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Ten Geleide
Lustrum

I

In 2011 bestaat de Stichting 60 jaar! Dat is reden
voor weer een lustrumcongres. Na het succesvolle congres over Marktwerking in het notariaat heeft
het bestuur dit keer als onderwerp gekozen: de
regelgeving vanuit Europa, in het bijzonder voor
het Nederlandse notariaat. Het laatste lustrumcongres vond plaats in Nijmegen.
De Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap is in 1951 opgericht ten behoeve van
notariële beroepsbeoefenaars en studenten. De
voornaamste activiteit was toen de bibliotheek
waarin al datgene wordt verzameld wat voor het notariaat van belang is. Naast een bibliotheek voor recente publicaties is ook een uitgebreide historische
boekerij opgebouwd. Daarnaast heeft de Stichting
sinds 1951 als taak het verzamelen en conserveren
van alles wat voor een betere kennis van de historie
van het notariaat van belang is. Deze verzameldrift
heeft geleid tot een rijke cultuurhistorische collectie met onder meer schilderijen, tekeningen, prenten en voorwerpen.
Maar in de loop van de tijd heeft de Stichting ook
met succes de organisatie van postacademisch onDe notaris achter zijn bureau (Italiaans aardewerk, 1954)
derwijs voor donateurs op zich genomen. Met het
postacademisch onderwijs blijven de notariële beroepsbeoefenaars op de hoogte van wijzigingen in wetgeving,
erfrecht” aan de Universiteit van Amsterdam. Ook hij bekleedt
rechtspraak en veranderende opvattingen in de literatuur. De
een “Stichtingsleerstoel”. Op 21 oktober houdt hij zijn afoprichters van de Stichting hadden waarschijnlijk niet kunnen
scheidsrede. Inmiddels is er een opvolgingsprocedure gestart.
bedenken dat er in 60 jaar zoveel veranderingen in het notariHierover wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.
aat zouden optreden. Een van de belangrijkste oorzaken van
deze vele veranderingen is Europa. De wet- en regelgeving
Tot slot breng ik onder de aandacht het in de serie Ars Novanuit Brussel heeft nu al grote invloed op het Nederlandse
tariatus verschijnen van het boek “De Private Express Trust
notariaat. In de toekomst zal die invloed van Europa alleen
en de Legitieme Portie“. Auteur is mr. E.R. Roelofs, promomaar groter worden.
vendus en medewerker van het Molengraaff Instituut voor privaatrecht van de Universiteit van Utrecht. Daarnaast verschijnt
Vandaar het initiatief van het bestuur van de Stichting tot een
waarschijnlijk dit jaar ook de Congresbundel van het Landelijk
lustrumcongres. Het congres wordt op 25 november 2011 geNotarieel Studentencongres dat op 12 april heeft plaatsgevonhouden in de Pieterskerk te Leiden. Nadere informatie over
den. Het onderwerp van het congres is ‘Het nieuwe notarissprekers en tijden volgt per post, mail en op de website. Ook
kantoor’. In de bundel zijn bijdragen van onder meer prof. mr.
via sociale media als Linkedin en Facebook wordt het congres
B.C.M. Waaijer en mevrouw mr. E.I. Kortlang opgenomen. In
gepromoot. Voor onze donateurs, onze docenten en auteurs
het volgende nummer van Ponder zal meer aandacht worden
van de stichtingenrubriek in het WPNR zijn er (vanzelfspregeschonken aan deze nieuwe uitgaven.
kend) geen kosten verbonden aan deelname aan dit congres.
Het zal het bestuur van de Stichting een genoegen zijn hen die
Ik wens u veel leesplezier met deze Ponder.
dag als onze gasten te mogen verwelkomen.
In het vorige nummer heb ik u kunnen melden dat prof. mr. dr.
W. Burgerhart vanwege de Stichting benoemd is tot bijzonder
hoogleraar “Fiscale Aspecten van de notariële rechtspraktijk”
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op 13 december houdt hij
zijn oratie. Daarnaast neemt dit najaar prof. mr. A.L.G.A. Stille afscheid als bijzonder hoogleraar “Huwelijksvermogens- en
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A.H.N. Stollenwerck
voorzitter

Verlijden, verleed, verleden

I

Uit de boekerij van …

In 1969 riep professor Pitlo de lezers van het
WPNR op hun ex libris aan hem toe te zenden. Twee jaar later herhaalde hij deze oproep
in de Duitse, Franse, Italiaanse en Spaanse
equivalenten van dit tijdschrift. De respons
was niet overweldigend - in totaal kwamen er
zo’n 42 binnen - maar met het inplakken van
deze oogst in een multomap en het opbergen
van de begeleidende brieven in het zijvak ervan was er een nieuwe loot geschapen aan de
stam van de cultuurhistorische collectie van
de Stichting1.
Bij deze actie moet Pitlo hebben gehoopt op
ex librissen waarop het notariële beroep op allerlei manieren werd verbeeld, maar die hoop
was nogal eens ijdel. Er zijn er met louter
het traditionele familiewapen, een stads- of
dorpsgezicht, de verbeelding van de familienaam of de hobby van de eigenaar en zelfs één
met een naamheilige. Die is met het opschrift
‘keer om en eet’ trouwens meteen de geestigste van het hele stel want Laurentius Nouwen
(van 1959 tot 1973 hoogleraar in het notariaat
te Nijmegen) was genoemd naar een heilige
die werd geroosterd! Er zijn er ook waarin de
band met de eigenaar niet helder is. Wat had
dr. Hans Kruger, tot 1945 notaris in Bad Oldesloh, te maken met de vrouwenfiguur die
zich naakt tegen haar voetlange haar op zijn
boekmerk vertoont? En wat met de vrouwenhand die op zijn tweede boekmerk voor het
uitzicht op een tuin de kop van een papegaai
kroelt? En in één geval is er zelfs helemaal
geen band. Dr. Ludwig Röll, notaris te Günzburg, liet zijn naam drukken op een voorgedrukt merk met een boekwinkeltje van de
hand van Anton Pieck.
Het ontbreken van een band tussen de voorstelling en de eigenaar is uitzonderlijk. Er
zijn wel ex librissen met alleen de naam van
de eigenaar maar de kunstenaars aan wie de
opdracht voor zo’n vignet werd verstrekt, putten zich maar al te graag uit dat kleine stukje
papier tot een juweel voor hun opdrachtgever
te maken. Zo zette Cor de Wolff R. Batten
neer als de notaris die hij van 1935 tot 1970
in Middelburg was. Zijn kantoor maakte hij
echter ondergeschikt aan de zaal die de hoofdrol in de voorstelling speelt. En daarmee liet
hij Batten vooral kennen als de liefhebber van
de moderne muziek die daar ten gehore wordt
gebracht. Voorin worden klassieke componisten als Ravel en Satie vertolkt door een zin1 A lle ex librissen zijn te bekijken in de online cultuurhistorische catalogus van de Stichting. Surf naar www.notarielestichting.nl. Klik vervolgens in de bovenste balk op
Collectie en in het submenu op Cultuurhistorische catalogus. Log in met uw persoonlijk-vijfcijferignummer en het wachtwoord, te vinden op het adresetiket van de
Ponderenvelop. De Stichting houdt zich aanbevolen voor nieuwe inbreng!
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gende pianiste en een cellist en achterin klinkt jazz uit de saxofoon van een man die zich met een zonnebril op de longen uit
het lijf blaast.
Door de veelzeggendheid van zo’n beeld worden ex librissen
vaak sprekend genoemd maar soms is voor die welsprekendheid wel enige voorkennis vereist. Het ex libris van de Haagse
notaris C.D. Jalink (1950-1971) laat pas het
achterste van zijn tong zien wanneer je weet
dat Jalink in 1943 toen hij dat door een zekere J.S. liet maken, nogal wat kerkelijk
werk deed. Dat het daarbij om de centen
ging, kunnen wij er dan via de dwars over
het kerkinterieur met de geijkte notariële
motieven geplaatste collectezak zelf bij bedenken. Het ex libris van A.R. de Bruyn,
van 1957 tot 1966 hoogleraar te Utrecht,
laat aan duidelijkheid niets te wensen over
maar met de kennis dat hij blind was, staat
de kaarsvlam die zijn schijnsel daarop over
een reeks boeken en een notenbalk uitwerpt, dus vooral voor de verlichting die
zijn werk en zijn hobby hemzelf brachten.
Toch zijn er ook boekmerken die als het
ware om uitleg schreeuwen. Waarom
maakte H.L.M. Willemse die van 1924 tot
1958 notaris was in Zwolle, zich op zijn
ex libris bekend met een monnik in een
kerk? Verwijst hij met diens schrijfarbeid
naar die van zichzelf? We weten het niet
maar gelukkig werd de schreeuw om uitleg door andere eigenaren wel gehoord. Zo
gaf notaris Kownatzki uit Friedrichstadt
aan de Eider aan dat het bij het mannetje
6
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met de gieter op een stapel boeken op zijn ex libris om
Mephisto gaat die de uit de wetboeken spruitende rozen begiet. Een dergelijke uitleg heeft het ex libris van
Reinier L.A. Muller die van 1962 tot 1970 notaris in
Noordwijk was, niet nodig. Alle motieven op zijn merk
dat hij in 1941 door Dick van Drielst liet ontwerpen,
zijn herkenbaar maar de toelichting die hij daarbij gaf,
mag hier niet ontbreken: ‘Ik studeerde toen nog voor
candidaat-notaris. Ons mooie ambt is tot uitdrukking
gebracht in de onderste helft van de cirkel. Daarboven een uitbeelding van verschillende hobby’s; links
de auto, een knalrode open Opel-Admiral met gele
Horch-kap (door mijn vrienden “de Rode Vrouw” genoemd) waarmee ik aan vele internationale rally’s deelnam o.a. in 1939 aan de Rally van Monte Carlo en die
ik de hele oorlog lang uit de gretig vorderende handen
der bezetters heb kunnen houden, door de carrosserie
in een bollenschuur op te bergen, de motor te demonteren (hij was toch aan revisie toe) en de banden achter een dubbele muur van een bevriende garagehouder
te verstoppen; daarnaast, de zeilboot “Couchita”, een
kajuitjachtje, dat ik tezamen met twee andere rallyvrienden kocht (“Three man in the Boat”) teneinde
onze auto-sport-genoegens om te zetten in die van de
watersport, hetgeen later kon worden gecombineerd
met mijn 3 ½ jarige onderduik-periode gedurende
de bezetting te Warmond; rechts de uitbeelding van
mijn hobby als enthousiast amateurfilmer; geheel links
boven de tricotage-fabriek van onze familie N.V. te
Groningen die financieel alle voornoemde “uitspattingen”
mogelijk maakte.’
Marianne Eisma

