die Fiep in 1958 voor de Stich-
ting maakte.

Laten we beginnen met de Lekkerkerker-con-
nectie, want in deze Zuid-Hollandse plaats lag de kiem
voor de opdracht daarvoor. Fiep kreeg die via de Amster-
damse notaris Mr. M.J. Meijer die zij daar als zoon van de
plaatselijke notaris had leren kennen. Zij ontmoette hem
via haar tante Pieta die bij zijn vriend, de lokale huisarts
Coumans, als juffrouw Campagne de huishouding deed.
Meijer die nauw bij de Stichting was betrokken - eerst als
donateur en later als secretaris van het bestuur - moet
aan haar hebben gedacht toen het bestuur in 1958 be-
sloot weer een notariële kalender uit te geven en zich
daarbij tevens afvroeg of daar in de toekomst wel genoeg
materiaal voor zou zijn.

Voor deze opdracht tekende Fiep de Stichting
zelf en wel in de vorm zoals die zij die te zien kreeg. De
voor- en achterkamer die zij weergaf, vormden destijds
haar behuizing. Bij het bezoek aan deze etage aan de
Herengracht 278 kreeg zij, zo te zien, ook iets te horen
over wat daar in de kasten langs de wanden stond. In de
opschriften op de boeken op de voorgrond wordt verwe-
zen naar enige klassie-
kers uit het vak. “De
KORTE UITLEG” staat
voor die van “eenige bur-
gerrechtelijke hoofdstuk-
ken” door A. Pitlo, “Le
Nez d’un notaire” is de ti-
tel van het boek van Ed-
mond About en achter de
titel “PAPEGAY” gaat het
in 1682 samengestelde
formulierboek van Wil-
lem van Alphen schuil.

Jip en Janneke
komen in gedachte bij
een nadere beschouwing
van de tekening. Ook zij
werden niet in een kader
geplaatst en ook hun fi-
guren kregen steeds een
duidelijke contour en een
sterke vertekening mee.
De verlenging van de lij-
ven en de verkorting van
de (spille)beentjes werk-
ten daarbij, net als op de-

ze tekening, door in de meubels. De rugleuningen van
de stoelen zijn extreem hoog en de poten van de stoelen
en de tafels extreem kort.

Het leuke van deze tekening is dat met haar Jip-
en-Janneke-stijl de Jip-en-Janneke-mentaliteit meekwam.
De heren die de bibliotheek bezoeken, gedragen zich als
een stelletje recalcitrante tieners. Een jongeling ligt lang-
uit op zijn buik op de vloer een boek te lezen, een ander
is met zijn kin op het boek in slaap gevallen. Van de ou-
deren op de voorgrond houdt de één met een vinger zijn
oog open, schuift de ander zijn brilletje pedant omhoog
en lijkt de laatste zich een ongeluk te schrikken van wat
hij leest. In de achtergrond leunt er dan nog één al le-
zend nonchalant met zijn hand in zijn zak tegen de
schoorsteen en haalt een ander acrobatische toeren uit
om een boek uit de kast te halen.

De kalender werd uitgegeven om de kas te
spekken en dat lukte goed. In februari 1959 werd gemeld
dat er van de 500 exemplaren 498 waren verkocht en dat
dit circa ƒ 600,- had opgebracht. Het is niet waarschijnlijk
dat Fieps tekening veel aan dit succes heeft bijgedragen,
als illustratie bij de maand november zat die diep in de
kalender verscholen. Daar staat tegenover dat haar werk
nu aan de wand in de hal van het huidige onderkomen
van de Stichting doorlopend kan worden gezien.

Marianne Eisma
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Verlijden, verleed, verleden
Een succesverhaal

Het leuke van deze tekening is dat met haar Jip-en-Janneke-stijl de Jip-en-Janneke-mentaliteit meekwam
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H
Het gebeurt niet vaak dat de landelijke media uitgebreid
aandacht besteden aan het verschijnen van historische
bronnenpublicaties. Slechts in een sporadisch geval doet
een enkel dagblad zijn lezers kond van een dergelijke
verschijning. Des te opmerkelijker was het dat de presen-
tatie van de correspondentie van Willem van Oranje op
12 april jl. nagenoeg de gehele Nederlandse schrijvende
en filmende pers in beweging bracht. Weinigen zal het
dan ook zijn ontgaan dat Prins Willem Alexander die dag
in Stedelijk Museum Het Prinsenhof in Delft met een
druk op de muisknop de data- en beeldbank, getiteld De
correspondentie van Willem van Oranje van het Insti-
tuut voor Nederlandse Geschiedenis, officieel in werking
stelde. Daarmee kon vooralsnog een punt gezet worden
achter een project dat 36 jaar in beslag nam en resulteer-
de in een via internet beschikbaar gestelde digitale toe-
gang tot meer dan 12.500 documenten geadresseerd aan
of afkomstig van Willem van Oranje. Elk van deze docu-
menten is sindsdien opzoekbaar op correspondent/op-

steller, datum, plaats van verzending en inhoud, terwijl
aan elk documentnummer een digitale afbeelding van
het desbetreffende document is toegevoegd. Kortom, de
schrijvende en lezende Willem van Oranje heeft zijn in-
trede in het digitale tijdperk gedaan.         
De basis voor de bronnenpublicatie werd in 1968 gelegd
met het plan om aan de reeds eerder uitgegeven 3650
documenten alle overige nog aanwezige stukken toe te
voegen. Geschat werd toen dat het om nog eens 4000
documenten zou gaan, maar er kwamen uiteindelijk
maar liefst zo’n 9000 stukken bij. Hiervoor moesten in de
afgelopen 36 jaar bijna 194 archieven,  bibliotheken en
musea in 14 landen worden bezocht. Buiten Nederland
werden de meeste documenten, zoals te verwachten,
aangetroffen in België, Frankrijk en Spanje, maar de
kroon werd gespannen door Duitsland met vondsten ver-
spreid over 13 plaatsen. Dat het in Zweden, Oostenrijk,
Denemarken, Italië, Engeland, Polen en Vaticaanstad om
beduidend minder vindplaatsen en vondsten handelde,
was ook te verwachten. 
In totaal gaat het om 3008 correspondenten van wie
broer Jan van Nassau met 424 documenten de top-3 aan-
voert, gevolgd door Margaretha van Parma (300) en Wil-
lem van Hessen (294), maar ook Filips II, de Staten-Ge-
neraal en Elisabeth van Engeland scoren met
respectievelijk 251, 234 en 89 ‘hits’ zeker niet slecht.  En
dan de top-tien van instellingen die de meeste documen-
ten opleverden, beginnende op 10 met National Archives
in Londen (226 documenten, waarvan 96 in origineel),
Stadsarchief Gent (243/101 originelen), Het Utrechts Ar-
chief (283/74), Sächsisches Hauptstaatsarchiv in Dresden
(313/139), Hessisches Staatsarchiv in Marburg (406/165),
Zeeuws Archief (679/203), Hessisches Hauptstaatsarchiv
te Wiesbaden (939/234), Algemeen Rijksarchief in Brussel
(1683/682), Nationaal Archief in Den Haag (1779/395) en
natuurlijk het Koninklijk Huisarchief met 6227 documen-
ten, waarvan 2181 in origineel. 
Of de Vader des Vaderlands nu zo’n enorme correspon-
dent was weten we niet, omdat onbekend is welk per-
centage van zijn oorspronkelijke correspondentie nu op-
gespoord en toegankelijk gemaakt is. Maar met 12.609
bewaard gebleven documenten gedateerd tussen 1549 en
1584 gaat het om gemiddeld één document per dag. Niet
echt veel misschien, maar gelukkig wel voldoende voor
het adagium Nulla dies sine litteris.

