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Het was een mooi feest, die 27ste januari, toen de Stich-
ting op de dag af vijfenvijftig jaar bestond. Vanuit de
gedachte “als de berg niet naar Mohammed komt, komt
Mohammed naar de berg” werd dit jubileum nu eens
niet in Amsterdam, maar in Nijmegen gevierd, op de
Radboud Universiteit. En inderdaad, de opkomst was
indrukwekkend, maar wellicht had dit enthousiasme
ook te maken met het thema van de dag “De Ars Nota-
riatus en de rechtswetenschap van de dertiende tot de
twintigste eeuw”. Na een woord vooraf van ondergete-
kende, kwamen onder de straffe leiding van (oud-)
hoogleraren Nève en Verstappen zes sprekers aan het
woord. Daarbij stond telkens centraal wat het notariaat
via wetenschap of praktijk in opeenvolgende perioden
en op verschillende rechtsgebieden heeft bijgedragen
aan de ontwikkeling van het recht. Hoe ver die notarië-
le bemoeienis met de rechtsontwikkeling reikte, kunt u
dit najaar nalezen in een extra deel van de serie Ars Notariatus.
Het bestuur van de Stichting is de Radboud Universiteit, in het bijzonder het Gerard Noodt Instituut in de persoon van
prof. dr. E.C. Coppens en de vakgroep notariaat, erkentelijk voor haar ondersteuning bij de organisatie van het lustrum
en voor de geboden gastvrijheid.

Sinds de publicatie van de vorige Ponder heeft zich nog een heuglijk feit voorgedaan. De Stichting heeft aan de Univer-
siteit van Amsterdam een bijzondere leerstoel Huwelijksvermogens- en erfrecht kunnen instellen en daarop is op 13
april j.l. de benoeming van mr. A.L.G.A. Stille, vice-president van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage en onder meer lid
van de Raad van Toezicht van de Stichting, goedgekeurd. Het idee voor deze bijzondere leerstoel was gerezen bij de
vakgroep notariaat van de UvA. Bij hun opleiding notarieel recht - met ongeveer 30 afstudeerders per jaar een betrek-
kelijk kleine studierichting - bleek al jaren vooral de docentenbezetting van de mastervakken erg krap. Versterking op
hooglerarenniveau op het gebied van het huwelijksvermogens- en erfrecht was dan ook haast noodzakelijk en de vak-
groep deed daarvoor een beroep op de Stichting. Vooruitlopend op een beslissing over de instelling van de bijzondere
leerstoel en op zijn eventuele benoeming was de heer Stille zo vriendelijk al met ingang van 1 september 2004 als gast-
hoogleraar huwelijksvermogens- en erfrecht op te treden.
Zijn benoeming maakt nu voorlopig de stand gelijk: aan allebei de Amsterdamse universiteiten, de UvA en de VU, zijn
namens de Stichting twee bijzondere leerstoelen ingesteld. Dat dit zich allemaal in de hoofdstad afspeelt, is min of meer
toeval. In principe is de Stichting bereid tot vestiging van een bijzondere leerstoel daar waar een hiaat in de notariële
opleiding dreigt te ontstaan, of dat nu in Amsterdam is of bij een van de andere universiteiten met een notariële stu-
dierichting.

Tot slot wens ik u veel plezier met de huidige Ponder toe.

J.J.A. de Groot
Voorzitter

Ten Geleide

De Stichting is wegens zomervakantie de laatste twee weken van juli, vanaf vrijdagavond
de 14de tot en met maandag de 31ste, gesloten. 

Openingswoord op 27 januari
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Op 2 maart jl. werd het afscheid van
notaris Lei Schröder en zijn opvolging
door Sander Wiggers opgeluisterd met
een tentoonstelling die de Stichting op
verzoek van hun kantoor DLA Schut-
Grosheide samenstelde. Als leidraad
voor deze expositie werd gekozen
voor de hebzucht. Die domineerde na-
melijk in de collectierubrieken “Testa-
ment” en “Huwelijk”, die al opnieuw
waren geregistreerd en zodoende voor
uitlening beschikbaar waren. Maar de-
ze menselijke zwakheid was wat de
verzameling betreft niet compleet zon-
der enige stukken uit de rubriek “Nota-
ris”. Daaruit licht ik hier een prent van
Honoré Daumier die, dankzij alle nieu-
we informatie waartoe het wereldwijde
web zo gemakkelijk toegang geeft, een
aanzienlijke opwaardering kreeg.
De litho “Robert Macaire Notaire” is
ooit vanwege zijn titel in de collectie
van de Stichting beland, maar zijn
voorstelling past nauwelijks in ons no-
tarieel referentiekader. Alleen al het in-
terieur dat daarop te zien is, doet niet
bepaald aan een kantoor denken. Op
de achterwand hangen affiches waarop hoogwaardige fi-
nanciële producten worden aangeboden en met de leun-
stoel, naast het met een kleed bedekte tafeltje, houdt de
inrichting het midden tussen die van een winkel en een
woonhuis. Aan deze tweespalt draagt ook de man in de
stoel bij. Gezien zijn prominentie in de voorstelling en de
boeken en papieren op het tafeltje moet hij de notaris
zijn, maar hij is heel huiselijk in sjamberloek gekleed.
De onzekerheid over de duiding van deze voorstelling is
begrijpelijk, want in het Frankrijk van  Daumier zag voor-
al het Parijse notariaat er heel anders uit. Bovendien
hield het Franse notariaat zich vaak bezig met wat wij
onder bancaire zaken zouden scharen. De geconstateer-
de dualiteit kan echter ook voortkomen uit het feit dat
Robert Macaire geen bestaand persoon was maar een to-
neelfiguur. Een jaar na het verbod op de opvoering van
het toneelstuk zette Daumier hem in om de witteboor-
dencriminaliteit aan de kaak te stellen. Daarbij vormde
hij deze verpersoonlijking van alles wat vooral in de poli-
tiek vies en voos was, samen met zijn vaste aangever
Bertrand, om tot een zakenman die het telkens in een
ander achtenswaardig beroep niet zo nauw nam. De 101
prenten die zo tot stand kwamen, werden door Philipon,
die ze tot 1839 in de serie “Caricaturana” in zijn blad “Le
Charivari” publiceerde, steeds van een passend onder-
schrift voorzien.
Voor ons begrip van de in 1836 verschenen Robert Maca-
ire Notaire is het onderschrift onontbeerlijk, want waar-

om zit de notaris er zo uit het veld geslagen bij? En waar-
om kijkt hij zo bezorgd, om niet te zeggen wanhopig?
Het antwoord wordt daarin gegeven door Bertrand die
de notaris heel schijnheilig, want met de blik op het pla-
fond gericht, naar de mond praat door te zeggen dat de
Maatschappij dankbaar zou moeten zijn voor zijn creati-
viteit op het financiële vlak, maar dat hij integendeel
wordt belasterd. Men houdt hem voor een pummel!
Met deze uitspraak en het onvertaalbare woordgrapje
daarin draagt dit onderschrift bij aan de geestigheid van
de voorstelling, maar dat wil niet zeggen dat Daumier het
in zijn aanklacht niet alleen afkon. De pummeligheid van
de notaris brengt hij over via de consequent spiegelbeel-
dige schrijfwijze van de hoofdletter “N” op de affiches,
zijn onbetrouwbaarheid behalve in het woordgebruik
daarop – “frimes” zijn nepproducten en “bénéfices anti-
chippés” zoiets als niet te jatten winsten – in Bertrands
houding. Met de armen voor de borst maakt die kenbaar
zich niet met de notaris in te laten. Maar het effectiefst
was de kunstenaar in de manier waarop hij de voor-
naamste drijfveer van deze professional zichtbaar maakt.
Zijn fraai gedecoreerde kamerjas gold destijds als het te-
ken voor de belustheid op geld.