Het signet van de notaris (27)
Holland

Het middeleeuwse graafschap Holland lag geheel binnen het
bisdom Utrecht. Net als in de andere gewesten waren het vaak
de grote abdijen, die als eersten van de diensten van het notariaat gebruik maakten. De belangrijkste abdijen waren Egmond voor benedictijner monniken en Rijnsburg voor benedictijner nonnen. De eerste keer dat in Egmond een notaris
een akte opmaakt is al in
1301. Helaas is van deze
akte slechts een onvolledig afschrift overgeleverd, zodat niet bekend
is welke notaris de akte
passeerde. Een notaris
die verschillende keren
in de abdij Egmond optreedt is Jacobus Petri
de Leyden. Van hem zijn
tussen 1367 en 1398 vier
akten over
geleverd en
bovendien vier akten opJacobus Petri de Leyden
gemaakt in Leiden, Den
Haag en Middelburg. Hij
was notaris met keizerlijke en pauselijke autorisatie. Deze pauselijke autorisatie verkreeg hij in 1364 toen hij nog geen geestelijke wijdingen had ontvangen. Later was hij priester en ook
kapelaan van de graaf van Holland. In 1392 functioneert hij als
grafelijk secretaris. Zijn signet is een achtbladige bloem boven
een licht gebogen driehoekige voet.

Een eeuw later, van 1491 tot
1494 is Suigerus de Torrente
notaris in Egmond. Hij is alleen keizerlijk notaris. Zijn
signet bestaat uit drie naast
elkaar geplaatste ovalen, de
grootste in het midden, verbonden door twee ruiten met
voorlangs een balk waarop
staat De Torrente. Zijn voornaam is een latijnse versie van
Suigerus de Torrente
de naam Zweger.
In Rijnsburg komt het notariaat iets later op, in 1330, als de keizerlijke notaris Theodericus
Willelmi de Zirixe daar een akte opmaakt. Het Rijnsburgse
signet dat hier getoond wordt is van magister Henricus Pauli
Stoeck uit 1395. Later
oorkondt Stoeck ook
in Culenborg (1398)
en in Utrecht (1410)
in dienst van de bisschoppelijke curie.
Zijn signet is een
zesbladige bloem op
een podium van drie
treden.
Caspar van Heel

Henricus Pauli Stoeck

Het Notarieel woordenboek
Waardigheid
Is de notariële waardigheid door de plaatsing in dit rubriekje opeens een historisch
begrip geworden? Het antwoord is: nee
en ja. Nee, omdat de intrinsieke waardigheid van het notariaat (de ‘eer en waardigheid’, zoals het lang heette) onveranderlijk is of in elk geval hoort te zijn. Ja,
als we kijken naar de uiterlijke waardigheid van de (mannelijke) notaris, naar zijn
verschijning in het openbaar. Díe waardigheid – en daarover
handelt het hier – toont zich even elastisch (Pitlo, Van Velten)
als zijn ambt. Ze verandert mee met de maatschappij. Mee naar
beneden zou ik bijna willen schrijven, maar dat is vanuit de optiek van een grumpy old man.
Hét voorbeeld van mijn gram is de stropdas-loze (kandidaat-)
notaris. De aanval van Prins Claus op dit onschuldige kledingstuk heeft ook in het notariaat zijn sporen achtergelaten. Het
informele open boord staat in sterk contrast met de kleding
van notarissen in vroeger eeuwen. De nadruk lag toen juist op
het zich onderscheiden van ‘de gewone man’, in plaats van zich
met hem te vereenzelvigen. Weliswaar hebben de fraaie staatsiegewaden waarin buitenlandse notarissen zich wel hulden in

de Lage Landen geen navolging gevonden, toch kleedden de meeste notarissen
zich ook hier zo deftig mogelijk. Tijdens
de eerste decennia van de Republiek had
sober zwart bij onze voorvaderen de
voorkeur. Waarbij een wit linnen kraag,
dito manchetten en zilveren schoengespen voor een chic accent zorgden.
Zelfbewuste notarissen, zoals de Delftenaar De Langue (15991656), dragen dus een donker glanzend kostuum van het fijnste
laken. Ook een paar fraaie handschoenen ontbreken niet, het is
een teken dat de notaris behoort tot de gezeten burgerij (A. de
Vries, Ingelijst werk: De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden, proefschrift UvA 2003 afb. 31 en p. 53). Dat
De Langue geen stropdas heeft, zij hém vergeven. Die kwam
tenslotte pas in de jaren twintig van de vorige eeuw in de mode.
Of dit achtenswaardige ornament zijn honderdjarige bestaan
haalt - of een passende opvolger vindt - moet echter ernstig
worden betwijfeld. Helaas.
Ben Duinkerken
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Intercollegiale toetsing
in de notarispraktijk
De audit heeft een positieve uitstraling op het kantoor
Twee jaar geleden maakte het fenomeen peer review zijn entree
in het notariaat. Andere vrije beroepen maakten al eerder kennis
met intervisie of intercollegiale toetsing. De basis van de intercollegiale toetsing - hierna peer review - is de KNB verordening
op de kwaliteit die op 2 januari 2009 van kracht is geworden.
Speciaal voor Ponder schreef mr. S.J.J. Wiersema, oud notaris te
Amsterdam, over de praktijk van peer review.