Ph. Maarschalkerweerd
(Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan De correspondentie

van Willem van Oranje. Presentatie van de data- en beeld-

bank in Stedelijk Museum Het Prinsenhof te Delft 12 april 2005.

Een en ander is te vinden via www.inghist.nl). 

Uit het archief
De schrijvende en lezende Willem van Oranje heeft zijn
intrede in het digitale tijdperk gedaan

De digitale Vader des Vaderlands

Prins Willem van Oranje
Adriaen Thomas Key  ± 1579
Collectie Rijksmuseum
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De Notariswet van 1999 was in zover-
re revolutionair dat zij de weg 
vrijmaakte voor een - weliswaar ge-
clausuleerde - vrije vestiging van nota-
rissen. Daarmee werd gebroken met
de traditie van de Wet op het Notaris-
ambt (1842-1999) en haar voorganger
de Ventôsewet (1811-1842), die beide een maximum aan-
tal notarissen kende, dat was gerelateerd aan de bevol-
kingsgrootte. Die numerus clausus was overigens een in-
stituut dat kon bogen op een nog veel langere historie.
Want ook in de eeuwen die voorafgingen aan de Franse
overheersing, die van de Republiek der Verenigde Neder-
landen, en ook tijdens het kortstondig bestaan van de
Bataafse Republiek en van het Koninkrijk Holland, kende
men het systeem dat in een bepaalde stad of streek niet
meer dan een gefixeerd getal notarissen hun ambt kon-
den uitoefenen. 

De reden voor deze beperkende maatregel was gelegen
in de vrees van de overheid voor een wildgroei in het
aantal notarissen, die op zijn beurt zou leiden tot onge-
breidelde concurrentie. Commerciële wedijver tussen
personen die niet alleen werden benoemd door de hoog-
ste autoriteiten in het land, maar aan wie ook nog eens

een deel van de staatsmacht was ge-
delegeerd - het opmaken van authen-
tieke aken - kon alleen maar hun in-
tegriteit in gevaar brengen, zo werd
gemeend. 
Een manier om dit te voorkomen
werd vroeger gevonden door van de

nieuw benoemde notaris gemeentelijke toestemming,
consent, te eisen alvorens hij in die stad zijn praktijk kon
beginnen. Met dit consent had de plaatselijke magistra-
tuur bij uitstek het middel in handen om er voor te zor-
gen dat het door haar vastgestelde getal van notarissen
niet werd overschreden. Maar dit is vaak een illusie ge-
bleken. Er is tijdens de Republiek een bijna constante
stroom klachten te vinden over het te hoge aantal nota-
rissen, vooral in de steden. En ook notariële misdraging-
en die daar, misschien, het gevolg van waren zijn ons
overgeleverd. Op een andere plek heb ik eens verhaald
van een notaris die ervan werd verdacht zijn zoons te
hebben aangezet tot moord op een collega met wie hij in
een felle concurrentiestrijd was verwikkeld. Wij leven in
barre tijden maar een dergelijke aantijging zal, hoop ik,
toch wel voorgoed geschiedenis blijven! 

Ben Duinkerken

Fryslân

Het hof van Friesland
(Vervolg)

Nadat de Duitse keizer in 1498 her-
tog Albrecht van Saksen belast had
met het bestuur van Friesland richtte
deze in het volgende jaar een hof-
raad op, die vanaf 1531 als het Hof
van Friesland ook notarissen admit-
teerde. Eén van deze notarissen was
Nicolaes Joostzoon Cleuting, in 1554
geadmitteerd en tot 1584 werkzaam in
Leeuwarden. Zijn protocol is in 1970
bij de Fryske Akademy uitgegeven
door notaris P.Th. Zwart. Op de titel-
pagina van het protocol prijkt zijn ba-
rokke signet: Ook hier een podium
met treden van banden, en boven de
hals een complexe figuur met daarin het jaartal van zijn
admissie, zijn initialen N I C, in de bovenste trede van het
podium zijn naam in ligatuur: NCleuting, en daaronder
zijn lijfspreuk: Amico fideli nulla comparatio, niets is te
vergelijken met een trouwe vriend.

Doordat de controle over het notariaat
overgenomen was door het Hof van
Friesland en niet langer in handen was
van kerkelijke autoriteiten, kon het nota-
riaat in Friesland overleven. In Overijssel
en Gelderland verdween het notariaat als
roomse instelling als gevolg van de refor-
matie. Die reformatie trok in Friesland
misschien nog wel diepere sporen dan in
Overijssel en Gelderland, maar het nota-

riaat bleef overeind, doordat het tijdig “ge-
seculariseerd” was.

Het laatste Friese signet is van de Leeuw-
arder stadssecretaris en notaris Wilko Fol-
kertzoon. Zijn notariële activiteiten zijn
van de eerste helft van de 16e eeuw. Zijn
signet kan gezien worden als een soort
overgang naar de later notariële handteke-
ning: De initialen W en F zijn aan de bo-

venkant door een prachtige krul met elkaar verbonden
en onder de krul een opgestoken rechterhand met een
wel erg krom wijsvingertje.

