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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
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Inhoud“Ponder” volgens Van Dale:

unster, een soort evenaar met
aan de ene zijde een haak en
aan de andere een gewicht dat
men af- en aanschuift, balans
met ongelijke armen.

Hugo de Groot.
Dit portret werd gegraveerd voor de
publicatie van zijn Sententie (1619),

besproken op pagina 5
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In een onlangs door een aantal leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur ondernomen reis naar Barcelona (van-
zelfsprekend op eigen kosten) was er een ontvangst in “El Collegi de Notaris de Barcelona”. Een mooi gebouw in het
hart van de oude stad. Een symbool ook van de verbondenheid van deze Catalaanse hoofdstad en het notariaat dat daar
al vanaf het einde van de 12e eeuw functioneert.
Enkele jaren geleden is onder het pand naast het oorspronkelijke gebouw een kelder aangebracht van maar liefst vier
verdiepingen. Daar worden alle akten vanaf het begin van het Barcelonese notariaat bewaard. Het is bijna niet te bevat-
ten, dat perkament en inkt de loop van de eeuwen hebben doorstaan en thans nog in uitstekende staat verkeren. Zou-
den onze akten van na de invoering van de schrijfmachine ook zo lang goed blijven?
Een paar maanden geleden is een nieuw deel aan het gebouw toegevoegd, waarin de computers worden onderge-
bracht om het Barcelonese notariaat ook in het digitale tijdperk haar service op hoog niveau te kunnen laten uitvoeren.
Oud en nieuw in één gebouw ondergebracht geven aan dat het notariaat een maatschappelijke instelling is die in elke
tijd zijn functie kan vervullen.

Op 12 juni j.l. heeft de benoeming plaatsgevon-
den van twee bijzonder hoogleraren aan de
UvA namens de Stichting.
Mr. B.C.M. Waaijer, notaris te Amsterdam, is als
opvolger van prof. mr. P.H.M. Gerver, benoemd
tot bijzonder hoogleraar in het notariële recht.
Door zijn bewerking van het standaardwerk
over de Notariswet mag de heer Waaijer de des-
kundige bij uitstek op dit terrein worden ge-
noemd. Dat hij namens onze Stichting thans
ook studenten gaat voorbereiden op hun toe-
komstige taak stemt tot vreugde.
Met de tweede benoeming ziet de Stichting een
oude droom verwezenlijkt worden. Het bestuur
van de Stichting was en is van mening dat er
voor de notariële geschiedschrijving in ons land
een zwaartepunt en aanspreekpunt dient te be-
staan. Daarom heeft het zich ingespannen om
aan de Universiteit van Amsterdam, waar Pitlo,
de oprichter van de Stichting, zo lang doceerde,
namens de Stichting een bijzondere leerstoel te vestigen in de Geschiedenis van het notariaat. Thans is daarop dr. C.M.
Cappon, universitair hoofddocent Rechtsgeschiedenis aan de UvA, benoemd tot bijzonder hoogleraar. De heer Cappon
heeft in 1992 een proefschrift geschreven over de opkomst van het testament in het Sticht Utrecht.

Tenslotte heeft de Raad van Toezicht op mijn verzoek besloten om prof. mr. A.H.N. Stollenwerck tot voorzitter van de
Stichting te benoemen. Deze wisseling van voorzitterschap heeft op 16 juni j.l. plaatsgevonden. Ik ben verheugd dat hij
bereid was deze functie van mij over te nemen, omdat ik er groot vertrouwen in heb dat onder zijn aanvoering de 
Stichting zal blijven bloeien en op deze wijze het Nederlandse notariaat kan blijven steunen vanuit een gezichtspunt, dat
ontdaan is van de hitte van het moment.

Met veel plezier ben ik de afgelopen jaren met en voor de Stichting bezig geweest en heb ik hopelijk een splintertje bij-
gedragen aan de balk die het voortbestaan van de Stichting moet ondersteunen. Ik dank eenieder voor het vertrouwen
in mij gesteld, maar realiseer me dat ik zonder het vele werk van anderen niets had kunnen doen. Van die anderen
moet één in ieder geval worden vermeld, Liesbeth van der Marck. Zij was en is degene, die de eerder genoemde balk
torst en dat op bijna niet te evenaren wijze.

J.J.A. de Groot
Oud- voorzitter

Ten Geleide

Voorzittershamer van 
de Broederschap der Candidaat-Notarissen,

besproken op pagina 19
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De 47 Hugo de Groot-prenten waarvan de komst in de
vorige Ponder werd gemeld en toegelicht, zijn nu op
vakkundige wijze geconserveerd1 en in het geautomati-
seerde registratiesysteem van de Stichting opgenomen.
Deze indertijd door Prof. Pitlo bijeengebrachte verzame-
ling waartoe trouwens ook een tekening bleek te beho-
ren, bestaat hoofdzakelijk uit portretten, niet alleen van
De Groot zelf maar ook van zijn echtgenote Maria van
Reigersberg. Verder zijn er afbeeldingen van zijn ont-
snapping uit Loevestein en van zijn grafmonument en en-
kele pamfletten en titelpagina’s uit zijn boeken. Uit deze
collectie licht ik enige van de meest aansprekende exem-
plaren die samen ook inzicht geven in de verschuiving
die het beeld van Hugo de Groot in de loop der jaren
onderging.
Ik begin met het vroegste portret (zie afbeelding op pagi-
na 3) dat, net als alle andere, is gemaakt naar een schil-
derij. Deze prent naar het in 1613 door Jan Anthonisz.
van Ravesteyn geschilderde portret werd waarschijnlijk
gegraveerd voor de gedrukte versie van de Sententie
waarbij De Groot in 1619 tot levenslang werd veroor-
deeld. Het geeft hem driekwart naar links met een mooie
hoge kanten plooikraag weer in zijn hoedanigheid van
raadspensionaris van de Stad Rotterdam. Het handge-
schreven onderschrift dat deze prent als bijzonderheid
meekreeg, werd gezet door een medestander van de te-
gelijk met hem veroordeelde Van Oldebarnevelt. In de
eerste regel schrijft hij namelijk: “Den 18 may meede ge-
condamneert”. Maar het lijkt ook alsof hij al een voorge-
voel had van wat er van dit vonnis terecht zou komen,
want waarom zette hij anders achter de tweede regel
“eeuwigh gevangen” al die mysterieuze puntjes?
Volgt het portret ten voeten uit op een inlegvel in een
pamflet dat in de vorige Ponder werd afgebeeld. Het
toont Hugo de Groot in de vermomming waarin hij na
zijn vlucht in de boekenkist uit Loevestein vanuit Gor-
cum naar Antwerpen ontsnapte. Het vlugschrift dat in
1793 te Leiden werd uitgegeven en door de uitgever van
een handtekening werd voorzien, beschrijft hoe die
vlucht ten huize van Abraham Daatselaar door diens
vrouw en zwager werd beraamd. Zij benaderden daar-
voor een metselaar, die niet alleen betrouwbaar genoeg
werd geacht om een werkpak met hoed, kousen, schoe-
nen en een rij of maatstok te leveren en niet te vergeten
wat kalk voor de handen van de geleerde, maar ook om
hem op zijn tocht te begeleiden. Het pak werd daarbij
apart beschreven en daaruit blijkt dat de werkkleding
van de één door een ander weer in het werk werd afge-
dragen. Eerst denk je bij de vermelding van het vulsel
van wollen watten tussen het ongeverfde herten- of  bok-
kenleer en de ruw linnen voering van het jasje namelijk
nog “lekker warm voor de maand maart waarin zij reis-

den”,  maar dan blijkt dat die inleg oorspronkelijk een
kurassier had beschermd tegen het onbuigzame ijzer van
zijn harnas.
En dan is er nog de hierbij afgebeelde scène waarin Hu-
go de Groot in het huis van Daatselaar tot schrik van
diens vrouw met hulp van zijn dienstmeisje Elsje van
Houwelingen uit de boekenkist stapt. Deze prent die in
de 19e  eeuw overzichtelijk vormgegeven en aantrekke-
lijk ingekleurd als schoolprent werd uitgegeven, geeft in
de man die rechts door de deur binnenkomt, ook Daat-
selaar zelf weer. Volgens de overlevering zou hij zich om
zijn aandeel in de ontsnapping te verdonkeremanen juist
buiten beeld hebben gehouden. Maar zijn verschijning
hier had een doel, want dienden de portretten van Hugo
de Groot aanvankelijk vooral als illustratie bij zijn werk
en de commentaren daarop, in de 18e eeuw werd De
Groot een nationale held en kwam in de beeldvorming
de nadruk steeds meer te liggen op zijn spectaculaire
vlucht uit Loevestein. De boekenkist en het metselaars-
wambuisje werden een soort nationale relikwieën en de
schoolkinderen konden nog wat leren van de morele
waarden die zijn naasten ten behoeve van zijn vlucht
hadden betoond. Het onderschrift bij deze prent luidt
dan ook: “Daar dienst en huwelykstrouw, Hugo zyn
vlugt deed kroonen: Moest ook by Daetzelaar, de waaren
Vriendschap woonen. Nu is de Groot gered, de Vriend
helpt hem verkleed; Door Vyand en Soldaat, naar Vrank-
ryk zonder leed”.