D

De KNB heeft gekozen voor een hybride model. Enerzijds
intercollegiale toetsing met de nadrukkelijke mogelijkheid
om verbeteringen te suggereren en zelfs misstanden te rapporteren en anderzijds controle op de naleving van de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,
hierna Wwft. Een combinatie van horizontale kwaliteitsbevordering met verticaal op de Wwft gericht toezicht. De nadruk
ligt daarbij op kwaliteitsbevordering en bewaking integriteit.
De toetsing geschiedt door beroepsgenoten waardoor relevante onderwerpen snel worden herkend en ter sprake kunnen
worden gebracht. Ieder notariskantoor wordt eens in de drie
jaar getoetst. In de praktijk komt een peer review hierop neer
dat een notaris of oud-notaris in opdracht van het KNB auditbureau in Den Haag een (ex)collega gedurende een of twee
dagen bezoekt en een audit uitvoert volgens een vast patroon.
De bezoekende collega heeft eerder een door de KNB opgezette opleiding tot auditor met succes afgerond. Deze opleiding
omvat zowel theorie als praktijk. De auditor heeft een geheimhoudingsverklaring getekend en voert zijn werkzaamheden uit
buiten het arrondissement van zijn woonplaats of kantoor. De
selectie van de te bezoeken kantoren geschiedt per arrondissement door het auditbureau KNB middels steekproef waarbij
rekening wordt gehouden met kantoorgrootte en ligging in de
stad of op het platteland. Het geselecteerde kantoor ontvangt
van de KNB schriftelijk bericht dat het onderzoek zal gaan
plaatsvinden. Een uitgebreide toelichting waarin ook aandacht
wordt besteed aan de geschillenregeling voor het geval de notaris het niet eens is met de uitkomst van het onderzoek wordt
bijgesloten. Voordat de auditor op pad gaat bereid hij zich voor.
Hij bestudeert de antwoorden op een door de KNB opgestelde
en door de te bezoeken notaris ingevulde korte vragenlijst, bezoekt de website van het kantoor, bestudeert Fikkert’s jaarboek
en googelt soms de notaris en kandidaat-notarissen. De eigenlijke audit begint met een informatief gesprek met de notaris en
de kandidaat-notarissen. De bedoeling is de gang van zaken
op het kantoor te leren kennen en zich een beeld te vormen
van de organisatie en de diverse verantwoordelijkheden. De
inhoud van de beroepsuitoefening staat hierbij centraal. Na dit
gesprek vinden gesprekken onder vier ogen plaats met enkele
medewerkers, waaronder de boekhouder.

8
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Vervolgens neemt de auditor inzage in kasboeken, repertoria
en een aantal door hem geselecteerde dossiers. Opgemerkt
dient te worden dat inzage in dossiers ten behoeve van het peer
review facultatief is en dat dit zo zal blijven totdat dit bij wet
is geregeld. Inzage in dossiers ter controle op naleving van
de Wwft is echter verplicht. In de aankondiging van de audit
wordt dit onderscheid uitgelegd.
De audit wordt afgerond met een eindgesprek met de notaris
en de kandidaat-notarissen, waarbij soms ook een of meer andere medewerkers aanwezig zijn. Teruggekeerd van zijn bezoek
maakt de auditor een rapport dat een beschrijvend karakter
heeft en dat kan worden begrepen door iemand met een notariële achtergrond. Het rapport dient als onderbouwing van eventuele geconstateerde tekortkomingen. Verbeterpunten worden
met zoveel woorden genoemd. Ook maakt de auditor melding
van een of meer sterke punten. Het rapport gaat ook in op het
besef van kwaliteit en integriteit van het kantoor en de medewerkers. Wat de waardering en eindconclusies betreft kunnen
auditoren kiezen uit drie standaardopties: voldoet, voldoet met
noodzaak tot verbetering en voldoet niet. In het laatste geval
krijgt het kantoor drie maanden de tijd om veranderingen door
te voeren waarna opnieuw een audit wordt uitgevoerd. De notaris ontvangt het rapport via de KNB kort na afronding van
de audit. Zou de auditor misstanden ontdekken dan meldt hij
dat in het rapport. Via het auditbureau KNB kan dat een tuchtrechtelijk onderzoek tot gevolg hebben.
De controle op de naleving van de Wwft is in de meeste gevallen betrekkelijk eenvoudig uit te voeren. Bij het dossieronderzoek gaat de auditor na of de verrichtingen die uit de Wwft
voortvloeien hebben plaatsgevonden. Zodra blijkt dat alle cliënten zijn geïdentificeerd (kopie paspoort met Wwft aantekening aanwezig), de kasboeken geen ontvangsten of uitgaven
van € 15.000 of meer laten zien en in ondernemingsrecht dossiers steeds de UBO (de ultimate beneficial owner) is opgespoord en geïdentificeerd zal de auditor wat betreft de naleving
van de Wwft snel tevreden zijn.
Het al of niet voldoen aan criteria van kwaliteit en integriteit
laat zich minder gemakkelijk vaststellen. De auditor zal na-

Tekening Floris Tilanus

gaan of er bij onroerend goed transacties
voldoende wordt gerechercheerd en of bij
ABC overdrachten de
richtlijnen KNB zijn
gevolgd en een juiste risico inschatting
heeft plaatsgevonden.
Hij zal nagaan of bij
de financiële administratie scherp wordt
gelet op een directe
relatie tussen cliënt en
geld, zowel inkomend als uitgaand. Hij zal bijzonder letten op
de naleving van de regelgeving notariaat, verordeningen en
beleidsregels KNB zoals beperking uitbetaling van gelden aan
derden.
Het dossieronderzoek, in combinatie met de eigen deskundigheid en ervaring van de auditor, moet een antwoord geven op
de vraag of aan de open normen van kwaliteit en integriteit
voldoende wordt voldaan. Ook de indrukken die de auditor
opdoet tijdens zijn bezoek aan het kantoor spelen een rol. Hij
zal soms zelfs ervaren hoe cliënten te woord worden gestaan
en zal letten op zaken als: is de privacy voldoende gewaarborgd
en luistert de wachtkamer niet mee, maakt het kantoor van binnen en buiten een nette indruk, hoe is de werkomgeving, hoe
is het gedrag van medewerkers naar cliënten en naar elkaar, beschikken medewerkers over adequate automatisering, voldoet
de bibliotheek aan daaraan te stellen eisen, is er aandacht voor
permanente educatie en deskundigheidsbevordering en is er
voldoende voorlichtingsmateriaal aanwezig.
Voor de auditor is het wel of niet voldoen aan de open criteria kwaliteit en integriteit niet altijd gemakkelijk te meten en
soms kan de auditor het knap lastig krijgen om zich een juist en
gefundeerd eindoordeel te vormen. De auditor zal zich daarbij los moeten kunnen maken van zijn eigen praktijkopvatting
en vertrouwde systemen van werken en dossier behandeling.
Hij dient zich te realiseren dat een opdracht zich nu eenmaal
op verschillende manieren laat uitvoeren zonder dat er sprake
hoeft te zijn van inbreuk op kwaliteit. Bij afwikkeling van nalatenschappen laat de praktijk zien dat de aanpak per kantoor
verschilt en dat ook hiervoor geldt dat meerdere wegen naar
Rome leiden. Aan de andere kant heeft de invoering in 2003
van het nieuwe erfrecht – gevolgd door vele druk bezochte
cursussen en ter beschikking gestelde modellen - een duidelijke
standaardisering opgeleverd bij de opzet van boedeldossiers.
Van de auditor wordt verlangd dat hij doorvraagt tijdens gesprekken, minutieus dossieronderzoek doet en dat hij beschikt

over inlevingsvermogen en een zeker beroepsinstinct. Dat bij
elkaar moet tot een
betrouwbaar oordeel
van de auditor leiden.
Een ruime meerderheid (75%) van het
notariaat staat in beginsel positief tegenover peer reviews. Deze
worden meer en meer
als een vanzelfsprekend onderdeel van de beroepsuitoefening ervaren. De meeste
notarissen verlenen hun volle medewerking aan de uitvoering
daarvan. Weigering van dossierinzage ter uitvoering van peer
reviews gebeurt zelden. De (niet facultatieve) dossierinzage ter
controle op nalevering van de Wwft werd in geen enkele geval
geweigerd.
De uitvoering van audits door beroepsgenoten blijkt overtuigend te zijn voor de kantoren. De bereidheid is groot om, eenmaal gewezen op een aandachtspunt in de praktijkuitvoering,
actie te ondernemen om de tekortkomingen op te lossen. Vrijwel alle verbeterpunten worden tijdig afgerond. Het peer review
toont hierdoor het kwaliteitsbevorderend karakter. Veel kantoren grijpen de aankondiging van de audit aan om kritisch naar
de bedrijfsprocessen te kijken en om voorgenomen verbeteringen door te voeren.
Mijn persoonlijke ervaring als auditor is dat een aantal notarissen achteraf blij is met de audit. Enerzijds is het een geruststelling dat bepaalde zaken op orde zijn en anderzijds is men
gelukkig met concrete aanbevelingen om de kwaliteit te verbeteren. Vrijwel alle notarissen ervaren een bezoek van een
collega als iets waar zij hun voordeel mee kunnen doen. Een
goede uitkomst van de audit heeft daarnaast vaak een positieve
uitstraling op het kantoor als geheel, en niet te vergeten, de
medewerkers.
De peer reviews zullen naar alle waarschijnlijkheid in de gewijzigde Wet op het Notarisambt een wettelijke basis krijgen met
een belangrijke rol voor de KNB als het gaat om bevordering
van een goede beroepsuitoefening en vakbekwaamheid.
S.J.J. Wiersema
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Pieter Rabus, notaris te
Rotterdam van 1684 tot 1702
Schoolmeester en notaris tegelijkertijd
Notaris Rabus heeft zijn blijvende faam in de vaderlandse cultuurgeschiedenis niet aan zijn notariële activiteiten, maar aan
het door hem gestichte tweemaandelijkse tijdschrift De Boekzaal van Europe te danken. Dat hij daarnaast ook nog notaris te
Rotterdam geweest is, wordt meestal slechts in het voorbijgaan
vermeld, maar is voor de lezers van De Ponder, naar ik hoop, het
toefje slagroom op de literaire pudding.

