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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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Op 5 november 2009 heeft -na een voorbereiding van meer dan een jaar- het door de Stichting tot Bevordering der No-
tariële Wetenschap georganiseerde symposium ”Marktwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie?” plaats gevonden.
Dit symposium werd door de Stichting gehouden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Notariswet, inwer-
king getreden op 1 oktober 1999. Bovendien gaf dit de Stichting de gelegenheid  iets terug te doen voor haar trouwe
donateurs. Zij konden zich gratis aanmelden.
Toen de Stichting medio 2008 -met unanieme instemming van haar Raad van Toezicht- besloot een symposium te hou-
den over de marktwerking in het notariaat, kon zij niet bevroeden hoe actueel het thema zou zijn op 5 november 2009.
Zonder overdrijving mag gezegd worden, dat het gekozen thema een schot in de roos was. 
Het notariaat is danig in beroering door de gevolgen van de marktwerking. Open brieven van verontruste notarissen
aan het bestuur van de KNB en oprichting van belangenverenigingen van (kandidaat)notarissen, zoals de Nieuwe Stem-

pel, getuigen daarvan.
Absolute voorwaarde voor de Stichting was dat het sym-
posium zou zijn een open en diepgaande discussie over
de marktwerking in het notariaat en geen gepreek voor
eigen parochie over de tarieven. Voor- en tegenstanders
van de marktwerking kwamen aan het woord en hun
voordrachten gaven aanleiding tot -soms fel- debat, maar
altijd inhoudelijk.
Want dat moet gezegd worden. Of je het nu wel of niet
eens was met de standpunten van een spreekster of
spreker. De lezingen waren alle van hoog niveau. Klasse
en nogmaals hulde daarvoor aan onze sprekers. Dit geldt
zonder meer ook voor de forumleden die de zaal aan de
hand van zes thema’s meenamen in boeiende wisseling-
en van standpunten. De aanwezigen hebben gretig ge-
bruik gemaakt van de mogelijkheid in discussie te gaan
met sprekers en/of forumleden. Zoals te verwachten
was, waren het vooral de aanwezige (kandidaat)notaris-
sen die van zich lieten horen.
Er waren ongeveer 450 deelnemers aan het symposium,

waaronder genodigde vertegenwoordigers uit de rechterlijke macht, toezichthouders en ministeries. De discussie moet
immers breed gevoerd worden, vooral geen onderonsje. Het volledige programma van het symposium, de voordrachten
van de sprekers en de stellingen van de forumleden zijn te lezen op de site van de Stichting (www.notarielestichting.nl).
Daar valt ook een fotogalerij van die dag te bewonderen.
Helaas heeft politiek Den Haag het laten afweten. Ondanks herhaalde uitnodigingen bleek niemand beschikbaar. Niet-
temin is een aantal politici benieuwd naar de uitkomsten van het symposium. 
In de serie Ars Notariatus zullen de bijdragen van de sprekers en de forumleden, alsmede een verslag van de discussie,
worden gepubliceerd. In het eerste halfjaar van 2010 zal deze publicatie het licht zien. Exemplaren zullen worden aan-
geboden aan de leden van de Tweede Kamer die het notariaat en/of marktwerking in hun portefeuille hebben.

Op grond van de vele positieve reacties van de deelnemers aan het symposium, prijst het bestuur van de Stichting zich
gelukkig dat het symposium zo’n succes is geworden.
De Stichting heeft aldus kunnen bijdragen aan een evenwichtige en vooral wetenschappelijk onafhankelijke analyse van
de (gevolgen van de) marktwerking in het notariaat. Dat past geheel binnen het doel van de Stichting, die door zovelen
binnen het notariaat wordt ondersteund.

De Stichting heeft door het symposium mede een bijdrage geleverd aan de vraagstelling de - marktwerking in het 
notariaat, droom of nachtmerrie? - die ons allen zo bezig houdt. De Stichting volgt de verdere discussie op de voet. Het
symposium heeft immers duidelijk gemaakt, dat de meningen over de (gevolgen van de) marktwerking in het notariaat
verdeeld zijn. In het belang van de maatschappij (publieke belang) en het rechtsverkeer in het bijzonder is het vinden
van consensus daaromtrent geboden.

Rest mij mijn medebestuursleden en in het bijzonder onze conservator mr. Liesbeth van der Marck en haar team te dan-
ken voor alle inspanningen die dit symposium hebben gebracht tot het succes dat het is geworden.

A.H.N. Stollenwerck
Voorzitter

Ten Geleide

De opluchting na afloop - het organisatiecomité
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H
Het behoort tot de goede gewoonten elkaar aan het
eind van het jaar het beste voor het volgende toe te
wensen. Dit gebruik is al oud en een voorbeeld daarvan
bevindt zich in de collectie van de Stichting. In 1964
kocht zij bij het Haagse veilinghuis Van Huffelt voor 160
gulden een uit omstreeks 1840 stammend veilingspel dat
dienst moet hebben gedaan als een soort kerstpakket
avant la lettre.
Dit Venduspel genoemde gezelschapsspel bestaat uit
een doosje met kaartjes, 30 zogeheten roepkaartjes
waarop alleen een woord staat, en 30 kaartjes waarop
dat woord ook is verbeeld. Deze handgekleurde gravu-
res stellen, op één uitzondering na, gebruiksvoorwerpen
voor, uiteenlopend van huishoudelijke zaken tot kleren
als een slaapmuts en een ”chambercloak” en zelfs zoiets
als een chignon. De uitzondering is de veel grotere kaart
van het Venduhuis waarvan de gravure ook op de dek-
sel van het doosje is geplakt. Die laat niet dat huis zien
maar een scène, de ”Publieke verkooping”.
Deze voorstelling geeft het gebruikelijke beeld van een
veiling. Met een veilingmeester die op een verhoging zit
en aan zijn rechterhand wordt bijgestaan door twee
schrijvers aan tafel van wie die met de blik vooruit de no-
taris zal zijn. Met goederen waarvan de grotere als een le-
dikant schuin achter de veilingmeester staan, een wat het
roepkaartje waterpot noemt, nota bene op tafel is gezet
en een doofpot, vistreeft, ”ijzerenpot”, koekenpan en
kindermand op de bank voor de tafel een plaatsje heb-
ben gekregen. En met publiek dat zich rechts zowel zit-
tend als staand om het uiteinde van de tafel verdringt.
In het spel werd na een dergelijke veiling een tweede na-
gebootst. In de eerste verkocht de uit de spelers gekozen
veilingmeester annex kashouder de kaartjes met de plaat-
jes bij opbod aan de meestbiedende waarbij de grote
kaart van het Venduhuis als laatste aan de beurt kwam.
In de tweede veilde hij ze door de roepkaartjes die hij
voordien omgekeerd samen met een deel van de kas op
tafel had gelegd, stuk voor stuk om te keren en af te roe-
pen. Het bedrag ging daarbij onder aftrek van een vierde
voor de houder van de Venduhuiskaart naar de inbrenger
van het afgeroepen plaatje.
In deze tweede zogenaamde veiling konden de kansen
snel keren. Met de willekeurige verdeling van de kas
over de roepkaartjes kon zoiets als een haarwrong een
exorbitant bedrag opbrengen en het duurbetaalde Ven-
duhuis voor een schijntje van de hand gaan. En met de
willekeurige omkering van de roepkaartjes kon de koper
van het Venduhuis er niet op vertrouwen moeiteloos bin-
nen te lopen. Het roepkaartje van zijn bezit lag tussen die
van de andere spullen en wanneer dat al meteen aan het
begin van de omkeersessie werd afgeroepen, ging hij het
schip in. Na het veilen van zijn bezit werd de afdracht

namelijk beperkt tot 1 cent per speler en konden de an-
dere spelers de schade inhalen.
Toch was dit spel geen kansspel. Omdat de spelers daar-
bij in de huid van een ander kropen, wordt het gerekend
tot de zogeheten rollenspellen. Morele bezwaren tegen
het spel waren dus niet gerechtvaardigd, maar volgens
het gedicht, dat net als de spelregels op een apart vel in
het doosje is bijgevoegd, moet daaruit wel lering worden
getrokken. In de eerste strofe wordt gewaarschuwd te-
gen het vergaren van eigendommen: ”Wat schept de
mens in zijn bezit behagen! Hij koopt zijn leven lang wat
zijn begeren ziet; Maar wordt zijn goed, gelijk hijzelf, ten-
slotte weggedragen: Ter veiling valt ’t ten deel aan wie
het hoogste biedt.” In de tweede strofe komt bij de wis-
selvalligheid van het leven die van de markt: ”Met zóveel
wil de mens steeds weer zijn leven vullen, Maar wie be-
paalt de waarde van wat hij bezat? Zijn dure stoelen, kas-
ten, zijn antieke spullen: De veilingmeester wikt en
weegt en schat.” In de derde strofe wordt bezit zelfs afge-
raden: ”Verzamelt u geen schatten op de aarde, In het
Venduhuis gaan illusies stuk. Bij alles wat de mens naar
zin en lust vergaarde, Is weinig van een waardevast ge-
luk.” En dat moet onvermijdelijk uitlopen op: ”Zo moge ’t
veilingspel, terwijl u ’t speelt, u leren: Men koopt geen
Voorspoed noch Geluk voor geld.”
Maar in deze laatste strofe komt ook de omslag die het
spel tot een cadeautje voor de jaarwisseling maakt. Het
gedicht eindigt met: ”Wij wensen u het beste toe. Een
jaar zonder mankeren. Een goede wens voor een goed
begin is ’t enige wat telt.” Dat laatste is wat schraal maar
bij dat jaar zonder mankeren sluiten wij ons van harte
aan.

Marianne Eisma

Verlijden, verleed, verleden
Van veil naar heil

Een veilingmeester bijgestaan door twee schrijvers, 
van wie die met de blik vooruit de notaris zal zijn
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Het succes van beroepsbeoefenaren als binnen-
huisarchitecten, portretschilders, visagisten, p.r.-me-
dewerkers, schoonheidsspecialisten en stylisten is
voor een belangrijk deel afhankelijk van de mate
waarin opdrachtgevers zich kunnen verenigen met
het door hen vormgegeven of gemodelleerde beeld
van ”de werkelijkheid”. Hun bijdragen bestaan uit
het aanpassen of weergeven van die werkelijkheid
op een wijze die bijdraagt aan het zo veel mogelijk
benaderen van wat als (esthetisch, economisch,
maatschappelijk etc.)  ideaal wordt gezien. Allerlei
beroepscodes leggen hierbij overigens een ethisch
kader vast om te voorkomen dat the sky the limit is
en er zich ongewenste persoonlijke of maatschap-
pelijke risico’s kunnen voordoen. Dat de notaris in
bovenstaande opsomming van beroepsbeoefenaren
ontbreekt, zal niemand verbazen. Immers, voor het
notariaat is het nu juist van existentieel belang dat
notarissen zich bij hun ambtsuitoefening verre hou-
den van iets waarop het etiket ”artistieke vrijheid”
van toepassing kan zijn.