Marianne Eisma

Verlijden, verleed, verleden
Hugo de Groot door de eeuwen heen

De boekenkist en het metselaarswambuisje 
werden een soort nationale relikwieën

Hugo de Groot die na zijn ontsnapping uit Loevestein 
uit de boekenkist stapt; omstreeks 1850 uitgegeven 

bij Arpels & Gabriels & Co te Amsterdam

1 door Saskia Roos, papierrestaurateur te Amsterdam.
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Daar staan wij dan, 3 candidaten
Van meer dan 20 jaar.

Al zijn wij ook maar candidaten
Wij voelen ons toch steunpilaar.

Mannen in regenjassen
Mannen met aktetassen

En …. met een vette hoed.

Wat zou – wees eerlijk – een notaris
beginnen zonder ons?

Natuurlijk hij is de notaris,
Maar zijn wij niet de werkers soms? (…soms!)

Mannen in regenjassen, enz.

A heeft een kind met een verleden
en B zoekt hypotheek,

C heeft 3 vrouwen nagelaten.
Ach ja, dat zien wij iedere week.

Mannen in regenjassen, enz.

Wij staan te midden van het leven
van anderen, alle dag,

maar zelf ons eigen leven leiden,
het is of dat nog steeds niet mag.

Mannen in regenjassen, enz.

Zo 15, 18, 20 jaren
te wachten, zijn wij moe,

want als er eindelijk een benoemd wordt
klapt juist voor hem zijn kistje toe.

Mannen in regenjassen, enz.

En als tenslotte een benoeming
ons tot notaris brengen mocht,

dan zijn wij oud en stram van leden,
te oud voor ’t werk en bang voor tocht.

Mannen in regenjassen, enz.

Zo staan wij hier 3 candidaten
van meer dan 20 jaar;

Al zijn wij dan maar candidaten,
Wij voelen ons nog steunpilaar.

Mannen in regenjassen
Mannen met aktetassen

En …. met een vette hoed.

Amsterdam 1951 Eeuwfeest 2

1 Uit het archief van G.G.P.M. Tomlow (notaris te Heerlen van 1954 tot 1981),

geschonken door zijn zoon en opvolger M.H.J.M. Tomlow (notaris te Heerlen

van 1981 tot 2008).

2 Ter gelegenheid van dit eeuwfeest van de BCN  boden de leden hun bestuur

een voorzittershamer aan. Dit cadeau, inmiddels in het bezit van de Stichting,

staat afgebeeld op pagina 4 en wordt besproken op pagina 19. 

3 Zo luidt de slotregel van het versje dat als onderschrift verscheen bij deze af-

beelding, de derde episode van een kalender in de Almanak voor Notariaat en

Registratie uit 1924:

Een bril heeft hij op den neus gezet,

Hij draagt een hoed nu, en geen pet.

Want hij studeert voor candidaat;

Zijn actentasch staat lang niet kwaad.

Mannen met aktetassen1

“Zijn actentasch staat lang niet kwaad”3
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Gelderland
Gelre is iets anders dan Gelderland

De huidige provincie Gelderland is
ontstaan uit het graafschap, later her-
togdom Gelre en het graafschap

Zutphen. Een gebied bijna twee keer zo groot als de pro-
vincie. Het gebied rond Roermond tot diep in Duitsland
hoort nu niet meer bij Gelderland. Ook Elten en Emme-
rik en omgeving hoorden oorspronkelijk bij Gelre, maar
het Rijk van Nijmegen daarentegen weer niet. Wat het
graafschap Zutphen betreft: grote delen van dat graaf-
schap in het huidige Duitsland kwamen bij het uitsterven
van het gravengeslacht van Zutphen aan de Duitse gra-
ven van Ravensberg. Om het nog ingewikkelder te ma-
ken: het notariaat in de middeleeuwen is een kerkelijke
instelling, nauw verbonden met de bisdommenorganisa-
tie. De Achterhoek rond Groenlo en Winterswijk hoorde
bij het bisdom Munster, het Rijk van Nijmegen bij het
aartsbisdom Keulen, het Overkwartier van Roermond bij
de bisdommen Keulen en Luik en de rest van Gelre bij
het bisdom Utrecht. Voor deze serie houden we gewoon
de huidige grenzen aan. Maar na onze rondgang door
het noorden van Nederland, komen we nu in een ge-
bied, waar de rol van de middeleeuwse notaris veel be-
langrijker was. Daarom een verfijnde territoriale indeling.
We beginnen bij het Kwartier van de Veluwe dat geheel
in het bisdom Utrecht lag. De grootste notariële activiteit
in dit gebied was in Arnhem, waarbij het kapittel van 

St. Walburg de kroon spande. Voor het eerst in 1334
maakt notaris Conradus de Erfordia in Arnhem een akte
op. Hierbij treft u het signet aan van Henricus Jeger de
Hattem, geestelijke van het Utrechtse bisdom en notaris,
zowel met keizerlijke als ook met pauselijke autorisatie.
Hij was kennelijk afkomstig uit mijn woonplaats Hattem
en maakte voor het eerst in 1421 een akte op in Deven-
ter, maar later was hij werkzaam in Arnhem in dienst van
het kapittel van St. Walburg. De proost van dat kapittel
was binnen het bisdom Utrecht ook aartsdiaken en had
daardoor rechtsprekende bevoegdheid. Die kerkelijke
rechtspraak delegeerde de aartsdiaken aan een officiaal
en de officiaal had voor dat werk een aantal notarissen in
dienst. Henricus Jeger zal één van dergelijke notarissen
zijn geweest. Het afgebeelde signet staat onder een akte
uit 1431, waarin twee Utrechtse kapitteldekens een af-
schrift van een oudere oorkonde lieten maken en de no-
taris opdracht gaven dit met zijn signet te ondertekenen.
Het signet toont een soort podium van twee treden, met
in de bovenste een liggende halve maan die een kruis-
vormige figuur draagt met in het midden een raster van
krullen en aan de vier punten van het kruis telkens drie
zwarte bollen geplaatst 2-1. In de bovenste trede staan de
letters S en H, wat staat voor signum en Henrici (dus sig-
net van Henricus) en in de onderste trede staat het ver-
volg van zijn naam, wat u beslist wel kunt lezen.

