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Woont uw cliënt in een bijzonder 
monumentaal pand?
Dan bestaat de mogelijkheid dit huis voor het 
nageslacht te bewaren door het te schenken 
aan Vereniging Hendrick de Keyser. 
Vereniging Hendrick de Keyser heeft als doel het
behoud van architectonisch of historisch waarde-
volle huizen en hun interieur. Zij doet dit sinds
1918 door verwerving van bijzondere monumen-
ten, die na restauratie worden verhuurd. Eenmaal
verworven huizen worden nooit meer verkocht.
Het bezit van de Vereniging omvat 385 huizen,
waaronder diverse topstukken van architectuur
met een onvervangbare waarde. De Vereniging
telt ongeveer 3.500 leden. Natuurlijk is het ook
mogelijk om de ‘monumentenzorg’ te steunen
door financiële schenkingen of erflatingen aan
Vereniging Hendrick de Keyser (vrijgesteld van
schenkings- en successierechten). 
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Ten Geleide
De stichting als ‘partner’ van de (kandidaat-)notaris!

Een van de zaken waar het bestuur 
van de Stichting steeds weer oog voor 
heeft, is hoe bereiken wij onze dona-
teurs het beste en hoe zorgen wij er-
voor dat ze betrokken worden en blij-
ven bij de Stichting. Hoe bereiken wij 
dat onze jongeren zoveel mogelijk  
donateur worden ?  Op welke wijze(n) 
bieden wij een donateur waar voor zijn 
geld ? 

De recessie heeft tot gevolg dat op de 
bij kantoren voor bijscholing gereser-
veerde budgetten aanzienlijk moet 
worden gekort. Gelukkig biedt de 
Stichting hier uitkomst door cursus-
sen op hoog niveau voor bescheiden 
bedragen aan te bieden. Het zijn altijd 
kwalitatief uitstekende docenten die 
hun medewerking willen verlenen aan 
het opzetten en geven van PAO-on-
derwijs voor het notariaat en de advo-
catuur. Waar andere PAO-aanbieders 
cursussen moeten annuleren wegens 
te weinig inschrijvingen of door (moe-
ten) laten gaan met nog geen tien deel-
nemers, prijst de Stichting zich geluk-
kig met het feit dat de inschrijvingen 
voor het door de Stichting georgani-
seerde PAO-onderwijs blijven toene-
men. Dat vindt zijn oorzaak ongetwij-
feld mede in het feit dat het corps van 
docenten van uitmuntende kwaliteit 
is. Daarnaast moet echter niet uit het 
oog worden verloren, dat de cursus-
prijzen die de Stichting kan rekenen 
zodanig (laag) zijn, dat voor een alles-
zins schappelijke prijs de vereiste op-
leidingspunten worden behaald en bo-
vendien in een stimulerende omgeving 
van het schitterende Stichtingsgebouw. 
Dit najaar hebben we 14 lezingen in het 
kader van ons PAO-onderwijs. Raad-
pleeg daarvoor de site van de Stichting! 
De lezingen worden ook regelmatig 
vermeld in het WPNR en in de nieuws-
brieven van de Stichting. 
Het bestuur realiseert zich echter dat 
de reisafstand kantoor – Amsterdam 
een bezwaar kan zijn. In de halfjaar-
lijkse vergadering van het bestuur met 
de Raad van Toezicht op 8 juni 2012 
hebben Raad en bestuur uitvoerig van 
gedachten gewisseld over hoe aan dit 

bezwaar kan worden tegemoet geko-
men. Naar aanleiding daarvan worden 
nu enkele mogelijkheden onderzocht 
die zouden kunnen voorzien in het 
overbruggen van die afstand. In een 
volgend nummer van de Ponder, hoop 
ik daar meer over te kunnen meedelen.

De Ponder is bij uitstek het regelmatige 
contact tussen Stichting en donateur. 
U heeft natuurlijk al lang gezien dat 
De Ponder aanmerkelijk is vernieuwd. 
Geen glossy, maar wel fris en modern 
met een  nieuwe - steeds wisselende - 
cover en een binnenwerk in vier kleu-
rendruk. Voor de cover zal steeds 
worden geput uit de geweldige cultuur-
historische collectie van de Stichting. 
Die cultuurhistorische collectie is ove-
rigens ook te bekijken via de site van 
de Stichting. 
De Ponder heeft niet alleen een nieu-
we ‘jas’ gekregen, maar ook de inhoud 
is vernieuwd. Zo is er een nieuwe ru-
briek : interview met een PAO-docent.  
Chanien Engelbertink bijt de spits af 
met het onderwerp de notaris en wils-
onbekwaamheid. Een onderwerp van 
groot belang voor het notariaat, nu 
niet zelden wordt getracht een testa-
ment dat de klager niet zint te laten 
vernietigen wegens vermeende wils-
onbekwaamheid van de erflater. In de 
cursus die zij op 18 oktober 2012 ver-
zorgt met de arts Saskia van de Merwe, 
wordt ook aandacht gegeven aan de 
vraag : hoe herken ik wilsonbekwaam-
heid en vooral had ik het als (kandi-
daat-)notaris moeten herkennen? 

