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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.

Klemmetje van draadkoper voor
een lakstaaf, omstreeks 1920.
Door het in de draad meegebogen
handvat kon de lak zonder 
verbrande vingers tot op het eind
van de staaf worden opgesmolten
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Na het door de Stichting op 5 november 2009 georganiseerde congres met als titel Marktwerking in het notariaat;
droom of nachtmerrie? is de discussie volop voort gegaan. Er zijn voorstellen gedaan om in enige vorm minimumtarie-
ven te introduceren (leges etc.). Anderzijds verzetten steeds meer (kandidaat-)notarissen zich tegen een stelsel van 
minimumtarieven. Het ziet er niet naar uit dat de discussie op korte termijn kan worden afgerond. Het is echter niet aan
de Stichting zich daar een oordeel over aan te meten. De Stichting neemt wel deel aan die discussie en heeft door mid-
del van het congres een podium willen bieden voor het uitwisselen van (wetenschappelijke) standpunten op het gebied
van de marktwerking in het notariaat. De referaten, stellingen en het verslag van de boeiende discussies worden 
gebundeld in een uitgave in de serie Ars Notariatus, die binnenkort zal verschijnen. Het ligt in de bedoeling dat het
boek wordt aangeboden aan een of meer politici. In verband met de verkiezingstijd en daarna de kabinetsformatie zal
dat naar verwachting niet terstond na het verschijnen van het boek kunnen gebeuren. Via de website van de Stichting

wordt u daaromtrent op de hoogte gehouden. Dit boek zal ongetwijfeld
bijdragen aan de discussie over de marktwerking in het notariaat en 
hopelijk ook handvatten bieden voor een door velen gedragen conclusie.

De recessie heeft tot gevolg dat de bij kantoren voor bijscholing gere-
serveerde budgetten aanzienlijk moeten worden gekort. Gelukkig biedt
de Stichting ook hier uitkomst door cursussen op hoog niveau voor be-
scheiden bedragen aan te bieden. Het zijn altijd kwalitatief uitstekende
docenten die hun medewerking willen verlenen aan het opzetten en
geven van pao-onderwijs voor het notariaat en de advocatuur. De Stich-
ting prijst zich gelukkig met dit corps van docenten van uitmuntende
kwaliteit en namens het bestuur van de Stichting zeg ik hen op deze
plaats dan ook hartelijk dank en benadruk ik hoezeer wij hun mede-
werking waarderen. 

Vanwege zijn defungeren als notaris heeft mr. Eelco Dijk de Raad van
Toezicht van de Stichting verlaten. Hij heeft de Stichting vele jaren laten
profiteren van zijn niet geringe bestuurlijke kwaliteiten – ondermeer als
secretaris van het bestuur  - en kennis. De Stichting is hem daar zeer
veel dank voor verschuldigd. 
Prof. mr. Gregor van der Burght is vorig jaar met emeritaat gegaan en
heeft op grond daarvan de Raad van Toezicht verlaten. Als wetenschap-
pelijk instituut is de Stichting zeer gebaat met Raad van Toezicht-leden
die verbonden zijn aan een universiteit waar de notariële vakken wor-
den onderwezen. In zijn hoedanigheid van ”notariële” hoogleraar heeft
Gregor van der Burght de Stichting vele jaren van advies gediend en
meegedacht over het door het bestuur te voeren beleid. De Stichting is
hem daarvoor zeer erkentelijk. Tot de Raad zijn toegetreden prof. dr.
Bernard Schols (Radboud Universiteit) en prof. mr. Frits Salomons (VU
Amsterdam). Het bestuur verheugt zich op de samenwerking met hen.

De website van de Stichting wordt regelmatig bezocht en het bestuur is
dan ook trots te kunnen aankondigen dat omstreeks 1 juli a.s. op de 
site de catalogus is te raadplegen van de cultuurhistorische collectie van
de Stichting. Over deze collectie wordt in deze Ponder meer informatie

gegeven. Uit die collectie wordt eens te meer duidelijk dat het notariaat al eeuwen een belangrijke bijdrage levert aan
het rechtsverkeer en de maatschappij. In de discussie over de marktwerking is bezinning op het verleden van het nota-
riaat nooit weg.

Ik wens u veel leesplezier.

Namens het bestuur

Prof.mr. A.H.N. Stollenwerck
Voorzitter

Ten Geleide
DE STICHTING ALS BAKEN IN EEN WOELIGE ZEE !

Santon van een notaris, omstreeks 1964.
In de Provence gaven notarissen elkaar van oudsher 

in de kersttijd een dergelijk handgekleurd 
terracotta figuurtje
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H
Het dubbele goudkleurige schild waarmee het Franse
notariaat zich van oudsher bekend maakt, blijkt in nota-
riële kring in Nederland heel populair. De schenking van
een dergelijk stuk werd althans in het bestuur van de
Stichting met gejuich begroet. Het ging daarbij zowel om
de aanwinst zelf als om de manier waarop die werd ver-
worven. Een oud-notaris had het uithangbord, toen zijn
ambtsperiode erop zat, op marktplaats gezet maar nadat
hij zich na een bezoek aan de Stichting bewust werd van
de enig juiste bestemming van dit notariële erfgoed, had
hij het er subiet afgehaald.
Dit zogeheten panonceau hangt nu gewoontegetrouw
boven een deur, die van de  zaal waar de Stichting haar
lezingen houdt. En wel zo hoog op het front van de ga-
lerij dat je de butsen en de gaten niet ziet die de schil-
den in de loop der tijd opliepen. De roest waarmee het
ijzeren ophangsysteem is overdekt, was al eerder aan
het zicht onttrokken doordat de vorige eigenaar de lan-
ge horizontale stang waarop de schilden via platte staan-
ders aan hun keerzijde zijn bevestigd, zo'n tien cm had
ingekort. In deze voor het oog zeer voordelige positie is
dit bord echter geheel van zijn oorspronkelijke functies
ontdaan. Het geeft niet meer aan waar een notaris zijn
beroep uitoefent en het beschermt ook niet meer tegen
brandstichting en plundering. Die vrijwaring werd in
1407 door Karel VI verleend aan een teken dat in 1304
door Philips de Schone voor notarissen in zijn machtsge-
bied was ingesteld om hun toen ook voorgeschreven
vaste woonplaats mee te markeren. Hij deed dat, moge-
lijk als gevolg van de troebelen na de moord op Louis
d'Orléans, om te voorkomen dat documenten en geld 
- destijds bij gebrek aan veiligheid bij én vertrouwen in
bankiers overvloedig in notariskantoren aanwezig - ver-
loren zouden gaan.
De vormgeving van dit oorspronkelijke teken werd 
bepaald door het wapen van de koning maar omdat een
dergelijke bescherming in de provincie alleen door plaat-
selijke en regionale machthebbers kon worden gegaran-
deerd, ontstonden er  ook diverse varianten. Na de Fran-
se revolutie werd de opzet gestandaardiseerd en aan de
nieuwe staatsvorm aangepast. Het teken kreeg een door
de staat vastgesteld aanzicht waarbij de schilden ovaal
van vorm moesten zijn, staand en onder een vaste hoek
aan een horizontale stang bevestigd en de voorstelling
daarop moest - na een decreet uit 1852 - overeenkomen
met het op ons schild zichtbare model. De Vrijheid stond
daarin in de persoon van Marianne voorop. Maar die was
niet onbeperkt. Het roer met de Gallische haan in haar
hand staat voor het bestuur, de wapenbundel in haar an-
dere hand voor militaire macht. De macht die in de ei-
kenblaren naast het roer wordt gesymboliseerd, is die
van het volk want het opschrift ”SU” op de urn aan de

andere kant van het roer is de afkorting van ”suffrage
universel”, algemeen kiesrecht. De voorwerpen links van
Marianne geven aan dat er in die gereguleerde vrijheid
ook moest worden gewerkt. De korenschoof en de ploeg
verwijzen naar de landbouw, het rad naar de industrie en
het palet naar de kunsten.
Onder de fabrikanten die in 1853 op dit model een offer-
te indienden bij de Parijse Kamer van Notarissen, bevond
zich ook die van ons panonceau. Zijn naam, ”DORVILLE”,
is linksonder met de voorstelling mee in de schilden ge-
stanst. Zijn gelijknamige Parijse papeterie, die zich als
”Fournisseur du Notariat” afficheerde, offreerde voor 15
francs een volmaakt verguld paar schilden van de hand
van M. Barre waaraan tegen een extra vergoeding van 5
francs nog het woord ”Notaire” kon worden toegevoegd.
Ondanks de inzet van de chef-stempelsnijder van de
Munt werd de bestelling niet aan zijn firma gegund.
Daarmee kan gevoeglijk worden aangenomen dat ons
nieuw verworven collectiestuk oorspronkelijk in net zo'n
provincieplaats heeft gehangen als die waaruit het door
de vrouw van de schenker werd gered. Zij vond het in
1967 bij een, zoals zij zei, boerenantiquair in Lelystad.