Er is vaak betoogd dat met de introductie van de
fotografie rond het midden van de 19de eeuw er
eindelijk een techniek beschikbaar kwam om de
realiteit ongenaakbaar en in al haar ongekunsteld-
heid te vangen. De foto werd aanvankelijk gezien
als de volkomen betrouwbare neerslag van wat
zich op enig moment voor de lens van de camera
voordeed, als een mechanisch proces waarop geen
invloed zou kunnen worden uitgeoefend. Pas later
brak het besef door dat hierop nogal kan worden afge-
dongen, omdat zaken als belichting, sluitertijd en afdruk-
procedé, evenals een aantal andere factoren mede het
eindresultaat bepalen. 

Omdat tot de ontdekking van de fotografie de beeldtradi-
ties met name werden bepaald door wat in de schilder-
kunst gangbaar was, schrok de fotograaf er al vanaf het
eerste begin niet voor terug het beeld te beïnvloeden
door enscenering en stoffering van hetgeen voor zijn lens
kwam. Pen, potlood en kwast werden al gauw ter hand
genomen om het negatief bij te werken in de richting van
het gewenste positief. Kortom, fotografie werd gezien als
de kunst van het maakbare beeld. 

Een voorbeeld van een kunstenaar-fotograaf is Franz
Ziegler (1893-1939) die zich niet voor niets ”Pictorial
Photographer” noemde. Voor hem was de kunst van het
vak erin gelegen om bij de portretfotografie het gefoto-
grafeerde beeld te doen overeenstemmen met uiterlijk èn
innerlijk van de geportretteerde. Door zijn artistieke vaar-

digheden toe te passen op het negatief gaf hij aan het
positief als het ware een ”bezieling”. 
Als belangrijkste fotograaf van het Hof tussen 1927 en
1939 heeft Ziegler zijn sporen nagelaten in de beeldtradi-
tie van het staatsieportret. Ook hier kwamen zijn pen,
potlood en kwast aan te pas om de staatsiefoto een
krachtige expressie te verschaffen. Koningin Wilhelmina
was hiervan overigens niet altijd gecharmeerd, zoals
Ziegler zelf eens aan het papier toevertrouwde; ”H.M.
stond erop dat ik liever helemaal niet retoucheerde. Dit is
een bewijs dat Zij zich aan Haar volk wil vertoonen zoals
Zij werkelijk is”.

In Museum Jan Cunen in Oss valt tot 31 januari 2010 de
tentoonstelling van het fotografische oeuvre van Franz
Ziegler te bewonderen. Bij deze tentoonstelling deden
Niels Coppes, Marjan van Heteren en Mieke Jansen de
prachtige publicatie Franz Ziegler virtuoos fotograaf
verschijnen.    

Ph. Maarschalkerweerd

Uit het Archief
Franz Ziegler
Notarissen houden zich bij hun ambtsuitoefening verre van iets waarop het
etiket ”artistieke vrijheid” van toepassing kan zijn
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I
In de tegenwoordige westerse samenleving overheerst de
opvatting dat het aangaan van een relatie in de eerste
plaats in vrijheid wordt bepaald door de betrokken per-
sonen zelf. Maar in culturen waarin het familieverband
een grote rol speelt, worden persoonlijke gevoelens
soms ondergeschikt gemaakt aan het familiebelang, lees
zakelijk belang. Tegenwoordig zijn huwelijkscontracten
ook voor ”gewone” mensen vrij algemeen, maar eertijds
was het eigenlijk precies omgekeerd. Meestal ging
het om bijzondere gevallen, zoals een nieuw hu-
welijk van een weduwe of weduwnaar. Eén be-
volkingsgroep vormde hierop vanouds een uit-
zondering: de adel. Binnen deze kringen leefde
zeer sterk het besef van het huwelijk als een ver-
bintenis tussen twee families. Dat verklaart ook de
gebruikelijke aanwezigheid van familieleden en
”vrienden” die als het ware borg staan voor de na-
leving van de overeenkomst. Aan de stipte nale-
ving van deze overeenkomsten werd grote waar-
de, om niet te zeggen kracht van wet, gehecht. In
archieven van adellijke families vormen dit soort
contracten een rode draad door de familiegeschie-
denis. Inhoudelijk volgen ze meestal een bepaald
patroon: behoud van het kernvermogen van de
familie, voorzieningen bij kinderloos overlijden,
positie van de achterblijvende weduwe, etc. 

Dat geldt ook voor de contracten van de heren
van Gronsveld, heren van een gelijknamig onaf-
hankelijk staatje, enkele kilometers te zuidoosten
van Maastricht. Zij hoorden tot de aanzienlijke
adel in het gebied tussen Luik, Aken en Maastricht. Door
een succesvolle huwelijkspolitiek onderhielden zij rela-
ties met andere belangrijke geslachten, hadden een groot
fortuin vergaard en beschikten over politieke invloed,
o.a. als ”huisbankiers” van de hertogen van Brabant. Zo-
veel geld wekt ook afgunst. Om die reden werd Jan III
van Gronsveld in 1386 door enkele familieleden in een
hinderlaag gelokt en vermoord.
Binnen een dergelijke familie moesten huwelijken zorg-
vuldig worden gepland en geregeld. Zo ontstond in 1382
een opmerkelijk contract voor een dubbelhuwelijk.
Hendrik II van Gronsveld, een jongere broer van Jan III,
was uit een eerder huwelijk weduwnaar van Margaretha
van Printhagen. Zij hadden samen één dochter, Metza of
Mettel geheten. Na het overlijden van Margaretha zocht
en vond Hendrik een nieuwe echtgenote in Johanna van
Merode, dochter van wijlen Werner van Merode, heer

van Rimburg en de op dat moment nog in leven zijnde
Aleid van Arkenteel of Argenteau. Aleid van Arkenteel
verkeerde op dat moment in een lastige positie. Zij be-
woonde met haar twee kinderen Johanna en Christiaan
het sterke kasteel Rimburg ten noorden van Kerkrade,
strategisch gelegen in het grensgebied tussen de hertog-
dommen Brabant en Gulik. Aangezien Christiaan nog te
jong was om zelf te kunnen regeren, moest zijn moeder

zorgen dat Rimburg in veilige handen bleef. Daarnaast
was het kasteel Rimburg ook nog eens zwaar belast met
schulden, met name aan Jan III van Gronsveld

Aan beide kanten speelden dus aanzienlijke belangen.
Hendrik van Gronsveld zocht een gefortuneerde partij,
maar moest ook opkomen voor zijn dochter Metza. Voor
Hendrik bood daarom het bezit van Rimburg goede per-
spectieven om een eigen carrière op te bouwen, maar hij
moest wel rekening houden met Christiaan als toekomsti-
ge kasteelheer. De in nood verkerende bewoners van
kasteel Rimburg zagen in een alliantie met een voornaam
en rijk geslacht eveneens een uitweg voor hun proble-
men. Aldus werd een dubbelhuwelijk bedacht. Hendrik
van Gronsveld trouwde met Johanna van Merode, terwijl
zijn dochter Metza werd uitgehuwelijkt aan Christiaan.
Hendrik van Gronsveld werd daarmee tegelijkertijd

Een opmerkelijk 
huwelijkscontract uit 1382

bij de heren van Gronsveld
Duidelijk blijkt uit de onderhandelingen hoe lastig het was een eenmaal 

gesloten huwelijkscontract weer open te breken

Kasteel Rimburg ten noorden van Kerkrade, omstreeks 1900
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schoonvader en zwager van Christiaan, terwijl Johanna
van Merode zich zowel stiefmoeder als schoonzuster van
Metza van Gronsveld mocht noemen! Nog opmerkelijker
wordt deze verbintenis wanneer we in het huwelijkscon-
tract lezen dat Metza nog een kind onder de twaalf jaar
was. We weten niet wat de betrokken partijen persoon-
lijk van elkaar vonden, maar dat soort overwegingen
speelden hier geen rol.

Natuurlijk vereisten deze gecompliceerde verhoudingen
een gedetailleerd huwelijkscontract. Dat werd opgesteld
en bezegeld in aanwezigheid van familieleden en vrien-
den van de betrokkenen. In de overeenkomst worden
eerst de zakelijke belangen op de gebruikelijke wijze ge-
regeld. Opmerkelijk zijn de bepalingen dat alle ”armbur-
ste, vuirebuessen ind alle andere geschutze” (kruisbo-
gen, geweren en ander geschut) binnen het kasteel
Rimburg moesten blijven. Daaruit blijkt dat het slot over
geducht en voor die tijd modern wapentuig beschikte.
Bij de kinderen beloofde Hendrik van Gronsveld zijn
dochter Metza tot twaalf jaar te onderhouden. Bij het be-
reiken van die leeftijd ontving zij een bruidsschat in de
vorm van een paar boerderijen. Zolang Hendrik leefde,
moest Christiaan zich daarmee tevreden stellen. Tegelij-
kertijd verschafte Hendrik aan Christiaan een toelage van
zestig gulden per jaar en onderhield hij voor de kinderen
twee paarden. Uiteindelijk zou Christiaan kasteel Rim-
burg moeten erven, maar dat pakte anders uit.
Leefden ze nu lang en gelukkig? Door de moord op Jan
III van Gronsveld in 1386 vererfde het grootste deel van

diens vermogen op Hendrik II. Daarmee nam Hendriks
loopbaan plotseling een geheel andere wending. Naast
zijn toch wat onzekere rol op Rimburg was hij nu onbe-
twist heer van Gronsveld en financieel zeer kapitaal-
krachtig. Ook de verhouding met zwager/schoonzoon
Christiaan veranderde. Volgens het huwelijkscontract van
1382 kon Christiaan Rimburg pas erven na het overlijden
van zijn schoonvader/zwager Hendrik van Gronsveld. Hij

moest dus wachten. Maar intussen maakte Christiaan flin-
ke schulden. Tegelijkertijd lijkt Hendrik steeds minder
van plan te zijn geweest om Rimburg nog af te staan.
Daarom kwam in 1396 na moeizaam overleg een nadere
verdeling tot stand. Duidelijk blijkt uit de onderhandelin-
gen hoe lastig het was een eenmaal gesloten huwelijks-
contract weer open te breken. Maar uiteindelijk trok
Hendrik II van Gronsveld aan het langste eind en ver-
wierf hij definitief kasteel Rimburg. Christiaan moest zich
tevreden stellen met de burcht Heyden ten noordwesten
van Aken. Aldus kwam kasteel Rimburg aan de heren
van Gronsveld en werd al snel hoofdverblijf van deze fa-
milie. Deze situatie heeft geduurd tot 1640 toen Rimburg
werd verkocht. Zo leidde dit merkwaardige huwelijks-
contract uit 1382 uiteindelijk tot verrassende gevolgen en
blijvende gevolgen voor de familie.