O

Om bij het begin te beginnen: Pieter Rabus werd op 12 december 1660 te Rotterdam geboren in een gezin uit de kleine burgerij; zijn vader was ambachtsman in een stedelijke
ambtelijke functie. Ook Pieters broers waren ambachtslieden. Zelf bezocht hij kort de Erasmiaanse Latijnse School te
Rotterdam, maar hij moest die in het rampjaar 1672 weer verlaten om een betaald baantje op zich te nemen. De twaalfjarige
ging bij een notaris werken en werd daar waarschijnlijk ook
opgeleid. Toen hij negentien was beval het stadsbestuur hem
op zijn verzoek aan voor een benoeming tot notaris bij de souverein, dit wil zeggen bij de Gedeputeerden van de Provinciale
Staten van Holland. Pieter slaagde voor het toelatingsexamen
tot het ambt en kreeg ook zijn benoeming en beëdiging (februari 1680), maar moest daarna wachten tot april 1684 totdat het
stadsbestuur van Rotterdam hem consent gaf om zich daar te
vestigen. De steden hanteerden in die tijd een numerus fixus
van de standplaatsen. Enige maanden later trad de drieëntwintigjarige in het huwelijk met de zeventienjarige Elisabeth
Ostens, dochter van de bemiddelde drapenier Isack Ostens.
Deze verbintenis markeert Rabus’ maatschappelijke opgang
van de kleine naar de gezeten burgerij. Het echtpaar zou tenminste vier kinderen krijgen, twee jongens (1685 en 1693) en
twee meisjes (1688 en 1697). De zonen behaalden de doctorsgraad en klommen daardoor een sport hoger op de maatschappelijke ladder dan hun vader had gekund.
In de jaren 1680 tot 1684 heeft Rabus wellicht als notaris in
loondienst bij een ambtgenoot gewerkt. Maar in ieder geval zocht en vond hij een aanvullende werkkring. Op 16 mei
1681 werd hij op voorstel van curatoren door het stadsbestuur
tot leraar in de laagste klas van zijn oude Latijnse school benoemd. De voor deze functie benodigde kennis had hij zich,
met hulp van de geleerde vrijzinnig-christelijke plateelbakker
Joachim Oudaen, zelf eigen gemaakt. Rabus was een autodidact en een self-made-man. Tot zijn dood op 13 januari 1702
is hij leraar gebleven. Hij was dus tegelijkertijd schoolmeester
en notaris maar hij had nog veel meer in zijn mars. Als jonge
knaap van 17 jaar was hij naar voren getreden met een gedicht
ter gelegenheid van de heroprichting van het standbeeld van
Erasmus, getiteld INWYING van het Metale PRONKBEELD
ter Gedagtenis van DESIDERIUS Op ’t Heerlijkst’ in zijn Geboortestad hersteld … en verschillende andere Nederlandstalige verzen
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volgden al ras. Het sluiten van de Vrede van Nijmegen in 1678
gaf aanleiding tot een dichtwerk en het overlijden van de door
Rabus hoog vereerde Vondel bracht hem en zijn jeugdvriend
David van Hoogstraten tot de publicatie van Op de Dood van
den Heere Joost van Vondel (1679). Eén jaar na zijn benoeming tot
schoolmeester publiceerde hij een leerboek voor de Latijnse
taal ten dienste van het onderwijs (1682). Ook de vertaling uit
het Grieks van Herodianos’ “Geschiedenis van het keizerrijk
na Marcus Aurelius” (1683) zal wel voor het onderwijs bestemd
geweest zijn. Eveneens in 1683 kwam voor het eerst een tweetal teksten van Rabus’ hand bij de Rotterdamse drukker/uitgever Barend Bos van de pers: een lijkzang op Gerard Brand
jr. en Het Leven van Dirk Rafelsz Kamphuizen, Nooit voor dezen
gedrukt, enz. In 1685 en 1688 drukte Bos nog enige pennevruchten van Rabus. Daarna breekt er een decennium aan waarin
de Rotterdamse drukker Pieter van der Slaart zijn “hofdrukker” zou zijn, met name van het tweemaandelijks tijdschrift De
Boekzaal van Europe. Rabus is in 1698 naar de “firma Barend
Bos” teruggekeerd. Wellicht als bezoldigd vertaler, de oriëntatie van zijn vertaalwerk onderging een fundamentele wijziging.
Anders dan voorheen betrof het geschriften die de geest ademden van de Engelse empirische filosofie, alsmede satiren op
Descartes’ fysica en filosofie.
Wat er ook gebeurde, Rabus ging door met schrijven en vertalen (uit het Latijn en Neolatijn, het Frans en het Engels), zich
steeds richtend op de voorlichting van zijn tijdgenoten en de
bestrijding van vooroordelen en bijgeloof, inderdaad een wegbereider van de Verlichting. Zelf was hij natuurlijk ook niet vrij
van onredelijkheid en kortzichtigheid. Zijn zwakheden waren
bijvoorbeeld een diepgewortelde papen- en Jesuïetenhaat en
een grote angst voor het “veelhoofdige beest”, het “gemeen”
oftewel de sociale klasse onder die van de (kleine) burgerij
waartoe Rabus vóór zijn huwelijk zelf behoorde. Vertederend
is het dat deze verlichte journalist een volstrekt geloof hechtte
aan de begaafdheid van zijn vrouw om met een wichelroede
edele metalen op te sporen.
De Boekzaal

In de zomer van het jaar 1692 begon Pieter Rabus met de redactie van zijn tijdschrift De Boekzaal van Europe. Aan dit door de
Rotterdamse drukker/uitgever Pieter van der Slaart gedrukte
blad stond het door de Franse Hugenoot Pierre Bayle opgerich-

te tijdschrift Nouvelles de la République des Lettres ten voorbeeld.
De na zijn vlucht uit Frankrijk (1681) tot hoogleraar filosofie en
geschiedenis aan de Illustere School van Rotterdam benoemde
Bayle had het blad eerst zelf geleid van maart 1684 tot februari
1687. Toen waren andere redacteuren hem opgevolgd, maar de
Nouvelles bleven het model. Het woord Boekzaal in de titel van
het tijdschrift was een vertaling van het Latijnse bibliotheca. De
titel van eerste Nederlandstalige geleerdentijdschrift beloofde
dus dat er over zoveel boeken gehandeld zou worden dat deze
bij wijze van spreken tezamen een hele boekerij vormden. Net
zoals Bayle beoogde Rabus niet slechts het geleerdenpubliek,
de savants, met zijn blad te bereiken, maar ook interesse te
wekken bij beschaafde lieden die geen vakgeleerden konden
of wilden zijn. Zij gingen daarin een stap verder dan hun voorgangers. Het oudste, het Journal des sçavans, was in 1665 te Parijs
verschenen en bestond uit boekbesprekingen: samenvattingen
van wetenschappelijke boeken uit de meest uiteenlopende disciplines. Geschiedenis, theologie, wijsbegeerte, litteratuurwetenschap en -kritiek, natuur- en scheikunde, geneeskunde, zij
kwamen alle aan bod. Al spoedig vond het Parijse voorbeeld
navolging in andere landen, Londen 1666, Rome 1668, Venetië 1670, Leipzig 1682, enzovoort. Tegelijkertijd deed zich al
een sterke tendens tot specialisatie voor, vooreerst leidende tot
vaktijdschriften in de natuurwetenschappen en de medicijnen.
Bayle noch Rabus wilde deze trend volgen: algemeenheid van
thematiek en toegankelijkheid voor een breed publiek waren de
componenten van hun formule.
Rabus leidde zijn tijdschrift tot het jaar van zijn overlijden,
1702. De nummers van de jaren 1701 en 1702 droegen echter de
titel Tweemaandelijke Uittreksels en werden gedrukt door de ons
bekende Barend Bos. Medio 1700 was er een einde gekomen
aan de samenwerking tussen de drukker Pieter van der Slaart
en de schrijver Rabus. De drie laatste afleveringen werden door
Pieters zoon Willem postuum voor de druk gereed gemaakt. In
het geheel zijn er in al die jaren 57 deeltjes van Rabus’ perio
diek met een wisselende omvang van 150 à 190 pagina’s uitgekomen, in totaal circa 9500 pagina’s die 1071 genummerde
artikelen bevatten. Het blad trachtte een brug te slaan tussen
degenen in de Verenigde Provinciën die door hun gebrek aan
talenkennis in een intellectueel isolement verkeerden en de internationale wereld van wetenschap en cultuur. Rabus noemde
zijn landgenoten die uitsluitend het Nederlands machtig waren de “platters”: hun wilde hij een zekere positie geven in het
“Statendom der Letterwijzen”, de Republiek der Letteren dus,
een vorm van burgerrecht dat zich ook tot vrouwen uitstrekte.
Zijn redactioneel beleid stemde hij op deze doelgroep af. Voor
Rabus bestond het Boekzaalschrijven nagenoeg alleen uit het
samenvatten van gedrukte werken en het verschaffen van bibliografische informatie, met name ook over Nederlandstalige
publikaties. Andere taken wees hij niet af, doch deze dienden
principieel ondergeschikt te blijven aan wat de Rotterdammer
als zijn hoofdopdracht zag. Aan discussies tussen geleerden,
ingezonden brieven met “ voorstellingen” en dergelijke bood
de Boekzaal niet gemakkelijk een entree.