Marianne Eisma

Verlijden, verleed, verleden
”Schild ende betrouwen”

Een oud-notaris had het uithangbord, 
toen zijn ambtsperiode erop zat, op marktplaats gezet
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Het bereiken van de constitutioneel belangrijke leeftijd
van achttien jaar door prinses Juliana op 30 april 1927
was aanleiding voor het organiseren van allerlei feeste-
lijkheden in de residentie. Zo konden de massaal toege-
stroomde Hagenaars ‘s avonds vanaf de Vijverberg en het
Buitenhof genieten van een schouwspel van admiraal-
sloepen, illuminatie en vuurwerk op de Hofvijver. Van
achter de ramen van zijn atelier aan het Buitenhof (of all
places op een steenworpafstand van de Gevangenpoort)
legde de schilder Han van Meegeren (1889-1947) in 
grove lijnen het schouwspel dat zich voor zijn ogen 
voltrok vast. De dagen daarna maakte hij er een geslaagd
olieverfschilderij op doek (66 x 100 cm) van.
Het resultaat stemde hem tevreden en hij besloot - terwijl
de verf nog nat was - bij brief van 8 mei 1927 aan de
Grootmeester van de Koningin te vragen of prinses Juliana
genegen zou zijn om het doek als geschenk te aanvaar-
den: ”Ten einde de mogelijkheid te ontgaan, dat H.K.H.
wegens eenig beletsel - van welken aard ook - mijn schil-
derij niet zou kunnen accepteeren, veroorloof ik mij
vooraf Uw raad in deze in te winnen, U verzoekende
overtuigd te willen zijn van mijn onbaatzuchtigheid en
van gemis aan eenige bedoeling”.
De schilder had goed ingeschat dat het accepteren van
een dergelijk geschenk geen evidentie was.   Maar ken-
nelijk was er geen onoverkomelijk bezwaar, want een
maand later stuurde Van Meegeren het doek naar het 
paleis voorzien van een aan de prinses gericht aanbie-
dingsbriefje: ”Naar ik hoop zal het voor Uwe Koninklijke
Hoogheid een aangename herinnering zijn aan een voor
geheel 's-Gravenhage onvergetelijke dag. Met diepen 
eerbied verblijf ik, van Uwe Koninklijke Hoogheid de 
onderdanige dienaar, H. van Meegeren”.
Hoe mooi dit met  ”H. van Meegeren” gesigneerde doek
ook is, het is niet het doek dat hem zijn grote bekend-
heid zou verschaffen. Die ”eer”  was voorbehouden aan
het doek de ”Emmausgangers” dat de signatuur ”J. Meer”
droeg, zijnde de naam waarmee Johannes Vermeer veel
van zijn doeken authenticiteit verleende.  Dit doek zou
meer dan welk ander kunstwerk  ook de reputatie van
vele deskundigen in de Nederlandse kunstwereld aan-
tasten. 
Op 6 september 1927 liet de vermaarde kunstkenner 
dr. A. Bredius de directeur van het Rotterdamse museum
Boijmans, dr. D. Hannema, weten, dat zich in een Parijse
bankkluis een tot dan toe onbekende Vermeer bevond.
Na het aldaar bekeken te hebben wist Hannema met de
steun van collega-directeuren van onder meer het 
Mauritshuis, Rijksmuseum, Prentenkabinet en van het 
Ministerie van Onderwijs, de Vereniging Rembrandt en
particuliere mecenassen de koopsom van meer dan een
half miljoen gulden bij elkaar te krijgen. Het jaar daarop

kreeg de ”Emmausgangers” zijn publieke doop in 
Boijmans waar het werd geafficheerd als ”het meester-
werk van Vermeer van Delft”. De vreugde was niet van
lange duur. In mei 1945 opgepakt op verdenking van
verduistering en collaboratie hoopte  Van Meegeren zich
vrij te pleiten door te bekennen de ”Emmausgangers” zelf
geschilderd te hebben met gebruikmaking van oud schil-
dersdoek en pigmenten. Met bakeliet was een namaak
oude vernislaag gefabriceerd. 
De schrik in de kunstwereld was enorm en de foute toe-
schrijving toegeven was voor menige getuige-deskundige
een stap te ver. Er bleef de rechtbank dan ook weinig 
anders over dan de verdachte te vragen onder hun 
toeziend oog en dat van de deskundigen een ”nieuwe
Vermeer” te maken, hetgeen het doek ”Jezus in de tem-
pel” opleverde.  Daarmee leverde Van Meegeren zelf het
bewijs van schuld en kon hij door de rechtbank veroor-
deeld worden tot een gevangenisstraf van een jaar. 
Hannema liet zich niet overtuigen. Voor hem bleef de
”Emmausgangers” een echte Vermeer die door Van 
Meegeren als voorbeeld was gebruikt bij het vervaardi-
gen van valse Vermeers.
De komende maanden is in het Mauritshuis in Den Haag
een tentoonstelling te zien van vroege (echte) Vermeers
en in museum Boymans-Van Beuningen van valse 
Vermeers van Van Meegeren.   

Ph. Maarschalkerweerd

Uit het Archief
Echt en vals
In mei 1945 opgepakt op verdenking van verduistering en collaboratie 
hoopte Van Meegeren zich vrij te pleiten
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Vanaf de zeventiende eeuw kent het nota-
riaat in hoofdzaak voor het eerst personen
onder zijn gelederen, die wij beroepsnota-
rissen mogen noemen. Maar naast deze
beroepsnotarissen waren er, toen en later,
ook functionarissen die als notaris optra-
den, zonder dat zij zich speciaal daarop
hadden toegelegd. Hun bijzondere positie
hadden zij te danken aan de omstandigheid dat de over-
heid weliswaar ”echte” notarissen nodig had, maar daar-
over om uiteenlopende redenen niet beschikte.
Dit was bijvoorbeeld het geval in de kolonie Suriname.
Zoals in vele steden in patria waren in Paramaribo de
functies van secretaris en notaris in één persoon verenigd.
Hun werkterrein omvatte het gehele grondgebied. Maar
voor de plantagehouders in de binnenlanden was het bij-
kans onmogelijk voor elk notarieel wissewasje naar de
hoofdplaats af te reizen. Daarom stelde in 1669 gouver-
neur Lichtenberg in de buitengebieden zogenaamde jura-
tors aan. Deze kregen, na te zijn beëdigd, dezelfde be-
voegdheden als de secretarissen/notarissen. Mits het
belang van hun akten ”onder de duijsent ponden suijker”
bleef. Die beperking werd, onpraktisch als ze uitwerkte,
spoedig opgeheven. Toen grepen de secretarissen, die

hun notariële inkomsten nu ern-
stig bedreigd zagen, in. Voortaan
mochten de jurators alleen maar
noodtestamenten opmaken en
daarmee was hun lot bezegeld.
Zij verdwenen, voorgoed, van
het toneel.
Niet alleen de Surinaamse jura-

tors, ook de griffiers die in het vaderland - na de inlijving
bij Frankrijk in 1811 - notariële bevoegdheden kregen,
kunnen quasi- of fungerende notarissen worden ge-
noemd. Hier ging het om een voorziening in de oostelijke
provincies, die van oudsher geen notariaat kenden. Om
dat tekort aan notarissen te bestrijden, werd in Parijs ge-
decreteerd dat de griffiers bij de vredegerechten (onze
rechtbanken afdeling kanton) ad interim met alle notariële
bevoegdheden werden belast. Dit besluit van Napoleon
had een onbedoeld neveneffect. Deze ”tijdelijke” notaris-
sen waren namelijk allen in de rechten gegradueerd.
Daardoor telde het notariaat, waarvoor een universitaire
opleiding (nog steeds) niet was vereist, in zijn totaliteit
opeens een niet eerder gekend aantal academici.