Th. J. (Jacques ) van Rensch
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O
Het symposium en de sprekers
Op 5 november 2009 werd onder bovenstaande titel in
de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam een symposium
gehouden om stil te staan bij het feit dat op 1 oktober
1999 de huidige Wet op het notarisambt in werking is ge-
treden. De belangstelling voor deze bijeenkomst was
overweldigend, hetgeen mede verklaard zou kunnen
worden door de ”spannende tijden” waarin het notariaat
thans verkeert. De sprekers, zowel voor- als tegenstan-
ders van de marktwerking voor het notariaat, richtten
zich vanuit verschillende invalshoeken op het centrale
thema. Onder leiding van de voor-
zitter van de Notariële Stichting,
prof.mr. A.H.N. Stollenwerck open-
de prof.dr.dr. H.C.J. Isensee, emeri-
tus hoogleraar staatsrecht aan de
Universiteit Bonn, de reeks voor-
drachten met een juridische be-
schouwing over het ambt van de
notaris. Hij werd gevolgd door
prof.dr. Barbara Baarsma, directeur
SEO Economisch Onderzoek en
hoogleraar marktwerking en mede-
dingingseconomie aan de UvA, die
het thema vanuit een economisch
perspectief benaderde. Mr. A.D.
Plaggemars, oud-notaris en oud-
KNB voorzitter, vergeleek het Ne-
derlandse notariaat met enkele ons
omringende landen. De vraag of
de notaris als een bestuursorgaan aangemerkt kan wor-
den, werd door prof.mr. S.E. Zijlstra, hoogleraar staats-
en bestuursrecht VU, beantwoord. Hij werd opgevolgd
door mr. Monique van Oers, hoofd Juridische Zaken Ne-
derlandse Mededingingsautoriteit (NMa), die de markt-
werking als zodanig en de vraag of en in hoeverre regu-
lering daarvan gezien de mededingingswetgeving
toegestaan is aan de orde stelde. De laatste spreker was
mr. Anna de Vries, notaris te Ureterp en oprichter van De
Nieuwe Stempel, die ”door de bril” van de notaris naar
de huidige ontwikkelingen in de markt keek.

Na de voordrachten is door een zestal referenten een vi-
sie op een deelonderwerp ten beste gegeven, waarover
uitvoerig van gedachten kon en is gewisseld. De volgen-
de sprekers, met vermelding van de aanduiding van hun
bijdrage, dienden zich aan:

• prof. mr. L.C.A. Verstappen: de rechtsstatelijke taak van
de notaris;

• mr. A. Hammerstein: full service en ministerieplicht;
• mr. G.J.C. Lekkerkerker: kwaliteit en mededingings-

recht;
• prof. mr. A.L.G.A. Stille: tuchtrecht;
• prof. mr. W.G. Huijgen: opleiding en opvolging;
• prof. mr. B.C.M. Waaijer: tarieven.

Gezien de mij toegemeten ruimte is het niet mogelijk om
volledig verslag te doen van alle sprekers en alle door

hen behandelde onderwerpen, ver-
strekte inzichten en standpunten.
Indien men daarvan echter een
dwarsdoorsnede maakt, komt men
in feite op twee onderwerpen uit,
te weten het ambt van de notaris
als zodanig en de notaris ”op de
markt”. Het symposium zal ik aan
de hand van deze beide onderwer-
pen de revue laten passeren.

Het ambt van de notaris
De notaris is een ambtenaar, zo be-
paalt art. 1 van de Wet op het nota-
risambt. Zijn ambt houdt de be-
voegdheid in om authentieke
akten te verlijden en andere in de
wet opgedragen werkzaamheden
te verrichten. Hij is bovendien on-

dernemer. Volgens Isensee is sprake van een anomalie,
een openbaar ambt verdraagt zich niet met het vrije be-
roep. Het ambt wordt door hem omschreven als de
kleinste eenheid van de staatsorganisatie. Het dient te
worden geabstraheerd van de persoon die het uitoefent.
Deze persoon als zodanig beoefent echter een vrij be-
roep, hij is ondernemer die op de markt zijn geld ver-
dient. Deze figuur wordt door verschillende sprekers als
hybride of amfibisch omgeschreven. Het is volgens Isen-
see aan de wetgever om deze beide ”hoedanigheden”
met hun tegenstrijdige eisen, te harmoniseren. Dit laat de
op de desbetreffende ambtsdrager drukkende verplich-
tingen echter onverlet. Kwaliteit en integriteit behoren tot
zijn voornaamste deugden.
Binnen het Nederlandse bestuursrecht is de notaris een
bestuursorgaan, zo betoogt Zijlstra, zij het met een aan-
gepast normenpakket.

Marktwerking in het notariaat:
droom of nachtmerrie?

Een unieke bijeenkomst met een geanimeerde gedachtewisseling 
die tot en met de borreltijd voortduurde

De voorzitter met prof. dr. Barbara Baarsma
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Onze invulling van het notarisambt, met onder meer de
domeinmonopolies, (vrije) tariefstructuur, is volgens
Plaggemars uniek in Europa. Alom heerst daar de ge-
dachte dat de kwaliteit van de notariële dienstverlening
op een vrije markt zonder een bepaalde (tarief)regule-
ring in gevaar komt.
De Vries roept dan ook op tot een hervorming van het
Nederlandse notariaat in Europees verband. Het is vol-
gens haar van belang dat de notaris zich bewust wordt
van zijn rol in en toegevoegde waarde voor de maat-
schappij, om van daaruit waarborgen te creëren voor het
voortdurende behoud van kwaliteit en integriteit.
De notariële of, zoals Verstappen het noemt, rechtstatelij-

ke taak van de notaris wordt niet uitsluitend ten
behoeve van de burger maar ook voor de over-
heid verricht. Het is volgens hem echter opmer-
kelijk dat de ”nota” voor de notariële dienstverle-
ning geheel voor rekening van de burger komt.
Ook de overheid zou daaraan bij moeten dragen.
Óf de overheid neemt (mede) verantwoordelijk-
heid voor een goed functioneren van het notari-
aat, óf men moet het afschaffen, zo concludeert
Verstappen. Vanzelfsprekend laat dit de verant-
woordelijkheid van de beroepsgroep zelf onver-
let. Zo dient zij zorg te blijven dragen voor het
behoud van de kwaliteit van alle beroepsbeoefe-
naren. Dit verlangt een lange termijn-visie, het-
geen door Huijgen in verband wordt gebracht
met de huidige uitstroom van kandidaat-notaris-
sen. Naast het kwaliteitsverlies en het creëren
van eigen concurrentie via andere beroepsgroe-
pen, wijst hij ook op het belang van de beschik-
baarheid van goede opvolgers.

Kwaliteitsbehoud is ook om een andere reden
van groot belang, en wel in verband met de do-
meinmonopolies van de notaris. Deze monopo-
lies veronderstellen dat het notariaat de rechts-
zekerheid bewaakt. Een goede kwaliteit is
daarvoor onmisbaar. Kan het notariaat niet aan
de gestelde eisen voldoen, dan zullen volgens

Hammerstein de monopolies (moeten) worden afge-
schaft.

De eer en waardigheid van het notarisambt is primair in
handen van ambtsdragers zelf. Het tuchtrecht vervult
daarin een belangrijke rol. De marktwerking heeft vol-
gens Stille niet geleid tot een ”normverval” bij notarissen,
althans daarvan blijkt niet uit de statistieken van de Nota-
riskamer van het Amsterdamse gerechtshof. Hij pleit wel
voor een aanpassing van het tuchtrecht, onder andere
door het oprichten van een inspectie voor het notariaat
maar ook door het uitbreiden en verzwaren van de
tuchtrechtelijke straffen.

Prof. dr. dr. H.J.C. Isensee Prof. dr. Barbara Baarsma Mr.A.D. Plaggemars

De discussie. Ook daarbij is Wouter Burgerhart,
de verslaglegger van het symposium, een en al aandacht.

Hij zit met z’n armen over elkaar voor de zuil.
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Het notarisambt bevindt zich tussen de uitersten
van een overheidsfunctie en een volledige libera-
lisering van het notariaat, oftewel tussen leges en
een overeengekomen ”fee”. Gezien het hybride
karakter van het notarisambt is het volgens Zijl-
stra echter ondenkbaar dat een vrije markt voor
de notariële dienstverlening ontbreekt; zij ver-
schaft de legitimiteit aan dat karakter.

De notariële markt(werking)
Op 1 oktober 1999 is de notaris ”op de markt ge-
zet”, waar hij zonder vaste tarieven zijn diensten
dient te ”verkopen”. Alhoewel voor velen het
ambt en de vrije markt onverenigbaar zijn (zie
hiervoor), is de huidige situatie een gegeven. De
vragen die ons blijven bezighouden zijn onder
meer of de notariële dienstverlening uit haar aard
wel zonder tariefregulering zou kunnen en, zo
neen, in welke mate regulering wenselijk en/of
mogelijk zou zijn. Baarsma kent geen twijfel in
dezen. De op 1 oktober 1999 geïntroduceerde
marktwerking was onvermijdelijk, omdat onder
het daarvoor geldende systeem de consumenten
aan het kortste eind trokken. De vaste tarieven
strekten tot hun nadeel, leidden tot overwinsten
en namen iedere prikkel tot efficiëntie weg. De
notarissen waren volgens haar overbeschermd. Om thans
een zuiver oordeel over tien jaar marktwerking te kun-
nen geven, moeten de effecten van de crisis worden geë-
carteerd. De tarieven hebben zich in deze periode zowel
in negatieve (onroerend goed) als positieve zin (familie-
en ondernemingsrecht, advisering in het algemeen) ont-
wikkeld. Het aantal (kandidaat-)notarissen is licht geste-
gen en de kantoorwinsten zijn niet gedaald. De conclusie
van Baarsma is, dat de marktwerking als zodanig de fi-
nanciële positie van het notariaat niet heeft aangetast.
Sterker nog, de notaris blijkt alsmaar efficiënter zijn dien-
sten te hebben verleend, waardoor de winst per saldo is
toegenomen.