Caspar van Heel

Het notarieel woordenboek
Consent

Het signet van de notaris (16)
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Enkele maanden geleden verscheen onder bovenstaande
titel in de reeks “Ars Notariatus” (CXVII) een opstellen-
bundel over de geschiedenis van het notariaat in de Lage
Landen, vanaf de oorsprong tot in de negentiende eeuw.
Een achttal auteurs heeft aan de totstandkoming van het
boek, dat een drieledige indeling kent, meegewerkt.
In het eerste deel is door C.M. Cappon allereerst aan-
dacht geschonken aan de Romeinse en Longobardische
wortels van het middeleeuws notariaat en aan de ver-
spreiding van de “notarius publicus” over  West-Europa.
Vervolgens is zijn betoog toegespitst op de verdere op-
komst en organisatie van het notariaat in de Nederlanden
in de late Middeleeuwen.
Het uitvoerige tweede deel toont de ontwikkeling van
het notariaat in de Lage Landen gedurende de Nieuwe
Tijd (±1540 - 1794/1795). Door P.L. Nève is geschetst hoe
belangrijke factoren als de vorming van de Bourgondi-
sche Kreits (1548) en de Opstand van de Noordelijke Ne-
derlanden tegen Spanje (1568 - 1648) van grote betekenis
werden voor de inrichting van het notariaat in de diverse
gewesten en steden in de Lage Landen. Achtereenvol-
gens is door de auteur aandacht geschonken aan het no-
tariaat in de Verenigde Habsburgse Nederlanden, in de
Zuidelijke Nederlanden, in het prinsbisdom Luik en het
vorstendom Stavelot - Malmédy. Het zeventiende en
achttiende eeuwse notariaat in de “Limburgse” territoria
is in de bundel belicht door ondergetekende. Het notari-
aat in de delen van Brabant en Vlaanderen, die als ge-
volg van veroveringen op de Spaanse troepen als Staats-
Brabant en Staats-Vlaanderen deel gingen uitmaken van
de zogeheten Generaliteitslanden van de Republiek der
Verenigde Nederlanden, is onder de loep genomen door
respectievelijk Mw. Regina Sprenger en P.L. Nève. Een
uitvoerige uiteenzetting van R. Huijbrecht handelt over
het notariaat in de gewesten Holland en Zeeland. Door
Ph. Maarschalkerweerd is een concies overzicht gegeven
van het notariaat in Friesland, Groningen en Utrecht. Bui-
ten beschouwing konden blijven Drenthe, Overijssel en
grote delen van Gelderland, waar in de zeventiende en
achttiende eeuw het notariaat niet of nauwelijks voet aan
de grond heeft gekregen. Het derde deel van de bundel
bevat een tweetal opstellen over het notariaat in de Fran-
se tijd en latere jaren (1795 - 1842). In de verhandeling
van F. Stevens is het notariaat uit de Zuidelijke Nederlan-
den gedurende de Franse tijd belicht. B. Duinkerken
heeft vervolgens het Nederlandse notariaat vanaf de Ba-
taafse Republiek tot de invoering van de Notariswet van
1842 binnen de gezichtskring getrokken. Door de onder-
scheiden auteurs is in de opstellen telkens aandacht ge-
schonken aan de wetgeving op notarieel terrein, de toe-

lating tot het notarisambt, het aantal in de steden en op
het platteland functionerende notarissen, het aanleggen,
houden en bewaren van de akten en aan het toezicht op
de notarissen.
Met de samenstelling van de bundel is allereerst beoogd
aan de hand van de tot nog toe verworven kennis en in-
zichten een meer uitgebreide geschiedenis van het nota-
riaat in België en Nederland tot stand te brengen. Ter be-
vordering van verdere studie op notarieel historisch
terrein is bovendien niet alleen ruim aandacht geschon-
ken aan de voorhanden wetgeving en literatuur, maar
ook aan de archivering en inventarisatie van de talrijke
notariële protocollenbestanden, die zich in de archief-
depots bevinden.

A.Fl. Gehlen

Ars Notariatus
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 sa-
menwerking met de Stichting.
Een abonnement op de gehele serie is mogelijk en levert
een korting op van 20%. Alléén voor onze donateurs geldt
een zelfde korting op losse, recent verschenen delen van
de serie, indien gebruik wordt gemaakt van bijgevoegde
bestelstrook.
De redactie van de Ponder vraagt auteurs van recente Ars
Notariatusdelen  te beschrijven hoe hun boek is ontstaan,
wat de opzet ervan is. Het resultaat daarvan treft u hieron-
der aan. Niet zo maar recensies, maar persoonlijke be-
schouwingen van de schrijver, of redacteur. 

Het notariaat in de Lage Landen

(± 1250 - 1842)
Ars Notariatus CXVII, X en 261 pag.

Een uit 1653 daterende akte van appellatie van de
Maastrichtse notaris Arnoldus Vrancken 
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Z
De Noord-Brabantse familie Van den Bosch leverde haar
eerste notaris in 1803. Toen werd Joan Andries als zoda-
nig geadmitteerd (toegelaten) door het Departementaal
Bestuur van Brabant. Hij vestigde zich te Udenhout en
oefende de praktijk uit tot 1817. Zijn zoon Andries Jan
volgde hem op en bleef in functie van 1818 tot 1861. Op
het kantoor werkte toen een van zijn zonen, de in 1829
in Udenhout geboren Gerardus van den Bosch. In 1853
had hij – zoals de Notariswet toen voorschreef - met
goed gevolg het notariëel examen afgelegd voor een
Commissie uit het Provinciaal Ge-
rechtshof, zodat hij zijn vader als derde
generatie had kunnen opvolgen te
Udenhout. Waarom dit niet gebeurde,
is onduidelijk. Gerrit bleef nog enkele
jaren onder vaders opvolger Van den
Heuvel werken en solliciteerde in 1863
met succes naar de vrijgekomen stand-
plaats Tubbergen. Was dit om in de
buurt van zijn jongere ‘heerbroer’ Lu-
dovicus (1833-1907) te komen die
sinds 1862 als kapelaan in Ootmarsum
werkte? Toen de eerste twee schapen
over de dam (of over de Maas en de
Rijn) waren, volgden er meer. Nog in
1863 kwam zijn zuster Maria Francisca
van den Bosch bij de notaris inwonen.
Enige jaren later (1866) vertrok zij
weer want ze trouwde met de Ootmar-
sumse grutter en bleker J.H. Eenhuis.
De kinderen uit dit huwelijk zouden
heel wat van ongehuwde ooms en tan-
te gaan erven. De ‘vacature’ van Maria
Francisca werd al snel vanuit Uden-
hout opgevuld door een andere zuster,
Antonetta Catharina, die vergezeld
werd door een jongere broer, Sjef
(1844-1922). Deze had zijn studie op
het seminarie afgebroken om bij broer
Gerrit als kantoorbediende of als nota-
risklerk te gaan werken. En kapelaan
Ludovicus werd in 1867 benoemd tot
pastoor van het nabijgelegen Dene-
kamp. Van de negen kinderen van no-
taris Andries Jan te Udenhout hadden
er zich na diens dood dus vijf in
Twente gevestigd.