Caspar van Heel

Het signet van de notaris (21)

Plechtig perkament lijkt in dit histori-
sche Woord-Boeck eerder op zijn
plaats dan doodgewoon papier als
het, zoals hier, over het materiaal gaat
dat notarissen voor hun akten ge-
bruikten. Maar een rol van betekenis
heeft het in de dagelijkse praktijk
vroeger nooit gespeeld, niet in de Middeleeuwen noch in
de Oudheid. Het was – vervaardigd uit dierenhuiden –
gewoonweg te kostbaar. Al de “notariskantoren” uit het
hellenistische Egypte kozen een goedkoop alternatief uit
voor het (naar de stad Pergamon vernoemde) perka-
ment. Alleen was er toen nog geen papier maar papyrus
voorhanden. Papyrus was een typisch inheems Egyptisch
product dat daar al meer dan twee duizend jaar eerder
was “uitgevonden”. Het werd gemaakt uit de stengels
van de langs de Nijl groeiende cyperus papyrus. Als een
notaris zijn klerk naar een winkel stuurde om papyrus te
kopen moest hij overigens voor first quality paper wel
wat extra geld meegeven, want daar rustte een staatsmo-
nopolie op.
Het gebruik van papyrus had zich toen al over de hele
toenmalige wereld verspreid. En dat is voor historici ver-

schrikkelijk jammer, want papyrus is
heel vergankelijk. Alleen in een
woestijnklimaat, zoals in Egypte bui-
ten de Nijldelta, konden papyri over-
leven. Onze kennis van de antieke
beschaving is daardoor nogal frag-
mentarisch. Inmiddels was vanuit

China, via de Arabieren, een andere manier van papier
maken bekend geworden waarbij als grondstoffen onder
meer hennep en later linnen (lompen) werden gebruikt.
En via die Arabieren – die het eerste luchtpostpapier
hadden uitgedacht: flinterdun papier van 61 bij 91 milli-
meter dat per postduif werd verzonden – bereikte het pa-
pier, dat heel wat duurzamer bleek te zijn dan papyrus,
uiteindelijk rond 1200 Europa en de schrijflessenaars van
de notarissen. Omdat ongeveer in die periode ook het
huidige notariaat is ontstaan mag worden gezegd dat de
notaris en zijn aktepapier samen zijn opgegroeid en sa-
men oud zijn geworden. En samen langzaam maar zeker
passé, als we sommige onheilsprofetieën mogen gelo-
ven.

Ben Duinkerken

Het notarieel woordenboek
Papier
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Het was een opzienbarend huwelijk dat op 7 ja-
nuari 1879 op slot Arolsen in Duitsland werd ge-
sloten. Opzienbarend omdat de huwelijkspart-
ners maar liefst 41 jaar in leeftijd verschilden,
opzienbarend omdat de mannelijke helft van het
bruidspaar al een minder gelukkig huwelijk ach-
ter de rug had en vooral opzienbarend omdat hij
al 30 jaar staatshoofd was. Toch paste dit huwe-
lijk uitstekend in de huwelijkspolitiek die de
moeder van de bruid, Prinses Helena zu Waldeck
und Pyrmont, voor haar drie dochters had uitge-
stippeld. Vanwege het grote leeftijdsverschil
vroegen velen, onder wie de Engelse koningin
Victoria, zich echter met scepsis af hoe dit voor
de 20-jarige bruid Emma moest aflopen. Maar de
pessimisten kregen ongelijk; Koning Willem III
en Koningin Emma bleken goed bij elkaar te pas-
sen en stelden met de geboorte van hun dochter
Wilhelmina in 1880 het voortbestaan van de
Oranjedynastie veilig. 

Aan het huwelijk gingen intensieve maar niet al te moei-
zame onderhandelingen vooraf. Zoals gebruikelijk bij
vorstelijke huwelijken waren het de hoofden van de des-
betreffende vorstelijke huizen die de voorwaarden waar-
onder het huwelijk werd gesloten overeenkwamen. In
het geval van Willem III vielen bruidegom en hoofd van
het Huis Oranje-Nassau natuurlijk samen, terwijl voor
Emma haar vader Georg Victor als contractspartij optrad. 

Emma is de geschiedenis ingegaan niet alleen als de
vrouw die de dynastie veilig stelde met de geboorte van
haar dochter en een succesvol regentschap, maar ook als
lieve moeder en grootmoeder. Volgens sommigen was ze
op zeker moment zelfs de “liefste oude dame van Euro-
pa”. Toch is dit maar een deel van het verhaal, want Ko-
ningin Emma is ook om een andere reden van blijvende
betekenis geweest in de staatkundige geschiedenis van
Nederland. 

In het midden van de 19e eeuw leverden nagenoeg alle
gekroonde staatshoofden – voorzover ze al staatshoofd
bleven - hun regeringsmacht in. Daarvoor in de plaats
trad de ministeriële verantwoordelijkheid en de konink-
lijke onschendbaarheid. Dat het politieke primaat  zo-
doende van koning naar parlement verschoof was iets
waarbij Willem III zich niet zonder meer makkelijk neer-
legde. Met een mengeling van constitutioneel denken en
misschien ook pragmatisme liet Emma als Koningin-
Regentes zonder remmingen de monarchale staatsvorm

en de parlementaire democratie zich echter ook in de
praktijk met elkaar verenigen.

Ook ten opzichte van een andere ontwikkeling heeft Em-
ma haar staatsrechtelijke sporen verdiend. Ze heeft er na-
melijk doelbewust en met succes aan gewerkt om het
prestige van het koningschap als nationaal samenbin-
dend symbool te versterken met als gevolg een toename
van de sociaal-culturele betekenis van de monarchie.
Het “Duitse prinsesje” bleek zich al met al uitstekend
staande te houden te midden van de heren die in haar
tijd de Nederlandse politiek beheersten. 

Van 1 juni tot en met 24 augustus 2008 zijn in Muse-
um Bad Arolsen en Museum im Schloss Bad Pyrmont
tentoonstellingen te bewonderen over “Emma Prinzes-
sin zu Waldeck und Pyrmont” en “Koningin der Neder-
landen”.

Ph. Maarschalkerweerd

Uit het archief 
Emma

Toch paste dit huwelijk uitstekend in de huwelijkspolitiek die de moeder van
de bruid voor haar drie dochters had uitgestippeld

Prinses Emma verloofd 
Eleonor Bell, 1878

Olie op doek
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D
Dit stukje gaat over vieze dingen. Wie
het niet lezen wil, moet het maar over-
slaan. Wie het lezen wil, is gewaar-
schuwd.
Wat mij altijd het meest boeit bij het le-
zen van wetteksten, zijn de passages
waar de tijdgeest vanaf druipt. Ik hoef
daarbij nog geeneens ver te zoeken. Op
het terrein van het vak dat ik jarenlang
in Nijmegen heb gegeven, het onroe-
rende zakenrecht, hebben de wettelijke
bepalingen over het burenrecht uit het
oude Burgerlijk Wetboek mijn interesse
naar de historische achtergronden altijd
doen opwellen. Het huidig wetboek
bevat wat dat betreft niet meer dan een
steriel en abstract stelsel van regels, die
de ogen reeds bij lezen van het tweede
artikel doen dichtvallen. Nee, heel an-
ders is daarbij het oude wetboek. Wie
kent niet de erfdienstbaarheid van drop
(art. 729 oud BW), het recht van klaau-
wengang en stoppelweide (art. 680 oud
BW), het recht van beklemming en de onroerende konij-
nen die vrolijk in de konijnen-warande rondspringen
(art. 563 oud BW)? Wie raakt niet in de ban van “onbe-
woonde forten, mitsgaders redouten, vooruitspringende
posten, verschansingen, linien en batterijen” (art. 581 oud
BW). Hier zal ik wat nader ingaan op het ontstaan van de
gemene sekreten als mandelige onroerende zaak.
We doen het er allemaal, doorgaans meerdere keren op
een dag, maar we schamen ons dood als anderen daar-
van door al te luidruchtig gedrag kennis (kunnen) ne-
men: pissen, poepen en ruften oftewel winden laten op
het toilet. Velen ervaren de toiletgang als een welkom in-
termezzo van de dag. Een rustpunt, waarin sommigen in
het jachtige bestaan tijd vinden de krant te lezen, een si-
garetje te roken en andere verlichtende bezigheden te
ontplooien. Wie kent niet het intense gevoel van op-
luchting dat zich van iemand meester maakt bij het laten
gaan van de zaak? Het is een dagelijks terugkerende bit-
tere noodzaak voor Jan en alleman, van dom tot slim,
jong en oud, rijk en arm. 