Marianne Eisma                                                                     
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Verlijden, verleed, verleden
De hebzucht
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Van jongs af aan tot vlak voor haar dood hanteerde prin-
ses en later koningin Wilhelmina met veel inzet potlood,
krijt en penseel. Bij de inventarisatie van haar kunstzin-
nig oeuvre opgemaakt vlak na haar overlijden in 1962
telde men maar liefst 1018 items, beginnende met studies
van paarden, honden en een enkele huzaar, tot de grote
krijttekening van een rotsformatie aan zee bij Raftsund
op de Lofoten die zij op 82-jarige leeftijd vervaardigde
enkele maanden voor haar overlijden. Deze schilderach-
tige plek was haar lief; nadat zij hier al in 1928 tijdens
een vakantie met haar moeder was geweest, kwam ze er
in 1953 terug om er te genieten van dit type fjordenland-
schap dat zij zo vaak op het doek vastlegde. De natuur
als goddelijke schepping was de belangrijkste inspiratie-
bron voor haar kunstzinnige activiteiten. Voorzien van
een behoorlijk groot talent, dat geschraagd werd door ja-
renlang onderwijs tijdens en na haar jeugdjaren en daar-
enboven versterkt werd door ambitie en een tomeloze
inzet, wist de koningin zich een plaats te verwerven tot
de beste amateurs van ons land. 
In Sir Winston Churchill had zij een artistieke evenknie.
Als Kerstgeschenk zond hij eind 1948 aan de dat jaar te-
ruggetreden vorstin een exemplaar van zijn zo juist ver-
schenen essay Painting as a Pastime. Hierin stelde de
Engelse staatsman dat schilderen voor mensen die gedu-
rende langere tijd een loodzware verantwoordelijkheid
dragen, een prima ontspanningstherapie is. Maar ze
moesten het dan wel blijven zien als een hobby zonder
al te grote ambities aan de dag te leggen: We cannot as-
pire to masterpieces. We may content ourselves with a
joy ride in a paint-box. In haar bedankbriefje van 25 ja-
nuari 1949 geeft de prinses aan inmiddels weer meer tijd
te kunnen besteden aan haar geliefde hobby: I am wor-
king hard too, having leisure now, I can give all the ti-
me and thought I wish to my paint and brushes. Maar
over een ‘joy ride in a paint-box’ zou zij niet gauw spre-
ken. Daarvoor nam ze haar
hobby te serieus op. Het was
voor haar niet alleen ontspan-
ning maar evenzeer inspan-
ning. Mislukkingen, strenge
leermeesters, weerbarstige
composities en weer en wind
werden keer op keer getrot-
seerd om een compositie op
het doek te krijgen die haar
goedkeuring kon wegdragen. 
Het oeuvre van koningin Wil-
helmina behoort tot de best ge-
documenteerde die ik ken. Dat
danken we aan het gegeven
dat de schilderende vorstin een
echte briefschrijfster was; we-
kelijks informeerde deze be-
woonster van paleis Het Loo

haar moeder te Soestdijk
– en later haar dochter
en schoonzoon aldaar –
over haar dagelijkse
werkzaamheden waaron-
der vele malen over het
schilderen en tekenen.
Ook gebeurde dat vanaf
haar vakantieadressen in
bergachtige – en dus
voor haar schilderachtige
– streken, zoals er zich
ook gedurende vijf oor-
logsjaren een geregelde correspondentie ontspon tussen
Londen en Ottawa. De vele honderden brieven die van
haar zijn nagelaten getuigen menig maal van de strijd die
ze leverde met verf, penseel en weergoden. Zo tijdens
een wintervakantie te Oberstdorf ;

16 februari 1930
Vanmorgen werd ik bij storm wakker. Toen het licht
werd zag ik dat er een nieuw pak sneeuw gevallen was
en nog aan het vallen – groot was de vreugde; ik klom
vanmorgen mijn slee trekkend den berg op op weg naar
Christle See tot ik de hoogte bereikte en ging aldaar
schilderen, de sneeuwjacht en kouden wind trotsee-
rend. In een ommezien was mijn doos penseelen en pa-
let vol sneeuw en deze vroor dadelijk vast aan mijn pa-
let. Driekwart uur hield ik den strijd tegen de elementen
vol. Mijn doek dreigde buitendien steeds in m’n palet
gewaaid te worden. Toch kwam er een aardig resultaat
van de samenstelling verf en sneeuw op het doek. Ik
hoop dat de sneeuw niet gaat smelten vóór het stuk
droog is, anders!

Het omvangrijke en bewonderenswaardige oeuvre dat de
koningin-kunstenares naliet
werd door haar dochter gelega-
teerd aan de Stichting Histori-
sche Verzamelingen van het
Huis Oranje-Nassau. Deze stich-
ting heeft het mogelijk gemaakt
dat op het Nationaal Museum
Paleis Het Loo tot 3 september
aanstaande een prachtig vorm-
gegeven tentoonstelling valt te
bezichtigen van de ontwikkeling
van koningin Wilhelmina als
kunstenares aan de hand van ve-
le schetsen, tekeningen, schilde-
rijen, haar schildersuitrusting en
dergelijke zaken meer.

Ph. Maarschalkerweerd

Uit het archief
a joy ride in a paint-box 

Een koninklijk legaat

Narcissen, 1941
“Vanmorgen genoot ik van de witte narcissen

met donkere harten, die hier zoo wat wild onder
de boomen op ’t gras staan” (Wilhelmina aan

haar dochter te Ottawa, 11 mei 1941).

Voor het schilderen bij minder mooi
weer beschikte koningin Wilhelmina
vanaf 1909 over een tot  “schilderwa-

gen” omgebouwde woonwagen.
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Er zegretario de Piazza Montanara (19 dicembre 1832)

Signori, chi vò scrive a la regazza
venghino ch’io ciò qua lettre stupenne.
Qua si tiè carta bona e bone penne,
e l’inchiostro il più mejo de la piazza.

Qua gnisuno, signori, si strapazza.
Le lettre già sò fatte coll’N.N.  
Basta mettérci il nome, e in un ammenne
chi ha prescia d’aspettà qua si sbarazza.

Io ciò lettre dipinte e tutte belle.
C’è il core co la frezza e co la fiamma:
C’è il zole co la luna e co le stelle.

Quant’al prezzo, tra noi ci accomodamo:
quant’a scrive, io so scrive a sottogamma:
dunque avanti, signori: andiamo, andiamo.

De schrijver van Piazza Montanara1 (19 december 1832)

Hé, mannen, wie zijn meisje wil verwenne
met een perfecte brief, die moet hier zijn.
Ik heb hier goed papier en goeie penne
en inkt, de allerbeste van het plein.

Geen greintje oponthoud, geen centje pijn!
Omdat de brieven al geschreven benne,
is het genoeg dat je op deze lijn 
je naam invult, dan kan je verder renne. 

Ik heb ook fraai geïllustreerd papier:
een brandend hart met pijl erdoor, en hier:
de maan en sterren in het zonnegloren.

We worden het wel eens over de prijs.
Heus, ik schrijf prachtig en spelenderwijs.
Dus kom maar verder, mannen, kom naar voren.

Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863) schreef 2279 son-
netten in het Romanesco, de taal van het plebs van Ro-
me. De gedichten gaan over alle aspecten van het
(volks)leven. Zij zijn pas na zijn dood uitgegeven. Tij-
dens zijn leven wilde Belli ze uit angst voor de censuur
niet publiceren, omdat ze veel kritiek op de overheid in
de reactionaire Pauselijke Staat en ook scabreuze teksten
bevatten. 

Het Romanesco onderscheidt zich onder andere in mor-
fologie en woordenschat tamelijk sterk van het Italiaans.
Het onderhavige sonnet is in die zin bijzonder, dat het,
behalve de gebruikelijke dialectvormen en –woorden,
ook plechtige taal bevat, waarmee de schrijver kennelijk
zijn “publiek” wil imponeren. In de vertaling wordt ge-
tracht van beide aspecten een indruk te geven. 

1 Dit levendige volksplein lag naast het theater van Marcellus. Het is verdwenen bij de aanleg van de huidige Via del Teatro di Marcello omstreeks 1930.