Ben Duinkerken

Het notarieel woordenboek
Quasi-notarissen

Utrecht was het kerngebied van het bisdom Utrecht èn
van het notariaat in de middeleeuwen. Zie over het be-
gin daarvan Ponder 7, december 1999. Andere Utrechtse
notarissen kregen aandacht in Ponder 4, juli 1998. Dit
keer Sander van Bomell, Utrechts geestelijke, notaris op
pauselijk en keizerlijk gezag (1516-1552). Hij had veel
nevenfuncties: notaris in dienst van de Utrechtse curie,
procureur en dijkgraaf van Hagestein, maar vooral secre-
taris van het domkapittel van Utrecht. Als zodanig speel-
de hij in 1537 een bijzondere rol.
In 1528 had keizer Karel V de wereldlijke macht over het
Sticht Utrecht overgenomen van de bisschop. De bis-
schoppen hadden in de loop van eeuwen hun wereldlij-
ke macht verworven en daarvan waren officiële oorkon-
den voorhanden: van schenkingsoorkonden van de
Duitse keizer tot overeenkomsten met Stellingwerf over
de bisschoppelijke macht. Die oorkonden werden op
verschillende plaatsen bewaard: in Deventer, Zwolle,

Kampen en Amersfoort en bij het domkapittel te
Utrecht. Nadat de keizer het bestuur had verworven,
wilde hij ook die oorkonden hebben. Het domkapittel
gaf secretaris Sander van Bomell opdracht om al deze
oorkonden autentiek af te schrijven. Daarna kon de
keizer de originelen krijgen. Nadat de afschriften 
waren gemaakt zou notaris Van Bomell de afschriften
autentiseren op 20 oktober 1537. In alle vroegte begon

hij links onderaan het eerste afschrift zijn signet te teke-
nen en vervolgens eigenhandig te verantwoorden met
welk gezag en in wiens opdracht hij dit afschrift had 
laten maken. Maar het waren meer dan 80 afschriften, 
allemaal op die dag eigenhandig te voorzien van signet
en onderschrift. Aan de signetten is te zien dat die dag
onder grote tijdsdruk gewerkt werd.
Zijn signet is een achtpuntige ster gedragen door een 
liggend maantje op een podium van drie treden met
daarin zijn naam in de genitief: Sanderi de Bomell, notarij.
De dochter van Sander van Bomell was getrouwd met
notaris Johannes van Lamzweerde, hun zoon, notaris
Willem van Lamzweerde was ook secretaris van het
domkapittel en nam het signet van zijn grootvader over
met de spreuk: cherche repois, labora quiescere, zoiets
als: wie rust zoekt moet in zijn werken rusten

Caspar van Heel

signet van Sander van
Bomell in 1516

signet van Willem 
van Lamzweerde

Het signet van de notaris (25)

signet van dezelfde
notaris aan het eind
van 20 oktober 1537
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Hoewel het niet gebruikelijk is om een boek ruim tien
jaar na publicatie nog te recenseren, zijn er genoeg rede-
nen aan te voeren om hier voor Death of a Notary van
Donna Merwick een uitzondering te maken. Niet alleen
biedt het boek een bijzonder beeld van het leven en wer-
ken van een zeventiende-eeuwse notaris, het is tevens
een gedetailleerde en boeiende beschrijving van onze
koloniale geschiedenis. 

Donna Merwick was visiting fellow aan de Australian 
National University. Zij heeft diverse publicaties op haar
naam staan over de Nederlandse en Engelse kolonisatie
van Noord-Amerika en maakte deel uit van een groep
Australische historici die werd aangeduid als de 
”Melbourne school of ethnographic history”. Deze 
stroming introduceerde in de jaren zeventig in Australië
het antropologisch perspectief in de bestudering van de
sociale geschiedenis. 

Ook in Death of a Notary staat de mens centraal, in dit
geval de notaris Adriaen Janse van Ilpendam. Bijna tien
jaar lang heeft Merwick diepgravend onderzoek verricht
naar het leven van deze, in eerste beschouwing, onbe-
duidende persoon. Haar onderzoek bracht haar de gehe-
le wereld over. In Nederland speurde zij in de archieven
van Den Haag, Leiden, Haarlem en Amsterdam. In Ame-
rika kwam zij in Albany in contact met het New Nether-
land Project, waar historici als Peter Christoph en Charles

Gehring jarenlang onderzoek verrichtten naar de Neder-
landse koloniale geschiedenis van Amerika.  

Microhistorie 
Death of a Notary is een uitstekend voorbeeld van 
microhistorie, waarin het grote verhaal wordt verteld aan
de hand van ogenschijnlijk alledaagse details. Microhisto-
rie kwam in zwang in de jaren zeventig van de vorige
eeuw. Een van de bekendste microhistorische werken is
de studie van de Franse historicus Emmanuel Le Roy 
Ladurie naar het dagelijkse leven van het Middeleeuwse
dorpje Montaillou. Sprekende Nederlandse voorbeelden
zijn de studies van W.Th.M. Frijhoff naar het leven van
Evert Willemsz en van A.Th. van Deursen naar het dorp
Graft. 

De keuze van de persoon van een notaris als topic van
onderzoek is ongebruikelijk. De historiografie van het

notariaat is vooral opgehangen aan functie,
taak en producten. Notariële archieven zijn in-
middels wel ontdekt door historici, zij het in
beperkte mate. Zo zijn boedelbeschrijvingen
benut om de materiële cultuur te beschrijven.
Een brede prosopografie van de beroeps-
groep wordt echter node ontbeerd. 

Van Ilpendam 
Merwick begint haar verhaal met de pakken-
de zin: ”He was the only man to have 
committed suicide in the town's seventeenth-
century history”. Haar boek laat zich ver-
volgens lezen als een zoektocht naar de 
motieven voor de zelfdoding van Van Ilpen-
dam. Het intensieve onderzoek leidde tot een
zorgvuldige schildering van de context van
zijn leven. Het notarieel archief van Van Ilpen-
dam zelf is ook als bron gebruikt: het ver-
leden wordt letterlijk van minuut tot minuut
gevolgd. Voor een beeld van zijn innerlijk 

leven ontbreken de egodocumenten. Een antwoord op
het waarom van de zelfdoding kan dan ook niet worden
gegeven. Merwick respecteert deze omissie en blijft 
gelukkig verre van speculatie.

Nieuw Nederland 
Zoals velen verliet Van Ilpendam de zekerheden van zijn
vaderland, om zijn geluk te beproeven in de nieuwe 
wereld. Hij kwam in Nieuw Nederland terecht in een
ruwe kolonistenmaatschappij van boeren, pelsjagers,

Donna Merwick, Death of 
a Notary: Conquest & Change 

in Colonial New York
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1999- 281pag. ISBN 0-8014-3608-7 

Akte verleden voor Adriaen van Ilpendam, 1676/77



9Nummer 28, juli 2010

kooplieden en
soldaten waar
kerk, kroeg en de
strijd tegen de in-
dianen de enige
bindende facto-
ren waren. Nieuw
Nederland werd
verscheurd door
de tegenstelling
tussen het wettige
door de West 
Indische Com-
pagnie (WIC) in-
gestelde gezag en
de vrijheidsdrang
van de kolonis-
ten. 

De houding tegen-
over wet, gezag en waarheid is voor ons intrigerend. De
kolonisten dreven op grote schaal handel buiten de WIC
om. Deze illegale handel had geen belang bij officiële
schriftelijke vastlegging door de autoriteiten. Geregeld
viel men zelfs elkaars huizen binnen om de administratie
te vernietigen en zo te voorkomen dat handel en wandel
werden vastgelegd. Handelaren vertrouwden hun admi-
nistratie niet toe aan de WIC. Het notariaat kreeg in deze
corrupte wereld extra betekenis als een betrouwbare
neutrale instantie. Het aantal notarissen steeg in de ze-
ventiende eeuw navenant naar achttien notarissen in
Nieuw Nederland en naar twaalf op Manhattan Island. 