Een veelgehoord nadeel van de marktwerking is, dat het
voor de consument niet mogelijk is om op kwaliteit van
de notariële diensten te selecteren en dientengevolge de
weg open ligt voor ”prijsvechters”, waarbij kwaliteitsver-
slechtering in het verschiet ligt. Kwaliteit is volgens
Baarsma inderdaad moeilijk meetbaar, maar wel zicht-
baar te maken. Het notariaat dient volgens haar een uit-
daging te maken van het transparant maken van kwali-
teit. De consument zal dientengevolge (ook) op kwaliteit
gaan selecteren. De rotte appels zullen uit de mand val-
len. 
Van Oers valt Baarsma bij: de marktwerking hoort bij het
notariaat als juridische dienstverlener en is niet de oor-
zaak van de huidige problemen in de beroepsgroep. De
roep om enige vorm van tariefregulering is volgens haar

Prof. mr. S.E. Zijlstra Mr. Monique van Oers Mr.Anna de Vries

Het discussiepanel luistert naar mr. Hammerstein



”de wereld op zijn kop”. Bij een dalende vraag dalen nu
eenmaal de prijzen, dat is een economisch principe. Ta-
riefingrepen, prijsafspraken en marktverdeling zijn in de
ogen van de NMa uit den boze. Kwaliteitsverlies is geen
argument tegen marktwerking. Kwaliteit is juist datgene
waarop moet worden geconcurreerd. De KNB speelt
daarbij volgens Van Oers een belangrijke rol. Zo is er
reeds een intercollegiale toetsing en zou ook kunnen
worden overwogen om een ”register van tuchtmaatrege-
len” op te zetten, zodat voor consumenten zichtbaar
wordt bij wie men wel of niet moet aankloppen.

Lekkerkerker nuanceert het beeld dat de beide genoem-
de dames schetsen. Volgens hem is kwaliteit van dienst-
verlening in het notariaat niet uitsluitend een economi-
sche grootheid, maar heeft het tevens een
deontologische component. Er moet derhalve wel dege-
lijk iets gebeuren om kwaliteitserosie tegen te gaan. Met
name het consumenten-vastgoed moet het heden ten dage
ontgelden, hetgeen volgens Lekkerkerker mede wordt
veroorzaakt door het ontbreken van een notariële koop-
overeenkomst. Volgens Lekkerkerker zou men bij bij-
voorbeeld de onroerend goed-overdracht kwaliteit kun-
nen borgen door lijsten met verplichte werkzaamheden,
tijdsbeslag en daaraan verbonden kosten te maken. Met
een dergelijke lijst kan men tevens het ”werken onder de
kostprijs” blokkeren.
Van Oers ziet in een dergelijke aanpak strijd met het me-
dedingingsrecht, omdat hiermee de concurrentie wordt
beïnvloed. Indien dergelijke initiatieven niet door de me-
dedingingsbeugel kunnen, dan moet de rechter en niet
de NMa dat maar beslissen, zo is uiteindelijk de over-

heersende opvatting onder de sprekers. Vanzelfsprekend
kan ”de politiek” ook besluiten dat voor het notariaat uit-
zonderingen op het mededingingsrecht worden geformu-
leerd.
Ook Waaijer uit zijn zorgen over de stand van het notari-
aat, en vraagt zich af of men op langere termijn kwaliteit
van dienstverlening kan (blijven) bieden zonder enige
vorm van tariefregels. Het is volgens hem onvermijdelijk
dat alsmaar lagere prijzen tot marginalisering van de no-
tariële producten zullen leiden.
Wat zowel bij Lekkerkerker en Waaijer, maar ook bij De
Vries opvalt, is hun afkeer tegen het werken onder de
kostprijs, terwijl de meer economisch georiënteerde spre-
kers daarin geen bezwaren zien en cross-subsidiëring
evenmin afwijzen.

Notariaat en marktwerking is op dit moment een gege-
ven, alhoewel de combinatie in theorie een anomalie is.
Aan deze marktwerking kan door de wetgever een einde
worden gemaakt. Het is echter de vraag waarom hij daar-
toe zou besluiten. De kwaliteit van de dienstverlening is
goed, de consumenten zijn tevreden en de kantoorresul-
taten zijn, afgezien van de effecten van de financiële cri-
sis, fatsoenlijk. Geen reden tot ongerustheid en ingrijpen
derhalve. Niettemin is een onbevredigend gevoel waar-
neembaar. Een sentiment dat niets met omzet en winst of
consumentenvertrouwen te maken heeft, maar dat ver-
band houdt met - zoals Lekkerkerker het noemt- de
deontologische component. De notariële dienstverlening
is meer dan uitsluitend het hoognodige tegen kostprijs
uitvoeren, ten dienste van de rechtszekerheid. Deze com-
ponent ontbreekt in economische analyses en is bij het
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publiek onbekend. Het is echter de vraag of dat verwijt-
baar is. Zou het notariaat niet ook hier zelf de hand-
schoen op moeten pakken om aan de maatschappij
zichtbaar te maken welke toegevoegde waarde zij in dat
opzicht heeft?

Tot slot
De Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap
kan mijns inziens terugzien op een zeer geslaagd sympo-
sium. De discussie over de marktwerking in het notariaat
werd gevoerd door de voor- en tegenstanders daarvan,
mét en door de notariële beroepsbeoefenaren en buiten-

staanders. Een unieke bijeenkomst met een geanimeerde
gedachtewisseling, die tot en met de borreltijd voortduur-
de. Het notariaat is op dit moment in verandering, mede
als gevolg van de dynamiek in de samenleving. Het is de
vraag waar en wanneer deze ontwikkeling eindigt. Alle
reden voor de Stichting tot Bevordering der Notariële
Wetenschap om in oktober 2019 opnieuw een symposi-
um in de Oude Lutherse Kerk te organiseren, maar dan
wellicht met de titel ”Marktwerking in het notariaat: na
een onrustige nacht fris ontwaakt” ?

W. Burgerhart

In colonne naar de lunch

Nog lang niet uitgepraat, de borrel in Odeon



H
Het hier besproken en afgebeelde schilderij is rechtson-
der gesigneerd J. Horemans3 De vraag voor de kenner is
dan of het van Horemans de Oude of de Jonge is, want
deze Antwerpse vader en zoon signeerden identiek. Ho-
remans de Oude is herkenbaar aan het meer donkere en
warme koloriet, waaraan hij zijn bijnaam ”de donkere” te
danken heeft. Het werk van de zoon kenmerkt zich daar-
entegen door een soepele makelij, een meer doordachte
compositie en het gebruik van heldere, lichtere tinten.
Het lichte coloriet en het Rococo-karakter van de voor-
stelling laten er geen twijfel over bestaan. Het is onge-
twijfeld van de hand van Jan Joseph Horemans de Jonge.
Veel van zijn schilderijen laten tafereeltjes uit het dage-
lijks leven zien en hebben een verhalend karakter. Daar-
om ook spraken theaterscènes hem aan.4

Hier zien we zo’n scène. Horemans heeft vooral het
schalkse karakter van de klucht willen weergeven. Zelfs
voor de onwetende kijker spreekt het tafereel bijna voor
zich. Drie mannen en een vrouw staan voor het huis van
een notaris. De vrouw lijkt een spelletje te spelen met de
jongeman die haar hand kust. De oude man die haar an-
dere hand vasthoudt is zelfingenomen, pedant en gaat
aan het kortste eind trekken. De man op de achtergrond
vestigt onze aandacht op wat zich voor onze ogen vol-
trekt. Het verhaal speelt zich af voor het huis van notaris
Slik-op; zijn naam staat op de deurpost en boven de deur
staat NOTARIS.

De listige vrijster of de verschalkte voogd
Dit is een tafereel uit een in de achttiende eeuw populair
toneelstuk: De listige vrijster of de verschalkte voogd. Dat
is gebaseerd op Molière’s École des Maris, dat in 1661 in
Parijs in première ging. De Nederlandse bewerking van
Ysbrant Vincent, aangepast aan de latere tijd en de Hol-
landse gewoonten, werd in Amsterdam regelmatig in het
repertoire opgenomen, voor het laatst in 1740. Het jaar
daarop bracht de beroemde tekenaar en pastellist Corne-
lis Troost (Amsterdam 1696 - 1750 Amsterdam) een van
de sleutelmomenten van het stuk in beeld.5 Zowel Hore-
mans als de prentmaker hebben zijn pastel als uitgangs-
punt genomen voor hun composities. Beiden hebben de
scène uitgebeeld waarin het jonge meisje Ruffina, de
hoofdpersoon, een dubbelzinnige trouwbelofte aflegt (2e
akte, 14e toneel). Haar voogd, Steiloor, wil met haar trou-
wen. Hij heeft haar jarenlang in huis opgesloten om te
zorgen dat ze haar hart niet aan een ander kon verliezen.
Toch heeft zij Heerman ontmoet, die ook met haar in het
huwelijk wil treden. En zij met hem. 
Listig weet ze, met behulp van de notaris, haar voogd om
de tuin te leiden. De pastel van Cornelis Troost, het schil-
derij van Horemans en de prent in de collectie van de
Stichting laten het ogenblik zien, waarop Ruffina zich de
rechterhand laat kussen door haar beminde Heerman,
terwijl zij de oude Steiloor een rad voor ogen draait. Zij
belooft Steiloor trouw te zijn en kijkt hem lief aan, maar
achter zijn rug om reikt zij haar geliefde Heerman haar
rechterhand. Heerman weet nu dat hij de werkelijk uit-
verkorene is. Zijn knecht, genaamd Lekker, kijkt toe.
Door een listige truc met de trouwakte uit te halen laten
Ruffina en Heerman vervolgens notaris Slik-op ervoor
zorgen dat alles toch nog goed komt: Ruffina zal trouwen
met haar Heerman.
De voorstelling was populair. Cornelis Troost maakte zelf
al twee tekeningen naar zijn pastel. Een hiervan werd,
met door Troost bedachte wijzigingen, in prent gebracht
door Pieter Tanjé en door P. Fouquet in 1757 op de
markt gebracht. Een versje in het Nederlands (van Lucas
Pater) en in het Frans (van Henri Jean Roullaud) licht de
afgebeelde scène toe:   
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De lijdelijkheid van een
notaris en de happy ending
van een klucht1

Ook de notaris heeft geen gewone naam; hij heet Slik-op

1  Met dank aan mevrouw drs M.E. Spliethoff en mijn vader, prof. mr J.D.A. den Tonkelaar

2 J.B. Pocquelin (Molière), L’Ecole des maris, Parijs 1661 (digitale versie www.site-moliere.com);

Ysbrant Vincent, De listige vryster óf de verschalkte voogd; blyspel (…), Nil volentibus arduum, Amsterdam, 1730.