Omslag van het tijdschrift Boekzaal
Sympathetische artsenij

Zo’n ongewone ingezonden brief vinden wij in De Boekzaal van
1697 onder de titel “Historie van overzeldzame genezingen”.
Aan het eind van de 17de eeuw waarde er in Rotterdam een
Duitse wonderdokter rond, genaamd Henricus Georgius Reddewitz de Rodachbrun. Hij was in 1697 aan de universiteit van
Harderwijk tot doctor in de medicijnen gepromoveerd en had
zich bekeerd tot de in de late zestiende eeuw opgekomen sympathetische geneeskunde. Deze ging ervan uit dat men wonden
op afstand behandelen kon en had aanvankelijk grote aanhang
gevonden. Een eeuw later genoot zij nauwelijks nog geloofwaardigheid, maar Reddewitz boekte er vanaf 1696 in Rotterdam weer successen mee. Hij zou een persoon op afstand
kunnen genezen “door een Sympathetisch geheim ..., niet alleen zonder snijden, of eenig manuaal ... werkstellig te maken,
maar zelfs zonder hem eenig medicament in te geeven, en door
niets anders, dan door dagelijks, in absentie van den Lijder, op
zijn pis te werken”. De drukker van De Boekzaal, Pieter van der
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Slaart, beweerde door deze wonderdokter dankzij de sympaDe twee door Rabus op verzoek van dokter Reddewitz opgethetische behandeling geheel genezen te zijn van een ernstig
maakte attestaties waren niet uitzonderlijk. Gedurende zijn
ettergezwel op zijn dijbeen. Op verzoek van Reddewitz had
ambtsperiode verleed onze notaris 560 akten, waarvan de testaRabus op 3 maart 1697 een notariële akte opgemaakt waarin
menten (163), de procuraties of volmachten (136) en de attestaVan der Slaarts verklaring was vastgelegd dat hij door deze arts
ties (67) de “grote drie” uitmaken, met in totaal 366 nummers.
genezen was. Enige dagen eerder (28 februari) hadden twee
Andere categorieën, zoals het dertigtal koopakten, vallen daarandere Rotterdamse burgers op verzoek van de dokter ook al
bij in het niet, maar zijn evenzeer van belang voor onze kennis
verklaard dat zij door hem wavan Pieter Rabus en zijn sociren genezen. Op aandringen
aal netwerk als de “grote drie”.
van zijn drukker wijdde Pieter
In de akten herkennen wij perRabus in zijn tijdschrift van jasonen, die wij al in Rabus’ bionuari/februari 1697 enige bladgrafie ontmoet hebben. Zo gaf
zijden aan deze merkwaardige
de boekverkoper Barend Bos
artsenij en nam hij de teksten
op 28 oktober 1701 als “requivan beide notariële akten op.
rant” aan de notaris opdracht
Kennelijk zat de notaris met
om een attestatie op te maken
deze curieuze verhalen een
van het op de 26ste oktober in
beetje in zijn maag, want na
de Gildekamer van de Stadsde laatste zin van de tweede
doelen voorgevallene. Enige
akte schreef hij ook nog: “Wat
gildeleden verklaarden dat zij
zal ik zeggen? Meer menschen
toen op uitnodiging van de
hebben wettige getuigenissen
Hoofdlieden van het Boekverlaten opstellen, dat zy door de
kopersgilde met vele anderen,
gemelde werking op hunne pis
waaronder de boekverkoper
van zware qualen zijn genePieter van der Slaart, ter verzen.”
gadering bijeen gekomen waOp Rabus’ publikatie volgde
ren “om over zekere zaak, het
een levendige en opgewonden
gilde rakende, gehoort te worpolemiek in en buiten de geden”. Van der Slaart stond niet
leerde tijdschriften. Op de achver van de deur en toen daar
tergrond speelde Pierre Bayle
rond vier uur Barend Bos bineen belangrijke rol. Zowel deze
nenkwam en de aanwezigen
prominente Rotterdammer als
groette, greep Van der Slaart
Pieter Rabus
een andere vriend van Rabus,
hem bij de knopen van zijn
de beroemde Friese dominee
“bovenrok” zo stevig vast “dat
Balthasar Bekker, auteur van
hij met een ruk een van deselve
het toen omstreden boek De Betoverde Wereld, hielden echter een
knoopen in zijn hand hield, uitroepende lestens, ten aanhoore
slag om de arm bij het innemen van een standpunt. Door Van
van het ganselijk gezelschap: Zie daar de grootste gaauwdief die
der Slaart werd, op zijn beurt, de befaamde Delftse natuurd’r leeft: indien d’r nu nog grooter gaauwdief naast uw deur (tot
onderzoeker Antoni van Leeuwenhoek in het dispuut betrokde requirant gesproken) quam wonen, en zijn goed een stuiver
ken om de sympathetische kuur van Reddewitz van een stevig
minder gaf ... waarop de requirant de verdere woorden afbrak,
natuurwetenschappelijk fundament te voorzien. Tot teleuren zonder een enkel woord te spreken ter kamer is uitgegaan”.
stelling van Van der Slaart bagatelliseerde Van Leeuwenhoek
De meeste andere gildebroeders hadden daarna Van der Slaart
evenwel openlijk de kunsten van de Duitse kwakzalver. Eind
ernstig berispt over zo’n brutale bejegening. Maar zou de nota1697 bloedde de pennenstrijd dood, maar hij herleefde in 1701
ris niet gedacht hebben: Dit gaat over mijn Boekzaal?
toen in Amsterdam twee pisbewerkende genezeressen aan het
P.L. Nève
werk geweest waren.
Notariële carrière

Pieter Rabus heeft enige jaren op zijn standplaats moeten
wachten, maar de omvang van zijn protokol wijst er niet op dat
men in Rotterdam een grote behoefte aan zijn activiteiten had.
Sterker nog, het aantal jaarlijks verleden akten liep geleidelijk
terug. De eerste jaren was het gemiddelde 40, maar daarna zakte het tot 25 akten per jaar, terwijl de teller in 1701 bij 18 bleef
steken. Had de notaris geen tijd?
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Afbeeldingen ontleend aan de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
(www.dbnl.org).