U maakt in de Ponder ook kennis met 
twee nieuwe namens de Stichting be-
noemde hoogleraren. De leerstoel van 
prof. mr. A.L.G.A. Stille aan de UvA – 
die met emeritaat is gegaan – is gesplist 
in twee bijzondere leerstoelen. In goed 
overleg met het College van Bestuur 
van de UvA en de decaan van de facul-
teit is getracht te voorzien in het on-
derwijs waar volgens ons behoefte aan 
is. Zo zijn we gekomen tot een split-
sing van de ‘oude’ leerstoel, zodat recht 

gedaan wordt aan het terechte verzoek 
uit het veld om in het onderwijs meer 
aandacht te gegeven aan het (verdiept) 
vennootschapsrecht. De hoogleraren 
Breemhaar en Perrick maken – voor 
zover nog nodig – kennis met u in deze 
Ponder. Prof. mr. S. Perrick zal zijn ora-
tie houden op 19 oktober 2012 en prof. 
mr. W. Breemhaar op 19 april 2013. 
Als donateur van de Stichting bent u 
daarbij vanzelfsprekend van harte wel-
kom. Plaats en tijdstip worden via de 
nieuwsbrief bekend gemaakt. Beide 
nieuwe hoogleraren zijn inmiddels toe-
getreden tot de Raad van Toezicht. Het 
bestuur verheugt zich op de samen-
werking met hen.

In deze Ponder ook ruim aandacht voor 
het nieuwe boek in de Stichtingsserie 
Ars Notariatus. Het is het boek van 
Ben Duinkerken, rechtshistoricus en 
oud-notaris, met als titel Gelijkheid be-
vredigt. Een korte kroniek van het Neder-
landse notariaat. Dit prachtige boek 
– met kleurenillustraties – is een com-
pilatie van 2000 jaar notariaatgeschie-
denis, gelardeerd met anekdotes en his-
toires intimes! De auteur verhaalt in deze 
Ponder over dit boek, dat niet mag ont-
breken in uw boekenkast.

Het bestuur van de Stichting is de re-
dactie van de Ponder veel dank verschul-
digd voor alle inspanningen om altijd 
weer een interessant nummer van de 
pers te laten rollen en vanaf nu ook met 
een nog meer aantrekkelijk uiterlijk !

Tot slot; het bestuur van de Stichting 
staat overigens altijd graag open voor 
suggesties van donateurs met betrek-
king tot de vooromschreven vraag hoe 
wij meer inhoud kunnen geven aan de 
relatie donateur – Stichting.

Ik wens u veel leesplezier.

Namens het bestuur

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
voorzitter

Lakbrander met opgerolde kaars
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EEen vreemde eend in de bijt van de cul-
tuurhistorische collectie van de Stich-
ting is een ontbijtbordje. Wat doet dat 
in een verzameling die is gewijd aan 
het notariaat? Het zou op een notaris-
kantoor gebruikt kunnen zijn voor een 
snelle hap, maar dat is niet het geval. 
Het is in de collectie opgenomen om-
dat er een écrivain public op staat en om-
dat de oprichter van de Stichting, prof. 
A. Pitlo, zo’n schrijver die op straat de 
pen voor anderen hanteerde, de verre 
neef van de notaris noemde. Schrijvers 
als deze zouden volgens hem niet al-
leen triviale teksten produceren als 
brieven en kattenbelletjes voor verre 
familieleden maar zich ook op serieu-
ze zaken richten als het kopiëren van 
documenten en het opstellen van con-
tracten.
Nu zijn aanwezigheid in de collectie is 
gerechtvaardigd blijven er 
nog genoeg vragen over 
het bordje over. Over zijn 
vervaardiging geeft het 
stuk zelf al enig inzicht. 
Het blindstempel op de 
onderkant wijst uit dat het 
in het noordoosten van 
Frankrijk werd gemaakt, 
in Sarreguemines in de 
daar gevestigde gelijkna-
mige faiencefabriek. En 
het monogram ‘FR’ op de 
bovenkant dat de decora-
tie door Froment Richard 
werd ontworpen. Via het 
internet blijkt dan nog dat 
het bordje deel uitmaakt 
van een aan de petits métiers 
(beroepen van kleine zelf-
standigen) gewijde serie.
Over de écrivain public zelf 
is het bordje ook helder. 
Op het reclamebord dat 
de schrijver op zijn van 
hout en lappen in elkaar 
geflanst afdak heeft ge-
timmerd, staat dat hij doet 
in huwelijksaanzoeken (de-
mandes en mariage). De rest 
van zijn aanbod (et autres) 