2 Deze ets uit de collectie van de Stichting was voor Arthur Hartkamp aanleiding naast de vele sonnetten van Belli die hij al vertaald had, ook het sonnet “de schrijver

van Piazza Montanara” te vertalen. De redactie is hem daar dankbaar voor. Ook al hebben sonnet en ets   onderwerp, titel en plein gemeen, toch gaat het hier niet om

een zuivere illustratie van het gedicht. De schrijver van Belli richt zich expliciet tot mannen en die van Pinelli schrijft voor een vrouw. (noot van de redactie)

Handgekleurde ets van een schrijver op de Piazza Montanara 
te Rome door Bartolomeo Pinelli (1781-1835)2

Terracotta beeldje van een schrijver

Giuseppe Gioachino Belli,
Sonetti romaneschi

vertaald en van een toelichting voorzien door Arthur Hartkamp
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Makelaars Comptoir 
Dit fraaie, van een renaissancegevel voorziene pand, ge-
legen aan de Nieuwezijds Voorburgwal 75 te Amsterdam,
is in 1634 gebouwd voor rekening van het Makelaers Gil-
de waarin de toenmalige handelaars in cacao waren ver-
enigd. Het kadaster vermeldde in 2002 als eigenaar de
“Commissarissen van het Makelaarskantoor Amster-
dam”. 
Over de verkrijging van de grond in 1613 met de oor-
spronkelijke opstal door het (toen rechtspersoonlijkheid
bezittende) gilde bestond geen twijfel; over het gilde zèlf
en over de kadastrale tenaamstelling des te meer. Im-
mers, bij KB van 23 oktober 1818 werden alle gilden (de-
finitief) opgeheven, terwijl bij KB van 26 juli 1820 vervol-
gens is bepaald dat de bestuurders van de voormalige
gilden alle eigendommen daarvan ter beschikking van
het desbetreffende gemeentebestuur dienden te stellen.
Kennelijk was hier een afwijkende regeling getroffen.
Een toelichting door de waarnemend directeur van de
sector Algemeen bestuur van de gemeente (tevens q.q.
de Administrateur der Gildefondsen), kennisneming van
een tweetal door de Commissarissen van het voormalige
makelaarsgilde uitgegeven boekwerken Geschiedenis
van het Makelaarsgild te Amsterdam 1578-1933 (1933)
en De inventaris van ’t Makelaars Comptoir (1962), als-
mede bestudering van het naslagwerk van I.M. van Eeg-
hen Inventarissen der archieven van de gilden en van
het Brouwersgilde (1951) leerden het volgende:  
Bij besluit van de gemeente Amsterdam d.d. 15 juni 1854
werd het Makelaers Gilde geacht onder de regeling van
laatstvermeld KB te vallen, terwijl op verzoek van de zo-
genaamde Commissarissen (eerder genaamd: Overlie-
den) als beheerders van het Makelaers Gilde aan hen
door het college van Burgemeester en Wethouders van

de gemeente ontslag werd verleend, waarna zij de titel
kregen van “Commissarissen administrerende de bezittin-
gen en inkomsten van het voormalig Makelaers Gilde.”
Deze Commissarissen werden voortaan door het stedelij-
ke College benoemd en ontslagen, terwijl het hun taak
werd om, onder toezicht van het College, het beheer
over het vermogen van het voormalige Makelaers Gilde
te voeren. Er was in 2002 nog één Commissaris over en
de gemeente stond er voor in dat deze de enig resteren-
de Commissaris was. 
Uit het vorenstaande blijkt dat deze Commissaris en de
gemeente tezamen bevoegd waren om over het monu-
ment te beschikken en dit te leveren aan derden of ten
behoeve van derden beperkte rechten daarop te vesti-
gen. 
In de op 22 oktober 2002 gepasseerde akte, waarbij uit-
voering werd gegeven aan een driepartijenovereen-
komst, trad aan verkopers zijde derhalve op de overge-
bleven Commissaris administrerende de bezittingen en
inkomsten van het voormalige Makelaers Gilde, mede in
hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van de bur-
gemeester van Amsterdam. Hendrick de Keyser werd
eeuwigdurend erfpachter (zonder canonverplichting),
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Drie bijzondere aanwinsten 
van Vereniging 

Hendrick de Keyser (I)
De Amsterdamse Vereniging Hendrick de Keyser werd
opgericht in 1918 en deze heeft, kort gezegd, tot doel het
verkrijgen en vervolgens bewaren en beheren van bijzon-
dere onroerende goederen die in Nederland zijn gelegen.
Sedert haar ontstaan heeft de vereniging tal van panden
geschonken gekregen of verworven en de aankopen gaan
nog steeds door, vaak gesteund door belangrijke spon-
soren, waarna restauratie volgt met hulp van contribu-
ties, giften, legaten, erfstellingen en overheidssubsidies. 
Bij het voorbereiden van een overdrachtsakte blijkt soms,
dat de juridische voorgeschiedenis van een pand niet al-
tijd even duidelijk is, zodat aanvullend archiefonderzoek
nodig wordt, teneinde tot een onaantastbare eigendom
voor Hendrick de Keyser te komen. Hieronder volgen en-
kele voorbeelden van recente onderzoekingen.

‘t Makelaers Comptoir
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terwijl de bloot eigendom onder opschortende voorwaar-
de van het overlijden van de Commissaris kwam te be-
rusten bij de gemeente Amsterdam, zodat na diens ver-
scheiden een definitief einde zal zijn gekomen aan dit
onvermoede restant van het oud-Hollandse gildenwezen.

Het fraaie Comptoir is inmiddels gerestaureerd. De enige
overgebleven andere gildenhuizen in Amsterdam zijn het
Korenmetershuisje en het Wijnkopersgildehuis, dat al in
1947 eigendom werd van Hendrick de Keyser. 

Campveerse Toren
De Campveerse Toren is idyllisch gelegen aan het Veerse
meer, bij de ingang van de oude vissershaven. Van oor-
sprong is het een vestingwerk en het kadaster gaf als
enig eigenaar de gemeente Veere op, zodat uitvoering
van een door die gemeente met Hendrick de Keyser aan-
gegane koopovereenkomst (voor een symbolische koop-
prijs van één euro) eenvoudig leek. 
De vraag rees echter, of de gemeente wel tot overdracht
gerechtigd was, omdat destijds bij de verkrijging (vele
eeuwen geleden) wellicht was bepaald dat verkoop niet
zou zijn toegestaan. Archiefonderzoek was derhalve ook
in dit geval nodig, te meer omdat bekend was dat Gede-
puteerde Staten (GS) ruim een eeuw tevoren om nog on-
bekende redenen een toen verrichte verkoop hadden te-
ruggedraaid.
De toren bleek door de gemeente bij een oorkonde hou-
dende een overeenkomst tussen de Heer en de Stad over
o.a. de fortificatie– en stadswerken d.d. 23 december
1553 verkregen te zijn van de Heer van Beveren (Maxi-
miliaan van Bourgondië). In deze oorkonde was vastge-
legd dat de Heer en de Stad een overeenkomst waren
aangegaan inhoudende onder meer een aantal onder-
houdsverplichtingen van fortificaties voor een beperkte
tijd (“gedurende tleven van mijn genadigen heer maer
niet langer”) en belastinginkomsten voor de stad voor al-
tijd (“ten eeuwegen dagen”). 
Dit laatste was ook van toepassing op de overdracht van
de (door de stad bekostigde) Campveerse Toren, die
voor altijd (“ten eeuwegen dagen”) eigendom van de
stad zou zijn, onder de verplichting deze te verhuren aan
de bewoner (Laureijs Bakens) en na diens dood aan een
persoon “die mijnen heere aengename zijn sal”. Dit is
geen vervreemdingsverbod, terwijl de verhuurbeperking
is geëindigd – zo mag men aannemen – met de dood van
Maximiliaan. 
Voor alle zekerheid werd de mening gevraagd van F.C.J.
Ketelaar, gepromoveerd op oude zakelijke rechten en
thans hoogleraar aan de UvA, die antwoordde: 

“Door de zin waarin de woorden ten eewegen dagen in

zijn verband te lezen is duidelijk dat het hier niet aan een

schenking verbonden verbod tot vervreemding betreft,

maar een vaststelling van de onherroepelijke afstand van

eigendomsrechten door de heer van Veere.”

Restte een antwoord op de vraag om welke reden des-
tijds GS een vorige transactie hadden teruggedraaid, van
welke beslissing de gemeente in beroep was gegaan,
hetgeen echter was afgewezen bij KB van 27 juli 1900. 
Het bleek een verkoop bij inschrijving te betreffen, waar-
bij een particulier (J.J. van Beveren) optrad als de hoog-
ste inschrijver. Hierbij dient te worden aangetekend, dat
vroeger voor alle raadsbesluiten inzake (onder meer) de
verkoop van onroerende zaken goedkeuring van GS was
vereist. 
De goedkeuring bleek in dit geval niet te zijn verleend
omdat de toren onoverdraagbaar zou zijn, maar omdat
men vreesde dat een particulier een gebouw als het on-
derhavige niet goed zou onderhouden:

“dat in het bijzonder in Veere voor het ongeschonden be-

houd van een gebouw als de Campveerschen Toren moet

worden gewaakt” 

waarbij dient te worden opgemerkt dat er toen nog geen
Monumentenwet bestond.
Kortom, niets belette thans een onaantastbare overdracht
en deze vond plaats in de grote zaal van het in de toren
gevestigde restaurant op 8 december 2005. Daarna kon
de overeengekomen restauratie beginnen. Naar verwach-
ting zal de toren thans  “ten eewegen dagen” eigendom
van Hendrick de Keyser blijven.