J

Johanna van Woude,
schrijfster en notarisvrouw

Johanna van Woude is het pseudoniem van Sophie van
Wermeskerken-Junius. Sophie werd geboren in 1853 en overleed in 1904. Ze was toen 51 jaar. Johanna van Woude, de
schrijfster in haar, ging al enkele jaren eerder te gronde. Wat
was daarvan de oorzaak?
Sophie trouwt in 1880 met Johan van
Wermeskerken. Johan is kandidaat-notaris en wordt in 1892 notaris in Krommenie. Sophie is de auteur van een aantal romans1 en redacteur van damesblad
De Hollandsche Lelie, de voorloper van
de Viva. Na een twaalftal voorspoedige jaren, gaat het huwelijk ten gronde
aan echtelijke twisten. Sophie wordt
beschuldigd van een poging tot vergiftiging van haar man en ze wordt in bewaring gesteld in het Haarlemse Huis
van Arrest. Als ze na drie weken weer
vrij komt, is ze gebroken.
Henriëtte van Wermeskerken, ver familielid, publiceerde onlangs het boek
Een Schrijfster in het Huis van Arrest, Johanna van Woude in de Haarlemse Tuchthuisstraat.2 Van Wermeskerken baseerde
haar boek op de dagboekaantekeningen van Sophie en divers archiefmateriaal. Het uitgebreid geïllustreerde en toegankelijk geschreven
boek bevat de persoonlijke historie van Sophie en concentreert
zich op de periode van voorlopige hechtenis. Daarnaast geeft
Van Wermeskerken historische informatie.
Sophie’s romans en damesblad zijn representatief voor de 19e
eeuwse mentaliteit van de gegoede burgervrouw. De taak van
de getrouwde vrouw bestaat uit “behaagen, voeden, kleeden,
orde houden en onderrichten.”3 Maar Sophie raadt haar lezeressen ook aan zichzelf te ontwikkelen en te werken.4 Sophie’s
boeken en haar blad begeleiden, op enige afstand van de voorhoede, de stappen naar emancipatie.
Het contrast tussen deze ideële ethiek en de gebrekkige staat
van de strafrechtelijke bescherming van de verdachte is schrijnend. Sophie wordt beschuldigd op basis van het bericht van
één getuige. De Officier van Justitie verhoort Sophie vanuit de
overtuiging van haar schuld. Hij wacht het forensisch onderzoek naar de verdachte stof niet af. Het forensisch onderzoek

zelf wordt verricht door een mogelijk vooringenomen persoon.
De pers publiceert het requisitoir van de Officier ongeanonimiseerd. Sophie heeft geen strafrechtelijke advocaat. De rechtercommissaris meldt haar dat al wat zij zegt tegen haar gebruikt
kan worden. Sophie’s situatie weerspiegelt de ondoorzichtige, geheime aard
van het strafrechtelijk vooronderzoek
uit die tijd waarin de bevoegdheden in
dienst van waarheidsvinding nauwelijks worden getemperd door rechten
toegekend aan de verdachte.5 Sophie’s
echtscheidingsadvocaat zet uiteindelijk
het onderzoek dat tot haar ontslag zal
leiden in gang.
Ook in het familierecht bestaat weinig
oog voor gelijke rechten. Een gehuwde vrouw is handelingsonbekwaam.
Echtscheiding kan slechts worden uitgesproken op limitatief opgesomde
gronden, waaronder mishandeling en
overspel. De echtgenoot die de ander
dagvaardt krijgt de kinderen toegewezen. Omgangsregeling en alimentatie
zijn minimaal. Wanneer het tegeltje
van de huwelijkse moraal gebroken is,
zijn de scherven voor de vrouw.
Via de pleidooien in de echtscheidingszaak krijgt de lezer zicht
op de rauwe realiteit van een huwelijk die van alle tijden is. De
notaris zou zijn echtgenote hebben uitgemaakt voor hoer, haar
zwaar lichamelijk hebben mishandeld en er een minnares op
hebben nagehouden. Hij beschuldigt Sophie ervan dat ze hem
uitmaakte voor moordenaar, dreigde zijn minuten te verbranden en hem een stuk lood naar het hoofd heeft gegooid.
Wat was de oorzaak van deze uit de hand gelopen situatie?
Sophie overlijdt op 51-jarige leeftijd aan dementie, vermoedelijk te wijten aan syfilis. Ook de notaris vergaat het slecht. Hij
hertrouwt, maar na een aantal jaren wordt hij beschuldigd van
oplichting, uit zijn ambt gezet en failliet verklaard. Dit alles
gebeurt bij verstek. Johan zelf zwerft op veilige afstand van
Nederlandse Justitie en sterft in een psychiatrische kliniek in
België.
Carinne Elion-Valter

1 O.a.: Hare roeping getrouw (1879), Hollandsch Binnenhuisje, Tom en ik (1889). Zie de site van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren voor info en een pdf van
Hollandsch Binnenhuisje: www.dbnl.org
2 Uitgeverij Spaar en Hout, Haarlem, 2011 (hierna: “Een Schrijfster”), zie voor bespreking Atte Jongstra NRC 24 maart 2011: www.nrc.nl
3 Een Schrijfster, p. 20
4 Getuige o.a. het boek Beroepskeuze voor vrouwen (1899)
5 Pas in 1926 bij wijziging van het Wetboek van Strafvordering zou hier verbetering in komen, zie o.a. P.P.J. van der Meij, De driehoeksverhouding in het strafrechtelijk vooronderzoek,
diss. Leiden 2010, hfdst. 2, p. 36
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Over de rechtenstudent
Jan Windkop
Gevallen in de degen van den Requirant

A

Als hoogleraar met een toch wat exotisch klinkende leeropdracht – “Deontologie en de geschiedenis van het notariaat” –
probeer je daaraan naar beste kunnen, op allerlei manieren,
invulling te geven. Een initiatief in dit kader is de cursus voor
archiefmedewerkers die in het afgelopen jaar is opgestart. Dit
is een cyclus geworden van zes cursusdagen, drie in Nijmegen en drie in Amsterdam (najaar 2010 – voorjaar 2011), onder
auspiciën van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap en in samenwerking met de Amsterdamse bijzonder
hoogleraar namens de Stichting prof. dr. C.M. (Kees) Cappon
(UvA). Tijdens deze cyclus “Juridische inhoud van notariële akten”
worden onderwerpen behandeld als “Het wettelijke erfrecht”,
“Testamenten en codicillen” en “Huwelijksvoorwaarden en
trouwbeloften”. De cursisten zijn archivarissen en archief
medewerkers uit het hele land, in totaal een kleine twintig
deelnemers. De vijfde cursusdag over “Geschillenbeslechting”
werd op 15 februari 2011 verzorgd door prof. mr. A.Fl. Gehlen,
oud-notaris te Heerlen en emeritus hoogleraar Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria aan de Universiteit Maastricht.
Ton Gehlen is bij u als lezer van de Ponder uiteraard bekend als
auteur.
In de 17de en 18de eeuw werden notarissen veelvuldig betrokken bij het sluiten van compromissen, ook wel transactiën of
accoorden genoemd, en bij vergelijkbare zaken in de semi-processuele sfeer: het opmaken van attestaties (getuigenverklaringen), interrogaties (ondervragingen), insinuaties (aanzeggingen) en dergelijke meer. Ook toen vervulde de notaris vaak met
verve de rol van mediator en was hij actief in de (informele)
geschillenbeslechting.
In onze cursus geven we eerst een uur, noem het maar, theorie,
en daarna behandelen we de inhoud van oude formulieren en
notariële akten ter illustratie van het betoog. De formulieren
komen uit notariële formulierboeken, waarvan er vele zijn verschenen (Huygens, Notarius Belgicus, Van Leeuwen, Nederlandsche Praktyk, Van der Mast, Practique des Notarischaps, Lybreghts,
Redenerende Practycq, Van Wassenaer, Practyk notariael, enz.); de
akten zijn genomen uit de oude notariële archieven.