specificeert hij niet en in de voorstel-
ling lijkt het ook om het voorlezen van 
een dergelijk verzoek te gaan. Deze 
specialisatie past geheel in de opzet 
van de serie want ook bij de schoen-
maker die zich opwerpt als producent 
van louter vrouwen- en meisjesschoe-
nen, gaat het van oh, là là evenals bij de 
bleekster die zich toelegt op het strij-
ken van de hemden van de heren of-
ficieren.
Geestig is Froment Richard ook in de 
details. Zie de kreeft die uit de vismand 
aan de voeten van de klant is ontsnapt, 
en de hond die ons op de voorgrond 
naast allerlei herenparafernalia trouw-
hartig aankijkt. Maar hij heeft zich 
ook grondig gedocumenteerd. Daarop 
wijst de naam van de kraam: ‘Au tom-
beau des secrets’ (in de tombe van de ge-
heimen). Die impliceert geheimhou-

ding en dat de schrijver kon zwijgen 
als het graf zullen zijn klanten in hun 
delicate zaken zeker hebben gewaar-
deerd. Maar die naam verwijst ook 
naar de standplaats. Het betegelde ter-
rein waarop de kraam staat, moet het 
kerkhof zijn waarop de Parijse écrivains 
publics al sinds de 16de eeuw hun beroep 
uitoefenden.
Ook de klant van de schrijver duidt op 
deze macabere locatie want naast de 
Cimetière des Saints-Innocents lag de 
vismarkt waar zij haar koopwaar zal 
hebben betrokken. Daarmee is deze 
voorstelling niet alleen geestig maar 
ook historiserend want het kerkhof 
werd aan het eind van de 18de eeuw ge-
ruimd en het bordje wordt ‘tegen 1890’ 
gedateerd.

Marianne Eisma

Verlijden, verleed, verleden
Wat krijgen we nu voorgeschoteld?
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NNiets op bijgaande foto lijkt 
te refereren aan het notari-
aat. Toch poseerde hier het 
voltallige personeel van de 
Haagse notaris H.G. van 
Nouhuys. De foto werd ge-
nomen op 10 juni 1920 ach-
ter zijn kantoor in de Hugo 
de Grootstraat 12. De jonge-
man links is mijn vader, Jaap 
de Wilde (1902 – 1991), hier 
nog een notarisklerk van ze-
ventien jaar. Voorts twee 
jongedames voor de admini-
stratie, terwijl de oudere heer 
als ‘loper’ – een inmiddels 
uitgestorven beroep – aktes, 
brieven en nota’s rondbracht 
naar de clientèle. De foto-
graaf is onbekend, misschien 
was het de notaris zelf. Hij 
werd als Herman Gosuinus 
van Nouhuys (1868 – 1959) 
geboren in een familie van 
predikanten en notarissen. 
Zelf begon hij als kandidaat-
notaris in Den Haag totdat 
hij bij KB van 4 februari 
1912 werd benoemd als op-
volger van A. Kist. Met zijn 
tweede echtgenote Maria F. 
Küthe – de eerste was al na 
één jaar huwelijk overleden 
– woonde hij in de Eerste 
Sweelinckstraat 16, vlakbij zijn kantoor. Van Nouhuys werd 
een bekend en gezien notaris. Bij zijn zilveren ambtsjubile-
um in 1937 kwam een delegatie van de Ring ’s-Gravenhage 
van de Broederschap hem gelukwensen en ‘vele particulie-
ren bezochten het huis van de jubilaris’. Aldus Het Vader-
land van 19 januari 1937.
In 1944 moest hij zijn praktijk noodgedwongen neerleggen 
omdat hij ruim 75 jaar was, maar meteen na het einde van 
de oorlog werd hij in zijn ambt hersteld. Pas in 1955, 87 jaar 
oud, deed hij zijn kantoor over aan Mr. H.L. Maaldrik, die 
het verplaatste naar de Koninginnegracht 39. Van Nouhuys 
overleed vier jaar later.
De jonge Jaap de Wilde, geboren in een eenvoudig gezin in 
de Schilderswijk, was in 1916  in dienst gekomen bij Van 
Nouhuys. Veel meer dan Uitgebreid Lager Onderwijs had 
hij niet, maar intelligent en leergierig was hij wel. Hij kocht 
en las de wereldliteratuur, leerde Frans, Duits, Engels en be-