(slot volgt)

A.A. van Velten     

Campveerse Toren
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E
Wet op het notarisambt
Er zijn verschillende redenen waarom de notaris leesbare
akten zou moeten opmaken. In de eerste plaats moet hij
dit doen omdat het in de wet staat. Artikel 41 lid 1 aanhef
en onder a van de nieuwe Wet op het notarisambt be-
paalt dat een akte goed leesbaar moet zijn. Deze bepa-
ling doet de vraag rijzen wat wij onder de term ‘leesbaar’
moeten verstaan. De Van Dale geeft twee betekenissen: 

- gelezen, ontcijferd kunnende 
worden en 

- aangenaam of gemakkelijk om te 
lezen. 

Welke betekenis de wetgever voor ogen heeft gehad,
heb ik niet kunnen achterhalen. De Memorie van Toe-
lichting van de nieuwe wet vermeldt slechts dat de tekst
letterlijk is overgenomen uit de oude wet, van de oude
wet heb ik geen Memorie van Toelichting kunnen vin-
den. Wellicht bedoelde de wetgever dat de ‘kleine letter-
tjes’ niet te klein mogen uitvallen of dat de notaris netjes
moet schrijven. Het is ook mogelijk dat de wetgever de
tweede betekenis voor ogen heeft gehad. Deze betekenis
heb ik in mijn onderzoek ook gehanteerd. De leesbaar-
heid wordt door verschillende factoren bepaald, zoals de
zinsstructuur, de lengte van en het aantal woorden per
zin, de complexiteit van de gebruikte woorden, de vorm-
geving van de tekst, het type tekst en de condities waar-
onder de tekst wordt gelezen.

Rechtszekerheid
Het is aannemelijk dat de wetgever deze betekenis voor
ogen heeft gehad. Eén van de redenen waarom de wet-
gever in sommige gevallen een notariële akte verplicht
stelt, is dat hierdoor de rechtszekerheid van de burger
wordt beschermd. Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in
dat de burger niet in onzekerheid mag verkeren over de

rechtsgevolgen van de overeenkomst. Daaruit vloeit,
mijns inziens, voort dat de tekst van de akte helder moet
zijn geformuleerd en begrijpelijk moet zijn voor de bur-
ger. 
Sommige notarissen zullen zich nu wellicht beroepen op
hun ‘Belehrungspflicht’: zij leggen hun klant mondeling,
of in een bijgevoegde brief uit wat er in de akte staat en
verzekeren zich er zo van dat de klant begrijpt wat hij
ondertekent. De noodzaak om een leesbare akte te ma-
ken zou hierdoor minder groot zijn. De klant is in dat ge-
val echter afhankelijk van het vertrouwen dat hij in de
notaris stelt. 
Notarissen, dokters, leraren en agenten zijn voorbeelden
van beroepsgroepen die dit vertrouwen lang hebben ge-
kregen op grond van de status van hun beroep. De waar-
de die deze beroepsgroepen zelf aan hun status hechten
komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in een reclamespot,
die op dit moment regelmatig op televisie te zien is. In
deze spot legt een kandidaat-notaris plechtig de eed af,
waarmee wordt benadrukt dat de notaris betrouwbaar is
en dat het beroep van notaris een speciale opleiding ver-
eist. Onderzoek van Van Ruler (2005) toont echter aan
dat het vertrouwen dat de klant in de professional stelt,
uitsluitend op basis van zijn status, in de afgelopen dertig
jaar is afgenomen. De klant is minder gevoelig voor sta-
tus en beoordeelt de notaris op zijn kwaliteiten. 
Een leesbare akte stelt de klant in staat om de kwaliteit
ervan te beoordelen, omdat hij deze beter begrijpt. De
notaris vergroot bovendien de rechtszekerheid van de
klant. Daarom moet de notaris leesbare akten maken. 

Concurrentievoordeel
De laatste reden waarom de notaris leesbare akten zou
moeten maken is dat dit een concurrentievoordeel zou
kunnen opleveren voor de notaris. De nieuwe Wet op
het notarisambt benadrukt de positie van de notaris als
ondernemer en dwingt de notaris om zich als zodanig te
gedragen. De notaris moet, in de hoedanigheid van on-
dernemer, proberen om de klant aan zich te binden. On-
derzoek van het CPB in 2005 toonde aan dat klanten van
de notaris het minst tevreden zijn over de parkeermoge-
lijkheden bij het notariskantoor en over de leesbaarheid
van de akten (Nahuis en Noailly 2005).
Het vergroten van de leesbaarheid van de akten is dan
ook een manier om tegemoet te komen aan de wensen
van de klant en is vaak eenvoudiger te realiseren dan het
vermeerderen van het aantal parkeerplaatsen.

Notaris: maak akten leesbaar!
De wet op het notarisambt schrijft voor dat akten lees-
baar moeten zijn. De notaris, die zich hier niet aan
houdt, handelt in strijd met de wet! 

Notariële akten zijn berucht om hun archaïsche woordge-
bruik en ingewikkelde zinsbouw. Maar het kan ook an-
ders. Het is relatief eenvoudig om de tekst van de akte toe-
gankelijker te maken zonder daarbij aan juridische
geldigheid in te boeten. Ik heb onderzocht of een leesbare
notariële akte leidt tot een beter begrip, een hogere waar-
dering en een kritischer houding van de lezer ten opzich-
te van de akte. De belangrijkste aanbeveling uit mijn on-
derzoek naar de effecten van leesbaarheid van de
notariële akte luidt: maak akten leesbaar! 
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De akte
Ik heb nu drie redenen gegeven waarom de notaris lees-
bare akten zou moeten opstellen. Ik heb het echter nog
niet gehad over de wijze waarop de notaris dit kan doen
en wat de effecten zijn van een leesbare akte. Daar kom
ik nu op.
Voor mijn onderzoek heb ik twee akten van levering van
onroerend goed samengesteld, die inhoudelijk identiek
zijn, maar verschillen in leesbaarheid. Voor de leesbare
akte heb ik het standaardmodel van notariskantoor Van
Grafhorst en Van Buitenen als voorbeeld gebruikt. Dit
kantoor verlijdt al meer dan twintig jaar leesbare akten. 
In vergelijking met de traditionele akte valt op dat de
moderne akte zich kenmerkt door een goed gebruik van
tekstaanduiders, modern taalgebruik en korte zinnen.
Ouderwetse woorden als are, sedert en ten kantore van
zijn in de moderne akte vervangen door honderd vier-
kante meter, sinds en op het kantoor van. Daarnaast kent
de traditionele akte een ingewikkelder zinsbouw door
het veelvuldig gebruik van voorzetselconstructies, nomi-
natiefconstructies en tangconstructies. 
De volgende bepalingen illustreren het verschil tussen de
traditionele en de moderne akte. Daarbij merk ik op dat
hoewel de akten op het niveau van de hele tekst inhou-
delijk aan elkaar gelijk zijn, de akten op alineaniveau uit-
een kunnen lopen. 

De lezer
Het verlijden van leesbare akten heeft voor een notaris
alleen zin als de lezer deze akte ook daadwerkelijk beter
begrijpt en hoger waardeert. Om te onderzoeken of dat
zo is heb ik een versie van de moderne akte van levering
van onroerend goed laten lezen aan een groep van 47 le-
zers (met en zonder ervaring in het kopen van een huis).
52 lezers met vergelijkbare kenmerken kregen de tradi-
tionele versie te lezen. 
Vervolgens is het begrip van, de waardering voor en de
kritische houding ten opzichte van de akte vastgesteld.
Het begrip is gemeten met een aantal kennis- en begrips-
vragen over de gelezen tekst. De waardering is gemeten
met een aantal beoordelingsvragen. De kritische houding
is gemeten door de lezer vragen te laten stellen aan de
(fictieve) notaris, die de akten heeft opgesteld, over de
inhoud van de akte en door de lezer te laten beoordelen
of de benodigde informatie in de akte was vermeld. 