De spil van Gerrits notariskantoor was broer Sjef, in de
volksmond al ras ‘de Chef’ genoemd. Het was Sjef die op
een veiling het gehuurde kantoor/woonhuis aan de rand
van Tubbergen kocht waar hij reeds met Gerrit en zuster
Antonetta woonde (1887). Hij zou lange jaren de organi-
satorische en financiële touwtjes van het kantoor stevig
in handen houden en was de hoofdverantwoordelijke
voor de slechte naam die het in de omtrek verwierf. In
het eerste incident was de notaris echter de hoofdper-
soon. Tijdens een door hem in juli 1889 geleide veiling

Een notaris op het platteland
in de goede oude tijd: 
een idylle?

Gerardus van den Bosch (1829-1917) bij zijn 50-jarig ambtsjubileum in 1913
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van roerend goed werd er in strijd met de Drankwet je-
never geschonken. De rijksveldwachter Ligtenberg con-
stateerde dit en trachtte de notaris (en de aanwezigen)
aan het wettelijk verbod te herinneren, maar de notaris
riep hem toe ‘zijn bek te houden, want anders verstoorde
hij de verkoop’. Het muisje kreeg een staartje, de veld-
wachter maakte proces-verbaal op, het O.M. ging tot ver-
volging over en de rechtbank te Almelo veroordeelde de
notaris tot een boete van 200 gulden, subsidiair 20 dagen
hechtenis. Het Hof te Arnhem (een hof van barmhartig-
heid) maakte er op 26 november 1889 in beroep 100 gul-
den van.
Veel meer, en veel langduriger, ophef ontstond er na het
overlijden van broer Pastoor in 1907. Direct na de begra-
fenis lieten Gerrit en Sjef de gehele pastorie leeghalen, de
privé-goederen plus de gelden, papieren en verdere
spullen van de kerk. Sjef was boos omdat de pastoor niet
hem, maar een andere priester tot executeur testamentair
had benoemd. Zo liep hij het executeurloon ad tweedui-
zend gulden mis. En dan had de pastoor, in strijd met de
afspraken, zijn vermogen ook nog bij codicil grotendeels
aan de kerk en de armen nagelaten. Broer Sjef streed als
gemachtigde van zijn mede-erfgenamen jarenlang tegen
het kerkbestuur van Denekamp en tegen de aartsbis-
schop van Utrecht. Bij de bevolking, katholiek èn prote-
stant, viel de schraperige inhaligheid van de pastoorsfa-
milie zeer slecht. Pas in 1914 kwam er een vergelijk tot
stand. De notaris was toen al ruim vier en tachtig jaar
oud.
In dezelfde roerige jaren dienden verschillende lieden -
onder andere de Tubbergense burgemeester en de Alme-
lose kantonrechter mr. H.J. Ladenius - bij de Officier van
Justitie klachten in tegen de bejaarde notaris: op het kan-
toor regeerde de slordigheid. De Officier deed er niets

aan: ‘Och, dat is zo moeilijk met zoo’n ouden man’. Van-
af het jaar 1906 waren er de Kamers van Toezicht die aan
het tuchtrecht meer body moesten geven. In 1907 kreeg
Gerrit zijn eerste waarschuwing: bij een boedelscheiding
was een erfgenaam die in Noord-Amerika woonde be-
wust of door onachtzaamheid overgeslagen, een valse
volmacht hing aan de akte. Een tweede waarschuwing
volgde in 1910: een reeds lang afgeloste hypotheek bleek
niet geroyeerd te zijn. De crediteur was ... broer Sjef. De
notaris beloofde beterschap en nam een oud-school-
meester als chef de bureau van het steeds meer verlo-
pende kantoor in dienst. De meeste nog overgebleven
cliënten waren als hypothecair schuldenaar aan de fami-
lie Van den Bosch gebonden, maar wie vrij was wendde
zich tot kantoren in Almelo of Ootmarsum.
De komst van de oud-schoolmeester heeft niet veel ge-
holpen. De al vermelde kantonrechter Ladenius consta-
teerde dat de toestand in Tubbergen langzamerhand on-
houdbaar geworden was en de notaris volstrekt niet
meer functioneerde. Hij verzocht aan de Kamer van Toe-
zicht om maatregelen te treffen. Deze reageerde evenwel
niet, zodat de kantonrechter opnieuw in actie kwam. In
1919 schiet de Kamer dan wakker, twee leden gaan in
Tubbergen een kijkje nemen en spreken een vernieti-
gend oordeel uit. Gerrit wordt tot het aanvragen van eer-
vol ontslag geprest, en verkrijgt dit bij K.B. van 2 septem-
ber 1915, nr. 48. Op 30 september verhuist hij na een
ambtsperiode van meer dan 52 jaren naar zijn geboorte-
plaats Udenhout en gaat in zijn ouderlijk huis wonen. 
De goede ouwe tijd levert in het bovenstaande een wei-
nig idyllisch beeld op, van een notaris die zijn ambt bleef
uitoefenen om zijn eigen financiële belangen te beharti-
gen terwijl hij al volkomen versleten was, van een Open-
baar Ministerie dat geen enkele activiteit ontplooide als
toezichthouder en van een Kamer van Toezicht die zelfs
door de Kantonrechter niet vooruit te branden was. De
bevolking van Tubbergen en de naam en faam van het
notarisambt waren van dit alles de dupe. Typerend is dat
de Tubbergense pastoor Hendriks een Boerenleenbank
hielp oprichten om zijn parochianen tegen de gebroeders
Van den Bosch te beschermen.
Wie zich nader in de lotgevallen van notaris Van den
Bosch wil verdiepen verwijs ik naar het (in de biblio-
theek van onze Stichting aanwezige) artikel van J.H. Wig-
ger, ‘Gerardus van den Bosch, notaris te Tubbergen 1863
– 1915’, verschenen in ’t Inschrien, Kwartaaluitgave
van het Van Deinse Instituut (Enschede) 32 (2000), p.
59-70 en 93-100.

P. L.  Nève

Pastoor Ludovicus van den Bosch (1833-1907)
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In Ponder is eerder door Liesbeth van der Marck melding
gemaakt van een nieuwe aanwinst van de Stichting die
bestaat uit een zogenaamde Kantoortafel. Dit blijkt een
staat te zijn waarin een opsomming wordt gegeven van
maatregelen die tegen notarissen kunnen worden geno-
men bij overtreding van bepaalde wettelijke voorschrif-
ten. Het is in zoverre een unicum omdat, althans bij mijn
weten, het bestaan van een dergelijk fenomeen totnutoe
onbekend was. Het volledige opschrift van dit document
is: KANTOOR-TAFEL voor NOTARISSEN, ter vermijding
van BOETENS of STRAFFEN. Uitgegeven door A. Volker-
se, gewezen President van de Kamer der Notarissen te
Hoorn. Notaris te Monnickendam. Blijkens het onder-