In de ruige kolonie hield Van Ilpendam zich opmerkelijk
op de achtergrond. Na de oversteek begon hij zijn werk-
zaamheden als medewerker van een plaatselijke hande-
laar om vervolgens schoolmeester te worden. In 1669 
- hij woonde toen in Beverwijck, het latere Albany - werd
hij notaris op de late leeftijd van eenenvijftig jaar. Op dat
moment viel Albany al achttien jaar onder Engels 
bewind. De stap naar het notariaat kan als een stijging op
de maatschappelijke ladder worden gezien. Voor Van 
Ilpendam leidde het echter niet tot een ruim inkomen
waarvan hij goed kon leven. Zo was hij in 1678 niet in
staat aan de verplichting te voldoen om zijn stoep te 
bestraten.

De functie van het notariaat 
Beverwijck bevond zich ten noorden van de stad New
York, op de plaats waar de rivieren de Mohawk en de
Hudson bij elkaar komen. Het was een kleine plaats met
honderdtwintig huishoudens en 40 à 50 boerderijen in de
onmiddellijke omgeving. In de Nederlandse koloniale
cultuur waren notarissen buitengewoon belangrijk. Een
notaris was in de woorden van Merwick ”community's
tool for ordering the real World”. De behoefte aan nota-
riële ondersteuning was geconcentreerd tot de maanden
juli tot oktober; in de maand november - als de handel
door de invallende winter stilviel - trokken veel kolonis-
ten tijdelijk naar elders. De Beverwijckse notaris Dirk van

Schelluyne 
bijvoorbeeld 
maakte in 1661
van juli tot okto-
ber documenten
voor 172 con-
tractpartijen; in
1662 voor 196. 

Gedurende de
jaren van het
Engelse bewind
nam de behoef-
te aan notariële
diensten af. De
handel liep terug
en de concur-
rentie van ande-
re deskundigen
die zaken op

schrift konden zetten, nam toe. Bijvoorbeeld de secretaris
van de Engelse gouverneur, die als een monopolist de
Engelse juridische terminologie tot in de finesses beheerste.

De transitie als oorzaak van zelfdoding?
Van Ilpendam pleegde zelfdoding op 12 maart 1686, 
zeventien dagen nadat hij zijn laatste klant had gehad.
De komst van het Engelse regime maakte het voor Van
Ilpendam steeds moeilijker om als notaris te fungeren.
De regimewisseling gebeurde voor hem bovendien op
een moment dat hij op leeftijd kwam. In een wereld 
zonder pensioenvoorziening bemoeilijkte ouderdom het
levensonderhoud. De zwijgzaamheid van Van Ilpendam
stelt Merwick echter niet in staat om een sluitend 
antwoord te geven op het waarom van zijn daad. Death
of a Notary eindigt dan ook met de vraag waarmee het
begon. De transitie van Nederlandse naar Engelse wet-
geving acht ik een onbevredigende verklaringsgrond.
Maar de werkelijke redenen zijn waarschijnlijk niet meer
te achterhalen. Door de reconstructie van het leven van
Van Ilpendam laat Merwick ons wel overtuigend zien
welke impact rivaliserende wereldrijken hadden op het
dagelijks leven van gewone mensen. 

Notarissen als Van Ilpendam hebben ervoor gezorgd dat
er zeer veel documenten zijn overgeleverd die ons als
historici in staat stellen het gewone leven van vroeger te
reconstrueren. In de geparafraseerde woorden van Pitlo:
het ganse ruige leven stroomt ons uit de akten tegemoet.
Op deze manier maakten gewone notarissen geschiede-
nis. Ten onrechte zijn zij door ons vergeten. 

Wim Heersink MA 1

‘t Fort nieuw Amsterdam op de Manhatans, 1651

1 Wim Heersink heeft aan de Vrije Universiteit onderzoek  verricht  naar de rol van het notariaat bij conflictbeslechting in de achttiende eeuw. 
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De selectie begint met een ladder van ”geletterde” stukken die zowel in 
formaat als aard sterk verschillen.Tussen twee heel kleine stukjes papier
onder en boven staan drie nogal uit de kluiten gewassen borden.
- Lot nr. 28855 van de 107de loting der Koninglyke Hollandsche Loterye

Dit lot was niet duur in de aanschaf want het was een kwart lot en dan 
ook nog van de vijfde klasse.Wanneer dit nummer echter werd 
getrokken, kwam je er bekaaid af.

- Naambord van notaris Seyfi Sönmez te Ankara
Dit blikken gevelbord is geheel met de hand gemaakt. De rand is naar 
achter omgeslagen en op de voorkant is de tekst in wit geschilderd op 
een rode ondergrond. Onbekend is wat de specificatie ”zesde” voor het 
woord ”notaris” daarop betekent. Die zou kunnen slaan op de wijk waar 
de notaris werkte maar ook op het rechtsgebied waarin hij opereerde.

- Houten bord om de onderhandse verkoop van een huis aan te kondigen.
Het gezelschap waartoe men zich voor de koop van dit huis moest 
wenden, de Compagnie des Notaires te Brussel, bestaat nog steeds.

- Belgisch straatnaambord
Dit geëmailleerde bord werd indertijd volgens Prof. Pitlo door een 
kandidaat-notaris bij nacht en ontij van een gevel in België afgenomen.
Om zich in te dekken vermeldde hij erbij dat het niet in opdracht was 
gedaan, maar met de tweetalige tekst daarop kon hij goed uit de voeten 
in zijn uitweiding over de wortels van het notariaat. Onze notaris 
stamde in rechte lijn af van de antieke tabellio en in het naast elkaar 
bestaan van de instituten notariaat en tabellionaat had het woord 
”notaris” het bij ons op de lange duur gewonnen.

- Ex libris van Pitlo, de signatuur van de ontwerper is nog niet 
thuisgebracht
Dit boekmerk verwijst met zijn veer en opengeslagen boek naar het 
notariaat maar ook naar Pitlo's door de herinnering aan het verleden 
gevoede optimistische levenshouding. Die wordt verwoord in de 
Provençaalse tekst en verbeeld in de vulkaan die zich dood voordoet 
maar toch werkt.

Plaatjes kijken
Nieuw: de cultuurhistorische collectie online

Per 1 juli a.s. kunnen donateurs de catalogus van onze cultuurhistorische
collectie online bekijken. Op onze website www.notarielestichting.nl krijgen
zij met hun persoonlijke nummer (afgedrukt onder de adresgegevens op de
envelop) toegang tot een overzicht van meer dan duizend artefacten. 
De ontsluiting van deze verzameling is de uitkomst van een proces dat 
enige jaren geleden is begonnen en die we nu, na het digitaliseren van de
afzonderlijke stukken, trots aan onze achterban kunnen laten zien.
Sinds het begin van dit proces hebben wij, al veel meer dan voorheen, van
de collectie getoond. Eerst alleen in Ponder, daarna ook op de website. Het
moet daarbij zijn opgevallen hoe goed inzetbaar de collectie is. Er kan geen
onderwerp in Ponder worden aangesneden of er wordt  een toepasselijk en
aantrekkelijk plaatje bij opgedist. Ook voor de aankleding van de website is
royaal van de omvangrijke ”museale” verzameling gebruik gemaakt met als
visueel klapstuk pop-ups van collectiestukken in een oorspronkelijk zeven-
tiende-eeuwse afbeelding van een notariskantoor.
Om u nu lekker te maken zelf eens digitaal te gaan snuffelen in de laden en
kasten van de Stichting, hierbij een voorproefje van wat u te wachten staat.
Op deze bladzijden is een keuze gemaakt uit het niet zo gangbare materiaal.
Deze selectie is hier van enige context voorzien die u op de website nog
moet missen, maar daar heeft de collectie iets waar wij in Ponder niet 
tegenop kunnen: kleur!
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De keuze eindigt met een exotisch tintje. Ook Aziatische
landen zijn in onze collectie vertegenwoordigd.
- Affiche voor ”De Week van de notaris” in Japan

Het opschrift luidt:WEEK VAN DE NOTARIS,
10 oktober (maandag) - 7 oktober (zondag) 1994 
[eigenlijk: het derde jaar van Akihito] Contracten,
testamenten, laat ze bij notariële akte vastleggen.
Het kind zegt: Dit is wat ik wil. Kom binnen voor 
informatie. De akte kan in deze week van de notaris 
ter plaatse voor u worden opgemaakt. En deze oproep 
wordt afgesloten door de opdrachtgevers: Ministerie 
van Justitie. Japanse Unie van Notarissen.