3 Een kleurenafbeelding van De listige vrijster of de verschalkte voogd is te raadplegen op www.hoogsteder.com.

4 Over Horemans: U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, dl. 17, Leipzig 1924, p. 507; Le Dictionnaire

des Peintres Belges du XIVe siècle à nos jours, Brussel 1995, p. 534-535.

5 Over Troost: A. VerHuell, Cornelis Troost en zijn werken. Arnhem 1873; J.W. Niemeijer, Cornelis Troost 1696-1750. Assen 1973, nrs. 388 en 389, p. 267-268 met afb.

Notarissen hebben zich weliswaar door de eeuwen heen
laten portretteren, maar dat een notariskantoor een cru-
ciale rol speelt in een achttiende eeuws genrestuk is
uniek. Een schilderij van Jan Joseph Horemans II (Ant-
werpen 1714 – na 1790) in de collectie van de Haagse
kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder laat een scène
voor het huis van een notaris zien. Het tafereel is geïnspi-
reerd op de klucht De listige vrijster of de verschalkte
voogd, een bewerking van Molière’s Ecole des Maris.2 In de
collectie van de Stichting tot Bevordering der Notariële
Wetenschap bevindt zich een prent met dezelfde voorstel-
ling. Reden om uit te zoeken wie die listige vrijster is en
wat de notaris met haar te maken heeft.
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Gij vleit Uw’ plompen voogd, terwijl ge Uw schoone
hand
In stilte kussen laat van een’ bemind galant.
‘T begin is goed, Ruffine, Uw jeugd is vroeg bedreeven,
Wanneer men dwang gebruikt, moet list ons bijstand
geeven.

Het schilderij van Horemans de Jonge is de enige, thans
bekende geschilderde versie van deze voorstelling. De
prent door Tanjé werd in grote oplage gedrukt en er zijn
meerdere exemplaren van bewaard zijn gebleven. Het
exemplaar in het bezit van de Stichting is bijzonder,
doordat de mooie druk zorgvuldig is ingekleurd.

Een klagende notaris 
In het blijspel waarop schilderij en prent zijn gebaseerd
speelt de notaris een cruciale rol; een akte van Slik-op
blijkt de deus ex machina die voor een happy ending
zorgt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het woord
NOTARIS prominent aanwezig is op de voorstellingen. 
Ondanks zijn belangrijke functie voor het verhaal wordt
Slik-op niet onverdeeld gunstig gepresenteerd. Uit zijn
gedrag lijkt af te leiden dat de toneelschrijver de notaris-
sen op de hak wilde nemen. Ook in veel andere Hol-

landse kluchten werden notabelen geridiculiseerd. De
verzonnen namen, die bijna altijd iets zeggen over het
karakter van de figuur, droegen daaraan bij. De voogd in
dit verhaal heet bijvoorbeeld Steiloor, stijfkop, en een arts
in dit blijspel draagt de naam Nukken.
Ook de notaris heeft geen gewone naam; hij heet Slik-
op. Bij Molière heeft de notaris geen naam. Slik-op is dus
een Hollandse vondst. Zou met ”slik op” ”slokop” wor-
den bedoeld? Dat zou kunnen betekenen dat de notaris
in de achttiende eeuw met gulzigheid of overmatig
drankgebruik werd geassocieerd. Ondanks dat het lang
heeft geduurd voordat de notaris in Holland een goede
naam had, werd hij in de beeldende kunst en de litera-
tuur niet vaak in relatie gebracht met vrolijk innemen.
Het woord Slik-op kan wellicht zinspelen op argeloos-
heid – voor zoete koek slikken wat  je voorgelegd wordt.
Ongunstiger kan het duiden op de man die zijn honorari-
um aanneemt zonder stil te staan bij de achtergrond of
de morele waarde van zijn werk, een verwijt dat – zoals
nog zal blijken – ook de toeschouwer van dit toneelstuk
de notaris zou kunnen maken. De naam zou echter ook
inhoudelijk op de lijdelijkheid van de notaris kunnen wij-
zen. Wat hem gezegd wordt, schrijft hij op. We zullen
zien dat juist daarom de notaris onmisbaar is in dit ver-
haal.

Jan Joseph Horemans II 
(Antwerpen 1714 - na 1790)

De listige vrijster of de 
verschalkte voogd

Olieverf op doek, 40 x 32 cm
Gesigneerd: J.Horemans 

(rechtsonder)
Kunsthandel 

Hoogsteder & Hoogsteder,
’s Gravenhage
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Uit meer lijkt te volgen dat het niet Ysbrant Vincents doel
was het notariaat gunstig te presenteren. Dat blijkt zodra
de notaris werkelijk ten tonele gevoerd gaat worden.
Lekker, de knecht van Heerman, wordt naar de notaris
gestuurd om hem te vragen een trouwbelofte in een akte
op te nemen. Er wordt gesputterd dat Slik-op ”het Podegra”
– jicht – heeft. De notaris komt later klagend over zijn
”toon” en zijn knieën ten tonele en verdwijnt van het to-
neel met de woorden ”En blyf Uw Dienaar. O, mijn
been.” Het hele toneelstuk door blijft hij zijn klaagzang
herhalen. Dat geeft een weinig verheffend  beeld.
Erger nog is wat Lekker declameert als hij de notaris is
gaan halen. Lekker blijft lang weg en blijkt een glaasje
gedronken te hebben. Dit is Lekkers verklaring:

Zyn klerk dat is myn vriend;
O! ’k heb Sieur Slik-op wel zo meenigmaal gediend,
Met myn eerwaarden naam te tekenen, in zaaken
Daar and’ren zwaarigheid in zouden maaken;
Maar kyk, hy selt de lui weêr rykelyk te vreên.

Het lijkt erop dat Slik-op graag gebruik maakt van Lekker
als een op zijn minst makkelijk inzetbare getuige! In die
rol staat Lekker ook op het schilderij. Hij wijst ons op de
gebeurtenis op de voorgrond. 

De notariële akte
Maar nu de akte. Daarin heeft Slik-op de handigheid ver-
borgen die tot het vrolijke einde van het toneelstuk leidt.
De notaris laat zich in het achtste toneel van de derde ak-
te uit over het stuk dat hij heeft opgesteld. Hij vertelt, kla-
gend over zijn pijnlijke gewrichten, dat Heerman de akte
met de trouwbelofte al heeft getekend. Vervolgens zegt
hij dat de vrouw die in de akte optreedt zich in een van
de kamers in Heermans huis heeft opgesloten en pas
haar handtekening zal zetten als Steiloor als getuige heeft
getekend.

Steiloor gaat ervan uit dat in de akte een andere vrouw
dan Ruffina zal compareren. Hij is ervan overtuigd dat
Ruffina niet met Heerman zal trouwen, maar met hem-
zelf. Als Heerman nu met een ander trouwt – zo rede-
neert Steiloor – dan vormt hij geen bedreiging meer voor
zijn eigen huwelijksgeluk. Hij tekent de akte en zegt te-
gen Heerman: 

Hoor, wy staan ’t beide toe, dat jy zult trouwen, met
De Juffer, die hier in jou woning / Verborgen is.

Maar al te graag stemt Steiloor aldus in met het huwelijk
van Heerman en de onbekende ”Juffer” die weldra – als
laatste – haar handtekening zal plaatsen. Dan pas blijkt
dat de anonieme juffrouw in Heermans huis niemand
minder dan Ruffina is. De notaris geeft, voordat zij bin-
nenkomt, aan welk geheim in de akte verborgen is:

(…) Die klauze is net in dit kontrakt gezet,
Haar’ naam alleenlyk is daar open in gebleeven,
Om dat ik haar niet heb gezien;
Maar als gylieden dit zult hebben onderschreeven,
Zo kan ze u allen, zelf, hier van ’t uitsluitzel geeven.

Met deze mooie en technisch zuivere verklaring – de no-
taris kan de naam van de comparantie die hij niet heeft
gezien, immers niet noemen – is de rol van deze notaris
Slik-op in het stuk uitgespeeld. De achttiende-eeuwse
toeschouwer zal gelachen hebben om zijn gezeur over
jicht en zal zich misschien ook boos hebben gemaakt
over de dubieuze manier waarop hij getuigen ronselt.
Maar het zal voor de kenners duidelijk zijn geweest dat
de lijdelijkheid van Slik-op het redmiddel was voor de
listige vrijster. Steiloor blaast ziedend van woede op de
”feeks”, de ”toverheks” Ruffina, de aftocht.

Emilie den Tonkelaar6

Het onderschrift bij Pieter Tanjé’s prent van de voorstelling, 1757, eigen collectie

6 ) Samen met haar vader prof. mr J.D.A. den Tonkelaar en andere Arnhemse (oud-)rechters schreef drs E.S.F. den Tonkelaar eerder Thronus Iustitiae, 400 jaar 

inspiratie voor rechters, over een reeks juridische prenten uit de vroege zeventiende eeuw (Kluwer 2007).
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A
Als een medewerker van de toezichthouder op het nota-
riaat de vraag voorgelegd krijgt om iets te berde te bren-
gen in het blad Ponder, is dit niet zonder risico. De toe-
zichthouder is immers, uit hoofde van zijn functie,
kritisch, maar is hij ook scherp? 
Zoals Noordhoek schreef1, kan de verticale toezichthou-
der niet zonder de horizontale2. Vertaald naar de vrije be-
roepsbeoefenaren – ”notarissen” en ”advocaten” - bete-
kent dit dat de externe toezichthouder (bijvoorbeeld het
Bureau Financieel Toezicht, BFT) niet zonder de be-
roepsorganisaties kan. Laten we aannemen dat die stel-
ling juist is, maar kan deze ook worden omgedraaid?
Kunnen we stellen: ”De horizontale toezichthouder kan
niet zonder de verticale!” Mijns inziens is ook die stelling
juist. 