Over gemene sekreten,
pispotten en 

andere onfrisse zaken
Als teken van stille waardering bestond vaak de heimelijke afspraak dat op

de bril van het toilet een borrel gereed stond

Drie schijt-gezegden 
uit Bruegels schilderij
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Gemene sekreten staat vrij vertaald naar huidig Neder-
lands voor gemeenschappelijk toilet. Het ontstaan van
gemene sekreten markeert een episode in de steeds maar
opschuivende grens van het “pijnlijkheidsbeleven” van
de toiletgang en de steeds maar verbeterende hygiëne in
stedelijke gebieden.
Veel literatuur op dit terrein bestaat niet, aangezien juist
het pijnlijkheidsbeleven als het gaat om dit onderwerp
velen ervan weerhield om daarover in de pen te klim-
men. Uitermate fraai zijn de uitbeeldingen van een drietal
schijt-gezegden in het zogenaamde spreek-
woordenschilderij van Pieter Bruegel de Oudere (1559):
1. “twee schijten door een gat” (= zij doen alles samen);
2. “zijn gat aan de poort afvegen”(= zich nergens wat
van aantrekken, overal schijt aan hebben);
3. “het hangt als een schijthuis boven de gracht” 

(= het slaat nergens op). 

Op de hierbij getoonde uitsnede van het schilderij staan
bovenstaande spreekwoorden on-
der hun nummer afgebeeld.
Deze taferelen kan men ook be-
wonderen in een uitgave van Stich-
ting de Stratenmakerstoren te Nij-
megen, handelende over het
gebruik van toiletten, sekreten, pi-
spotten en kakdozen door de eeu-
wen heen, getiteld: Onfrisse prak-
tijken in Nijmegen, waaruit ik de
nodige informatie heb gehaald.
Heel vroeger was het bon ton om
publiekelijk z’n gevoeg te doen.
Tot ver in de 18e eeuw ging men
“hoer gevouch doen buijten de pri-
vaten”; Pratt constateert in 1774: “niet eens in een hoek,
maar midden op straat; goed geklede burgers van beider-
lei kunne en ze schijnen er nog trots op te zijn”. Uit de
annalen van buitenlandse reizigers die in Leiden verpo-
zen in de 16e en 17e eeuw blijkt dat tot hun grote verba-
zing jonge meisjes ongegeneerd hurken midden op straat
om een plasje te doen en een rij van minstens twintig
mannen tegen een kerkmuur aan het wateren was, ter-
wijl vrouwen vlakbij in- en uitliepen. Dat dit de spuigaten
uit ging lopen werd allengs duidelijk. Er verschenen dan
ook regelmatig verboden op dergelijke praktijken. Zo bij-
voorbeeld een ordonnantie uit Groningen in 1510, die
uitdrukkelijk verbood: “menschendreck up de gemeene
straete (te) storten offte gieten”. “Homo sapiens non uri-
nat in ventum”, staat in gebeeldhouwde letters te lezen
boven de classicistische poort die in Amsterdam het ter-
rein van het vroegere Huis van Bewaring scheidt van de
Weteringschans. Slechts een ferme straal zal bij veel te-
genwind stand houden.
Waar de nood hoog is, helpt geen verbieden, maar
brengt enkel verluchting een plek waar de ontlasting op
ordentelijke wijze wordt opgevangen. De behoefte aan
kanalisering van onze dagelijkse ontlasting kwam op.
Vooral natuurlijk in de steden, waarin het samenleven
dichter op elkaar plaatsvindt, met alle facetten van het
dagelijks leven. Aangezien niet gelijk in elk huis privaten
of gemakken en urinoirs werden gebouwd, verrezen zij

het eerst bij publieke plekken. Vooral onder bruggen be-
vonden zich “publieke privaten”.
Pecunia non olet, en dat geldt ook voor de Hollanders
die van de drek geld maakten. Excrementen zomaar in
de vrije natuur laten lopen was zonde aangezien het spul
als mest goed verkocht. Vandaar dat in sommige steden
de faecaliën in tonnen werden opgevangen en naar het
veld werden vervoerd teneinde tussen de slaplantjes en
de bonenstaken te belanden. Dit werd gedaan door
zogenaamde “stillevegers of –werkers”. Het werk van de-
ze functionarissen was ronduit gênant. Zij voerden de
drek weg en het was zaak ze niet aan het werk te zien
noch te ruiken. Bij voorkeur moesten zij maar achterom
komen en niet door het huis. Als het kon bij duisternis.
Als teken van stille waardering bestond vaak de hei-
melijke afspraak dat op de bril van het toilet een borrel
gereed stond. In 1658 werd door de gemeente Nijmegen
een “stilleveger” aangesteld. In 1693 werd door de stad
Nijmegen voor een som geld een octrooi verleend aan

een inwoner tot het uitoefenen van
het “stillevegen”. Deze verdiende
goed. Nijmeegse mest stonk welis-
waar flink, maar de boeren in
Vlaanderen vonden het van goede
kwaliteit. Het octrooi leverde in
1779 de stad een bedrag van 
ƒ 260,- op!
Naar gelang de bevolking toenam,
waste ook de stroom van uitwerp-
selen in rap tempo aan, hetgeen
negatieve consequenties had voor
de prijzen op de mestmarkt. De
vegers konden het niet meer aan
en de mest werd voor de stad van

een lust tot een ware last. Epidemieën als cholera, difteri-
tis en tyfus, nog maar niet te spreken van de zwarte pest,
heersten alom.
Terug naar ons onderwerp. Gemene sekreten ontstonden
doordat de privaten steeds dichter bij de woningen en
ten slotte in de woningen werden gebouwd. Het ver-
schijnsel pispot is te verklaren uit het gegeven dat de
gang naar het op het erf of elders staand toilet vaak te
lang was, hetgeen van de stoelgang vooral in de winter
een onaangename bezigheid maakte. Vandaar dat een
pispot onder of naast het bed stond. Pispotten stonden
ook vaak in privaten teneinde te voorkomen dat mannen
over de rand van het toilet zouden plassen. Het was ove-
rigens vroeger niet verstandig vlak langs huizen te lopen
aangezien men altijd het risico liep een portie drek op
het hoofd te krijgen.
De deftige huizen hadden vaak “kamergemakken” in
huis. Wij zouden daartegen poepdozen zeggen: vierkan-
te, stoelachtige toiletten, zoals wij die dingen thans nog
in sleurhutten aantreffen, met deze bijzonderheid, dat er
geen vertrek omheen is gebouwd: portable dus. Lode-
wijk XIV bezat naar verluidt  264 van deze poepdozen in
Versailles, waarvan er 206 waren bekleed met damast,
fluweel of Marokkaans leer. 
De beter gesitueerden gingen vanaf ongeveer de 17e
eeuw ertoe over sekreten op hun binnenplaatsen te
plaatsen. Aangezien het toen nog een relatief dure luxe

Romeins groepstoilet in Vaison-la-Romaine,
Frankrijk
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was, werden de sekreten vaak gedeeld door meer buren
en stonden zij ergens waar zij voor hen gemakkelijk toe-
gankelijk waren, maar niet erg in het oog sprongen. Mas-
saal gebruik van collectieve privaten ontaardde vaak in
gorigheid, getuige de verklaring van een vrouw die in
Querido’s De Jordaan, naar een armoedig buurtje moest
verhuizen: “Dat ze nog nooit in zoo’n vunzige schooiers-
omgeving had geleefd, op één plee met hun veertige be-
woners”.
In oudere transportakten werd het recht op een gemeen
sekreet ook uitdrukkelijk geregeld. Het laat zich makke-
lijk indenken dat het gebruik en het onderhoud daarvan
nogal eens onderwerp van burenruzie was. Art. 705 oud
BW getuigt hiervan door te bepalen: “De ruiming van ge-
meene sekreten moet beurte-
lings, dan over het eene, en
dan over het andere erf ge-
schieden”.
Dat niet alle huizen in de vori-
ge eeuw werden voorzien van
(gemene) toiletten, blijkt wel
uit de cijfers die dienaangaande
bekend zijn: In 1916 telde men
in Vlaardingen-West 1495
goedkope arbeiderswoningen;
hiervan was 23 % nog zonder
privaat. Vaak werden zoge-
naamde “binocle”-privaten aan-
getroffen, een gemeen sekreet
in andere zin, waarin twee
poepgaten waren gemaakt,
waarop je gezellig kon buurten
met de buurman of -vrouw.
Tegenwoordig kennen we de

publieke privaten in de vorm van hypermoderne chemi-
sche toiletmachines, die na de stoelgang het gehele bin-
nenwerk bacterievrij en geurloos schoonmaken. Toch
blijft de gêne: wie heeft er geen schroom als hij of zij in
hoge nood zo’n ding midden op een met veel mensen
gevuld marktplein ziet staan? Ik heb twee keer de Nij-
meegse vierdaagse meegelopen en ik weet zeker dat
men minder schroom heeft tijdens het lopen stiekem een
vette stille wind te laten dan en publique zo’n ding bin-
nen te stappen. Bovendien heb ik steeds een
ondefinieerbare angst, dat als de machine defect is, een
klep beneden opengaat en ik word doorgespoeld in het
riool. Nee, laat mij maar urineren tegen de D’Olle Grieze
of poepen in een gemeen sekreet.