- Chinese pandbrief, 1841
Deze met de hand ingevulde houtsnede komt van het 
huis Tongde. Dit huis is vernoemd naar de Provinciaal 
rechter Tongde die aan het begin van de achttiende 
eeuw regels opstelde die later door de Qianlong 
keizer in de wet zijn vastgelegd. Het pandnummer is 
2099.

- Foto van kramen van de “notary public” in New Delhi
De foto werd in 1970 gemaakt door de Brusselse 
notaris Jean Marie Gyselinck.

Marianne Eisma
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Op een verzoek voor een bijdrage over de combinatie
notaris en advocaat helpt het niet met een uitvlucht aan
te komen, de conservator is vasthoudend en noemt daar-
bij een (te) ruime inlevertermijn. Dat merk je pas tegen
de tijd dat je peremptoir staat.
Inmiddels is wegens leeftijdontslag mijn protocol toe-
vertrouwd aan een kantoorgenote, die haar opleiding
ook op ons kantoor heeft gehad; zo'n overdracht duid ik
aan als ”met de warme hand”. Gewoon doorwerken is
het devies en ik afficheer mij daarbij als ”notarieel jurist
en advocaat”, ja in die volgorde, daarmede ook de 
discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd een
voorbeeld gevende.

Erfrecht
Erfrechtadvocatuur is een kleine wereld, waar als voor-
naamste strijdmiddelen worden ingezet expert-opinions 
- origine Heerlen, Nijmegen, Groningen of Leiden - welke
elkander niet zelden tegenspreken, zodat de rechter het
beslissend oordeel zelf dient te geven, en er nog al eens
behoefte is aan een appel, juist omdat bij de processtuk-
ken toch ook een geheel andersluidend hooggeleerd 
advies is overgelegd.
Anders dan bij de doorsnee-procespraktijk gaat het veelal
om meer dan twee partijen: kinderen uit het eerste 
huwelijk, tweede echtgenote, executeur, bewindvoerder
etc. Nieuw erfrecht, en niet te vergeten vaak ook nog het
oude erfrecht dat van toepassing kan zijn op boedels die
na 1 januari 2003 zijn opengevallen, zorgt steeds weer
voor niet eerder onderkende of uitgeprocedeerde rechts-
vragen en mijn inschatting is dat dit rechtsgebied, waar
de emoties hoog plegen op te lopen en geregeld ook
nog rekeningen uit het verleden worden vereffend, nog
jaren op een gerede stroom van zaken mag blijven reke-
nen.
Een efficiënte en kostenbesparende vorm van geschilop-
lossing is de weg van artikel 96 Rv, te weten de Kanton-
rechter naar keuze van partijen, waarbij de opties bestaan
van ”in eerste en hoogste aanleg” (dus het vonnis van de
Kantonrechter bindt partijen), dan wel de gewone rege-
ling van appel en eventueel cassatie. Hierbij is geen 
vertegenwoordiging door een advocaat verplicht en kan
ook een notaris als partijadviseur rechtsbijstand verlenen.
Nu rechters niet te koop lopen met hun specialisme, is
het bij een dergelijke keuze bijna niet doenlijk om een
specialist op dat gebied te vinden. Door het weekover-

zicht van de civiele uitspraken op rechtspraak.nl koppen-
snellend bij te houden, komt men soms wel uit bij de
naam van zo'n rechter, maar men moet maar afwachten
welke kantonrechter de zaak gaat behandelen.

Tuchtrecht
In de tuchtrechtspraak lijkt een procesrechtelijk aspect
van het voetbaltuchtrecht te zijn overgenomen in dier
voege dat aan een inmiddels gedefungeerde notaris
(ambtloos burger dus) die nog niet de leeftijd van zeven-
tig jaar heeft bereikt een tuchtmaatregel is opgelegd 
bestaande uit een schorsing van enkele weken, welke
ten uitvoer wordt gelegd voor het geval de oud-notaris
weer zou worden benoemd tot notaris, die zit aldus 
gedurende de eerste drie wedstrijden aan de kant. Is het
geen goed idee om die regel ook bij weggestuurde politi-
ci in te voeren? In de praktijk zal dat niet werken omdat
weggestuurde (zelf teruggetreden) politici geregeld in
een andere functie weer als duveltje uit een doosje op-
rijzen.
Het wordt hoog tijd dat de Kaderwet tuchtprocesrecht als
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend, 
zodat nadat die wet het Staatsblad zal hebben gehaald er
geen reden meer zal zijn voor diverse tuchtrechters om
zich zeer verschillend innoverend te moeten manifesteren. 
Ook de thans door de Kamers van toezicht zo verschil-
lend gehanteerde procesregels, waarbij de ene Kamer
wel de gelegenheid biedt voor het indienen van repliek
en dupliek, terwijl de andere Kamer direct na het ant-
woord een mondelinge behandeling beveelt, en het door
de ene voorzitter wel uitoefenen van een zeeffunctie, 
terwijl bij een andere voorzitter daar geen sprake van lijkt
te zijn, nopen tot een spoedige uniformering. 

Legal opinion/verklaring van erfrecht
In de advocatuur is recent ophef ontstaan over de afgifte
van een legal opinion omtrent de bevoegdheid van een
ondernemingsbestuurder waarbij de statutaire beper-
kingen over het hoofd waren gezien. In het Advocaten-
blad werd de vrijgesproken advocaat geciteerd ”een 
vervelend, routinematig klusje” (waarbij hij niet doelde
op het terecht staan voor fraude, maar wel op het af-
geven van legal opinions).
De afgifte door een notaris van een verklaring van erf-
recht is echter heel goed te vergelijken met de afgifte van
een legal opinion. Daarbij komt het nodige kijken, en

Advocaat in notarisland
Sinds de invoering van de nieuwe notariswet is het een
notaris verboden naast zijn ambt  een ander beroep uit te
oefenen, zoals dat van advocaat. Wel mochten diegenen
die zo'n dubbelfunctie in 1999 uitoefenden dat blijven
doen. Het zijn er nu nog maar weinigen. De redactie was
benieuwd hoe het die laatste der Mohikanen verging en
vroeg daarom mr. G.L. Maaldrink, tot voor kort notaris én
advocaat in Den Haag, zijn ervaringen voor Ponder op te
schrijven.
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moet een notaris zich bepaald hoeden voor missers, met
name bij de Belehrung omtrent aanvaarding. Door te
stunten met aanbiedingen voor de afgifte van een der-
gelijke akte voor een afbraakprijs krijgt het publiek 
gemakkelijk de indruk dat het om een flutwerkje gaat
waarvoor zelfs het aangeboden prijsje nog te veel is 
betaald. Dat soort dumpinggedrag komt men in de advo-
catuur eigenlijk niet tegen.

Financiële situatie notariskantoren 
Naast de advocatuur treed ik ook op als KNB-auditor
Wwft en kwaliteit, waarbij de audits mij bij zeer verschil-
lende kantoren kris kras door stad en land brengen. Juist
de inhoud van de gesprekken met (kandidaat-)notarissen
en de andere kantoormedewerkers zijn daarbij vaak be-
palend voor het uiteindelijke oordeel van de auditor over
het geauditte kantoor. Dossierinzage is daarbij steeds wel
een noodzaak, juist nu het een toetsing betreft en het
gaat om de uitvoering van regelgeving en kantoorrichtlij-
nen. Bij de audits wordt de auditor ook geconfronteerd
met diverse lege werkplekken en begrijpelijke veront-
waardiging over de tarieven-kamikaze welke in diverse
steden en regio's door een niet onaanzienlijk aantal nota-
rissen wordt beoefend, en welke als natuurkundig 
verschijnsel tot vernietiging bij inslag in de grond leidt,
en waar het BFT nog steeds geen oog voor lijkt te heb-
ben. Dat wordt wel anders als er kantoren omvallen en
déconfitures leiden tot situaties welke (mede door) on-

voldoende bewaringsposities tot financiële schade bij
cliënten leiden. Voor dit soort schade wordt immers 
onder de beroepsaansprakelijkheidspolis geen dekking
verleend, en het voorzieningsfonds is voor dat soort 
gevallen zeker niet (meer) de grabbelton.
Moet de dezer dagen uitgesproken ordemaatregel van
schorsing van een notaris tot de datum van de uitspraak
in de klachtzaak, waarbij sprake was van een groot nega-
tief kantoorresultaat over 2009, als incident worden 
beoordeeld? Of is dit slechts de voorbode van verdere
onheilsberichten over de financiële situatie waarin
notariskantoren terecht zijn gekomen?
Zal tegen de tijd dat de parlementaire behandeling van
het wetsvoorstel voortvloeiend uit het rapport van com-
missie Hammerstein zal zijn afgerond, het notariële kalf
zijn verdronken, of wordt het tij nog net gekeerd door
een gezamenlijke stevenwending van de verantwoordelij-
ke bewindspersonen, de politiek en de KNB? Op het
door de Notariële Stichting georganiseerde symposium in
de aula van de UvA enkele maanden geleden werd van
bepaalde zijden gedaan alsof er met betrekking tot de 
effecten van de ”marktwerking” geen bijzonderheden
waren te melden.
Een advocaat hoort met diverse scenario's rekening te
houden en waakzaam te blijven.