Een toelichting:
Tot het moment dat het BFT in 2003 toezichthouder anti-
witwasregelgeving werd3, gebeurde er relatief weinig op
het terrein van horizontaal en gestructureerd toezicht op
de kwaliteit en integriteit van het handelen van notaris-
sen. Ook was er weinig aandacht voor betrokkenheid
van de notaris bij ABC-transacties terwijl daar sinds de
Dicky Trading-uitspraken4 toch wel aanleiding toe was.
Er is weliswaar een begin gemaakt met de brief van de
KNB van november 1996 inzake hoe om te gaan met de
geheimhoudings- en meldingsplicht, echter afgevraagd
kan worden of deze het beoogde effect heeft gekregen5.
Notarissen stonden niet alleen met een verminderde aan-
dacht voor integriteit van het professionele handelen.
Ook in de advocatuur was het op dat gebied uiterst stil,
terwijl daar, met de Bruyninckx-richtlijnen6 van 1995, wel
een prachtige regeling op papier was gezet. 
Sinds het BFT als toezichthouder op naleving van de an-
ti-witwasregelgeving activiteiten ging ontplooien binnen
het notariaat (maar ook binnen de advocatuur) zijn de
beroepsorganisaties in beweging gekomen. Het duurde
even voordat een toezichtarrangement tot stand kwam,
dat daarna weer opbrak in de advocatuur en van tijd tot
tijd reacties vanuit de spelers met zich meebracht. Hoe
het ook zij, ook zonder toezichtarrangement verricht de
advocatuur nu ”eigen” audits.7

Inmiddels heeft de KNB naar aanleiding van onderzoe-

ken van het BFT oog gekregen voor risico’s van witwas-
sen en hypotheekfraude in de notariële praktijk. Verder is
het notariaat verblijd met peer reviews en is de ”Beleids-
regel Beperking uitbetaling van gelden aan derden”8 tot
stand gekomen. De advocatuur heeft de Bruyninckx-
richtlijnen in een Verordening gegoten tezamen met an-
dere regelgeving9. Daarbij is in het bijzonder interessant
dat de Deken nu een opdracht kan geven om een accoun-
tantsonderzoek te laten plaatsvinden naar de Derden-
geldenrekening van de advocaat10. Waar hebben we dat
meer gezien? Waarom dat onderdeel niet ondergebracht
bij een externe toezichthouder die al bekend is met dit
werkterrein11: het BFT houdt immers al jaren prudentieel
toezicht op de notariële praktijk12. Boeiend is nog het ant-
woord op de vraag hoe vaak de Deken dit middel van
stal zal halen.13

In aanvulling op de beroepsorganisaties heeft nu ook de
wetenschap enkele consequenties van de anti-witwasre-
gelgeving opgemerkt. Consequenties die wellicht minder
snel aandacht zouden hebben gekregen als er geen ex-
terne toezichthouder zou zijn geweest. Zo kan de notaris,
om met Waaijer te spreken14, niet stilstaan bij het slechts
kennen van de uiteindelijk belanghebbende15. Hij zal
daar onder omstandigheden meer mee moeten doen.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de mogelijkheden om als
notaris dienst te weigeren; ook daarover blijkt meer re-
flectie noodzakelijk. Een ontwikkeling die een oorsprong
heeft bij de gratie van het bestaan van de externe toe-
zichthouder die de regelgeving ter bescherming van de
integriteit van het financiële stelsel onder de aandacht
brengt.

Daarmee lijkt het antwoord op de vraag: ”Kan de hori-
zontale toezichthouder zonder de verticale?” wel gege-
ven. Het antwoord is neen en ook hier dient sprake te
zijn van een symbiose - zonodig met informatie-uitwisse-
ling. Alle in het belang van kwalitatieve en integere be-
roepsuitoefening. Wellicht niet altijd eenvoudig, maar
kennelijk wel noodzakelijk. De kritische houding van de
verticale toezichthouder komt daarmee tot scherpte van
het toezicht. Zo werkt het nu eenmaal.

A.T.A. Tilleman16

Notariaat en Toezicht

1 P. Noordhoek in Sigma, nummer 3, juni 2009: ‘Kwaliteit van toezicht en toe-

zicht op kwaliteit, Ontwikkelingen in toezicht en inspectie en de rol van kwali-

teitsbenaderingen’.

2 ‘Horizontaal toezicht’ komt neer op zelfregulering en zelfsturing door beroeps-

genoten, terwijl ‘verticaal toezicht’ neerkomt op onderzoek door een externe

toezichthouder. 

3 Ministeriële Regeling 3 september 2003, Stcrt. 2003, 174

4 Notariskamer Hof Amsterdam, 18 februari 1988 (R 11/87) en HR 18 december

1992 (Dicky Trading I) NJ 1994, 91 en HR 26 januari 1996 (Dicky Trading II) NJ

1996, 607.

5 Brief KNB aan de leden, 4 november 1996 (br211003/AH).

6 Richtlijn ter voorkoming van betrokkenheid van de advocaat bij criminele han-

delingen

7 En wellicht is in dat kader ook te plaatsen de aanstelling van mr A. Docters

van Leeuwen als adviseur van de Orde ten aanzien van ‘toezicht op advocaten’,

Advocatenblad 25 september 2009, blz. 502.

8 Gepubliceerd op 6 december 2007, gewijzigd en gepubliceerd 4 februari 2008.

9 Verordening op de administratie en de financiële integriteit, inwerkingtreding

1 juni 2009 (‘Vafi’)

10 Artikel 12 lid 3 Vafi.

11 Nota van Toelichting bij Ministeriële Regeling van 11 september 2003, Stcrt.

2003, 174.

12 Voor het gemak noem ik het maar zo mede op basis van overwegingen van

de Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht, augustus 2009, blz. 18 - 19.

13 Ook op grond van artikel 6 van de Boekhoudverordening 1998 bestond deze

bevoegdheid. Een conclusie uit het onderzoeksrapport ‘De praktijk van derden-

rekeningen – een onderzoek onder notarissen, gerechtsdeurwaarders en advo-

caten’ (WODC juli 2006) meldt daarover op blz. 99: ”Het financiële toezicht van

het BFT op notarissen en gerechtsdeurwaarders is systematisch, gedegen en

analytisch. Dit kan niet gezegd worden van het financiële toezicht van dekens

(en Orde) van advocaten en stichtingen derdengelden.”

14 Inaugurele rede UvA, prof. dr. B.C.M. Waaijer, 2 oktober 2009. 

15 Ook wel ‘Ubo’, ultimate beneficial owner, artikel 3 lid 2 WWFT.

16 Mr. A.T.A. Tilleman is werkzaam bij het Bureau Financieel Toezicht te

Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.
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Le légataire universel (1708) van Jean-François Regnard
(1655-1709) draait om de vraag of een jonge man, Éraste,
zal worden aangewezen als légataire universel in het
testament van zijn oom Géronte, een oude gierige en rij-
ke weduwnaar zonder afstammelingen. Éraste kan het
vermogen goed gebruiken: slechts als rijk man zal hij
mogen trouwen met zijn geliefde Isabelle, zo heeft haar
moeder Argante bedongen. Er zijn nog meer belangheb-
benden bij het testament van Géronte. Crispin, knecht
van Éraste, en Lisette, de dienstmaagd van Géronte, be-
geren elkaar en ook dit aanstaand stel kan wel wat finan-
ciële middelen gebruiken. Géronte heeft echter andere
plannen. Eerst komt hij met het idee dat hijzelf met Isa-
belle wil trouwen; dat scheelt verpleegkosten en houdt
lastige erfgenamen op afstand. Gesouffleerd door Éraste
verklaart Argante zich uiteindelijk niet akkoord met dit
plan. Vervolgens verkondigt Géronte dat hij een neef en
een nicht wil gedenken uit dankbaarheid voor hun vrien-
delijke bejegening van de broer en zus van Géronte. Wat
te doen?
Crispin weet raad. Hij doet zich aan Géronte achtereen-
volgens voor als diens neef en nicht. Hij presenteert deze
als dermate onwaardig voor enig betoon van dankbaar-
heid dat Géronte iedere gedachte aan bevoordeling fluks
laat varen en daadwerkelijk wil overgaan tot het opstel-
len van een testament in het voordeel van Éraste. Hij
stuurt Lisette uit om zijn twee notarissen, Maîtres Scrupule
& Gaspard, te halen. Eind goed, al goed? We zijn slechts
aan het einde van Akte III van deze Grande Comédie. Er
volgen dus nog twee Aktes.
Aan het begin van Acte IV doet zich dan de derde hin-
dernis voor. Terwijl de notarissen reeds antichambreren,
blijkt Géronte in zwijm gevallen. Éraste stelt in allerijl de
in huis aanwezige contanten in bewaring bij Isabelle.
Maar Géronte dreigt zo wel intestaat te overlijden met als
gevolg dat een hele schare van onbekende neven en
nichten zal erven. Een notarieel rampje, maar meer nog
een verwoesting van de toekomst van Éraste. Crispin
weet opnieuw raad. Hij zal zich vermommen als Géronte
en diens testament dicteren aan de twee notarissen. En

zo geschiedt, met dien verstande dat niet alleen Éraste,
maar ook Lisette en Crispin zelf het nodige krijgen toege-
stopt. Is daarmee het spel gespeeld?
Nee, in Akte V verschijnt Géronte, als opgestaan uit de
dood. Paniek bij Éraste c.s. De notaris wil Géronte het af-
schrift van zijn testament overhandigen. Meer paniek.
Géronte reageert verbijsterd op het gegeven van het tes-
tament zelf en de diverse bevoordelingen, maar de sa-
menzweerders sussen zijn onrust met een herhaald c’est
votre léthargie! Géronte geeft zich echter ook dan nog

Titelpagina van het boek dat in 1813 van het besproken
toneelstuk bij Pierre Ribou te Parijs werd uitgegeven,

eigen collectie

De comedie Le Légataire universel van Regnard zette des-
tijds alle waarden op zijn kop. Het stuk was geliefd bij het
publiek, maar ontmoette kritiek uit literair-kritische en
ethische hoek. We moeten het stuk echter lezen in de
context van zijn tijd. 

Regnard’s Le Légataire 
universel, ofwel Le vif saisit
le mort
Hier passeert Maître Scrupule zonder met de ogen te knipperen een akte die
geweld doet aan die waarheid
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niet gewonnen. Daarvoor is nog
een staaltje chantage nodig: hij
zal slechts zijn door Isabelle be-
waarde contanten terug ontvan-
gen, indien hij instemt met het
testament. Dan geeft Géronte
zich uiteindelijk gewonnen.