L.C.A. Verstappen

De “Boldootwagen” in de Slijkstraat.
Deze verzamelwagen van uitwerpselen 

reed van 1877 tot 1934 door Amsterdam

Het signet van de notaris (20)

Er moet even iets rechtgezet worden: in de vorige afleve-
ring van de signetten trof u een merkwaardig tekeninge-
tje aan:

Stelling
W#####R
A######ff

Het was de bedoeling dat u deze tekening kon vergelij-
ken met het signet, waarvan de afbeelding per ongeluk
niet geplaatst is. Deze afbeelding had u dus nog tegoed:

CvH

Rectificatie
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C
Charles Dickens’ (1812-1870) roman Bleak House1 lijkt
het verhaal van de zich eindeloos voortslepende erfenis-
kwestie Jarndyce and Jarndyce. De zaak is in de loop der
tijden zo complex geworden dat niemand nog weet waar
het precies over gaat.
Hoe is Dickens erin geslaagd om met dit materiaal een
roman te maken die, aanvankelijk als feuilleton en later
als boek vele lezers – en niet enkel juristen – wist te
boeien? Is het enkel de bijtende satire aan het adres van
de toenmalige Equity procespraktijk2 van het Court of
Chancery?

De kwestie J & J vormt weliswaar de rode draad van de
roman, maar deze draad, hoewel hij zich door alle plotlij-
nen heen vlecht, verbleekt toch in kleur bij de vele ande-
re verhaallijnen en thema’s die het boek aan de orde
stelt. Bovendien wordt de lezer nergens precies uitgelegd
waar de kwestie om draait. Na lezing blijven hem vooral
bij de stoet van markante karakters en Dickens’ stijl.

Enige verhaallijnen en personages
Een van de hoofdpersonen is Lady Dedlock, een chique
dame die “goed is ingetrouwd” met een adellijke heer, Sir
Leicester Dedlock. Deze dame heeft een geheim: voordat
zij trouwde, kreeg zij een kind van een, naderhand over-
leden, kapitein. Dit moet uiteraard een geheim blijven,
maar zo gaat het niet en een advocaat, genaamd Tulking-
horn, speelt daarin een beslissende rol.
Een andere belangrijke hoofdpersoon is juffrouw Esther
Summerson. Opgevoed als wees, wordt zij vervolgens
liefdevol opgevangen door Mr Jarndyce, een nazaat van
de oorspronkelijke partijen en een vriendelijke heer op
leeftijd met een stevige aversie van juridische perikelen.
Esther is een model van Victoriaanse deugdzaamheid
(vrouwelijke versie). Aan het einde van de roman raakt
zij op de hoogte van haar afkomst en wordt erg gelukkig,
al heeft zij haar ascendent(e) slechts eenmaal mogen ont-
moeten.
Twee andere personages, Richard Carstone en Ada Clare,
zijn allebei pupil van Mr Jarndyce. Ada, zo mogelijk nog
deugdzamer dan Esther, is verliefd op Richard, maar
moet lang wachten voordat zij hem als echtgenoot in
haar armen kan sluiten. Richard, eenmaal meerderjarig,
weet niet wat hij met zijn leven moet aanvangen. Hij dar-
telt van het ene naar het andere project, maar vindt zijn
bestemming in het najagen van zijn aandeel in de erfenis.
Dat aandeel zal hij uiteindelijk – met of zonder hulp van
zijn advocaat Mr Vholes, dat zal niemand weten – be-
machtigen. Maar op het moment dat de juridische stuk-
ken met karrevrachten het gerechtsgebouw uitgedragen

worden, blijkt dat dit aandeel is opgegaan aan proces-
kosten. En Richard heeft er zijn gezondheid bij ingele-
verd. Hij overlijdt aan uitputting. 
In de roman komt een flink aantal kinderen voor met na-
men als Peepy, Caddy, Prince. Deze kinderen hebben
ouders, maar feitelijk moeten Peepy, Caddy en lotgeno-
ten het stellen zonder hen. De ouders hebben het druk
met het doen van goede werken, geven daar hoog van
op en zetten stelselmatig hun kinderen in voor eigen ge-
rief. Zo Mrs Jellyby die zuinigjes tijd vrijmaakt voor het
huwelijk van haar dochter, overladen als zij is met pa-
pierwerk voor ’t arme Borrioboola-Gha, ergens in Afrika.
Of Mr Turveydrop, gepreöccupeerd met een correcte ui-
terlijke presentatie, maar ondertussen niet te beroerd om
zoon en schoondochter voor zich te laten sloven. In
straatwees Jo (zie afb.), die tevens een rol speelt bij de
plot rondom Lady Dedlock, vindt het thema van verwaar-
lozing en uitbuiting onder de dekmantel van nobele mo-
tieven zijn belangrijkste slachtoffer.
En uiteraard zijn er de attorneys en consorten, waaron-
der Mr Tulkinghorn (zie hieronder) en Mr Vholes, 

a very respectable man. He has not a large business,
but he is a respectable man. He is allowed by the
greater attorneys who have made good fortunes, or
are making them, to be a most respectable man3.

Rondom bovengenoemde personages, cirkelt nog een
hele serie andere karakters, nu eens karikaturaal (law-
copyist Krook, wiens hol, bijgenaamd Chancery, enkel
papier binnenlaat en nimmer loslaat), dan weer ronduit
kwaadaardig (moneylender Mr Smallweed, kinderlijke
uitvreter Mr Skimpole), of juist vervuld van goede bedoe-
lingen (law stationer Mr Snagsby, ex-soldaat Mr George,
law clerk Mr Guppy).

Twee vertellers, twee visies
Opmerkelijk is de vertelwijze van de roman. Hoofdstuk-
ken waarin een alwetende verteller aan het woord is,
worden afgewisseld met die waarin Esther relaas doet in
de ik-vorm. Deze strategie geeft de satire kracht, maar
nuanceert hem ook. Esther’s stem is, vooral in het begin
die van de naïeve waarnemer – immer goed van vertrou-
wen. Nu eens werkt dit als een vergrootglas, waardoor
de ridicule of kwaadaardige trekken van de door haar
beschreven personages extra uit de verf komen. Dan
weer voorkomt haar menslievendheid een al te hard-
vochtige veroordeling van de door haar of door de ande-
re verteller beschreven personages. De andere, afwezige
verteller, kan zich nu van tijd tot tijd van zijn meest satiri-

Bleak House
Victoriaanse satire over uitbuiting en verwaarlozing

1 1853, Bantam Classic 1989; in verband met de vele verschillende uitgaven van de roman, verwijs ik naar de hoofdstukken.

2 Oorspronkelijk bedoeld als correctie op onrechtvaardigheden van de normale praktijk van het case at law, maar in Dickens’ tijd uitgegroeid tot een verstikkende

zwam, waar enkel juristen bij gedijden, maar niet betrokken partijen. Zie voor enige informatie hierover Ernestine Köhne-Hoegen, Over modder en mist, in: Verbeel-

dingsmacht, Boom, Den Haag 2000, p. 121.

3 Hfdst. 39, p. 509.
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sche kant betonen. Dit zijn stylis-
tisch de meest indrukwekkende pas-
sages. Zo het eerste hoofdstuk met
de schets van de mist om en binnen
het Court of Chancery. Of de schil-
dering van de verwaten nietsnutterij
van de aristocratie. En natuurlijk ver-
geet geen lezer meer een karakteri-
sering als de volgende van lawyer
Tulkinghorn.