Daarnaast is gekeken naar de persoonlijke kenmerken
van de lezer. Persoonlijke eigenschappen van lezers zou-
den van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de
akten. De motivatie van de lezer bepaalt de wijze waarop
een boodschap wordt verwerkt: centraal of oppervlakkig

Kleurpotloodtekening van een akte van twee fictieve 
Amsterdamse notarissen met een uitsnede uit het toenmalige logo

van de KNB door Rij van Alphen en Gieb van Enckevort, 1988

Traditionele akte:
Verkoper staat ervoor in, dat hij aan koper al die in-
lichtingen heeft verschaft, die ter kennis van koper be-
horen te worden gebracht, met dien verstande dat in-
lichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of
uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor
zover een dergelijk onderzoek naar de geldende ver-
keersopvattingen van koper verlangd worden, door
verkoper niet behoeven te worden verstrekt.

Moderne akte:
De verkopende partij garandeert aan de kopende partij
alle informatie over het verkochte registergoed te heb-
ben gegeven, die ter kennis van de kopende partij be-
hoort te worden gebracht.

Traditionele akte:
De gebruikseenheid wordt aan koper afgeleverd in de
staat waarin het zich heden bevindt, en wordt door ko-
per in die staat aanvaard, anders dan door toedoen
van de koper en behoudens normale slijtage sedert het
tijdstip van ondertekening van de koopovereenkomst.

Moderne  akte:
De verkopende partij levert het overgedragen register-
goed in de staat, waarin het zich vandaag bevindt, ge-
heel ontruimd, vrij van huur en andere gebruiksrech-
ten. De verkopende partij heeft geen verandering aan
het verkochte registergoed aangebracht na het tot-
standkomen van de koopovereenkomst.
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(Petty en Cacioppo 1986). De motivatie van de respon-
denten is vastgesteld voordat de akte werd gelezen.
De motivatie wordt bepaald door drie kenmerken: de
need for cognition, de betrokkenheid en het vermogen
tot informatieverwerking. Een hoge need for cognition,
of wel de individuele, persoonlijke neiging tot nadenken,
leidt ertoe dat de lezer de boodschap graag goed wil be-
grijpen. Deze lezer verwerkt de tekst centraal en leest de
akte kritisch. Hetzelfde geldt voor lezers met een hoge
betrokkenheid. Het vermogen tot informatieverwerking
is ondermeer afhankelijk van het aantal malen dat de le-
zer een huis heeft verkocht of gekocht. Naarmate het
vermogen daalt, zal ook het begrip van de akte dalen. De
moeilijkheidsgraad van de akte speelt hierbij een rol: bij
een moeilijk leesbare akte heeft de lezer meer vermogen
nodig om de akte centraal te kunnen verwerken. 

De uitkomst van het onderzoek
Vooraf luidde de verwachte uitkomst van het onderzoek
dat gemotiveerde lezers hoger zouden scoren op begrip,
waardering en kritische houding. De werkelijke uitkomst
was anders. Het onderzoek toonde duidelijk aan dat, on-
geacht de motivatie van de lezer, een vergroting van de
leesbaarheid leidt tot een beter begrip en een hogere
waardering. De persoonlijke kenmerken van de lezer
blijken dus geen rol te spelen in het begrip van en de
waardering voor de akte. De betrokkenheid en de need
for cognition hebben geen invloed op begrip en waarde-
ring. Wel blijkt dat het vermogen tot informatieverwer-
king enig invloed heeft op het begrip. 
De leesbaarheid van de akte blijkt de belangrijkste factor
te zijn voor het begrip van en de waardering voor de ak-
te. Dat betekent dat het voor de notaris, die zijn klanten
tevreden wil stellen, altijd nuttig is om leesbare akten op
te maken. 

Aanbeveling
De uitkomst van mijn onderzoek rechtvaardigt de vol-
gende aanbeveling: maak akten leesbaar! Onderzoek van
het CPB toonde aan dat de klant niet tevreden is over de
leesbaarheid van akten. De notaris wordt door de nieu-
we Wet op het notarisambt gedwongen om zich als on-
dernemer te gedragen en daar hoort bij dat de notaris
zich moet inspannen om de klant tevreden te houden en
aan zich te binden. Het opmaken van leesbare akten kan
de notaris een concurrentievoordeel opleveren. De klant
begrijpt een leesbare akte immers beter en waardeert de-
ze ook hoger dan een traditionele akte. Persoonlijke ken-
merken van de lezer spelen hierbij geen rol, waardoor
het voor de notaris altijd gunstig is om leesbare akten op
te maken.

Mocht de notaris deze reden niet voldoende vinden, dan
heeft het toch zin om leesbare akten op te maken omdat
dit de rechtszekerheid van de klant verhoogt. Een leesba-
re akte zorgt voor een beter begrip van de inhoud van de
akte en daardoor weet de klant beter wat hij onderte-
kent. Een leesbare akte zorgt ervoor dat de klant zelf
kan beoordelen of de akte voldoet aan zijn eisen en ver-
wachtingen en stelt de notaris en zijn klant beter in staat
om de inhoud van de akte met elkaar te bespreken. Bo-
vendien wordt het vertrouwen van de klant in de notaris,
dat de afgelopen dertig jaar is afgenomen, weer versterkt
dankzij de leesbare akte. 
Mocht ook deze reden de notaris niet overtuigen, dan
zou ik de notaris adviseren om toch leesbare akten op te
maken omdat dit in de wet staat. De Wet op het notaris-
ambt schrijft voor dat akten leesbaar moeten zijn. De no-
taris, die zich hier niet aan houdt, handelt in strijd met de
wet!                                                                          

Rose-Marie Dammen1

Literatuur:
- Dammen, R. (2005), De leesbaarheid van de notariële
akte, doctoraal scriptie Sociale Wetenschappen, Vrije
Universiteit Amsterdam en Nederlands recht, Universi-
teit van Amsterdam.
- Nahuis, R. en J. Noailly (2005), Competition and
quality in the notary profession. CPB document 94,
Den Haag: CPB Netherlands Bureau for Economic Poli-
cy Analysis.
- Petty, R.E. en J.T. Cacioppo (1986), The elaboration
likelihood model of persuasion. Advances in Experi-
mental Social Psychology 19, 123-205.
- Ruler, A.A. van (2005), Commentary: Professionals are
from Venus, scholars are from Mars. Public Relations
Review 31, 159-173.

1 Rose-Marie Dammen studeerde onlangs af in de afstudeerrichting Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en Beleid, Communicatie en Organisatie aan

de Vrije Universiteit Amsterdam. Scriptiebegeleiders waren prof. mr. P.H.M Gerver, bijzonder hoogleraar Notarieel Recht aan de Universiteit van Amsterdam en dr. L.

Lagerwerf, universitair docent bij de afdeling communicatiewetenschap van de faculteit der sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Een digitale versie van de scriptie De leesbaarheid van de notariële akte is op te vragen bij de auteur via” rosedammen@hotmail.com of via

communicatie@dienst.vu.nl .
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Komend najaar staan
er negen lezingen op
het programma. Zie
voor uitgebreide in-

formatie de bijgevoeg-
de brochure of onze web-

site: www.notarielestichting.nl. 