G.L. Maaldrink

Naambord van mr. H.A.J. Pennink.
Het bestaan van een juridische dubbelfunctie in het verleden heeft ook in de collectie van de 
Stichting zijn sporen nagelaten. Pennink (Voorst 1827- 1916 Doesburg) liet dit beschilderde 

tinnen bordje, dat waarschijnlijk uit de inventaris van zijn voorganger kwam,
in zwart en goud overschilderen toen hij in 1861 notaris werd in Zelhem.
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Op 25 februari van dit jaar promoveerde de historicus
Klaas Tippe aan de rijksuniversiteit te Groningen op een
biografie van de eerste burgemeester van de gemeente
Staphorst, F.A. Ebbinge Wubben. In de boektitel wordt
de hoofdpersoon aangeduid als burger, als bestuurder
(hij was burgemeester, waterschapsbestuurder en lid van
provinciale staten van Overijssel) en als historicus (hij
publiceerde historische artikelen en was lid van histori-
sche genootschappen). Niet in de titel wordt vermeld dat
deze veelzijdige man ook nog notaris was. En aan dat
notariaat in Staphorst worden in het boek enkele para-
grafen gewijd, wat het aantrekkelijk maakt dit boek on-
der de aandacht te brengen van de lezers van Ponder.

In de provincies Groningen, Drenthe,
Overijssel en Gelderland was het nota-
riaat als rooms-katholieke kerkelijke in-
stelling verdwenen door de reformatie.
Na de inlijving van ons land bij het
Franse keizerrijk van Napoleon werd
de Franse wetgeving in maart 1811 in-
gevoerd, waaronder de Ventôsewet,
die voorschreef dat er in het keizerrijk,
dus ook in Overijssel voldoende nota-
rissen moesten zijn, ook daar waar het
notariaat inmiddels onbekend was, zo-
als in Staphorst. Bij keizerlijk decreet
van 2 februari 1811 werd aan de grif-
fiers van de vredegerechten opgedra-
gen notaris in hun kanton te zijn1. Maar
ook buiten de hoofdplaatsen van de
kantons - in het geval van Staphorst
was dat Zwolle - werden notarissen
aangesteld.
Ebbinge Wubben was niet de eerste
notaris in Staphorst. Dat was mr. Reint
Hendrik baron de Vos van Steenwijk,
hoogschout van Hasselt tot 1811 en
vanaf 1812 notaris te Staphorst. In het
proefschrift van Tippe komt deze nota-

ris niet positief in beeld: er gaat iets mis met het testa-
ment van de huisgenoot van Ebbinge Wubbens moeder
en na de dood van deze notaris moet diens opvolger, Eb-
binge Wubben het voorgeschreven repertorium van
diens akten nog opmaken. Hoe dan ook, in 1834 werd
Ebbinge Wubben zelf notaris in Staphorst, waar toen al
twee jaar een vacature was. Voordien was hij al opgetre-
den als zaakwaarnemer. Zaakwaarnemers waren in het
oosten van het land ernstige concurrenten van notaris-
sen. Maar dat was dus geen belemmering voor zijn be-
noeming tot notaris. Normaal was dat een aankomend
notaris als klerk of kandidaat op een notariskantoor
werkte en zich liet inschrijven in het ”register der certifi-
caten van aspiranten voor het notarisambt”. In dat regis-
ter komt Ebbinge Wubben niet voor. Op 5 maart 1834
wordt hij geëxamineerd door de Kamer van Notarissen in
het arrondissement Zwolle, waarna hij op 20 april van
dat jaar bij Koninklijk Besluit benoemd wordt tot notaris
om te resideren in Staphorst.

Toen was het dus mogelijk dat de bur-
gemeester tegelijk notaris was. Dat was
ook het geval in Hasselt, waar zijn
vriend burgemeester Gerrit Freislich,
notaris was. Van de drieënveertig  nota-
rissen in Overijssel in 1840 waren er
negen ook burgemeester en meestal te-
gelijk ook gemeentesecretaris. Dat aan-
tal was in 1850 teruggelopen tot zes.
Door de uitoefening van het notariaat
verdubbelde hij in 1834 meteen zijn in-
komen. Het notariaat bracht meer op
dan zijn bestuurlijke functies. In de
loop van de jaren nam dat alleen maar
toe, rond 1850 verdiende hij als notaris
drie keer zoveel als het totaalbedrag
dat hij ontving als bestuurder. Verreweg
de meeste akten die hij opmaakte, be-
troffen verkoop van onroerend goed.
Het aantal akten dat de Staphorster no-
taris passeerde, liep van 99 in 1834 op
tot 231 in 1840. In dat jaar besteedde
hij naar schatting van de auteur twee
dagen per week aan het notariaat en
verdiende daarmee twee derde van zijn
inkomen. In 1838 werd Ebbinge Wub-
ben benoemd als bestuurslid van de

14 Nummer 28, juli 2010

”Een echte Overijsselschman”
Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874)

Ebbinge Wubben 
op middelbare leeftijd

1   Zie bv. B. Duinkerken, Het Nederlandse notariaat vanaf de Bataafse Republiek tot de invoering van de Notariswet van 1842, in A.Fl. Gehlen en P.L. Neve (red.), Het

notariaat in de Lage Landen (± 1250-1842), Ars Notariatus CXVII (Deventer 2005) 239. Zie ook de bijdrage van Duinkerken in deze Ponder.

”Een echte Overijsselschman” Frederik Allard Ebbinge
Wubben (1791-1874): burger, bestuurder en historicus in
een rurale omgeving, proefschrift van Klaas Tippe, uit-
gegeven in eigen beheer, 2010, ISBN 978-90-367-4209-2,
444 p., 8 ill.
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Kamer van Notarissen. En bij de oprichting van de Broe-
derschap van Notarissen in 1843 werden in het kanton
Zwolle alleen Freislich en Ebbinge Wubben lid. Ook was
hij in latere jaren regelmatig examinator bij de notarisexa-
mens en volgens een zoon was hij een strenge examina-
tor.
Bij de invoering van de nieuwe Gemeentewet in 1851
werd de combinatie van de functies burgemeester en no-
taris verboden, maar indien dat in het belang was van de
gemeente kon de koning, gehoord gedeputeerde staten,
ontheffing verlenen. Maar de zes burgemeesters in Over-
ijssel die ook notaris waren, legden allen hun ambt als
burgemeester neer in 1851 of 1852. Of ze aanbleven als
notaris blijkt niet uit het proefschrift, maar uit een klein
onderzoekje op het internet is mij gebleken dat ze alle
zes aanbleven als notaris. Ebbinge Wubben bleef notaris
te Staphorst tot 1861, hij was bij zijn aftreden zeventig
jaar.
In deze biografie wordt vanzelfsprekend aandacht be-
steed aan de gezinssamenstelling. De oudste zoon Adri-
aan was na zijn rechtenstudie in Groningen in 1856 kan-
didaat geworden in het notariskantoor van zijn vader.
Ook de tweede zoon Jan werkte in het kantoor van de
vader, slaagde zelfs in 1857 voor het notarisexamen.
Maar voor een notaris-benoeming was de spoeling dun.
Er waren in Overijssel in 1858 vijfenzestig kandidaat-no-
tarissen, waaronder de nieuwe Staphorster burgemeester,
mr. Jolle Gabe Veening. Na diens vertrek trachtte Ebbinge
Wubben in 1859 tevergeefs zijn zoon Jan benoemd te
krijgen als burgemeester van Staphorst. Twee jaar later
werd Jan benoemd tot burgemeester van Grijpskerk in
Groningen en in 1867 tot burgemeester van Smilde om
reeds het volgende jaar notaris te Roden te worden.
In 1861 was de oudste zoon benoemd als opvolger in het
Staphorster notariskantoor. 
De derde zoon Kornelis werd in 1876 burgemeester van
Vries.
De jongste zoon Jacobus was ambteloos burger.
De enige dochter Lize trouwde in 1869 met Scato Loh-
man, zoon van de Groninger notaris mr. Scato Lohman,
terwijl Scato jr. in 1875 zelf ook notaris werd te Haren.