(...) pondering, at that twilight
hour, on all the mysteries he
knows, associated with darkening
woods in the country, and vast
blank shut-up houses in town:
and perhaps sparing a thought or
two for himself, and his family
history, and his money, and his
will—all a mystery to every one—
and that one bachelor friend of
his, a man of the same mould and
a lawyer too, who lived the same
kind of life until he was seventy-
five years old, and then, suddenly
conceiving (as it is supposed) an
impression that it was too mono-
tonous, gave his gold watch to his
hair-dresser one summer evening,
and walked leisurely home to the
Temple, and hanged himself.4

Maar Dickens’ verteller betoont zich met inzet van veel
retorisch gespetter bijzonder treffend in de passages over
de Londense paupers.

Darkness rests upon Tom-all-Alone’s5. (...) Much
mighty speech-making there has been, both in and
out of Parliament, concerning Tom, and much wrath-
ful disputation how Tom shall be got right. Whether
he shall put into the main road by constables, or by
beadles, or by bellringing, or by force of figures, or
by correct principles of taste, or by high church, or
by low church, or by no church; (...) And in the ho-
peful  meantime, Tom goes to perdition head fore-
most in his old determined spirit.
But he has his revenge. (...) There is not an atom of
Tom’s slime, not a cubic inch of any pestilential gas
in which he lives, not one obscenity or degradation
about him, not an ignorance, not a wickedness, not
a brutality of his committing, but shall work its retri-
bution, through every order of society, up to the
proudest of the proud, and to the highest of the
high. Verily, what with tainting, plundering, and
spoiling, Tom has his revenge.6

Thematiek
Zo wordt duidelijk dat de frustrerende procespraktijk van
Chancery een off-spring is van het kwaad waaraan een
hele maatschappij zich schuldig maakt. Bleak House is,
naast een satire van een bepaalde uitvoeringspraktijk van
het recht, vooral ook een aanklacht tegen maatschappe-
lijk onrecht in het algemeen en individuele kwaadwillig-
heid in het bijzonder.
Dickens plaatst tegenover de onversneden mist en rottig-
heid van recht en mens en maatschappij zeker ook enige
positieve beelden, maar de Victoriaanse pasteltinten leg-
gen het af tegen het bruin en zwart van de satirische pas-
sages.

Alles bij elkaar genomen, is Bleak House een monument
waar geen (erfrechtelijk) geïnteresseerde jurist omheen
kan. Maar de werkelijke waarde van het tot zich nemen
van de 818 pagina’s schuilt in, wat de schrijver Nabokov
noemt, the shiver between the shoulder blades7, veroor-
zaakt door Dickens stylistisch vakmanschap. 

Carinne Elion-Valter

“Jo, a crossing-sweeper, a boy of dark and total ignorance,
who does not even have a second name, but upon whose shoulders,

nevertheless, the entire burden of unjust society falls.” 8

4 Hfdst. 22, p. 284.

5 een verpauperde straat in Londen.

6 hfdst. 46, p. 583

7 introduction, p. ix

8 Illustratie uit: Sketches from Bleak House. Mervyn Peake, Methuen, London, 1983, pag. 37.
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1. Een eerste ontmoeting met de Wet op het Notarisambt
1999 (Wna 1999)
Het was op een woensdagmiddag in 2002 in het Graven-
steen in Leiden, dat ik - nadat ik met succes de relevante
passages uit de Parlementaire Geschiedenis had verza-
meld - voor het eerst in aanraking kwam met de Wna
1999. Dingend naar de functie van studentassistent voor
een onderzoek in opdracht van de Commissie Monito-
ring Notariaat, stortte ik mij op de bestudering van de
toelichting van voornoemde wet. Die bestudering was
niet tevergeefs… Eerst als student en later als promoven-
da heb ik onderzoeksjaren beleefd, die op geen enkele
wijze voldoen aan het karikaturale beeld van de geïso-
leerde onderzoeker op een stoffige zolderkamer. Ont-
moetingen met notarissen en notariële toezichthouders
van diverse pluimage, congresbezoeken op verre be-
stemmingen, gesprekken met ambtenaren van de Euro-
pese Commissie, sparren met inspirerende wetenschap-
pers, het mocht allemaal niet ontbreken. Met als resultaat
het proefschrift Notabelen vernieuwen dat recent in de
serie Ars Notariatus is verschenen. 

2. Een notabel beroep
Een belangrijke inspiratiebron bij de analyse van de ont-
wikkelingen die zich in het notariaat voordoen, is de pro-
fessietheoretische benadering van juridische beroepen.
Klassieke professies stonden bekend als de betere beroe-
pen, gewijd aan het maatschappelijk welbevinden. De
notaris uit de jaren vijftig van de 19e eeuw beantwoord-
de aan het beeld van deze professies. Hij bekleedde een
belangrijke publieke functie en vormde met de dominee
en de arts het boegbeeld van de notabele stand.

De notaris uit 2008 heeft diens ambt aanmerkelijk zien
veranderen. Maatschappelijke tendensen die het werk-
veld van klassieke professies ingrijpend hebben veran-
derd zijn onder meer de verschuiving in de publieke
beeldvorming en toegenomen invloed van internationale
en Europese regelgeving. De toegenomen macht van de
staat en de markt, verzakelijking, afname van de informa-
tieasymmetrie en toegenomen ketenafhankelijkheid, zijn
ook tendensen die de klassieke professies beïnvloeden. 

3. Notabelen vernieuwen
De ontwikkelingen in het notariaat worden in dit boek
gespiegeld aan tendensen die zich in andere klassieke
professies voordoen.
In het bijzonder is uitgelicht de intensivering van markt-
werking in het beroep. Aan bod komen de inwerkingtre-
ding van Wna 1999, ontwikkelingen in de continuïteit,
toegankelijkheid en kwaliteit in het notariaat, evenals het
mededingingsbeleid van de Europese Commissie. 
Daarnaast neemt de beroepsethiek een centrale plaats in.
Aan bod komen theoretisch-ethische inzichten en ont-

wikkelingen in de notariële be-
roepsethiek. 

Marktwerking in het notariaat is
niet onomstreden. Deze zou
een bijl aan de wortels van het
notarisambt zijn, die voor ver-
loedering zorgt. Ook aan het
begin van mijn onderzoek heb
ik mij geconcentreerd op de
vermeende onoverbrugbare te-
genstelling tussen de ambtelijke
taken van de notaris en diens ondernemerschap. Om mij
vervolgens te laten verrassen door de empirie en te ont-
dekken dat er in het notariaat veel meer aan de hand is. 
Een van de elementen die ik nader in mijn boek heb uit-
gewerkt, is het grote belang van notariskantoren voor het
notariële ambt. Over wat er op notariskantoren gebeurt -
met name voor wat betreft de invulling van de beroeps-
ethiek - was weinig in de literatuur bekend. Uit mijn on-
derzoek blijkt dat notariskantoren niet alleen een leer-
school en platform voor de praktisering van het notariële
beroep zijn, maar ook een morele gemeenschap. In de
praktijk vindt de vorming, uitwerking en toetsing van de
notariële beroepsethiek op dat niveau plaats. Ook be-
langrijke innovaties in het ambt worden met name op
kantoorniveau ontwikkeld. Marktwerking blijkt een be-
langrijke katalysator voor die innovaties en vernieuwin-
gen. 

4. De toekomst
Het was een enerverende reis vanaf die woensdagmid-
dag in Leiden tot 7 februari jongstleden, toen ik eindelijk
het hora est! heb mogen horen. De beleidsvorming rond
de toekomst van het notariaat is nog volop in ontwikke-
ling. Met de inzichten die in het proefschrift zijn vervat,
hoop ik dat het maatschappelijk debat over de toekomst
van het notariaat verder kan worden gebracht en de pat-
stelling waarin het publieke debat over liberalisering van
het notariaat dreigt te geraken wordt doorbroken.

Zayènne van Heesen-Laclé

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. 