schrift is het gepubliceerd in Amsterdam door “W. Brave,
Boekhandelaar op de Nieuwendijk” en was het te koop
voor 5 ? stuivers. Het stuk is niet voorzien van een jaar
van uitgave. Volgens Hartongs Protocollenregister was de
auteur notaris van 1791 tot 1842.  In die periode heeft
Volkerse in zijn praktijk achtereenvolgens te maken ge-
had met de plakkaten en ordonnanties van de oude Re-
publiek (die tijdens de Bataafse Republiek grotendeels
hun kracht behielden), de wetgeving van Koning Lode-
wijk (het “Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koning-
rijk Holland” uit 1809), de codificaties die de Fransen ons
in 1811 brachten en tenslotte het Burgerlijk Wetboek van
1838. Zijn Tafel nu moet stammen uit de tijd dat in ons

land de Franse burgerrechtelijke wet-
geving van kracht was. Dat blijkt bij-
voorbeeld uit de verwijzing onder het
hoofd “Civil Wetboek” naar de straf
van gijzeling die de notaris boven het
hoofd hing als hij, daartoe bevolen,
geen inzage gaf in de onder hem be-
rustende minuten. Bij de codificaties
van 1838 is dit onderwerp, lijfsdwang,
die in de Code civil volgens artikel
2060 lid 6 ook tegen weerspannige of-
ficiers publics kon worden uitgeoe-
fend - vandaar de referentie - namelijk
verhuisd naar het Wetboek voor Bur-
gerlijke Rechtsvordering. Het Civil Wet-
boek van Volkerse is dus de Code Na-
poléon of Code civil.

In 62 nummers leidt de auteur ons
langs even zovele valkuilen op het no-
tariële pad. Dat daarbij verwijzingen
naar overtredingen van de Ventôsewet
met 21 het grootst in aantal zijn mag
geen verwondering wekken. Dit was
tenslotte de organieke wet voor het
notariaat die uit dien hoofde de meeste
ge- en verboden kende. Wat waren nu,
volgens de samensteller van dit ta-
bleau, de wetten, met inbegrip van de
Ventôsewet, waarop een notaris in het
bijzonder acht moest slaan om het ver-
beuren van een boete of, erger, het
krijgen van ontslag uit het ambt te
voorkomen?

In de volgorde die de Tafel aanhoudt
zijn die van: 6 oktober 1791 (waarbij
de verschillende soorten notarissen zo-
als koninklijke notarissen werden afge-

Notariële Misdaad en Straf
in kaart gebracht
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schaft en één nieuwe functionaris hen verving, de notaire
public, een wet die nog door Lodewijk XVI is onderte-
kend), 8 Pluviôse An 2 (27 januari 1794, inhoudende het
verbod op verwijzingen naar het feodaal, adellijk of ko-
ninklijk regime), 16 Floréal An 4 (6 mei 1796, handelend
over de plaats waar het dubbel van het repertoire moet
worden gedeponeerd), 22 Frimaire An 7 (12 december
1798, de ‘registratiewet’) en 13 Brumaire An 7 (3 novem-
ber 1798, de ‘zegelwet’). Daarna volgen de wetten van 22
Pluviôse An 8 (die ‘8’ is een kennelijke drukfout want het
moet zijn An 7, dus is de datum volgens de gewone jaar-
telling 10 februari 1799; het betreft hier een wet die de
formaliteiten regelt bij de verkoop van roerende zaken),
25 Ventôse An 11 (de notariswet van 16 maart 1803), het
Civil Wetboek (de Code civil van 1804), het Wetboek van
Koophandel (de Code de commerce uit 1807), de Ordon-
nantie op ’t Recht van Successie (1817 ) en de Ordonnan-
tie op het Patentrecht (1819). De laatste twee wetten zijn
dus de enige van Nederlandse origine. 

Onder de datering of benaming van de desbetreffende
wet(ten) is een korte omschrijving opgenomen van de
mogelijke overtreding. In de daarnaast aan de rechterzij-
de afgedrukte kolom met als opschrift “Boetens” vinden
we dan de sancties variërend van een boete van tien
francs (het minimumbedrag) tot de zwaarste straf, die
van ontzetting uit het ambt. Ook onbepaalde strafmaatre-
gelen komen voor zoals “werd vervolgt als Falsaris” bij
een opzettelijk onjuiste opgave van het verschuldigde re-
gistratierecht onder de Frimairewet (no. 11). Of het ge-
houden zijn tot schadevergoeding bij het opnemen in de
akte van bloedverwanten in de op- of neergaande linie
of van die in de zijlinie binnen de 3e graad in de hoeda-
nigheid van comparanten, getuigen of als tweede notaris,
dit in strijd met de Ventôsewet (no. 34). Ik had het over
de ontzetting uit het ambt als zwaarste sanctie, maar dat
is niet helemaal juist. In één geval had de wetgever na-
melijk aan die straf ook nog een verblijf in de gevangenis
verbonden en dit brengt ons bij een opmerkelijke bepa-
ling. Het frappante ligt niet zozeer in de aard van de be-
paling zelf, maar meer in het feit dat Volkerse haar heeft
opgenomen.

Onder het hoofd WETTEN van 6 October 1791, 8 Plu-
viôse An 2. 16 Floreal An 4 noemt Volkerse onder num-
mer 2 als overtreding (van de Pluviôsewet) “Namen van
voormalige, thans afgeschafte Waardigheden, in de Ac-
tens te stellen”. Als straf gold niet alleen ontzetting uit het
notarisambt, maar ook “5 Jaar in de Yzers”. Die grote ge-
strengheid moet worden gezocht in de geest van de re-
volutie die tijdens het totstandkomen van deze wet door

Frankrijk waarde. Een jaar eerder (in 1793) was de ko-
ning, nota bene een constitutioneel vorst, geguilloti-
neerd. De adel was daarvoor al afgeschaft, of beter ge-
zegd, had zichzelf opgeheven. Maar de Franse revolutie
was de eerste noch de laatste in haar soort die meende
dat een omwenteling alleen succesvol kon zijn als alle
sporen van het verleden radicaal werden uitgewist. En
het gebruik van adellijke titels was in strijd met de veron-
derstelde gelijkheid der citoyens. Het moet tegen deze
achtergrond worden gezien dat een notaris het risico liep
geketend in een kerker terecht te komen als hij in zijn
akten alludeerde aan het tijdperk van het Ancien Régime.