• 14 september 2006
Mevr. mr. H.E. Boschma, universitair
hoofddocent ondernemingsrecht aan
de Rijksuniversiteit Groningen en mr.
W. Bosse, notaris te Amsterdam
Flexibilisering BV-recht
• 21 september 2006
Mr J.J.A.de Groot, docent aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, oud-notaris
en mr.J.C.van Straaten, docent aan de
Universiteit Utrecht, zelfstandig advi-
seur en opleider te Amsterdam, oud-
notaris
Actualiteiten onroerend goed recht
• 28 september 2006
Mr.W.D. Kolkman, universitair docent
aan de Rijksuniversiteit Groningen
Schulden van de nalatenschap

• 5 oktober 2006
Mevr. prof. mr S.F.M. Wortmann, bij-
zonder hoogleraar personen-familie-
en jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit
Groningen, lid van de Raad van State  
Komende wetswijzigingen in het fa-
milierecht 
• 12 oktober 2006
Mevr. mr.A. Heida, universitair docent
aan de Rijksuniversiteit Groningen
Echtscheidingsconvenant
Prof. dr. E. Lutjens, hoogleraar Pen-
sioenrecht aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam, verbonden aan het Ex-
pertisecentrum Pensioenrecht, advo-
caat bij Van Mens en Wisselink, Am-
sterdam
Pensioenverevening
• 19 oktober 2006
Prof. mr. J. Struiksma, bijzonder hoog-
leraar ruimtelijk bestuursrecht aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam
Het wetsvoorstel Grondexploitatie-
wet
Mr. J.C.Toorman, advocaat bij Boekel
de Nerée te Amsterdam

Actualiteiten Wet Voorkeursrecht
Gemeenten
• 9 november 2006
Prof.mr.L.C.A.Verstappen, hoogleraar
privaatrecht, in het bijzonder nota-
rieel recht, aan de Rijksuniversiteit
Groningen, kandidaat-notaris te Nij-
megen
Het nieuwe huwelijksgoederenrecht
• 16 november 2006
Prof. mr.A.H.N. Stollenwerck, bijzon-
der hoogleraar aan de Vrije Universi-
teit te Amsterdam, notaris bij AKD
Prinsen van Wijmen te Rotterdam,
raadsheer-plaatsvervanger Gerechts-
hof ‘s-Hertogenbosch
Actualiteiten estateplanning civiel
en fiscaal
• 23 november 2006
Prof. mr.W.M. Kleijn, emeritus-hoogle-
raar burgerlijk recht aan de Universi-
teit Leiden en mr. A. Steneker, uni-
versitair docent burgerlijk recht aan
de Radboud Universiteit Nijmegen
Notariële kwaliteitsrekening en be-
slag

Postacademisch onderwijs
Tweede halfjaar 2006

De burgemeester van ons dorp
Is in de stad geweest
Zijn jongste broer, die koopman is
Gaf daar een bruiloftsfeest
Hij keek daarginds zijn oogen uit
Aan die moderne pracht
En onlangs werd bij hem zoowaar
Een badkuip thuisgebracht
Het heele dorp heeft het gezien
En elk had pret voor tien

En de smid zei tot den bakker
En de slager tot de meid:
‘Wat je al niet kunt beleven
Met die nieuwerwetschigheid!’
En de meid zei tot den slager
En de bakker tot den smid:
‘Ja, dan kun je nog eens lachen
Als je in zoo’n badkuip zit’

De burgemeester at en sliep
In een beroemd hotel
Met stroomend water uit een kraan
En electrieke schel
Maar aan het einde van de gang
Was een speciaal vertrek
Waarin een echte badkuip stond
Dat was zijn liefste plek
Sindsdien heeft hij geen rust gehad
Tot hij zoo’n ding bezat

En de smid zei tot den bakker
En de slager tot de meid:
‘Wat je al niet kunt beleven
Met die nieuwerwetschigheid!’
En de meid zei tot den slager
En de bakker tot den smid:
‘Ja, dan kun je nog eens lachen
Als je in zoo`n badkuip zit’

Hij zit nu elken Zaterdag
In deze rariteit
De dominee hield reeds een preek
Omtrent losbandigheid
En in het dorp zegt menigeen:
‘t Is zonde van het geld
Maar de notaris heeft naar ‘t schijnt
Er ook al een besteld
En de beschaving snelt maar voort
Zelfs hier in Dreupeloord

En de smid zei tot den bakker
En de slager tot de meid:
‘Wat je al niet kunt beleven
Met die nieuwerwetschigheid!’
En de meid zei tot den slager
En de bakker tot den smid:
‘Ja, dan kun je nog eens lachen
Als je in zoo`n badkuip zit’

Lieve nichten, lieve neven,……
Bezorgd door PHGDe badkuip van den burgemeester
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Drie jaar geleden verscheen dit, door mij aan de hand
van praktijkervaringen geschreven handboek, waarin
voor het eerst vrijwel alle privaatrechtelijke aspecten die
op onroerend goed betrekking hebben systematisch en
in onderlinge samenhang werden behandeld. Het boek
voorzag kennelijk in een behoefte, want het was al spoe-
dig uitverkocht, zodat vorig jaar een ongewijzigde her-
druk (bijdruk) moest plaatsvinden; een herdruk die begin
dit jaar eveneens uitverkocht raakte. 
Omdat er inmiddels in het onroerend goed recht het no-
dige was gebeurd, werd besloten een vermeerderde
tweede druk het licht te doen zien, die zojuist is versche-
nen. Bestaande hoofdstukken werden geactualiseerd met
jurisprudentie (o.a. van het EHRM) en literatuur tot 1
april 2006, waarbij voortdurend een afweging moest wor-
den gemaakt tussen volledigheid en leesbaarheid. Aan-
dacht werd voorts besteed aan enkele interessante pread-
viezen en proefschriften, zoals het preadvies van de
Vereniging voor Burgerlijk Recht over bedenktijden in
het vermogensrecht uit 2004 en de Utrechtse dissertatie
van Bartels inzake ABC-contracten. Ook wordt in deze
hernieuwde uitgave nader ingegaan op eerste praktijker-
varingen met wetswijzigingen die reeds in de vorige druk
waren besproken, maar die toen nog niet waren inge-
voerd, zoals de bedenktijd bij de koop van woningen
(art. 7:2 BW), de mogelijkheid tot het stellen van een
“Vormerkung” door de koper van een registergoed (art.
7:3 BW), het nieuwe aannemingsrecht (titel 12 van Boek
7 BW), het in 2005 gewijzigde appartementsrecht (inclu-
sief de KNB-modelreglementen 2006) en de aanpassin-
gen van de Kadasterwet, o.a. voor de elektronische in-
schrijving van akten en van digitale kaarten van
ondergrondse netwerken. 

Voorts zijn twee hoofdstukken toegevoegd. Een over het
in 2005 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel
betreffende de eigendom van netwerken van kabels en
leidingen (inclusief het in 2006 ingediende wetsvoorstel
met betrekking tot een “grondroerders-regeling”) en een
volgend hoofdstuk over het zogenaamd “parkmanage-
ment”, ofwel terreinbeheer voor afgeschermde gebieden
met commerciële of recreatieve bebouwing. In het laatst-
genoemde hoofdstuk wordt nader ingegaan op de diver-
se rechtsvormen die daarbij kunnen worden toegepast,
zoals appartementsrecht en de rechten van erfpacht of
opstal, waarbij wordt geconstateerd dat er voor deze
nieuwe vormen van beheer sterke behoefte is ontstaan
aan het lidmaatschap van een beheersvereniging. Een
lidmaatschap dat op kwalitatieve wijze kan worden ver-
bonden aan de eigendom van onroerend goed, zoals in
de USA inmiddels ontwikkeld is onder de benamingen
“Home Owners Association” en “Community Associa-
tion”. 
Evenals in de eerste druk het geval was, is in een kort af-
sluitend hoofdstuk aangegeven welke tekortkomingen
het huidige privaatrechtelijk onroerend goed recht nog
kent en ook worden er enkele suggesties ter verbetering
van het Burgerlijk Wetboek op dit onderdeel naar voren
gebracht. Dit alles wordt afgesloten met de gebruikelijke
jurisprudentie– en trefwoordenregisters. 
Wel is het jammer, dat dit handboek door alle verwerkte
rechtspraak, literatuur en – last but not least – recente
praktijkervaringen zo dik is geworden. In ieder geval
veel omvangrijker dan mij bij de eerste druk voor ogen
stond. 

A.A. van Velten

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/redacteur. 

Tweede druk van 
Privaatrechtelijke aspecten 

van onroerend goed
Ars Notariatus 120, XXVI en 604 pag.