Schematisch overzicht van de notaris-verwantschappen:

In deze boekbespreking is sterk de nadruk gelegd op het
Staphorster notariaat. Veel meer aspecten van Ebbinge
Wubben worden in de dissertatie uitvoerig belicht. Zo
blijkt deze burgemeester ook nog eens een collega-archi-
varis van de recensent te zijn geweest. Hij beschreef nl.
de stadsarchieven van Hasselt en Genemuiden. Het ar-
chief van Hasselt is nadien beter beschreven door dr.
W.J. Formsma. Maar van het archief van Genemuiden is
geen betere inventaris meer mogelijk doordat het in de
stadsbrand van 1868 geheel verloren is gegaan.

Aan het eind van zijn proefschrift vat dr. Klaas Tippe de
notarisfunctie van Frederik Allard Ebbinge Wubben als
volgt samen (p. 381): ”Als burgemeester en notaris was
Ebbinge Wubben een verbindende kracht in de civil 
society. Hij was als notaris het geïnstitutionaliseerde ver-
trouwen waardoor afspraken hun rechtsgeldigheid kre-
gen. Zijn goedlopend notariaat zorgde voor een veilige
bezitsoverdracht of andere transacties. Ebbinge Wubben
stileerde binnen wettelijke kaders economische om-
gangsvormen. Ebbinge Wubben was betrouwbaar, des-

kundig en integer en
straalde dat uit. Het
ambt van notaris sloot
goed aan bij zijn natuur-
lijke habitus. Ook als ge-
meentebestuurder was
Ebbinge Wubben suc-
cesvol als mediator. De
beide functies versterk-
ten elkaar.”

Caspar van Heel

Kaart van de gemeente Staphorst, 1867

Frederik Allard Ebbinge Wubben, 1791-1874
burgemeester van Staphorst, 1811-1852
notaris te Staphorst, 1834-1861
tr. 1828 Margaretha Johanna Cornelia [Hofstede] de Groot, 1799-1892

Christoffer Adriaan Gerrit Jan Hillegondus Ignatia Jacoba Maria Ebbinge
Hendrik Ebbinge Ebbinge Wubben, Wubben, 1841-1933, tr. 1869
Wubben, 1831-1899, 1834-1908, notaris te Scato Lohman, 1842-1922
notaris te Staphorst, Roden, 1868-1908 notaris te Haren, 1875-1912,
1861-1889 zoon van mr. Scato Lohman,

notaris te Groningen
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O
Op donderdag 23 april 2009 heb ik aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen mijn oratie gehouden. Omdat mijn leer-
opdracht een tweeledig karakter heeft (Deontologie en de
geschiedenis van het Notariaat), heb ik in mijn oratie ge-
tracht aan beide elementen recht te doen. Mijn verhaal
begint met een rechtshistorische beschouwing van het
notariaat van de Groenlose notaris mr. Jacobus Henricus
van Basten Batenburg (1785 - 1852). Vervolgens wordt
een aantal opmerkingen gewijd aan de notariële deonto-
logie en wordt gepoogd een oordeel te vellen. Ten slotte
worden wat losse flodders gedebiteerd, (goed)deels te
scharen onder de noemer ”pret, jolijt en lol”, gevolgd
door vele woorden van dank.

Jacob van Basten Batenburg was, wat je noemt, een zon-
derlinge figuur. Hij studeerde aan het Athenaeum Illustre
in Deventer en promoveerde in 1809 aan de Gelderse
Academie in Harderwijk. Na zijn promotie vestigde hij
zich in zijn geboortestad Groenlo als advocaat. Op 25 de-
cember 1812 (Eerste Kerstdag!) werd hij daar tot keizerlijk
notaris benoemd. Jacob was een telg uit een oud, Gel-
ders, rooms-katholiek geslacht, dat in het bijna volledig
katholieke Groenlo een prominente rol speelde. Hij zal in
Nederland ongetwijfeld een van de eerste katholieke no-
tarissen zijn geweest sinds eeuwen. Maar… Jacob viel van
zijn geloof. Hij bleef ongehuwd, werkte ”zonder vrucht”,
had allerlei lichamelijke en geestelijke klachten, liep ”altijd
in gedachten verzonken”, was bepaald bibliofiel (een
goede eigenschap, zou ik menen) en gold bovendien in
zijn familie als excentriek (ook niet verkeerd, maar dat is,
wederom, mijn subjectieve mening).
Na 1833 tot aan zijn overlijden in 1852 verleed notaris Van
Basten Batenburg nog slechts drie akten, een uiterst scha-
mel resultaat voor een periode van twintig jaar. Toen hij
namelijk na het overlijden van zijn vader weigerde nog
langer naar de kerk te gaan, was het gedaan met zijn no-
tariaat. 
Maar dan, na mijn analyse van Jacobs 19de-eeuwse notari-
aat, wordt de lezer niet zozeer geconfronteerd met de
alombekende ”spagaat van het notariaat”, maar met de
”spagaat van mijn leeropdracht”. Mag ik namelijk, hon-
derdvijftig  jaar later, met de huidige normen en waarden
in het achterhoofd, met een ”moderne” deontologische
bril op, een oordeel vellen over Van Basten Batenburgs
notariaat, over zijn ambtsuitoefening en zijn handel en
wandel? Kan dat zomaar ”straffeloos”? 
Hier wringt de schoen: het projecteren van de huidige
stand van zaken op het verleden (het hineininterpretie-
ren) is niet des historicus”, terwijl de deontoloog nu juist
graag algemeen-geldende, boven het recht uitstijgende
(”meta-juridische”) normen probeert te ontwaren, ethi-
sche regels die coûte que coûte en ”voor immer” geldig

zijn. Als ik de deontologische pet opzet, dan mag ik wel-
licht iets zeggen over wat anno 2010 ”behoort”, wat ”on-
behoorlijk” of ”laakbaar” notarieel gedrag is, welk gedrag
voor ”de eer en het aanzien van het ambt” schadelijk is.
Maar als (rechts)historicus moet ik gewoonweg de bron-
nen laten spreken (Ad fontes, zoals de titel van paragraaf
6 van de oratie luidt) en dien ik mij te wachten voor al te
boude uitspraken. ”Tenminste, als we het hebben over
min of meer ”normale” medeburgers van weleer, mensen
zoals U en ik dus, en niet over notoire schurken en slech-
teriken als A. Hitler, J. Stalin en S. Sar, meergenaamd Pol
Pot.” (p. 29). Vandaar de ellenlange ondertitel van mijn
oratie: ”Een mild [curs. van mij; SR] oordeel van een ver-
gevingsgezinde oud-stadsgenoot, ruim anderhalve eeuw
na het verscheiden van de Groenlose notaris en apostaat
mr. Jacobus Henricus van Basten Batenburg (1785 -
1852)”.

De oratie is besproken door de redacteur van Ponder
dr. B. Duinkerken in het tijdschrift  Mr. van september
2009.

J.S.L.A.W.B. Roes

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 
samenwerking met de Stichting. Een abonnement op de
gehele serie is mogelijk en levert een korting op van 20%.

De redactie van Ponder vraagt auteurs van recente Ars 
Notariatusdelen te beschrijven hoe hun boek is ontstaan,
wat de opzet ervan is. Het resultaat daarvan treft u hier-
onder aan. Niet zo maar recensies, maar persoonlijke 
beschouwingen van de schrijver(s). 

De goede, afvallige notaris
ISBN 978 90 9023851 7

Ars Notariatus deel 141, VI + 59 pag.