haalde rond 1920 aktes in handelscorrespondentie, staatsin-
richting en boekhouden. Van Nouhuys zag wel iets in deze 
pientere knaap. Jaap had bij het kantoor kunnen blijven om 
verder in het notariaat te worden opgeleid, maar hij koos 
voor een andere weg. Na enkele ‘tussenstops’ kwam hij als 
procuratiehouder bij de distributieafdeling van de Ameri-
kaanse filmproductie-maatschappij Metro Goldwyn Mayer 
en na de oorlog werd hij directeur van Filmverhuurkantoor 
Nederland, dat nauw gelieerd was aan de Maatschappij Tu-
schinski. Een totaal andere wereld dan het notariaat. Dat 
had niemand op 10 juni 1920 kunnen voorzien.

Inge de Wilde

Met dank aan mr. G.L.  Maaldrink.

In de tuin van notaris 
                    H.G. van Nouhuys

Het personeel van notaris 
H.G. van Nouhuys op 

10 juni 1910
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Het signet van de notaris (29)
Zuid-Holland

Het Notarieel woordenboek
Yver

Evenals in Noord-Holland, kwam ook in Zuid-Holland het notariaat vooral 
in de steden tot bloei. Het overgrote deel van Zuid-Holland behoorde tot het 
bisdom Utrecht, en daarbinnen vooral tot het aartsdiaconaat van de Utrecht-
se domproost, dat op zijn beurt weer onderverdeeld was in decanaten zoals 
Delfland (rond de stad Delft), Rijnland (rond Leiden), Schieland (rond Schie-
dam) en het decanaat Zuid-Holland (rond Dordrecht). Gouda lag echter in het 
aartsdiaconaat van Oudmunster. Vanaf 1332 zijn in Dordt notarissen werk-
zaam, gevolgd door Leiden 1354, Delft en Schiedam 1385 en Gouda 1408.
Hermannus Clincke werkte in 1379 in Dordrecht als notaris. Hij voerde een 
radvormig signet met zes spaken, waartussen de letters H.er.m.a.n.C die als 
zijn naam gelezen kunnen worden.
Theodricus Spierinc was in 1429 in Leiden werkzaam. Zijn signet was een Es-
cher-achtige ruit op een podium van drie treden, waarin zijn naam T Spierinc.
Jacobus Meemen werkte in 1483 in Schiedam en in 1489 en 1496 in Delft. 
Twee fraaie symetrische krullen, bekroond met een kruis, alles op een podium 
van drie treden met opnieuw zijn naam, vormen diens signet.
Arendt Cornelisz. van Riedtwijck was in 1597 notaris in Gouda. Zijn monstrans-vormig 
signet bevat in het ronde hoofd zijn initialen A en C en in de hals de R, terwijl in de voet 
staat: absque labore nihil, niets zonder werk.
Een enkele keer was een notaris tegelijk stadssecretaris. De beroemdste was Jan van Hout, 
secretaris van Leiden van 1564-1569 en opnieuw van 1573 tot zijn dood in 1609. In 1569 
vluchtte hij voor Alva, maar in maart 1573 werd hij door prins Willem van Oranje tot no-
taris gecreëerd en drie weken later door het Hof van Holland toegelaten als notaris in Lei-
den. Tijdens het beleg van Leiden van 1574 was hij één van de leidende figuren. Daarna 
werd hij in 1575 ook de eerste secretaris van de Leidse universiteit. Helaas kan ik zijn sig-
net niet laten zien, want hij ondertekende zijn notariële akten met zijn handtekening in de 
moderne betekenis van het woord. De historische vereniging in Leiden draagt zijn naam.