Ansichtkaart van Hotel De Witte Zwaan,
begin 20e eeuw

Een bijzonder formulier dat Ton Gehlen afgelopen 15 februari
behandelde, kwam uit het formulierboek van Franciscus Lievens Kersteman (1728 – ca. 1793), de Nieuwe Oeffenschoole der Notarissen uit 1791.1 Kersteman was overigens een berucht figuur.
Als jonge klerk al moest hij vanwege malversaties vertrekken
uit Den Haag; in 1752 werd hij door de Hoge Krijgsraad veroordeeld wegens oplichting; hij scheidde van zijn Zaltbommelse
echtgenote die hij eerst vakkundig had kaalgeplukt (financieel
welteverstaan), en in 1773 werd hij in Schoonhoven gearresteerd in verband met het vervalsen van wissels. Vlak vóór zijn
overlijden schreef Kersteman zijn autobiografie (1792), nadat
hij twee notarisboeken had gepubliceerd, de vermelde Nieuwe
Oeffenschoole en in 1790 de Praeceptor der jonge notarissen.2

… in de degen van den Requirant gevallen…
1 Franciscus Lievens Kersteman, Nieuwe Oeffenschoole der Notarissen (uitgever/drukker: J.B. Elwe; Amsterdam 1791), p. 137-142.
2 A . Pitlo, bew. A.Fl. Gehlen, De zeventiende en achttiende eeuwse notarisboeken. Een verhandeling over Notarisboeken, Notarisambt en Notarieel Recht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden. Ars Notariatus 123 (Amsterdam – Deventer 2004), p. (98)99-103.
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Het behandelde formulier betreft
weliswaar geen buitenplaats ‘Bloeeen ‘Attestatie van drie consomenlust’, maar bij het dorp staat
nante Getuigen in een crimineele
thans nog steeds een villa ‘BuiProces’. Het formulier begint heel
tenlust’. Zou de naam ‘Bloemenstandaard: ‘Op huiden &c. comlust’ op ‘Buitenlust’ geënt zijn gepareerde &c. Paulus Sigismundus A.,
weest? Het Hoogheemraadschap
Bartholomeus B. en Pieter Adrianus
waarvan in het formulier sprake
C., alle Burgers en Inwoonders
is, is dat van Rijnland geweest, het
binnen deeze Stad, my Notaris bewaterschap waartoe Leiden en
kend, welke ter requisitie van de
omgeving toen, maar ook nu nog,
Heer Mr. Carel Antonius van W***,
behoorden. In Lisse heeft aan de
Een ander boek van
Raad en Oud Schepen dezer Stad,
rand van het dorpsplein geduFranciscus Lievens Kersteman
verklaarde waar en waaragtig te
rende vierhonderd jaar het logeis Nieuwe Oeffenschole der Notarissen
zyn, dat […]’, waarna de getuiment ‘De Witte Zwaan’ gestaan,
genverklaring van de drie compavermoedelijk wel het bekendste
ranten volgt. Die getuigenverklaring moet haast wel op een
gebouw van Lisse, helaas in 1971 gesloopt. Deze herberg was
werkelijk plaatsgevonden hebbende gebeurtenis zijn gebaseerd,
in de 18de en 19de eeuw zeer populair bij de Leidse studenten.
Ook al lag Lisse bijna 20 km. verderop, het dorp diende toen
zó authentiek doet zich de casus aan ons voor. Maar uitgever
‘veelal tot de plaats der maaltijden, ontgroen- en promotieparKersteman was verstandig genoeg om de zaak op belangrijke
tijen der Leydsche Studenten’, aldus Van der Aa in deel 7 van
punten te anonimiseren, hoewel wij, ook zonder uitvoerig nazijn beroemde Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden.3 Met
der onderzoek, reeds bepaalde conclusies over de kwestie kunname was ‘De Witte Zwaan’ bij de studenten populair, omdat
nen trekken. Het zou boeiend zijn de zaak in de archieven te
zij er vaak bederfelijke resten mochten opeten, overgebleven
achterhalen. Een onderzoek daarnaar is op zich een poging
en door gasten geretourneerde restjes fazant, pastei en varkenswaard. In ieder geval is het smullen geblazen.
vlees.4 ‘Proletarisch dineren’ dus, en dat sprak de Heren Academici wel aan. En Kersteman maakte in zijn formulierboek van
De comparanten A., B. en C. verklaren ‘consonant’, zeg maar
‘De Witte Zwaan’ eenvoudigweg ‘De Vergulde Zwaan’. Zo, dat
unisono, eendrachtig, dat zij op 13 juli 1762 tussen negen en
was dat.
tien uur ’s morgens tezamen met de requirant, de heer Van W.,
vanaf diens buitenplaats ‘Bloemenlust’ bij het dorp L. ‘onder
In deze bekende herberg waren ’s middags 13 juli 1762, toen de
de Jurisdictie dezer Stad’ naar het dorp zijn gewandeld. Geheren Van W. en R.S. en de hunnen arriveerden, al zo’n tien à
vieren door het dorp wandelend, komen zij de heer Christiaan
twaalf personen gezeten. Onder hen bevond zich de student die
R* S*, ontvanger van de gemene landsmiddelen en secretaris
‘genoemt wierd Jan Windkop, […] studeerende in de Rechten op
van het Hoogheemraadschap, tegen in gezelschap van vijf ande Academie te L…’ (lees: Leiden). Nu is ‘Windkop’ natuurlijk
dere personen. Christiaan nodigt Van W. en diens companen
helemaal geen bestaande of bestaan hebbende geslachtsnaam.
uit voor een feestje, ‘een groot Tractement’ zelfs, in de herberg
Ik vermoed dat Kersteman hier een destijds bekend Hollands
‘De Vergulde Zwaan’. Daarna zouden zij ’s namiddags met z’n
scheldwoord gebruikte, dat men heden ten dage zo nu en dan
allen terugkeren naar de buitenplaats ‘Bloemenlust’. De heer
nog in het Zuidafrikaans kan horen, namelijk ‘windkop’. Dat
Van W. houdt de boot af, maar na flink aandringen neemt hij
wil zeggen: ‘windbuil’, ‘windzak’, oftewel pocher, blaaskaak,
de uitnodiging dan toch maar aan.
opgeblazen persoon, praatjesmaker. ‘Windkop’ dus als een
scheldnaam voor rechtenstudent Jan, die ‘over tafel zittende,
De stad waarvan in het formulier sprake is, is Leiden, de stad
sterk gedronken en vervolgens eenigzints beschonken geraakt
die steeds weer in de formulieren van Kerstemans formulierzynde’ verscheidene aanwezigen beledigingen naar hun hoofd
boek opduikt. Onder de jurisdictie van Leiden vielen destijds
slingerde. Jantje was met andere woorden al aardig in de olie,
twee dorpen ‘L.’: Leiderdorp en Lisse. Dat hier Lisse bedoeld
terwijl het toch nog vroeg in de middag was.
is, wordt duidelijk uit het volgende. Lisse kende bij mijn weten
3 AWN, dl. 7 (1846), p. 362.
4 A.M. Hulkenberg, Lisse, rommeling (Lisse 1981; tweede druk: Lisse 1989).
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Op een gegeven moment schreeuwt
Jan ‘overluid en in verstaanbare
woorden’ tegen zijn tafelgenoot
(maar in feite gericht tegen de heer
Van W., de brave en respectabele
Leidse regent uit de Pruikentijd):
‘Wat doet die gekke Pruik hier? Ik heb in
die Vent z yn Phisionomie geen zin!’. Oftewel: ik kan de aanwezigheid van
deze vent niet verdragen, zijn ‘kop’
staat mij niet aan, ik ‘mot’ ‘m niet.
Dat was nog eens wat je noemt een
belediging! En ook al waarschuwen
Jans omstanders hem – ‘g y zult uw
een kwade affaire op den hals halen!’ – ,
hij trekt zich daar niets van aan en
werpt vervolgens een glas rode wijn
over de heer Van W. Was onze Jan
misschien gezakt voor een mondeling hertentamen? Reageerde hij
zich in de herberg iets al te heftig af
vanwege teleurstellende studieresultaten? Of was zijn hart onlangs
nog door een jonge maagd gebroken? Wie zal het zeggen?

Interieur van een studentenkamer

Na tussenkomst van een paar vredestichters wordt door Jan
en de heer Van W. ‘een glas van vriendschap’ gedronken en
lijkt alles weer koek en ei te zijn. Tegen zevenen besluit Van W.
wijselijk de herberg met stille trom te verlaten en hij vertrekt.
Eind goed, al goed, zal hij gedacht hebben. Een kwartiertje
later volgen hem zijn drie metgezellen op weg naar de buitenplaats ‘Bloemenlust’. Maar dan, halverwege, horen de drie volgers Van W. roepen: ‘Help, help, Mannen! Men wil my vermoorden!’.
Wat was er nu weer aan de hand?

Ook de student Jan Windkop had
de herberg inmiddels verlaten en hij
was Van W. achterna gehold. Vervolgens had hij Van W. ‘met den
ontbloten degen’ aangevallen en hij
had geprobeerd hem de sloot in te
drijven. Maar toen – de heer Van
W. had intussen ook zijn degen getrokken – ging het mis: ‘Jan Windkop […] met veel verwoedheid een
laatste poging hadde gedaan om
den Requirant in de Sloot te dryven, en een steek toetebrengen, dog
by die geleegentheid buiten postuur
geraakt zynde, in de degen van den
Requirant gevallen was.’ Boontje
kwam om zijn loontje; Jantje overspeelde zijn handje. Onze bezopen
en agressieve rechtenstudent was
aan het tollen geslagen, als het ware
om zijn as gedraaid en toen voorover ‘in de degen’ van Van W. ‘gevallen’. Aldus de drie getuigen. Jaja,
denk ik dan: in Van W.’s degen ‘gevallen’ ….