Het publiek van 1708 was ver-
rukt door deze comédie de
moeurs. Geen wonder, want
Regnard verschafte het een serie
verrassende wendingen gevolgd
door ingenieuze oplossingen,
geestige dialogen met de nodige
scabreuze woordspelingen,
kluchtige verkleedpartijen en
herkenbare types. De kritiek
was echter minder over het stuk
te spreken vanwege de schuine
opmerkingen en meer nog vanwege het schandaal van
het valse testament. Regnard nam de kritiek op de hak
met een korte comedie, La Critique du Légataire uni-
versel. Daarin verwoordt een gravin de stem van het goe-
de fatsoen dat zich refereert aan het oordeel van critici
die zich tijdens de opvoering bezig houden met het kno-
pen van hun das. Voor zover de gravin zich zelf een oor-
deel vormt, richt ze zich op ondergeschikte details. Een
onbetekenend auteur – stem van de deskundigen – legt
het stuk langs de meetlat van de code Justinien, titre
douze, paragrapho primo de testamentis, en komt tot de
conclusie dat een knecht geen testeerbevoegdheid heeft
en dat het stuk dus waardeloos is. Bij monde van twee
andere leden van het publiek presenteert Regnard zijn
verweer: het stuk voldoet aan de esthetische normen en
het geeft plezier. Ofwel: het publiek krijgt goede waar
voor zijn geld.
La Critique is uiteraard hoogst retorisch, want overdre-
ven en op de kern van de ethische kritiek gaat deze re-
pliek niet in. En waarom zou Regnard? Het stuk beant-
woordde precies aan de preoccupaties van zijn tijd. Het
jaar 1708 viel immers in het fin-de-règne van Lodewijk
XIV. Terwijl deze koning op zijn retour zich overgaf aan
devotie, woedde de Spaanse Successie-oorlog, was de
schatkist leeg en verkeerde de maatschappij in beroering.
Er had zich een 17e eeuws beleggingsschandaal voorge-
daan in de gedaante van de crise des agioteurs. Steden
groeiden, de grenzen tussen standen brokkelden af en de
moraal leed aan slijtage onder invloed van een toene-
mend individualisme en een opkomende meritocratie ge-
stuurd door financieel belang. Concreter betekende dit
dat een schare werknemers afkomstig van het platteland
emplooi vond, ondermeer als huispersoneel bij de betere
standen. Aldaar fungeerden deze upward mobiles als

link tussen de hoge en de lage
standen, de oude wereld van de
valeurs sûres en de nieuwe we-
reld van inventiviteit en prakti-
sche kennis in dienst van eigen-
gewin. Een nieuwe wereld
overmeesterde de oude, le vif
saisit le mort. 
Regnard’s literaire fictie ver-
beeldt de veranderde maat-
schappelijke verhoudingen via
het recht en wel door versteen-
de juridische ficties en vooron-
derstellingen uit te buiten om
daarmee hun achterhaaldheid te
tonen. Het erfrecht van het An-
cien Régime achtte het goed ten
principale bestemd voor het ei-
gen bloed (niet alleen afstam-
melingen, maar ook zijverwan-

ten via kloving), maar hier blijkt dat uitgangspunt niet te
beantwoorden aan de behoeftes van een jeugd die kwar-
tier wil maken in de nieuwe wereld. Procedures worden
geacht authenticiteit te garanderen in dienst van de waar-
heid, maar hier passeert Maître Scrupule zonder met de
ogen te knipperen een akte die geweld doet aan die
waarheid, alle jargon en het vereiste aantal getuigen ten
spijt. Een laatste wil wordt geacht hoogstpersoonlijk en
gezaghebbend te zijn, maar hier is Géronte’s intentie niet
bestand tegen de op economische belangen steunende
overeenstemming tussen Éraste c.s. En de regel dat al-
leen bloedverwante erfgenamen ”gegrepen worden door
de dode” (de saisine) verkeert hier in zijn tegendeel: een
toekomstig legataris, die zich gedraagt alsof hij (toekom-
stig) erfgenaam is, houdt de erflater in zijn greep door te
doen alsof hij, erflater, dood is. Met andere woorden:
Regnard doet precies als de gewraakte auteur uit de Cri-
tique: hij neemt juridische regels en ficties letterlijk. Maar
vervolgens verdraait hij ze ten behoeve van effect en
toont daarmee de problemen waar zijn tijdgenoten mee
kampen. Het publiek behoefde slechts de kunst te ver-
staan van het opschorten van het ongeloof in de literaire
fictie, dat wil zeggen mee te gaan in het spel, teneinde in
te zien dat juridische ficties beroep doen op een soortge-
lijk mechanisme. Ze werken, i.e. ze worden geloofd, zo-
lang ze aan hun doel beantwoorden: het regelen van de
maatschappij op een wijze die aansluit op de structurele
behoeftes. Wanneer die behoeftes zijn veranderd, bij-
voorbeeld door een opkomend waardenrelativisme in
dienst van een marktdenken in wording, is een nieuw
verhaal nodig. Dat verhaal, die nieuwe moraal, verschaft
comedieschrijver Regnard niet.1

Carinne Elion-Valter

Portret van Jean-François Regnard,
kopergravure van Léon Mauduison 
naar een tekening van Pierre Perlet

1 Bibliografie: J-F Regnard, Le Légataire Universel, La Critique du Légataire, Œuvres Complètes, T IV, Éd. Grapelet, Paris 1820, Christian Biet, Droit & Littérature sous

l’Ancien Régime, Honoré Champion, Paris, 2002. 

Nicole Mallet, Quand les vieux classiques font peau neuves sur les scènes franco-canadiennes, TTR : traduction, terminologie, rédaction, vol. 15, n° 1, 2002, p. 165-202

http://id.erudit.org/iderudit/006805ar, Michael Tilby, Novel testaments, Balzacs last wills, Neophilologus (2007) 91: 597-610,  Springer Science & Business Media B.V.

2007, Alain Viala, Review Christian Biet Droit & Littérature in : French Studies, LVII-3, 2003, p. 377
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Onlangs verschenen titels:

Klik zei de muis en weg was het huis
prof.mr. A.A. van Velten

Kanttekeningen bij de toenemende invloed van het elektronisch rechtsverkeer op het Nederlandse
onroerendgoedstelsel en een schets van de gevolgen daarvan voor de notariële praktijk.

Deel 142, ISBN 9789013064315, 60 pagina's, € 22,50, 1e druk, 2009

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed
prof.mr. A.A. van Velten

Volledig geactualiseerde en uitgebreide derde druk waarin de nieuwste ontwikkelingen van het privaat-

rechtelijke onroerendgoedrecht in hun onderlinge samenhang aan de hand van recente literatuur en
rechtspraak helder en beknopt worden behandeld.
Deel 120, ISBN 9789013052954, 696 pagina's, € 79,50, 3e druk, 2009

Inleiding bestuursrecht voor de notariële praktijk
mr. M.B. Koetser, mr. S. Pront-van Bommel

Het bestuursrecht is voor alle deelgebieden van de notariële praktijk van belang, zowel voor familie-
zaken, de praktijk inzake rechtspersonen en bedrijfsoverdracht als de praktijk inzake koop en levering
van onroerend zaken. Dit boek behandelt en benoemt de algemene bestuursrechtelijke leerstukken die in

het bijzonder van belang zijn voor de notariële praktijk. Die implicaties daarvan voor de notariële
praktijk worden aan de hand van vele voorbeelden toegelicht. Het boek is geschikt om te worden gebruikt
als naslagwerk voor de notaris met een concrete bestuursrechtelijke vraag.
Deel 40, ISBN 9789013057195, 388 pagina's, € 59,-, 1e druk, 2009

Bestellen:
www.kluwer.nl/shop
Telefoon (0570) 67 35 55, Fax (0570) 69 15 55
E-mail: info@kluwer.nl
Prijswijzigingen voorbehouden

www.kluwer.nl/shop
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Dit onlangs in de serie Ars Notariatus verschenen deeltje
bevat de uitgewerkte rede die ik op 17 april jl. bij mijn af-
scheid als hoogleraar onroerend goed recht aan de Vrije
Universiteit Amsterdam in verkorte vorm heb uitgesproken.
Het centrale thema van deze oratie wordt gevormd door
de toenemende invloed van het elektronisch rechtsver-
keer op ons onroerend goed stelsel en de gevolgen daar-
van voor het consumentenrecht, alsmede voor de kada-
strale wetgeving en de notariële ambtsuitoefening.

Technisch lijkt het tegenwoordig heel goed mogelijk om
de koop en overdracht van bijvoorbeeld een huis dat is
afgebeeld op een fraaie website geheel elektronisch af te
handelen, zonder tussenkomst van een makelaar, notaris
of hypotheekbewaarder. 
Een eerste stap hiertoe is onlangs in de Tweede Kamer
gezet toen daar een wetsvoorstel inzake de verruiming
van het elektronisch rechtsverkeer werd goedgekeurd,
waardoor onder andere de elektronische koop van wo-
ningen door particulieren mogelijk zal worden. Nu geldt
daarvoor nog het vereiste van een schriftelijk koopcon-
tract (art. 7:2 BW). Als het aan ons parlement ligt kan ie-
dereen zich binnenkort met enkele muisklikken binden
tot de aankoop van een bestaande of nog te bouwen wo-
ning en het aangaan van een daarvoor benodigde hypo-
thecaire lening.
Ik heb hiermee nogal geworsteld: moeten wij verdere
elektronische toepassingen niet toejuichen, ook als dit
wellicht ten koste gaat van de rechtsbescherming? Wordt
er geen achterhoedegevecht gevoerd als bij deze ontwik-
keling een vraagteken wordt gezet? 
Alles overziende lijkt het uit een oogpunt van consumen-
tenbescherming geen goede zaak en daarom bepleit ik –
overigens niet voor de eerste keer – in de aanvang van
mijn rede het verplichte notariële koopcontract voor de
aankoop van alle soorten onroerend goed, waardoor de
notaris zowel voor rechtsbescherming als voor rechtsze-
kerheid kan zorg dragen. Een systeem dat in Amsterdam
en omgeving met veel succes reeds vele tientallen jaren
wordt gevolgd en dat in Duitsland en Zwitserland in de
wet is verankerd.
Omdat binnenkort het in 2003 ingevoerde kooprecht aan
de hand van een door het Molengraaff Instituut opge-
steld rapport in de Tweede kamer zal worden geëvolu-
eerd, is dit een actueel onderwerp, temeer omdat de Eer-
ste Kamer zich nog moet buigen over het wetsvoorstel
inzake de verruiming van het elektronisch rechtsverkeer,
terwijl in het rapport de Commissie Hammerstein over de
evaluatie van de Wet op het notarisambt het notariele
koopcontract wordt bepleit.
In het tweede deel van mijn oratie heb ik de elektroni-
sche notariële akte, zoals deze onlangs in Frankrijk werd

ingevoerd, besproken. Gezien de wettelijke bewaarplicht
lijkt mij dit een hachelijke zaak, tenzij de overheid direct
na het passeren van zo’n elektronische akte centraal voor
de bewaring daarvan in een streng beveiligd elektronisch
register gaat zorgdragen. Maar dat zal een kostbare zaak
worden, vooral omdat door verdere technische ontwik-
kelingen het totale bestand regelmatig zal moeten wor-
den geconverteerd en de beveiliging streng zal moeten
worden bewaakt.
Het laatste gedeelte van mijn rede gaat over de onlangs
ingevoerde elektronische aanpassing van de kadastrale
tenaamstelling door de notaris die een overdracht van
onroerend goed verzorgt. Dus een eigendomswisseling
zonder directe tussenkomst van de bewaarder.
Het systeem is uitsluitend van toepassing op eenvoudige
notariële akten die volgens een bepaald format zijn op-
gesteld, zogenaamde style sheet-akten. Voor meer inge-
wikkelde akten, zoals verdelingen van gemeenschappen
of splitsingen in appartementsrechten, is dit niet haalbaar
en voor zulke gevallen bepleit ik een elektronisch voor-
stel voor de nieuwe tenaamstelling door de notaris. Een
voorstel dat pas kan worden toegepast nadat de bewaar-
der dit heeft goedgekeurd.
Bij de style sheet-akte heeft de bewaarder nauwelijks nog
een rol van betekenis, maar bij de inschrijving van meer
ingewikkelde akten bepleit ik daarentegen juist een ver-
zwaring van zijn functie.