Caspar van Heel

Met de vijfentwintigste letter uit ons 
alfabet ben ik aangekomen bij de laat-
ste aflevering van dit woordenboek, 
waaraan ik vele jaren geleden met de 
z van zaakwaarnemer ben begonnen. 
Is ijver – om de hedendaagse spelling 
aan te houden – een specifieke en ook 
nog eens een historische notariële ei-
genschap? Natuurlijk niet, maar mijn 
lexicografische dwangbuis stelt nu een-
maal zijn eisen. Toch is een geschied-
kundige benadering van het begrip 
ijver in het notariaat nu ook niet weer 
zo vreemd als zulks op het eerste ge-
zicht misschien lijkt.
Het is namelijk opvallend dat wanneer 
er over hard werken op een notariskan-
toor wordt geschreven de nadruk bij-
na uitsluitend ligt op de ijver van het 
personeel, de klerken. Cohen heeft bij 
zijn beschrijving van het notariaat in 
het oude Egypte gewezen op hun veel-

omvattende taak, die zowel het schrij-
ven van akten inhield als het maken 
van de bijzonder vele afschriften die 
waren vereist. Een hoofdklerk dicteer-
de de tekst van de akte, er is daarvan 
een fraaie illustratie weergegeven. Op 
drukke kantoren waren er zelfs kler-
ken die in een ‘nachtploeg’ arbeidden 
bij het licht van olielampjes. De notaris 
zelf is daarbij, naar het schijnt, afwezig.
In de eeuwen die hierna volgden en 
waarin het notariaat zich een plaats 
verwierf in het rechtsleven van het 
continentale Europa verandert er in 
dit beeld weinig. Wat ons is overgele-

verd toont keer op keer ijverig schrij-
vende klerken, waarbij de notaris even-
eens op de achtergrond blijft. Bepaald 
schrijnend wordt deze situatie als in de 
negentiende eeuw de kandidaat-nota-
ris op ons notariële toneel verschijnt. 
Diens patroon – er is dan en nog lang 
daarna geen leeftijdsontslag – blijft 
in functie tot de dood er letterlijk op 
volgt. Demente of aan alcohol verslaaf-
de notarissen laten de bedrijfsvoering 
aan hun kandidaten over die ook nog 
eens moeten constateren dat de belo-
ning voor al hun extra werk achterblijft 
bij die van de eerste klerk. IJver, zo 
moet de conclusie zijn, was (en is!) op 
een notariskantoor een aanbevelens-
waardige eigenschap waarvan de renu-
meratie niet altijd tot ieders onverdeel-
de genoegen is geweest. 

Ben Duinkerken

Hermannus Clincke

Arendt Cornelisz. van 
Riedtwijck

Jacobus Meemen

Theodricus Spierinc
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De praktische wijsheid 
                van de notaris in 
Molière’s Les femmes savantes

De komedie presenteert de twisten in 
een bourgeoisie familie over de keu-
ze van een huwelijkspartner voor een 
dochter. Daadwerkelijk betreft de strijd 
opvattingen over de positie van man 
en vrouw, over de verhouding tussen 
nieuwe ideeën en bestaande orde en 

over gezond verstand versus 
domheid, ijdelheid en eigen-
belang. De verwikkelingen 
in het gezin weerspreken die 
in de 17e eeuwse samenle-
ving als geheel. In het stuk 
speelt het recht ogenschijn-
lijk een ondergeschikte rol. 
Er komt een notaris voor, 
maar zijn tekst is beperkt. 
Het recht van de notaris stelt 
wel een grens aan de drang 
tot vernieuwing, emancipa-
tie en macht en fungeert als 
stabiliserende factor. Ik geef 
kort de plot weer, focus dan 
op de botsende opvattingen 
en tenslotte op de positie 
van het recht.
Henriëtte is de jongste doch-
ter van vader Chrysale en 
moeder Philaminte. Zij en 
Clitandre zijn verliefd op el-
kaar en willen trouwen. Va-
der is akkoord, maar moe-
der heeft andere plannen. 
Philaminte en haar oudste 
dochter Armande zijn in de 
ban van filosofie en weten-
schap. Hun wereld is er een 
van de geest, rationaliteit en 

correcte grammatica. Het lichaam, de 
zintuigen, aardse liefde, en het prakti-
sche leven verwerpen zij als laag bij de 
gronds. Voorts strijden zij vanuit deze 
rationele ideeën voor bevrijding van 
de vrouw van het huwelijkse juk en de 
mannelijke overmacht. Vanuit hun be-
geestering zijn de geleerde dames diep 
onder de indruk van Trissotin,2 een pe-
dante en ijdele dichter. Met hem moet 
Henriëtte trouwen, ordonneert Phil-
aminte en Trissotin is daar zeer voor 
in, want hij kan wel een bruidsschat 
gebruiken. Daarnaast is Armande van-
wege Clitandre jaloers op Henriëtte. 
Armande heeft Clitandre, die haar 
aanvankelijk begeerde, twee jaar aan 
het lijntje gehouden vanuit de idee dat 
ware liefde geestelijk moet zijn en uit 
weerzin tegen een toekomst ‘aan het 
aanrecht’, maar nu spijt dit haar. Naast 
moeder en oudste dochter is er nog een 
‘femme savante’: Bélise. In haar idola-
trie voor precieus taalgebruik, schat zij 
situaties verkeerd in. Tegenover Phila-
minte, Armande, Bélise en Trissotin, 
staan Chrysale, diens broer Ariste,3 
Clitandre en Henriëtte zelf. Zij ver-
tegenwoordigen de stem van de rede-
lijkheid, de natuurlijke eenheid van li-
chaam en geest en de realiteitszin. De 
redelijkheid lijkt het echter af te moe-
ten leggen tegenover de wil tot over-
heersing van Philaminte, te meer daar 
Chrysale een huisvader is die gesteld 
is op gemak, houdt van lekker eten en 
omwille van de lieve vrede zijn vrouw 
de baas in huis laat spelen. 