Notabelen vernieuwen
ISBN: 9789013049480

Ars Notariatus 137, XIV + 314 pag

De auteur
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Het zogenaamd “rijdend college” is enkele jaren geleden
ontstaan op initiatief van het kantoor waaraan ik toen als
notaris was verbonden (en nog steeds als adviseur werk-
zaam ben).Elk jaar ontving men daar notariële studenten
die iets wilden weten over de notariële praktijk, waarbij
de vragen op het gebied van onroerend goed meestal
door mij werden beantwoord. 
Omdat het kantoor is gevestigd op de Amsterdamse
Zuidas, waar tal van interessante goederenrechtelijke
constructies zijn toegepast, kreeg deze beantwoording al
gauw de vorm van een kleine, demonstratieve rondwan-
deling in de directe omgeving. 
Inmiddels was op het kantoor een “young talent ma-
nager” in dienst getreden,
die de ontvangst van stu-
denten meer professio-
neel ging begeleiden. Zo
ontstond het idee om met
een bus vol studenten
door de stad te rijden en
daarbij belangwekkende
objecten langs de route
van een kort juridisch
commentaar te voorzien.
Wegens groot succes
wordt deze rondrit nu
jaarlijks herhaald. 
Aan dit bustochtje, dat al
spoedig “het rijdend colle-
ge” werd genoemd, kan
door studenten uit alle universiteiten met een notariële
opleiding worden deelgenomen. De beperking zit in de
capaciteit van de bus. De rit volgt in beginsel een vaste
route in de vorm van een grote cirkel. Een route die ech-
ter elk jaar wordt aangepast aan de hand van nieuwe ste-
delijke ontwikkelingen.

Na ontvangst van de deelnemende studenten, wordt ge-
start op de Zuidas (erfpacht) boven de eerste Nederland-
se integrale leidingentunnel (ILT), waarna langs het VU-
complex (op eigen grond) wordt gereden via de

Ring-west (overbouw krachtens een recht van opstal)
naar het kantorengebied van Sloterdijk, waarvoor destijds
de bewoners werden “onteigend” door het Hoogheem-
raadschap via niet-verlenging van oude tijdelijke rechten
van opstal. Langs de voormalige Houthavens (studenten-
portacabins) en het daar afgemeerde schip voor studen-
tenhuisvesting (registergoed), de Silodam (elektronisch
gestuurde “floating space” garages) en de achterzijde van
het Centraal Station (noord-zuid metro in aanleg) worden
de oostelijke IJ-oevers bereikt. Via het nieuwe Muziekge-
bouw en de Passagiers Terminal (opstalrecht voor warm-
te- koude-installatie), overbouwde en ondertunnelde ge-
renoveerde oude pakhuizen, Java- en KNSM-eiland, New
Deal (eengezinshuizen als appartementsrechten) en Piet
Heintunnel (schip of onroerende zaak?) komt IJburg in
zicht. 
Ook hier doen zich weer tal van juridische kwesties voor:
wie is eigenaar van de in het IJsselmeer opgespoten ei-
landen, zijn waterwoningen roerend of onroerend, waar-
om is de hoogspanningsleiding gehandhaafd en wie is
daarvan de eigenaar?

Na de lunch op IJburg, volgt een rit door de Bijlmer; een
gebied dat volop in herontwikkeling is. Eerst zien wij
hoe deze wijk oorspronkelijk bedoeld was: een aaneen-
schakeling van grote flatgebouwen uit de jaren zestig van
de vorige eeuw, gebouwd volgens de idealen van Le

Corbusier en diens volge-
lingen. Dat deze idealen
niet allemaal even goed
hebben uitgepakt, wordt
duidelijk als we vervolgens
langs de laagbouw en ge-
schakelde eengezinswo-
ningen rijden die nu al in
de plaats zijn gekomen
van de nog geen vijftig jaar
oude hoogbouw. Nadat de
bus de kantorenclusters bij
het nieuwe NS- en metro-
station heeft doorkruist
(“footprint lease”) en on-
der de Arena is doorge-
gaan (hoe is dat gere-

geld?) doemt de skyline van de Zuidas op en daarmee
het einde van de rit.

In een afsluitend college in het auditorium van het kan-
toor worden de diverse rechtsvormen die onderweg wer-
den gesignaleerd nader toegelicht, waarna meestal een
aardige discussie volgt.
Een kwestie die daarbij altijd ter sprake komt, is de keuze
van de gemeente Amsterdam (al meer dan een eeuw ge-
leden) voor eeuwigdurende erfpacht in plaats van gewo-
ne eigendom. Allereerst speelt daarbij het financiële as-
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Het rijdend college
De beperking zit in de capaciteit van de bus

Het rijdend college 2007 na de lunch op IJburg

In de vorige aflevering van dit tijdschrift werd een verslag
van Corine Hendriks opgenomen over een ongewone ac-
tiviteit als interessant voorbeeld van aanschouwelijk on-
derwijs. Het betrof Leidse studenten die in het kader van
hun notariële opleiding naar een algemene aandeelhou-
dersvergadering van ABN Amro waren geweest. De redac-
tie meende dat hiermee wellicht een nieuwe rubriek was
geboren. Naar aanleiding van een door notarieel student
Pepijn van Egmond geschreven verslag, dat onlangs werd
gepubliceerd in Via Viva, over het rijdend college van
prof. A.A. van Velten, verzocht de redactie deze VU-hoog-
leraar hierover iets meer te vertellen.
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pect een grote rol, omdat de gemeente hierdoor is verze-
kerd van een nooit ophoudende en steeds groter wor-
dende bron van inkomsten. 
Maar minstens even belangrijk is de sturende functie die
hierdoor voor de grondeigenaar – de gemeente - moge-
lijk is. Als voorbeeld wijs ik dan op het nabij gelegen we-
reldhandelscentrum (WTC). In het bestemmingsplan is
voor dit gebied “kantoren” vermeld. In de akte van uitgif-
te is dat algemene begrip nader uitgewerkt en wordt ver-
meld dat er op dit terrein een wereldhandelscentrum
moet worden geëxploiteerd, waarbij nauwkeurig wordt
aangegeven wat daaronder dient te worden verstaan.
Zou de erfpachter hieraan geen gevolg meer geven, dan
kan de erfpacht voortijdig door de gemeente worden
beëindigd. Op die manier heeft de gemeente altijd een

stok achter de deur om de gewenste exploitatie van on-
roerend goed te kunnen afdwingen.
Een ander voordeel van erfpacht, ook voor de project-
ontwikkelaar en de belegger, is de flexibiliteit die erf-
pacht biedt en die veel groter is dan eigendom kan ge-
ven. Op basis van erfpacht kunnen tal van bijzondere
varianten worden gerealiseerd, zoals de genoemde
“footprint lease”, onderdoorgangen (Arena), “gelaagde”
erfpacht en verschillende goederenrechtelijke régimes
binnen in appartementsrechten gesplitste complexen met
multi-functionele bebouwing. 
Tenslotte heeft erfpacht zijn waarde bewezen bij noodza-
kelijke stadsvernieuwing (Indische buurt, Bijlmer) omdat
dan geen moeizame onteigening nodig is. Een raadsbe-
sluit inhoudende voortijdige beëindiging van de erfpacht

– uiteraard tegen ver-
goeding – volstaat. Erf-
pacht is en blijft een in-
teressante rechtsfiguur.
Uiteraard wordt dan ook
gevraagd naar diverse
verwante rechtsfiguren,
zoals het recht van op-
stal, dat in de praktijk
vooral gebruikt wordt
voor installaties als
windturbines en ener-
giecentrales. En naar de
eigendom van netten
van kabels en leidingen,
die sedert vorig jaar
door de wet als afzon-
derlijke onroerende za-
ken worden aangemerkt
en daardoor als zelfstan-
dige zaken kunnen wor-
den geregistreerd en
overgedragen. De voor
de discussie uitgetrok-
ken tijd wordt meestal
overschreden en dat ter-
wijl de borrel wacht!

Het blijkt ieder jaar weer
een rondrit met enthou-
siaste deelnemers langs
steeds maar nieuwe, ju-
ridisch interessante pro-
jecten te zijn en het is
daarom een genoegen
om te doen. Kortom,
ook dit najaar zal het rij-
dend college weer
plaatsvinden.

A.A. van Velten



18 Nummer 24, juli 2008

De komende cyclus bestaat uit tien lezingen, die ’s mid-
dags van half twee tot vijf in eigen huis worden gehou-
den. Daarbij is de opzet als vanouds: een hoog niveau,
geen franje, geen syllabi, en een lage prijs.