S
Sedert de late Middeleeuwen kon in de Nederlanden te-
gen een civielrechtelijk vonnis van een lagere rechter ho-
ger beroep worden aangetekend. In de Vroegmoderne
en Nieuwe Tijd (16de-18de eeuw) werden in gewestelij-
ke en stedelijke rechtsoptekeningen, alsook in gerechte-
lijke instructies inzake burgerlijk procesrecht, meer uit-
voerige bepalingen opgenomen over hoger beroep.
Voorgeschreven werd doorgaans dat appel kon worden
ingesteld, hetzij terstond na de uitspraak van een vonnis
“viva voce” (mondeling), hetzij binnen tien dagen daarna
bij notariële akte. Vervolgens diende het appel dan bin-
nen twintig dagen na de uitspraak te worden vervolgd.
Appel  moest “gradatim” worden ingesteld, hetgeen bete-
kende trapsgewijze van de lagere op de hogere rechter,
zonder voorbij te gaan aan een tussenliggende rechter.
Algemeen werd ook aangenomen dat geen appel moge-
lijk was van provisionele uitspraken en interlocutoire
vonnissen die “ten definitive” reparabel waren en bij
eindvonnis konden worden  hersteld. In de rechtsgeleer-
de literatuur uit die tijd werd op een en ander meer uit-
voerig ingegaan.
Opmerkelijk is dat formulieren of modellen van akten
van appellatie in onze 17de- en 18de- eeuwse notarisboe-
ken niet zijn opgenomen, met uitzondering van een drie-
tal formulieren in de bekende “Ars Notariatus” van de
Antwerpse notaris Jacques Thuys (eerste editie 1583).
Toch werden in de 17de en 18de eeuw regelmatig akten
van appellatie notarieel opgemaakt.
De onderzoeker treft minuutakten aan in notariële proto-
collen en afschriften van dergelijke akten in civielrechte-
lijke procesdossiers, die bij de archiefdiensten voorhan-
den zijn.
Het hierbij afgebeelde en getranscribeerde exempel is af-
komstig uit de praktijk van Arnoldus Vrancken, die in de
periode 1645-1688 te Maastricht als notaris werkzaam
was.

Transcriptie

“Op heden den negenden september 1653 comparerende
voor mij openbaeren notaria, resideerende binnen de
stadt Maestricht ende in presentie van de geloeffweerdig-
he getuijghen hiernaer genompt: Mr. Lamberdt de Vaulx,
als procur[eur] van Hubert Pacquot, heefft geappelleert
gelijck hij bij desen is appelleerende van alsulcken von-
nisse als bij de heeren Luijxse schepenen is gepronun-
tieert noch geen thien daeghen geleden, tot voordeel van
Steven Mattho ende tot groeten achterdeel sijns principae-
len. Gedenckende deselve appellatie te vervolgen daer
ende alsoe met protestatie prout moris. Versoeckende
hieraff bij mij notario acte gemaekt ende insinuatie dersel-
ver gedaen te woerden naer behooren.
Is aldus gedaen ende geappelleert op dach ende date als
boven, ter presentien van den eersaemen Ruth Haenen,
borger ende beenhouwer deser stadt, ende Lamberdt
Puts, beijde als getuijghen hiertoe specialijcken geroepen
ende gebeden.

De post eodem die is de insinuatie deses deur mij onder-
schreven gedaen aen de h[ee]ren Licentiaeten Hellensfort
ende Connicx als richters a quibus, dewelcke verclaerden
te stellen partije tegens parthije, mede aen Steven Mattho
in persoon.
Toircondt etc.
Arnoldus Vrancken, not[ariu]s publicus”

Deze uit 1653 daterende akte betrof een appel tegen een
vonnis der schepenen van het Luiks hooggerecht te
Maastricht. Voor de in het ongelijk gestelde partij, Hubert
Pacquot, appelleerde diens procureur Lamberdt de
Vaulx. De datum van het vonnis werd niet genoemd. Wel
werd gewag gemaakt van het feit dat het vonnis nog
geen tien dagen geleden werd uitgesproken. Uitdrukke-
lijk werd vermeld dat de appellant voornemens was de
appellatie als gebruikelijk te vervolgen, hetgeen inhield
dat hij zich verplichtte om binnen twintig dagen na de
uitspraak van het vonnis zogeheten beschrijfbrieven te
verwerven bij de Maastrichtse commissarissen die belast
waren met de instructie van de appellen dienende voor
de Luikse commissarissen-deciseurs, die te Maastricht on-
der meer oordeelden over uitspraken in civiele zaken af-
komstig van het Luiks hooggerecht. In de beschrijfbrie-
ven werd de lagere rechters verzocht binnen acht dagen
na aanzegging het gewezen vonnis en het volledige pro-
cesdossier te doen overbrengen ter griffie van het college
der Luikse commissarissen-deciseurs, die daarna konden
overgaan tot behandeling van de zaak in hoger beroep.
Onder het slot van de akte van appellatie relateerde no-
taris Vrancken dat hij op de zelfde dag het appel had
geïnsinueerd (aangezegd) aan twee rechters van het
Luikse hooggerecht, die in beroepszaken als “gedaag-
den” werden aangemerkt, in die zin dat zij de bevoegd-
heid hadden hun gewezen vonnis in hoger beroep te
verantwoorden. Als gebruikelijk in de 17de- en 18de-eeuw-
se procespraktijk maakten zij ook in het onderhavige ge-
val van deze mogelijkheid geen gebruik en verklaarden
zij “partije tegen parthije” te stellen, hetgeen inhield dat
in de appelzaak als partijen alleen zouden optreden: Hu-
berdt Pacquot als appellant en Steven Mattho, ten voor-
dele van wie het vonnis in eerste instantie was gewezen,
als “geïntimeerde”. De notariële akte van appellatie werd
dan ook aan Mattho geïnsinueerd.

A.FL. Gehlen
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Een akte van appellatie 
en insinuatie
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Het begrip maatschap is een betrek-
kelijk nieuw fenomeen in de notariële
geschiedenis. Vanouds waren notaris-
sen solitair opererende figuren, die el-
kaar vanuit hun “comptoirkens” op le-
ven en dood beconcurreerden. Soms
letterlijk, zoals in mijn vorige bijdrage
aan Ponder viel te lezen. Niettemin werkten notarissen
sporadisch samen. Maar de opkomst van notariële asso-
ciaties is een ontwikkeling die eerst van na de Tweede
Wereldoorlog stamt. In het begin was er meestal maar
sprake van twee of drie notarissen die samen kantoor
hielden. Bovendien beperkten die maatschappen zich
oorspronkelijk tot steden als Amsterdam en Rotterdam.1

Echte schaalvergroting, ook buiten de Randstad, zien we
pas ontstaan in de laatste twintig jaar.2

Qua historie is er bij notariële maatschappen altijd één
naam die nooit ongenoemd blijft, die van het Rotterdam-
se kantoor Schadee. Dat komt niet alleen door de eer-
biedwaardige ouderdom van dat notariskantoor zelf (de
creatie van de eerste notaris – Adriaen Schadee – dateert
van 26 juni 1724), maar wordt ongetwijfeld ook veroor-
zaakt door het feit dat er 1924 een gedenkboek ver-
scheen. Deze uitgave, voluit getiteld Tweehonderd jaar
notariaat en zeezaken. Gedenkschrift van het kantoor
der notarissen Schadee en hunner associé’s. Rotterdam

1724-1924, is nog steeds bijzonder
lezenswaardig.
In dit gedenkschrift vallen trouwens
de kiemen te ontdekken van een pro-
ces dat later specialisatie zou gaan
heten. Zo hield de aan het kantoor
van Schadee verbonden notaris W.S.

Burger (1848-1881) zich hoofdzakelijk bezig met de ven-
nootschapspraktijk. En om bij de associé’s te blijven: de-
ze Burger werd opgevolgd door zijn neef H.J. Lambert
die zich in zijn praktijk eerst op de ‘zeezaken’ richtte.
Maar met het aantreden van notaris mr. C(arel) M.H.
Schadee, in 1892, kwam de passeerlast van praktisch álle
akten bij Lambert te liggen. 
Dat nu had weer niets met specialisatie maar alles met
karakter te maken. “Mr. Carel”,  zo verhaalt de chroni-
queur, “heeft in het notariaat nimmer de ware liefhebberij
gehad”.3 En verder: “Hij was een groot liefhebber van
muziek en een man van grooten levenslust”. Terwijl no-
taris Lambert dus dag in dag uit akte na akte passeerde,
zo lezen we tussen de regels door, zag de naamgever van
het kantoor zijn ambt blijkbaar als een sinecure. Er moe-
ten wel zoveel soorten maatschappen zijn, als er “soor-
ten” notarissen bestaan.

Ben Duinkerken

Drenthe

Opgedragen aan een goede vriendin,
die notaris in Drenthe is geweest

Het middeleeuwse decanaat Drenthe was veel groter dan
de huidige provincie. Het strekte zich ook uit over de
Stellingwerven, het Land van Vollenhove, de stad Gronin-
gen met het omliggende Gorecht, en het gebied van
Staphorst en Avereest. Kerkelijk lag Drenthe toen dus in
vier provincies. Maar in deze regionale serie over signet-
ten houden we ons aan de huidige provinciegrenzen. En
dan blijft er voor het notariaat niet zo veel over. De
Drenthen verkeerden niet altijd op goede voet met de
landsheer-bisschop. Het kerkelijke recht en daarmee het
notariaat beleefden er daardoor geen hoogtij.