Toen Molière (1622-1673) zijn komedie Les femmes savantes (1672)1 schreef waren de 

ideeën van Descartes over twijfel en de scheiding van lichaam en geest doorgedrongen 

tot de samenleving, betoonden vrouwen zich intellectuele spelers in de Salons waar 

zij literatoren en wetenschappers met elkaar in contact brachten en had Louis XIV zijn 

absolute heerschappij stevig verankerd. 

Gravure van J.M. Moreau le jeune, 
voor de editie Théâtre 

van Molière, 1773

1  Molière (Jean-Baptiste Poquelin), Les femmes savantes, Gallimard, Paris, 1971 (coll. Folio). Zie ook 
http://www.toutmoliere.net voor info over Molière en een pdf van de komedie.

2  De namen zijn symbolisch: ‘Trissotin’ = drie keer zot. ‘Philaminte’ staat voor zij die de geest bemint.
3 Symbolisch voor ‘de beste’.
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In diverse scènes en verwikkelingen 
treden de spanningen tussen deze 
ideeën naar voren. In de dialogen tus-
sen Henriëtte en Armande en tussen 
Philaminte en Chrysale rivaliseren op-
vattingen over de liefde. Volgens de 
femmes savantes is de liefde een intel-
lectuele kwestie bemiddeld door scho-
ne taal. Volgens Henriëtte en Chrysa-
le is de liefde een zaak van lichaam en 
geest en gericht op de praktische no-
den van de ander en het gezin, zulks 
conform de wetten van de natuur en 
de Voorzienigheid. In een scène waar-
in Philaminte een dienstmeisje ontslaat 
omwille van haar platte taalgebruik, 
blijkt Chrysale machteloos in te stem-
men met deze voor hem onbegrijpe-
lijke actie. Trissotin en een mede-ge-
leerde/dichter hemelen elkaar eerst op, 
maken elkaar daarna genadeloos af en 
tonen zo de irrelevante haarkloverijen 
van de geleerden. Clitandre kaart in 
een dialoog met Trissotin de pedante-
rie aan van geleerden die, op basis van 
onzinnige en conflicterende theorieën 
minachting uitspreken over het politie-
ke spel aan het Hof, maar wel uit zijn 
op een ‘pension’ van de staat. Henri-
ette verweert zich tegen de ambitie van 
Trissotin met een beroep op de au-
thentieke gevoelens van liefde, hetgeen 
Trissotin vervolgens in eigen voordeel 
aanwendt, zijn geestelijke liefdesopvat-
ting daarbij tegensprekend: hij bemint 
haar oprecht en zal dus niet opgeven.
Wanneer uiteindelijk de notaris ten to-
nele verschijnt, schuiven Philaminte en 
Chrysale ieder hun huwelijkskandidaat 
naar voren. Philaminte wenst voorts 
dat de notaris zijn akte moderniseert. 
De notaris weigert dit vanuit professi-
oneel vakmanschap. Voor wat betreft 
de huwelijkskandidaat, verwijst hij de 
ruziënde partijen terug naar de onder-
handelingstafel. De doorbraak komt 
eerst wanneer Philaminte een aan-
kondiging ontvangt van een naderend 
bankroet. Wanneer Trissotin zich ver-
volgens ijlings terugtrekt, ziet moeder 
haar vergissing in. Het onheilsbericht 
blijkt echter een truc te zijn geweest 
van Ariste. Eind goed, al goed en zo 