J.S.L.A.W.B. Roes
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Beste Liesbeth,

Hierdoor wil ik je laten weten dat ik mijn donateurschap
van de Stichting stopzet. Ik ben de Stichting bijzonder
dankbaar voor de start die de Stichting mij heeft gegeven
voor mijn werkende leven en dat is de reden dat ik dertig
jaar lang donateur geweest ben. 

Ik heb hele goede herinneringen aan mijn tijd bij de
Stichting eind jaren zeventig. Ik werd, meen ik, in 1978
gevraagd om te solliciteren door Emile von Wolzogen
Kühr. Dat ging eenvoudig. Ik woonde vier huizen verder-
op op Herengracht 270. Ik zat op mijn balkon (nou ja
een paar pallets op een plat dak…). Emile stak zijn hoofd
uit het raam bij de Stichting en vroeg mij of ik niet wilde
solliciteren voor de functie van kandidaat assistent. Ver-
volgens moest ik solliciteren bij Pitlo! Gelukkig werd ik
aangenomen. 

Ik beheerde bij de Stichting de afdeling standaardcon-
tracten. Een grote kast met modellen. Het werkte zo. Ik
kan mij herinneren dat een notaris belde met de vraag of
wij niet een standaardcontract hadden voor een profvoet-
baller (merkwaardig dat een notaris zoiets maakte). Dat
hadden we niet. Ik vroeg de notaris dan of hij niet een
notaris kende die veel voor sporters deed. Die belde ik
dan ook, dan liet ik tenminste één keer de naam van Pit-
lo vallen en vroeg hem dan of hij ”voor wetenschappelij-
ke doeleinden” zo'n contract voor ons had. Dat lukte
meestal. Vervolgens maakten we dan die andere notaris
blij onder voorwaarde dat hij donateur werd.

De sfeer was erg goed. We waren geloof ik met vier kan-
didaat-assistenten. Met oud-collega Mariëtte Grupping
heb ik nog steeds contact. Sfeer bepalend was de conser-
vator, Mieke Lankamp, die ons erg goed begeleidde. Als
we wat al te studentikoos werden of te weinig deden dan
werden we vriendelijk toegesproken, maar wel op zo'n
manier dat je weer stevig aan de gang ging. Maar ook de
aanwezigheid van Ageeth Luijckx was essentieel, wat
was die gezellig! Doe haar mijn hartelijke groeten, mocht
ze nog bij jullie werken. Toen Mieke vertrok hebben we
een moeilijke periode gehad met twee opvolgende con-
servatoren die er niet veel van begrepen, na enig duwen
van de kandidaat-assistenten bij het bestuur verdwenen
die weer. En toen trad jij aan!

Verder sprak de
hele ambiance
van de Stichting
mij aan. Het ge-
bouw, die unieke
antieke bureaus
met die opstan-
den, de biblio-
theek etc. En dan
natuurlijk dat ik
maar vier huizen
hoefde te lopen
om naar de Stich-
ting te gaan. We
verdienden veel,
vond ik, ik was
in één klap onaf-
hankelijk van
mijn ouders. 
Een extra attractie waren de lange gesprekken met Pitlo.
Nadat hij niet meer de trap op kon, belde hij gewoon. Hij
verveelde zich dan een beetje denk ik. Je vertelde hem
zo'n beetje wat er speelde en verder kletste je gewoon
met hem. Hij vertelde ook prachtige anekdotes. Ik vond
dat enig.
Toen ik afstudeerde heb ik Pitlo uitgenodigd voor mijn
afstudeerpartij op Herengracht 270. Ik had daar wel een
logistiek probleem, de negentiende-eeuwse elektrische
lift met handbediening (als je de hendel te vroeg terug-
zette was je halverwege een verdieping) was al jaren 
geleden afgekeurd. Maar toen ik het Lifteninstituut zei
dat ik de lift nog één keer nodig had om een hele 
beroemde professor te ontvangen, maakten ze een uit-
zondering. Pitlo hoefde maar één klein trapje af te lopen
om in mijn kamers te komen. Iedereen was natuurlijk
flabbergasted dat ik hem zo ver had gekregen. Ik kreeg
één van zijn boeken van hem. Ik merkte dat hij het erg
leuk vond om weer even onder studenten te zijn.

Liesbeth, tot zo ver enkele herinneringen. Graag wens ik
jou en de Stichting alle goeds toe!

Met een hartelijke groet,

Frits Sobels

De voorkamer 
op de Herengracht, 1970 

Een opzegging, 
maar mooi verpakt

Zelden was ik1 zo gecharmeerd van een donatieopzegging als van die van 
mr. F.H.J. Sobels, directeur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
Hij schreef me het volgende:

1 Liesbeth van der Marck, conservator
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Het complete programma van onze
lezingencyclus komend najaar staat
in bijgaande brochure, maar om u
alvast een voorproefje te geven,
volgen hier de onderwerpen van
de tien lezingen.

• Estate planning voor onder-
nemers: doorschuiffaciliteiten binnen IB en successie-
wet; doorschuiffaciliteiten binnen BOF

• Estate planning voor particulieren, met onder meer 
aandacht voor de ventieltechniek

• Frans erfrecht en onroerend goed recht voor 
Nederlanders

• Het levenstestament
• Wet Voorkeursrecht Gemeenten
• Beslag rond de levering van onroerend goed
• Overdrachtsbelasting en BTW
• Bijzondere constructies onroerend goed;

incl. waterwoningen, footprints, volumebouw
• Arbitrage, incl. het schriftelijk vastleggen ervan
• De rol van de notaris bij de executieveiling van 

onroerend goed

Meer informatie over de lezingencyclus en de mogelijk-
heid tot inschrijving is niet alleen te vinden in bijgaande
brochure, maar ook op onze website: 
www.notarielestichting.nl. 

Dank dank dank

In Ponder 26 stond dat we twee foto's van het huis en
kantoor van notaris Th. Mens Fiers Smeding in Soerabaja
hadden gekregen van de echtgenote van diens kleinzoon.
Kort geleden schonk zij ook nog eens een compleet foto-
boek van dit huis annex kantoorpand. Hierbij een foto uit
dit album van de kantoorentree in 1917 met rechts de
naamplaat van de notaris en voor de overdekte veranda
een rijtuig bespannen met twee paardjes. De man die in
tropenuitrusting in de koets zit, moet haast wel de notaris
zijn en het meisje op de treeplank zijn dochter Tieltje.

Maar er hielden meer mensen opruiming, vooral oud-
notarissen zijn daar goed in. Eén van hen kwam met een
schoenendoos vol internationale gedenkpenningen aan-
zetten, de oogst van talloze reizen voor de Union Interna-

tionale du Notariat Latin. Van een oud-notaris
uit Woerden kregen we twee bijzondere 
antiquarische werken, te weten Land-Recht
der beyden Old-Ambten uit 1654 en een
handschrift Des Zijlrechters Recht ende breef
van Wynsummer Zijlvesten. Alhoewel de 
zilveren klampen van dit in marokijn gebonden
manuscript het jaartal 1664 dragen, is de in-
houd ouder. En tenslotte gaf een Amsterdam-
se oud-notaris twee achttiende-eeuwse dis-
sertaties cadeau: De Juri legitimae Portionis,
F.C.H. Wolff van Westentrode, 1784 en Mis-
cellanea Quaedam Juris Capita, F. Bogaers,
1785. Deze proefschriften kwamen ooit op
een veiling als ”bijgift” in zijn bezit.

Een Friese publicatie
Dit voorjaar verscheen Frieslands notariaat
door de eeuwen heen. Van notarius publi-

cus tot associatieve standplaats door dr. H. Feenstra. Een
mooie uitgave van de Vereniging van Notarissen in het
Arrondissement Leeuwarden (VNAL) ter gelegenheid van
haar 165-jarig jubileum, waaraan de Stichting met ruim
twintig illustraties graag heeft bijgedragen. Gelukkig kon-
den wij de Friezen adequaat van dienst zijn door de vak-
kundige ontsluiting van onze collectie, nu ook zichtbaar
op www.notarielestichting.nl. 

Zomervakantie
De Stichting is gesloten vanaf maandag 19 juli tot dinsdag
3 augustus 2010.

Liesbeth van der Marck

Postacademisch onderwijs
Tweede halfjaar 2010

Imponderabilia 
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