Een paar minuten later geeft Jan Windkop de geest en hij overlijdt. Van W. huurt snel een boerenwagen (je vraagt je af: waar
komt die wagen ineens vandaan en van wie kan Van W. zo’n
wagen zomaar huren?), en hij verdwijnt: ‘Vrinden! Gy ziet dat
ik aan deeze Manslag onschuldig z y, maar ik moet vlugten; onthoud tog
alles, het geen g y vandaag gehoord en gezien hebt.’ Aldus de notarieel
op schrift gestelde verklaring van de drie ‘consonante Getuigen’, de drie wandelvrienden van Van W. die volgaarne bereid
zijn om een verklaring te zijnen voordele af te leggen. Waarna
het formulier met een standaardclausule wordt afgesloten: ‘Gevende voor redenen van wetenschap, als in den Text, presenteerende zy Deposanten (des noods) ieder het zelve, voor zoo
veel hare Gedeposeerde aangaat, met solemneele Eede te affirmeeren en te sterken. Aldus &c.’.
Één ding is ons inmiddels wel duidelijk: hoe de precieze toedracht van de casus in werkelijkheid ook moge zijn geweest,
zulke Modellen voor de Rechtspraktijk worden heden ten dage niet
meer gemaakt!
Sebastiaan Roes5

5 Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen.
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Oranje Baarns beslag fax

Zo verscheen op de notariskantoren in de loop
van 1986 een oranje gevaarte

I

In 1986 schreef de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB)
voor dat elk notariskantoor over een telefax moest beschikken.
Bij de Nederlandse Orde van Advocaten, waar ik toen werkte,
vonden we dat het notariaat op het gebied van automatisering
en kantoormachines voor lag op de advocatuur, maar we keken
toch wel op toen de KNB een telefax zelfs verplicht stelde.
Aanleiding was het arrest van de Hoge Raad van 30 januari
1981, NJ 1982, 56 (Baarns beslag). De notaris had in die zaak
de transportakte gepasseerd na herinzage van de hypothecaire
registers. Hierbij was gebleken dat er geen beslagen op het onroerend goed rustten. Zoals te doen gebruikelijk zond de notaris de stukken vervolgens per post aan het hypotheekkantoor
voor de noodzakelijke inschrijving in de hypothecaire registers. Bij de ontvangst van de stukken op het hypotheekkantoor, dus op de dag na het passeren van de transportakte, bleek
dat de vorige dag, op een later tijdstip dan de transportakte
was gepasseerd, beslag was gelegd op het onroerend goed door
een schuldeiser van de verkoper. De notaris had de kooppenningen inmiddels al doorbetaald aan de verkoper. Volgens de
Hoge Raad kon het beslag doel treffen. Het gevolg was dat het
beslag tegen de koper werkte, zodat deze ook nog de beslaglegger moest voldoen. De koper kon het bedrag niet verhalen op
de verkoper en stelde met succes de notaris aansprakelijk.
De KNB vaardigde vervolgens op 10 juni 1981 richtlijnen uit.
In essentie regelt de huidige Beleidsregel tijdstip uitbetaling
van gelden nog steeds hetzelfde. De KNB stelde vast dat bij
de afwikkeling van een koopovereenkomt van onroerend goed
de notaris er zorg voor behoort te dragen dat de koper geen
risico loopt dat hij een belast onroerend goed verkrijgt en de

verkoper geen risico loopt met betrekking tot de ontvangst van
de koopsom. De notaris moet dus bepaalde procedures in acht
nemen. Zo mag de notaris pas dan over gaan tot het uitbetalen
van koop- en hypotheekpenningen, als hij over een schriftelijk
stuk beschikt waaruit blijkt dat tot het tijdstip van de in- of
overschrijving van de aangeboden stukken geen beslagen zijn
gelegd. Onder ‘schriftelijke’ stukken werden ook verstaan facsimile (telefax) berichten, telegrammen en telex.
Het werd dus zaak zo snel mogelijk over de stukken te kunnen
beschikken die terug moesten komen van het kadaster. Of van
een collega-notaris voor het geval de aankoop van onroerend
goed gefinancierd wordt met de koopsom van de verkoop van
een ander onroerend goed. Daarom stelde de KNB de fax verplicht. Zoals te verwachten was, protesteerden de notarissen,
en de KNB besloot tot een collectieve regeling. Zo verscheen
op de meeste notariskantoren in de loop van 1986 een oranje
gevaarte. De fax op de foto is afkomstig van notaris mr. L.M.
Welle Donker, die toen aan de Heemraadssingel te Rotterdam
kantoor hield in een kantoorcombinatie met de advocaten mr.
B. Hamburger en mr. L.C.J.M. Schreinemacher. Aan het kantoor waren in de loop van de jaren vele advocaten verbonden,
onder wie mr. N. Welle Donker - Delfos Visser en de latere
hoogleraar mr. M. Westerveld, van wie mr. Schreinemacher patroon was. Mr. Schreinemacher oefende de praktijk uit tot zijn
overlijden in november 2009. De fax functioneerde tot dan als
reservefax.
E.E. Minkjan
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De Stichting tot Bevordering der Notariële
Wetenschap organiseert ter gelegenheid
van het tienjarig bestaan van de nieuwe
Notariswet het symposium ‘Marktwerking
in het notariaat: droom of nachtmerrie?’.
Het symposium heeft plaats gevonden op
5 november 2009 in de Aula van de
Universiteit van Amsterdam.
Het onderwerp van de dag, marktwerking
in het notariaat, is uiterst actueel.
Centraal staat de vraag of, en zo ja in hoeverre, marktwerking en het ambt van
notaris verenigbaar zijn. Vooraanstaande
voor- en tegenstanders van marktwerking
komen aan het woord; de dagvoorzitter
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck leidt de
forumdiscussie en sluit af met conclusies
en/of aanbevelingen.

Postacademisch onderwijs

Tweede halfjaar 2011

Ook dit najaar verzorgt de Stichting
postacademisch onderwijs op donderdagen van 13.30 uur tot 17.00
uur.
De onderwerpen zijn:
•
•
•
•
•

Huwelijksvermogensrecht en faillissement
De (boedel)notaris als spil bij de verdeling
De echtscheidingsnotaris
Capita selecta van de Flex BV
Internationale aspecten van het erfrecht

• Actualiteiten

executoriale verkoop en
hypotheekbedingen
• Actualiteiten pensioenrecht: partnerpensioen
• Schenken/vererven van aanmerkelijk belang
• Actualiteiten Overdrachtsbelasting (art 4 WBR)
• Witwassen
• Nieuw Huwelijksvermogensrecht
Het complete overzicht van de lezingencyclus komend najaar
staat in bijgaande brochure en op de website: www.notarielestichting.nl. Opgave voor één of meer cursussen kan via de
website of bijgevoegde inschrijfkaart.

Imponderabilia
Nieuw in de Collectie

Donateurs en vrienden
van de Notariële Stichting hebben het afgelopen halfjaar de Stichting bedacht met diverse
giften. Oud-notarissen
uit Friesland, Gelderland en Noord-Brabant
ruimden hun bibliotheek op. Zij schonken
belangrijke boeken en tijdschriften uit de 19e en 20e eeuw
aan de Stichting. Deze zullen worden opgenomen in de
bibliotheek. Daarnaast ontving de Stichting een leren
aktentas, waarschijnlijk van rond 1920. Ook moderne notarisattributen zijn aan de Stichting geschonken. Zoals een oranje
fax. Op pagina 17 van deze Ponder is de geschiedenis van de fax
opgenomen. Daarnaast ontving de Stichting een notarieel relatiegeschenk uit Ammerzoden: een beeldje van een notaris aan
zijn bureau. Het bestuur van de Notariële Stichting is bijzonder
verheugd over de vele schenkingen en dankt de gulle gevers.

De Stichting op Facebook en Linkedin

De Notariële Stichting is sinds kort actief op diverse sociale
media. Zowel op Facebook als Linkedin is een account aangemaakt. Donateurs worden uitgenodigd om te linken met de
Conservator Notariële Stichting en/of vrienden te worden met
de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Informatie over postacademisch onderwijs, het lustrumcongres
en bijzondere leerstoelen zal ook via deze media worden verspreid.

Vakantie

De Stichting is gesloten vanaf maandag 1 augustus tot en met
vrijdag 12 augustus 2011.
Daan Meijer
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