mag de notaris het huwelijkscontract 
tussen Henriëtte en Clitandre opstel-
len.
Les femmes savantes kan gelezen wor-
den als een komische zedenschets, een 
schildering van de bourgeoisie in op-
komst of een kritiek op de scheiding 
van lichaam en geest, maar ook als een 
analyse van de problemen die gepaard 
gaan met de verwerkelijking van de 
nieuwe ideeën uit de 17e eeuw. Het dui-
delijkst komt dit naar voren in de ver-
houding tussen Philaminte en Chrysa-
le. Chrysale meent dat de vrouw vanuit 
werkelijkheidszin en moreel besef zich 
moet richten op haar taak als opvoe-
der van kinderen en verzorger van het 
welzijn van de leden van het gezin. De 
‘femmes savantes’ beschouwen dit als 
minderwaardige bezigheden die het 
verstand knechten, de vrouw veroor-
delen tot slavernij en in een dierlijke si-
tuatie houden. Ontdaan van hun over-
drijving en kortzichtigheid, verwijzen 
hun argumenten echter naar een op 
de rede gebaseerde opvatting over ge-
lijkheid. Dit verlangen botst met de 
bestaande orde en met de behoeften 
van het dagelijks leven. Deze bestaan-
de orde heeft het gelijk aan zijn zijde 
vanuit de deugd van matigheid en re-
aliteitszin (praktische wijsheid). De 
‘femmes savantes’ diskwalificeren hun 
ideeën en verlangens omdat zij in strijd 
met deze Aristotelische deugden han-
delen. Maar feitelijk verzetten de ‘da-
mes’ zich tegen de almacht van vader-
koning. 

Iets vergelijkbaars zien we bij Trisso-
tin. De bestaande orde ziet hem en zijn 
ideeën als irrelevant. Pedante profiteur 
als hij is, brengt Trissotin de nieuwe 
ontwikkeling in diskrediet, door zijn 
ondeugdelijk handelen. Maar ontdaan 
van zijn ondeugden staan hij en zijn 
medegeleerden ook voor de roep om 
erkenning van een zelfbewuster wor-
dende wetenschap, literatuur en filo-
sofie.
Molière’s komedie geeft zo zicht op 
het conflict tussen nieuwe ideeën en 
bestaande orde. Die orde lijkt het ge-
lijk aan zijn kant te hebben, maar dit 
is vooral te danken aan het feit dat de 
ontwikkeling van de nieuwe ideeën 
wordt doorkruist door menselijke ge-
breken. Het zal nog iets langer dan een 
eeuw duren, maar dan valt het hoofd 
van vader-koning en stellen weten-
schap en literatuur zichzelf voor als au-
tonome ondernemingen.
Aan het recht in de hoedanigheid van 
de notaris is in dit stuk de taak om de 
ontwikkelingen te kanaliseren. Hij stelt 
vanuit het recht, gewoonte, traditie en 
vakmanschap een grens aan het verlan-
gen naar macht en verandering vanuit 
de spelers. Vanuit conformisme en re-
aliteitszin damt hij de woelige stroom 
van de nieuwe maatschappelijke en ide-
ologische ontwikkelingen in en voor-
komt dat deze de traditie van recht en 
realiteit met zich mee sleurt.

Carinne Elion-Valter

Molière
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Alzheimer is hard op weg volksziekte nummer één te worden. Een hele uitdaging voor 
de notaris. Die moet bij cliënten bedacht zijn op de ziekte, én op mogelijk misbruik van 
hun kwetsbaarheid door derden. Zie dat als niet-medicus maar eens te bepalen. Een 
door de Notariële Stichting georganiseerde cursus op 18 oktober 2012 geeft dit najaar 
praktische handvatten. 

Dementie herkennen 
                 is cruciaal voor notaris
Postacademisch onderwijs over de notaris en de wilsonbekwaamheid

DDe cijfers zijn schokkend. In Nederland 
lijden bijna 250.000 mensen aan demen-
tie. Dat is al aanzienlijk, maar wat de 
meeste mensen zich niet realiseren is dat 
daarvan zo’n 5% onder de 65 jaar is. En 
de toekomst ziet er niet best uit. Volgens 
de stichting Alzheimer Nederland groeit 
de aandoening explosief en staat de teller 
in 2040 op meer dan een half miljoen. 
‘Vreselijke getallen’, zegt estate plan-
ner Chanien Engelbertink. ‘De kans 
dat iemand in zijn leven dementie krijgt 
is nu al één op vijf.’ Engelbertink werkt 
bij Van Ewijk Estate Planning uit Bus-

sum. Zij was voorzitter van de commis-
sie van de Vereniging van Estate Plan-
ners in het Notariaat (EPN) die enkele 
jaren geleden het levenstestament vorm-
gaf. Engelbertink leidt dit najaar de cur-
sus ‘Notaris en wilsonbekwaamheid’. 
Dat doet zij samen met arts Saskia van 
de Merwe, tevens voorzitter van de Ver-
eniging van Indicerende en adviserende 
Artsen (VIA)