Maar waarom een notaris zijn ambtgenoten moest waar-
schuwen voor een maatregel die in het land van her-
komst - maar ook in Nederland - een anachronisme was
(zoniet als afgeschaft kon worden beschouwd) is ondui-
delijk. Bovendien had de Ventôsewet die in artikel 17
weliswaar verwees naar het verbod op het gebruik van
les noms et qualifications supprimées, de betrokken
sanctie behoorlijk afgezwakt tot een boete van honderd
francs (Volkerse noemt het nota bene onder nummer 48
zelf). En ook die bepaling moet als een dode letter wor-
den aangemerkt. Een tweede, algemene, vraag waarop
het antwoord eveneens moeilijk is te geven, is de reden
waarom Volkerse zijn Tafel heeft uitgegeven. Heeft de
voormalige voorzitter van de Hoornse Kamer van Nota-
rissen zijn Westfriese collegae zoveel fouten zien maken
dat hij het dienstig achtte alle mogelijke misslagen maar
eens op een rijtje te zetten? Dat lijkt weinig waarschijnlijk
omdat de Kamers geen bijzonder goede reputatie hadden
wat het signaleren van misstanden betreft. Of hing de Ta-
fel, meer tot lering dan tot vermaak uiteraard, boven zijn
eigen schrijftafel en boezemde het hem en zijn klerken
voldoende vrees in om op de rechte notariële weg te blij-
ven? 

De laatste vraag die mij restte was of onze notaris uit
Monnickendam op enig moment tijdens zijn lange loop-
baan (meer dan een halve eeuw!) voor zijn Tafel mis-
schien een Frans voorbeeld onder ogen had gehad. Ik
heb die suggestie voorgelegd aan Alain Moreau, voorzit-
ter van het Institut International d’Histoire du Notariat
te Parijs. Helaas, hij moest me schrijven dat prima facie
een dergelijk tableau als Volkerse’s Tafel hem onbekend
is. Niettemin was hij zo vriendelijk toe te zeggen nader
onderzoek te doen. Mochten zijn pogingen resultaat op-
leveren dan zijn de lezers van dit blad de eersten die
hierin zullen delen.

Ben Duinkerken

Detail
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Als ik maar dood ben
naar Friedrich Holländer

Als ik maar dood ben met mijn witte doodskleed aan
en in mijn kistje lig, zo kalm en zo voldaan,
dan krijgt de school dus vrij,
dan gaat een lange rij
doodstil naar ‘t kerkhof toe, en dat alleen maar voor mij.
Iedereen wil me zien, als ik maar dood ben.
Omdat ik dood ben en respect verdien.

Als ik maar dood ben, dan verschijnt meneer pastoor,
die leest een heel mooi stukje uit de Bijbel voor:
‘Wie was er zo gemeen,
wie wierp de eerste steen
op onze lieve dode Nelly Kakebeen?’
En och, wat lig ik stil, wanneer ik dood ben,
want als ik dood ben, doe ik wat ik wil.

Als ik maar dood ben, doen ze gele kaarsen aan,
die komen een voor een rondom de baar te staan.
Het kaarslicht op mijn snuit
en nergens geen geluid,
maar dan barst meester toch ineens in snikken uit...
Mijn tante vindt het fijn dat ik nu dood ben,
want nu ik dood ben, zal ik liever zijn.

Wanneer ik dood ben, heb ik ook een testament,
dan schenk ik Tineke mijn indianentent.
Mijn popje zonder kop
heb ik beloofd aan Rob,
Jan krijgt het doosje met die mooie knop erop:
‘t is een herinnering, wanneer ik dood ben.
Omdat ik dood ben, is ‘t een kostbaar ding.

Als ik maar dood ben, dan begint mijn leven pas,
loop ik op blote voeten door de hemelplas.
Daar laten engelen
hun voetjes bengelen, 
daar zitten heiligen rustig te hengelen.
En alles kan en mag, wanneer ik dood ben.
Als ik maar dood ben, is ‘t mijn fijnste dag. 

Uit: Willem Wilmink, verzamelde liedjes en gedichten, 1986 

Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
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Lieve nichten, 
lieve neven,……

Bezorgd door PHG

Willem Wilmink, geboren op 25 oktober 1936 en
overleden op 2 augustus 2003, is vooral bekend
om zijn gedichten en liedjes zowel voor volwasse-
nen als voor kinderen. In zijn werk greep hij te-
rug op oude vormen die hij aanvulde met een al-
ledaagse inhoud. 
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In 2004 verscheen een bijzonder boek:
Het Kadaster; historische ontwikke-
ling in de eerste helft van de 20e
eeuw. Het boek is in de jaren vijftig
van de vorige eeuw geschreven door
ir. W. van Riessen (1898-1963), geo-
deet en kandidaat-notaris en in die tijd
werkzaam bij de directie van het Ka-
daster in ‘s-Gravenhage. Van Riessen
had de bedoeling om een boek uit te
geven dat als vervolg kon worden be-
schouwd van “De Hypothecaire en Ka-
dastrale boekhouding”  van A. Souten-
dijk (Tweede druk, Tiel, 1907 en
1916), waarin de kadastrale geschiede-
nis is beschreven van 1800 tot 1900.
Toen Van Riessen de verdere geschie-
denis had beschreven van circa 1900 tot 1945, werd hij
getroffen door een ernstige ziekte die leidde tot zijn
overlijden in 1963. Het manuscript voor het boek is na
het overlijden van Van Riessen veertig jaar onaangeroerd
gebleven en nu voor publicatie gereed gemaakt door
twee medewerkers van het Kadaster: Zacharias Klaasse
en Piet Schreuder. Dat uiteindelijk werd besloten om het
werk uit te geven heeft twee redenen. In de eerste plaats
is een zo nauwkeurige beschrijving van de openbare re-
gisters en de kadastrale registratie in de periode 1900-
1950 uniek. In de tweede plaats bleek van verschillende
zijden, o.a. uit de archiefwereld, belangstelling voor dit
werk. Ook waardering voor de grote verdiensten van
Van Riessen speelde een rol.

Het boek beschrijft de registratieve en technische ontwik-
kelingen bij het Kadaster van 1900 tot 1950. Ook allerlei
oorlogsmaatregelen die het Kadaster troffen worden be-
schreven.

Aan het oorspronkelijke manuscript is zo weinig mogelijk
veranderd. Het is het boek van Van Riessen gebleven. De
illustraties zijn toegevoegd door de samenstellers. Als bij-
lage 2 is opgenomen het “In memoriam” dat het toenma-
lige hoofd van de directie Kadaster en Hypotheken, mr.
ir. S.M. Meelker, na het overlijden van Van Riessen op 7
januari 1963 plaatste in het Tijdschrift voor Kadaster en
Landmeetkunde. Als bijlage 5 is opgenomen een notitie
van Van Riessen die in een archief werd gevonden en die
Van Riessen in april 1946 heeft geschreven, toen hij nog
hypotheekbewaarder in Hoorn was. De notitie gaat over
zijn visie op de toekomst van het Kadaster. Al lezend
vind men verrassende dingen die ook thans nog actueel
zijn. In de terminologie van vandaag uitgedrukt zijn er

o.a. de volgende zaken in te vinden:
registratie van bodemgegevens, regis-
tratie bij het Kadaster van de waarde
van onroerende zaken, kenbaarheid
van ondergrondse leidingen, gebou-
wenregistratie, betere cultuuraandui-
ding in de kadastrale registratie, relatie
adres - perceel, kenbaarheid publiek-
rechtelijke beperkingen, pachterregis-
tratie, GBKN, Kadasterwet. Deze noti-
tie is geheel ongewijzigd
overgenomen, dus ook - in tegenstel-
ling tot de rest van het boek - in de
spelling van de jaren veertig uit de vo-
rige eeuw.