Kortom, er zijn ongetwijfeld nog veel elektronische toe-
passingen op ons onroerend goed stelsel denkbaar, maar
het is zeer de vraag of deze ontwikkeling - die tot nu toe
veel goeds heeft gebracht - voorlopig niet moet worden
afgeremd. Enige bezinning op dit alles lijkt wenselijk. Per
slot van rekening is het via internet bestellen van een
nieuwe fiets of het boeken van een wintersportvakantie
iets geheel anders dan het elektronisch verwerven en fi-
nancieren door particulieren van onroerend goed.
Met veel belangstelling wacht ik de parlementaire evalu-
atie van ons kooprecht in de Tweede Kamer en de be-
handeling van het wetsvoorstel inzake de verruiming van
elektronisch rechtsverkeer in de Eerste Kamer af. En on-
getwijfeld zal ik daarna een vervolg op mijn rede schrij-
ven.

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 ge-
hele serie is mogelijk en levert een korting op van 20%.

De redactie van Ponder vraagt auteurs van recente Ars No-
tariatusdelen 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(s). 

Klik zei de muis en weg was 
het huis

IISBN 978 90 130 6431 5
Ars Notariatus 142, VI + 54 pag.
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Een ordonnantie is volgens Van Dale
(onder meer) een voorschrift. De no-
tariële geschiedenis kent er vele van.
Deze ordonnanties – nu zouden we ze
wetten noemen –  wilden orde op za-
ken te stellen in de uitoefening van
het notarisambt. De oudste hiervan
die in onze gewesten werd afgekondigd was overigens de
minst succesvolle. Deze ‘Ordnung von Kaiserlicher Mai-
esteit, zu Unterrichtung der offen Notarien, wie die ir
Aempter üben sollen’, daterend van 8 oktober 1512, had
weinig effect. Enerzijds omdat de Nederlanden aan de pe-
riferie van het Duits-Roomse Rijk lagen. En anderzijds om-
dat de wetgevende macht van de keizer sowieso gering
was. Het belang van de Ordnung is daarom niet praktisch,
maar historisch van aard. Ze erkende het ooit door clerici
en nu door leken uitgeoefende notariaat als een gevestigd
onderdeel van de samenleving.
Des keizers opvolger en kleinzoon Karel V had het als
graaf van het voornaamste gewest van zijn landen van
herwaarts over, Holland, qua gezag gemakkelijker. Diens
ordonnantie, het ”Placaet, roerende de notarissen” uit
1525, kan worden beschouwd als onze eerst echte nota-

riële wetgeving. Nadat wij Karels
zoon Filips II hadden ”verlaten”, was
het daarna aan de autonome Staten
gegeven notariële ordonnanties uit te
vaardigen.

Maar ik keer terug naar het al ge-
noemde plakaat van keizer Karel. Deze keizer en zijn Me-
chelse raadsheren lieten er geen twijfel over bestaan
waarom het tijd werd van hogerhand voor de notarissen
regels uit te vaardigen. Er waren er teveel, en de meesten
deugden niet. Hen werd ”simpelheyt ende onabelheyt” te-
gengeworpen. En wie werden hiervan het slachtoffer? Dat
waren ”onsen ondersaten”, die in hun geldbuidel maar al
te pijnlijk ervoeren wat de uitdrukking stultitia notario-
rum panis advocatorum inhield. In werkelijkheid zal de
situatie wel niet zo kras zijn geweest. Maar dat notarieel
onverstand de advocatuur lang een goede boterham heeft
opgeleverd is onbetwistbaar. Ook de successievelijke ge-
westelijke en stedelijke ordonnanties hebben aan die situ-
atie maar langzaam verbetering kunnen brengen.

Ben Duinkerken

Het notarieel woordenboek
Ordonnantie

Het derde deel van Gelderland is het rivie-
rengebied. Het Rijk van Nijmegen behoorde
in de middeleeuwen tot het aartsbisdom
Keulen, het overige gebied onder het bis-
dom Utrecht. Een centrum voor het notari-
aat was alleen de stad Nijmegen, waar in
1359 voor het eerst een notaris actief was,
maar ook in Culemborg (1314) en in de ab-
dij Mariënweerd bij Beesd (1319) werden al
vroeg notariële akten opgemaakt. Het is op-
vallend dat de notarissen die in dit deel van
Gelderland werkzaam waren vaak vanuit
de bisschopsstad opereerden.
Bijvoorbeeld Johannes dictus Romar, in
1305 vicaris van Oudmunster en vanaf
1336 deken van St. Pieter in Utrecht, was
in 1319 als keizerlijk notaris werkzaam op
het kerkhof van de abdij Mariënweerd bij

Beesd. Als hij in 1339 zijn testament opmaakt gebeurt dat
niet ten overstaan van een notaris. Dat hoefde toen ook
niet. Zijn signet is een stralende vierpuntige ster met in
het hart een cirkel met een zesbladig bloemmotief, de ar-
men van de ster opgevuld met driekwart van een ruit,
waarin driebladige bloemetjes staan. Het geheel staat op
een naar links afhangende voet.
Lambertus de Weird, tussen 1340 en 1362 in dienst van
de deken van Oudmunster, kwam in 1347 naar Driel om

een akte op te maken. Zijn sig-
net is compleet geometrische:
een cirkel binnen een vierkant,
waarbinnen een gevierendeel-
de ruit, met daarin zijn voor-
naam: L – Am – Ber – Tus, de
kleine letters als latijnse afkor-
tingen: -m als een streep boven de A, -er als een krul na
de B en -us als een 9 na de T. Aan de uiteinden van het
vierkant, de cirkel en de ruit zijn versieringen aange-
bracht.
Johannes dictus de Calker tenslotte, Utrechts geestelijke
en keizerlijk notaris, tussen 1357 en 1392 in dienst van
de deken van Oudmunster, passeerde in 1381 een akte
in Nijmegen. Zijn signet is een combinatie van een vier-
kant en een ruit boven een hals op een podium van drie
treden. Binnenin het signet een achthoek, waarin de let-
ter I van Iohannes binnen een bloemmotief. Nadat hij de
akte in Nijmegen had opgemaakt, was hij de volgende
dag al weer in Utrecht actief en daarbij was de Nijmeeg-
se notaris Johannes de Ochten getuige. Van hem kan ik
helaas geen signet laten zien.

Caspar van Heel
P.S. Vrijwel alle middeleeuwse oorkonden uit het stadsarchief

van Keulen zijn gelukkig in ongeschonden toestand uit de inge-

storte metroschacht gered. 

Het signet van de notaris (24)
Gelderland (slot)
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De komende cyclus bestaat uit vijf-
tien lezingen, die zoals altijd in ei-
gen huis worden gegeven. De op-
zet is als vanouds: hoog niveau,
geen franje, geen syllabi en een la-
ge prijs. De bijeenkomsten worden
gehouden van half twee tot vijf uur.
Behalve de cursus over de Succes-
siewet, die van twee uur tot acht

uur (incl. een broodjesmaaltijd) plaatsvindt. Deze langere
cursus is speciaal ingelast om tegemoet te komen aan de
wens van donateurs die van buiten Amsterdam komen. 
Meer informatie over de lezingencyclus en de mogelijk-
heid tot inschrijving is te vinden in bijgaande brochure of
op onze website: www.notarielestichting.nl.

• Donderdag 4 februari 2010
Prof. mr. L.C.A.Verstappen
Actualiteiten huwelijksvermogensrecht, waaronder
wetsvoorstel 28867 en verrekenbedingen

•  Donderdag 11 februari 2010
Mr. R.W. Clumpkens
Beperkte rechten op aandelen op naam: nu en in de toe-
komst

• Donderdag 18 februari 2010
Mr.A.J.Tekstra
Nieuw Insolventierecht

• Donderdag 11 maart 2010
Prof. mr. N.C. van Oostrom-Streep
Zakelijke werking, wat is het, wat heeft het en hoe werkt
het?

• Donderdag 18 maart 2010
Mr. P.D. Olden
Doorbraak van aansprakelijkheid van rechtspersonen
Mr.Y. Borrius
Bestuurdersaansprakelijkheid

• Donderdag 25 maart 2010
Mr. N. Idsinga en prof. mr.A.H.N. Stollenwerck
Successiewet 1956 na wijziging op grond van wetsvoor-
stel 31 930

• Donderdag 8 april 2010
Mr. M. Pel en mr. E. Schutte
Diverse vormen van conflictoplossing en de juridische
aspecten ervan

• Donderdag 15 april 2010
Mr. F.G.Vreede, mr. G. de Vos en mr.T. van der Valk
Geregistreerde schepen en luchtvaartuigen

• Donderdag  22 april 2010
Mr. G.J.C. Rensen en mr.A. Steneker
De opmars van de coöperatie

• Donderdag 20 mei 2010
Prof. mr. B.C.M.Waaijer
Tuchtrecht

• Donderdag 27 mei 2010
Prof. Mr. B.F.Assink
Bestuur en toezicht binnen NV’s en BV’s

• Donderdag 3 juni 2010
Mr.A.N. Labohm
Het verrekenbeding en de ondernemer

• Donderdag 10 juni 2010
Mr. P. Blokland
Ongehuwd samenwonen civiel en fiscaal

• Donderdag 17 juni 2010
Prof. dr.W.M.A. Kalkman en mr. P. Zijdenbos
Civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van levensverzeke-
ring en echtscheiding

• Donderdag 24 juni 2010
Mr. dr. J.A. Booij en prof.mr. F.R. Salomons
Privaatrechtelijke en fiscale aspecten van de nieuwe 
personenvennootschap

Postacademisch onderwijs
Eerste halfjaar 2010

Zal de markt ervoor zorgen 
dat de cliënten weer zomaar

komen binnen lopen?

Imponderabilia 
De Stichting is wegens vakantie gesloten 

vanaf  donderdag 24 december 2009 om 13.00 uur 
tot en met maandag 4 januari 2010
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