• Woensdag 10 september 2008
Prof. mr.W.J.M. van Veen
Grensoverschrijdende fusies

• Donderdag 18 september 2008
Mr. J.G. Knot
Internationaal privaatrechtelijke
estate planning

• Dinsdag 23 september 2008
Prof. mr.A.J.M. Nuytinck
Actualiteiten personen- en familierecht

• Donderdag 2 oktober 2008
Mevr. mr.A. Heida
Ouderschap en gezag

• Woensdag 8 oktober 2008
Mr. J.J.A. de Groot en mr. J.C. van Straaten
Rechtsontwikkelingen onroerende zaken, civiel en fiscaal
• Woensdag 29 oktober 2008
Mr. M.H.J.M.Tomlow en mevr. mr. H.A. van Zelm van Eldik
IPR, erfrecht en successierecht in Spanje en Frankrijk

• Donderdag 6 november 2008
Mr.W. Bosse en mr.V.A.E.M. Meijers
Maatjes zijn is passé: personen-
vennootschappen anno 2009

• Dinsdag 11 november 2008
Mevr. mr. M.L.M. van Kempen
Overdrachtsbelasting en 
inkomstenbelasting bij 
personenvennootschappen na
invoering Titel 7.13 BW

• Donderdag 20 november 2008
Mr. P.H.N. Quist
De notaris en tegenstrijdig 
belang
Prof. mr. S.R. Schuit
De one-tier board

• Donderdag 27 november 2008
Mevr. mr. C. Heck-Vink en mr.A.T.A.Tilleman
Anti-witwasregelgeving en de rol van de notaris en 
advocaat

Meer informatie over de
lezingencyclus en de mo-
gelijkheid tot inschrijving
voor donateurs is te vin-
den in bijgaande brochu-
re of op onze website
www.notarielestichting.nl.

Postacademisch onderwijs
Tweede halfjaar 2008

Met schrijfplankje en zelfs
stapel- en koppelbaar

De nieuwe stoelen in  onze collegezaal
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Ponder als politiek wapen
Ben Duinkerken kreeg op zijn bijdrage aan Ponder 23,
De akte van redemptie van het Haagse Bos, een reactie
uit onverwachte en allerminst notariële hoek. Een dona-
teur had het artikel doorgespeeld aan de Gebruikers-
groep Ontwikkelingsvisie Haagse Bos en de voorzitter
daarvan liet ons weten dat deze bijdrage ammunitie kan
leveren in de strijd om het behoud van het bos. Zij for-
muleerde dit zo:
“Om verantwoorde beslissingen te nemen – de integri-
teit van het Haagse Bos mag niet worden aangetast – is
het van belang dat de Gebruikersgroep goede kennis
heeft van de historie van het bos. Gelukkig is dat ook het
geval, maar dat neemt niet weg dat het artikel in uw
blad daar een welkome bijdrage voor is. Wij zijn u dan
ook zeer erkentelijk dat u de inhoud van dit belangwek-
kende artikel over het Haagse Bos zo spontaan ter be-
schikking stelt. Het wordt zo spoedig mogelijk onder de
leden van de Gebruikersgroep verspreid”. 
En zo zie je maar hoe ons blad ook een politiek belang
heeft en hoe onze vaste medewerker, een oud-notaris uit
Den Haag, zelfs vanuit zijn huidige woonplaats in het
Friese Oudehorne, nog een vinger in de Haagse pap
blijkt te hebben.

Een cadeautje van Jan Posch 
Van het overlijden op 18 mei vorig jaar van de Amster-
damse oud-notaris Jan Posch hebben de kranten vol ge-
staan. De pers beschreef hem onder meer als een talent-
volle bestuurder,
die met grote maat-
schappelijke be-
trokkenheid in staat
was bruggen te
bouwen; typerin-
gen als beminnelijk,
kunstzinnig, kleur-
rijk, markant en
uniek waren daarbij
niet van de lucht.
En terecht, Jan
Posch was dat alles. 
Het zal dus niet verba-
zen dat hij ook binnen het notariaat een bekende per-
soonlijkheid was. Zo was hij al aan het begin van zijn
carrière voorzitter van de Broederschap der Candidaat-
Notarissen. Hij was het, die de geruchtmakende vergade-
ring leidde op 16 november 1973 in het oude Hotel Huis
ter Duin te Noordwijk, waarin werd besloten tot op-
heffing van deze Broederschap. Het verhaal gaat dat hij
zich die avond een beetje geïntimideerd voelde door Pit-
lo, die pal vóór hem op de eerste rij was gaan zitten.
Maar als verdienstelijk amateurtoneelspeler liet hij zich
toch niet zichtbaar uit het lood slaan. De hamer,1 die hij
ook deze laatste vergadering met verve hanteerde, maakt
nu deel uit van de collectie van de Stichting. Het is een

mooi exemplaar in een passende bruinleren doos met
het opschrift: Aan de Broederschap der Candidaat-No-
tarissen van haar leden 1851-1951, geschonken bij
haar 100-jarig jubileum.2 De forse kop van de hamer is
van ivoor, met erin gegraveerd de jaartallen 1851-1951;
de steel is eenvoudig en van hout. 
Vier jaar na zijn memorabele optreden in Noordwijk
volgde Jan Posch zijn vader op als notaris bij Loeff & Van
der Ploeg, dat later deels overging in Loyens & Loeff. In
1997 nam hij afscheid van het vak met een spectaculaire
partij in Carré, de enige locatie in Amsterdam die groot
genoeg was om al zijn vrienden en relaties te ontvangen. 
Over zijn liefde voor het notariaat en zijn leven erna
schreef hij ooit een stukje in Ponder 9, die ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan van de Stichting geheel in
het teken van de herinnering stond. Veel auteurs kozen,
als reactie op ons verzoek een belangrijk moment in hun
beroepsleven te beschrijven, voor notariële highlights,
zoals de eerste zakelijke bespreking, de bijna-beroeps-
fout, of de cruciale overstap naar een megakantoor. Niet
Jan Posch, hij nam als onderwerp Het moment van stop-
pen en zijn eerste zinnen luidden:
“Het moment van……… Een aardig thema, maar
moeilijk om te kiezen. Je wikt en weegt, hetgeen trou-
wens in ons vak niet ongebruikelijk is. Wat woog het
zwaarste? Ik meen: de verantwoordelijkheid die je als
notaris hebt.
Notaris: een prachtig vak. Ik zou er zo weer voor kiezen,
maar die verantwoordelijkheid…. Een zware druk”.

Daarna mijmerde hij
nog wat over zijn
gevoelens van op-
luchting en gemis
nu hij het notariaat
had verlaten. Het is
veelzeggend dat het
vooral de mensen
waren, die hij miste,
zijn cliënten, mede-
werkers en colle-
ga’s. En hij eindigde

zijn overpeinzingen
met deze tevreden

constatering over zijn kleinzoon op wie hij iedere maan-
dag paste: “mijn leukste cliënt, nu”.
Een mensenmens, dat was hij.

Zomervakantie
Vanaf 18 juli om vijf uur tot 5 augustus om negen uur is
het bureau van de Stichting wegens zomervakantie geslo-
ten.

Liesbeth van der Marck

Imponderabilia 

1 Zie afbeelding op pagina 4.

2 Ter gelegenheid van dit eeuwfeest werd een gedicht voorgedragen, getiteld Mannen met aktetassen, dat op pagina 8 staat afgedrukt.

Jan Posch (vierde van rechts) als voorzitter van het laatste bestuur 
van de BCN tijdens haar opheffingsvergadering 
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Ssst... een klant!
Stel je voor. Je verwacht een belangrijk telefoontje van je eerste klant... Je visitekaartjes en het briefpapier zijn net door 
de drukker afgeleverd. 
Maar zover is het nog niet. Een eigen notarispraktijk vergt nogal wat voorbereiding. Zoals een ondernemingsplan, het
afdekken van het beroepsaansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico. Niehoff Werning & Kooij heeft als specialist
in het notariaat een aanzienlijk aantal startende notarissen op weg geholpen. 
Wanneer u ons belt, sturen we de documentatiemap voor het notariaat vrijblijvend toe.
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