Een citaat uit het boek:

“Kolenschaarste
Door de kolenschaarste werden in de koude winter van
1941 op 1942 diverse voorschriften gegeven tot inperking
van de werktijd van het personeel. In maart en april 1942
waren de kantoren van de Belastingdienst op zaterdag en
maandag zelfs gesloten. De bewaringen, die voor het pu-
bliek geopend moesten blijven, kregen aanvankelijk op-
dracht op die dagen door het personeel bij toerbeurt de
dienst in de geringst mogelijke omvang gaande te hou-
den, doch bij besluit van de Secretaris-Generaal van 10
maart 1942, no. 183b, werden de bewaringen tot en met
27 april 1942 voor het publiek gesloten op zaterdag en
maandag. Van 1 november 1942 tot en met 24 april 1943
waren de hypotheekkantoren op zaterdag gesloten voor
het publiek krachtens besluit van de Secretaris-Generaal
van 28 oktober 1942. In die winter was de zomertijd op-
geheven.”

De publicatie bestaat uit 220 pagina’s en bevat diverse
historische foto’s en illustraties. De Stichting tot Bevor-
dering der Notariële Wetenschap kan vanwege haar bij-
zondere band met het kadaster aan lezers van  Ponder
dit boek aanbieden  voor de prijs van € 4,50 in plaats
van de normale prijs van € 9,90. U kunt het boek bestel-
len door € 4,50 en portokosten à € 3,00 tezamen € 7,50
over te maken op giro 554704 ten name van de Stich-
ting te Amsterdam o.v.v. boek Kadaster. Na ontvangst
van betaling zal het boek op het aangegeven adres wor-
den toegezonden. Natuurlijk is het ook mogelijk het
boek op de Stichting af te halen.

Z. Klaasse
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Historische ontwikkeling
van het Kadaster beschreven
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Onlangs is bij de Stichting tot Bevordering der Notariële
Wetenschap verschenen een rapport  getiteld: “Preposi-
tions pour un contrat de mariage Européen” onder lei-
ding van Franco Salerno Cardillo, notaris te Palermo.
Voor Nederland werd de bijdrage door Michiel Tomlow,
notaris te Heerlen, verzorgd.
Duitsland, Engeland/Wales, Frankrijk, Griekenland, Italië,
Polen, Roemenië en Zwitserland zijn de overige landen
waarvan het huwelijksgoederenrecht wordt beschreven.

Waarom een dergelijk rapport?
Het – even boeiende als ambitieuze – idee was het leve-
ren van een praktische bijdrage aan het ontwerpen van
een concept huwelijksvoorwaarden, dat van toepassing
kan zijn in alle lidstaten van de Europese Unie.
Het notariaat ziet zich door het steeds frequenter voorko-
men van huwelijken tussen mensen van verschillende
nationaliteit geplaatst voor de vraag welk recht op een
dergelijk huwelijk van toepassing is, en welk type huwe-
lijksvoorwaarden het best geadviseerd kan worden. Dit
speelt des te meer bij hen waarvan vermoed kan worden
dat hun huwelijksleven zich in belangrijke mate zal af-
spelen in een ander land dan dat waar de huwelijksvoor-
waarden zijn opgesteld.
Dit vraagstuk, dat een grote onzekerheid m.b.t. het toe-
passelijke huwelijksgoederenrecht met zich meebrengt,
zou in één klap opgelost zijn indien de mogelijkheid be-
stond van Europese huwelijksvoorwaarden.
Op heldere wijze wordt gesignaleerd dat de zeer uiteen-
lopende huwelijksvermogensregimes binnen Europa het
creëren van Europese huwelijksvoorwaarden niet alleen
lastig doch in feite onmogelijk maken.
Ter illustratie zij hier vermeld: Engeland/Wales kennen
überhaupt geen huwelijksvermogensrecht en Roemenië
kent slechts een verplicht wettelijk systeem waarvan niet
kan worden afgeweken. Huwelijksvoorwaarden kent
men daar dus niet.

Dergelijk uiteenlopende huwelijksgoederenregimes ma-
ken het in feite onmogelijk om Europese huwelijksvoor-
waarden te creëren zonder dat “Brussel” hiervoor moge-
lijkheden, zoals bij de Societas Europaea, geschapen
heeft.

Onmogelijk. Is dit dan een zinloos rapport? Zeker niet.
De practicus zal hierin veel interessants aantreffen, het
zal zijn IPR kennis aanscherpen en zijn kennis over het
wezen van het huwelijksgoederenrecht verbreden.
Zo is zeer boeiend om te lezen hoe verschillend in Euro-
pa over de, voor ons zo vanzelfsprekende, bescher-
mingsbepalingen ex art. 1:88 BW wordt gedacht. Enge-
land/Wales, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland
kennen dergelijke bepalingen, terwijl die in Duitsland,
Griekenland, Italië en Roemenië onbekend zijn.
De rapporten over de verschillende landen geven een

heldere uiteenzetting van het
daar geldende recht.

Onderhavig rapport is door
practici geschreven; problemen
worden gesignaleerd, dus oplos-
singen worden geboden. Naast
natuurlijk de vanzelfsprekende
wenselijkheid om tot een har-
monisatie van Europees huwe-
lijksvermogensrecht te komen
wordt de praktische oplossing
gegeven van een type huwelijks-
voorwaarden dat gebaseerd op
het nationale rechtsstelsel van de notaris tevens een uit-
leg van dat rechtsstelsel inhoudt: de aan- of afwezigheid
van beschermingsbepalingen worden expliciet vermeld,
de wijze van openbaarmaking van de huwelijksvoor-
waarden, de wijze van wijziging en de al dan niet daar-
toe vereiste formaliteiten. Dit alles opdat een buitenland-
se collega beter en sneller weet waar hij aan toe is als hij
buitenlandse huwelijksvoorwaarden onder ogen krijgt.
Dit CAUE rapport is voor de practicus in de grensover-
schrijdende familiepraktijk een aanrader.