Eerste notariële aktiviteit
De eerste keer dat een notaris een akte opmaakt op
Drents grondgebied was in 1360 in de pastorie van Rol-
de. De notaris Arnoldus van Hoesden (Heusden) kwam
duidelijk van elders. Over hem weet ik alleen dat hij kei-
zerlijk notaris was. Zijn signet is ingewikkeld. In en om

een vierkant boven mogelijk een grote A,
staan vele letters, waarvan de s, n, d, i, e
en o en mogelijk een teken uit de dieren-
riem te onderscheiden zijn.

Een Drentse notaris
Een inheemse notaris was de priester Jo-
hannes Krithe, of Crito. Hij stamde uit een
vooraanstaand Drents geslacht. Hij had
als notaris zowel keizerlijke als pauselijke
autorisatie. Ook zijn signet is raadselachtig.
Boven een band, waarin zijn naam Jo.Krit-
he en afgekort notarius scripsit staat, zien
we een staak door een omgekeerd hart,
waar doorheen twee gekruiste banden. In
het hart staan de letters N, I en K, op elke
band M en A en boven het hart S en C.
Voorzichtige duiding: Signum Christi, Nota-
rius Ioannes Krithe, MariA (bis). Maar elke andere sug-
gestie is welkom. Hij maakte in 1552 en 1556 akten op in
Roden. Daarna was Johannes Krithe pastoor van Eelde.

Caspar van Heel

Het notarieel woordenboek
Maatschap

Het signet van de notaris (17)

1 De geïnteresseerde lezer verwijs ik voor de ontwikkelingen die zich op dit vlak in het (zeer) nabije verleden afspeelden naar A.A. van Velten, Het notariaat: inder-

daad een elastisch ambt (Amsterdam 2000) p. 147 e.v.

2 Het meest recente overzicht van de samenstelling van notariskantoren vindt men in het jaarverslag van de KNB 2004/2005: De notaris profileert zich (Den Haag

[2006]) p. 35. Vorig jaar telde Nederland volgens dit overzicht 542 éénmanskantoren, 346 kantoren met twee tot en met vier notarissen en 23 kantoren met vijf of meer

notarissen.

3 Tweehonderd jaar notariaat etc., p. 123.
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Bijzondere aanwinsten 
Dat bibliotheekbezoekers onze kopjes koffie en thee
waarderen, bleek maar weer eens. “U moet het zien als
een dank van mij aan de Stichting, aangezien ik in de
jaren 80 vrij gebruik van de bibliotheek (en de koffie),
toen nog op de Herengracht als ik mij niet vergis, heb
mogen maken” schreef een Surinaamse notaris. En daar-
bij stuurde hij een omvangrijk naslagwerk van prof. dr.
H.E. Lamur, getiteld Familienaam & verwantschap van
geëmancipeerde slaven in Suriname, uitgegeven door
de Universiteit van Amsterdam, 2004.

Een dun boekje, uit 1909, mooi in leer gebonden, Petit
Formulaire du Notariat, gaf een Amsterdamse notaris
cadeau. Een andere donateur en trouw deelnemer aan
ons postacademisch onderwijs schonk een testament met
cleijn-segel, opgemaakt te Haarlem op 3 mei 1728, dat hij
in een antiquariaat vond.

Een paar jaar geleden heeft een Brabantse notaris zijn re-
laties gevraagd bij zijn afscheid geen cadeaus te geven,
maar een bijdrage te storten op rekening van de Stich-

ting. Een mooi gebaar, waardoor de aanschaf van een
schilderijtje van Martin Monnickendam mogelijk werd.
Nu deze oud-notaris onlangs hertrouwde, met een ande-
re oud-notaris bovendien, was het notariële echtpaar zo
aardig de Stichting weer als “goed doel” op te geven. Het
bedrag dat hun vrienden bijeen brachten, zal worden be-
waard voor een bijzondere aanschaf.

En dan leverden bibliotheekopruimingen op diverse
plaatsen in het land nog interessante boeken op voor on-
ze collectie. Prettig, dat donateurs in zo’n geval aan ons
denken. 

Uit eigen middelen is een curiosum
aangeschaft: Sterven en Erven; zijnde
een schoone voorbereiding tot de dood
of om den hemel te beërven, hoort de
konst, om wel te sterven door Abraham
van St. Clara, Amsterdam 1740, waarvan
de titelprent hiernaast is afgebeeld. De
auteur wordt nader aangeduid als “den
berugten pater, barrevoeter monnik en
keizerlyke hofprediker”.

Liesbeth M. van der Marck

Imponderabilia 

De sectie Notariële Archieven van de Internationale Ar-
chiefraad (Conseil international des archives / Interna-
tional Council on archives) is één van de meest recente
afdelingen van deze niet-gouvernementele organisatie,
die archivarissen uit de hele wereld verenigt. Zij werd
eerst opgericht in de vorm van een comité in de lente
van 2003, tijdens een vergadering in Parijs, op initiatief
van mevrouw Françoise Mosser, algemeen conservator
van de bekende Minutier central van de notarissen van
Parijs bij de Franse Archives nationales. De werkzaam-
heden vingen echt aan in augustus 2004 op het Interna-
tionaal Archiefcongres te Wenen (Oostenrijk), waar een
dertigtal geïnteresseerde archivarissen uit 17 landen een
aantal projecten uittekenden.
Sinds haar oprichting wilde de sectie ook niet-archivaris-
sen bij haar werkzaamheden betrekken. Eén van haar
doelstellingen is immers de banden tussen de archiefvor-
mers – de notarissen – en de mensen die instaan voor de
bewaring van de archieven – de archivarissen – nauwer
aan te halen, dit natuurlijk tot profijt van toekomstige ge-
bruikers en onderzoekers. Mede hierom genoot zij me-
teen de warme steun van mr. Alain Moreau, notaris en
president van het Institut international d’histoire du no-
tariat (IIHN) te Parijs. Het IIHN en de Stichting hebben
sinds jaren een samenwerkingsverband, waaraan o.m. in-
houd wordt gegeven door dr. C.M. Cappon, universitair
docent rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Amster-
dam, die als vertegenwoordiger van de Stichting deel uit-
maakt van het bestuur van het Franse zusterinstituut. 

In Wenen koos de sectie een bestuurscomité en een bu-
reau, en werden drie projecten opgestart. De voorzitter is
mevrouw Paola Caroli, directeur van het Archivio di Sta-
to te Genua en daarmee conservator van de oudste nota-
riële archieven ter wereld, teruggaande tot 1154. Het vi-
ce-voorzitterschap is hispano-belgisch, met mevrouw
Maria Teresa Diez de Los Rios de San Juan, directeur van
het Arquivio de Protocolos notariales de Madrid, en Mi-
chel Oosterbosch, werkleider bij het Algemeen Rijksar-
chief te Brussel. De secretarissen zijn Marie-François Li-
mon-Bonnet, hoofdconservator bij de directie van de
Archives de France, en Mohamed Bounaama, van de al-
gemene directie van de Archives nationales van Algerije.
De activiteiten van de sectie betreffen drie projecten rond
1° vorming, 2° de juridische en institutionele kaders van
het notariaat, inclusief een internationale archivistische
notariële bibliografie, en 3° de bewaring van notariële ar-
chieven, hun beschrijving en ontsluiting. Al deze initiatie-
ven moeten op termijn convergeren en uitmonden in een
internationaal handboek van notariële archivistiek.
Op 16 en 17 november 2006 zal de sectie vergaderen in
Brussel. Belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden
bij ondergetekende. 

Michel Oosterbosch
Email: michel.oosterbosch@arch.be

Telefoonnummer Algemeen Rijksarchief te Brussel:

0032.2.513.7680

Notariële archieven in 
internationaal verband
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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 360 huizen,
waaronder diverse topstukken van architectuur
met een onvervangbare waarde. De Vereniging
telt ongeveer 3000 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). 

V E R E N I G I N G Hendrick de Keyser

Schenken of nalaten aan een cultureel doel

Buitenplaats ‘Nijenburg’ 
te Heiloo