M. R. Meijer

Unionrapporten
Prepositions pour un contrat de mariage Européen

La publicité foncière et le notaire

Dit in 2004/2005 voor de CAUE uitgegeven rapport werd
geschreven door een werkgroep onder leiding van de
Griekse notaris Marianna Papakiriakou. 
In deze rapportage komen de Europese kadastrale en
hypothecaire stelsels en de rol van de notaris daarbij ter
sprake. Uit deze inventarisatie blijkt hoeveel de diverse
stelsels van elkaar verschillen, zowel juridisch als tech-
nisch, waardoor een eenheid op dit gebied voorlopig
niet mogelijk zal zijn. Ook lijkt harmonisatie niet noodza-
kelijk, althans niet voor het bereiken van één Europese
hypothecaire markt, omdat de zekerheid in de vorm van
hypotheek beheerst zal blijven worden door het nationa-
le recht. Wel lijkt het nuttig om te komen tot een harmo-
nisatie van de technische uitwerking, zowel wat betreft
de juridische terminologie, als de wijze van verstrekking
van informatie. Hierbij lijkt ook wenselijk een versterkte
rol van het notariaat in die landen, waarin de notaris nog
geen belangrijke rol in het onroerend goed verkeer
speelt. 
Tenslotte verdient het EULIS-project (European Land In-
formation Service) alle aandacht; hierin dienen de Euro-
pese notarissen actief te participeren. 

A.A. van Velten
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In samenspraak met de vakgroep notariaat en het Gerard
Noodt Instituut van de Nijmeegse universiteit wordt op
vrijdag 27 januari 2006 in de aula van de Radboud Uni-
versiteit te Nijmegen een congres gehouden ter viering
van het vijfenvijftig jarig bestaan van de Stichting. 

Als thema voor het congres is gekozen voor:

DE ARS NOTARIATUS EN DE RECHTSWETENSCHAP
(dertiende tot twintigste eeuw)

09.45 – 10.15 Ontvangst 
10.15 – 10.30 Woord vooraf van de Voorzitter van de

Stichting
10.30 – 11.00 Dr. M.L.G. Oosterbosch

Notariaat en rechtsliteratuur in de 
Late Middeleeuwen

11.00 – 11.30 Prof. mr. A.Fl. Gehlen
Het notariaat en de Ars Notariatus 
in de zeventiende- en achttiende eeuw

11.30 – 12.00 Dr. B. Duinkerken
Ars Notariatus en rechtswetenschap: 
enige negentiende-eeuwse periodieken 
nader beschouwd

12.00 -  12.30 Debat n.a.v. de voordrachten onder 
leiding van de voorzitter van de 
ochtendzitting, Prof. mr. P.L. Nève

12.30 – 13.30 Lunchpauze

13.30 – 14.00 Prof. mr. A.A. van Velten
Rechtswetenschappelijke bijdragen van 
het Nederlandse notariaat aan het 
onroerend goed recht in de twintigste 
eeuw

14.00 - 14.30 Prof. mr. H.W. Heyman
Rechtswetenschappelijke bijdragen van 
het Nederlandse notariaat aan het 
huwelijksgoederen- en erfrecht in de 
twintigste eeuw

14.30 – 14.45 Thee/koffie pauze
14.45 – 15.15 Mr. B.C.M. Waaijer

Nederland ontwaakt!? 
Notariële bijdragen aan de ontwikkeling 
van het vennootschapsrecht in de 
twintigste eeuw

15.15 – 15.45 Debat n.a.v. de voordrachten onder 
leiding van de voorzitter van de
middagzitting, prof. mr. M.J.A. 
van Mourik

16.00 – 17.00   Borrel

Voor donateurs is deelname aan het symposium gratis;
niet-donateurs betalen € 30 en studenten € 15 (inclusief
lunch en borrel). 

De KNB kent in het kader van de permanente educatie
zes studiepunten toe voor het bijwonen van de gehele
dag.

U kunt zich opgeven: 
• bij de Stichting: lustrum@notarielestichting.nl
• bij het Gerard Noodt Instituut: c.coppens@jur.ru.nl

Lustrum

Komend voorjaar staan er vijftien le-
zingen op het programma. Zie voor
verdere informatie de bijgevoegde
brochure.

• 2 februari 
Mevr. mr. N. Idsinga
Fiscale actualiteiten voor het 
notariaat
• 16 februari 
Mr. E.W.J. Ebben
Boedelafwikkeling
• 9 maart 
Prof.mr. L.C.A.Verstappen,
mr. B.C.M Waaijer
Oplossingen voor notariële praktijk-
fouten
• 16 maart 
Mr.W. Louwman
Elektronisch inschrijven in de open-
bare registers

• 23 maart 
Mr. C.A. Kraan
Actualiteiten huwelijksvermogens-
recht
• 30 maart 
Mevr. mr. B. Bier
Ontwikkelingen binnen de kapitaal-
bescherming
• 6 april 
Prof. mr. M.J. van Mourik
Gemeenschap
• 13 april 
Mevr. prof. mr. I.J.F.A. Van Vijfeijken,
mevr. mr. S. de Wijkerslooth-Lhoëst
Algemeen nut beogende instellingen
• 20 april 
Prof. mr.A.L.G.A. Stille
Notarieel tuchtrecht
• 27 april 
Prof. mr. G.T.K. Meussen
Fiscale aspecten van personen-

vennootschappen
• 11 mei 
Mr M.C.Aarts
Projectontwikkeling
• 18 mei 
Mr. P. Klemann
Het toezicht op beleggings-
instellingen
• 8 juni 
Dr.W.M.A. Kalkman
Levensverzekeringsrecht en het 
notariaat
• 15 juni 
Mr B.M.E.M. Schols, mr. F.W.J.M. Schols
Quasi-erfrecht; civiel en fiscaal
• 22 juni 
Dr. H.J.B.M van der Linden
Cliënten van het notariaat: 
verleden, heden, toekomst

Postacademisch onderwijs
Eerste halfjaar 2006



Wanneer een Fonds op Naam een cultureel oogmerk heeft, is het Prins Bernhard Cultuurfonds een
vanzelfsprekende partner. Door het beheren van meer dan 170 Cultuurfondsen op Naam is de
expertise groot bij de behandeling van aanvragen, het toekennen van subsidies, het beheer van het
vermogen, het zorgen voor continuïteit. Ook het feit dat er geen kosten verbonden zijn aan beheer,
administratie en behandeling is een pré. Net zoals de verschillende mogelijkheden tot samen-
werking, waarbij de wensen van degene die het Cultuurfonds op Naam instelt uitgangspunt zijn.
Denk trouwens bij cultuur heel breed. Ook het natuurbehoud in Nederland valt er bijvoorbeeld
onder. Wilt u meer weten, kijk dan op www.cultuurfondsopnaam.nl of bel 020 – 5206130

Hoe uw cliënt
een mecenas wordt.

EenCultuurfondsopNaam.Voormeermensenweggelegd.