De situatie is maar al te herkenbaar. En-
gelbertink heeft die als voormalig kandi-
daat-notaris ettelijke keren meegemaakt: 

Programma postacademisch onderwijs najaar 2012

6 september 2012  E.H. Horlings RA Balanslezen voor notarissen
13 september 2012  Mr. J.H.M. ter Haar De minderjarige in het erfrecht
20 september 2012 Mr. J.C. van Straaten Beslag en veiling onroerende zaken (civiel en fisscaal)
27 september 2012  Prof. dr. R.N.G. van der Paardt  Actualiteiten omzetbelasting (BTW) en overdrachts belasting bij 
   onroerend goedtransacties
28 september 2012 Mr. W. Bosse Flex BV: Statuten van de 21e eeuw
4 oktober 2012 Prof. mr. D.F.M.M. Zaman Organisatiestructuur en bevoegdheden bij de Flex-BV
11 oktober 2012 Prof. mr. H.D. Ploeger Verkrijging van registergoederen door verjaring
18 oktober 2012 Mr. C.G.C. Engelbertink en 
  drs. S. A. van de Merwe Notaris en wilsonbekwaamheid
1 november 2012 Mr. dr. M. Stouten De witwasmeldplicht voor advocaten en notarissen 
8 november 2012 Mr. N. Idsinga en 
  mr. dr. S.J. Mol-Verver Fiscale gevolgen gemeenschap van goederen
15 november 2012 Prof. mr. B. Bier  De nieuwe regels voor kapitaalbescherming bij de Flex BV
22 november 2012 Mr. E.J.M. van Rijckevorsel-Teeuwen, 
  dr. drs. R.J. de Weijs en 
  mr. J.J.A. de Groot Notaris en faillissement
29 november 2012  Prof. mr. S. Perrick De sommenverzekering in het erfrecht
13 december 2012  Mr. C.G.C. Engelbertink en 
  prof. mr. A.H.N. Stollenwerck Levenstestament

De lezingen vinden plaats in het gebouw van de Stichting, Van Eeghenstraat 222 te Amsterdam. Ze beginnen om 13.30 uur en zijn 
om 17.00 uur afgelopen. 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 via bijgevoegde inschrijfkaart.  

PAO NADER TOEGELICHT



een moeder woont in bij een van haar 
kinderen, die haar volledig verzorgt en 
afhankelijk maakt. Daarop verschijnt 
moeder bij de notaris om het andere kind 
te onterven. De notaris moet op zo’n mo-
ment zien te bepalen of dit werkelijk de 
wens van de moeder is, en of zij nog wel 
wilsbekwaam is. Bijzonder lastig te be-
oordelen, zegt Engelbertink. De notaris 
is immers geen medicus en alzheimerpa-
tiënten kunnen zich vaak nog behoorlijk 
lang groot houden. ‘Geen wonder dat je 
een toename ziet van tuchtrechtzaken 
over dit onderwerp, waarbij het testa-
ment alsnog wordt aangevochten door 
erfgenamen. Zij stellen dan bijvoorbeeld 
dat misbruik is gemaakt van hun demen-
terende familielid, terwijl de notaris dat 
niet heeft geconstateerd.’
Wel schiet het bekende stappenplan van 
beroepsorganisatie KNB te hulp, een 
protocol dat de notaris bij twijfel over 
de wilsbekwaamheid van een cliënt kan 
nalopen. Blijkt daaruit de noodzaak van 
een medische verklaring, dan ontstaat 
echter een probleem. Artsenvereniging 
KNMG heeft immers bepaald dat de 
behandelend arts geen verklaring over 
zijn patiënt mag afleggen. Engelbertink: 
‘Begrijpelijk, dat beschaamt de vertrou-
wensband. Maar het zorgt wel voor een 
lastige situatie voor de notaris.’ Aanlei-
ding om contact te zoeken met de VIA, 
waarbij artsen zijn aangesloten die gespe-
cialiseerd zijn in diagnose en advies. Dat 
leidde tot een protocol tussen de EPN-
notarissen en de VIA-artsen. Sinds be-
gin dit jaar kunnen notarissen die twij-
felen over de beslissingsbevoegdheid 
van cliënten bij hen aankloppen. Ook de 
voorzitter van het landelijk overleg van 
kantonrechters heeft het convenant gete-
kend. ‘Logisch’, zegt Engelbertink, ‘wat 
als je warrig in je hoofd wordt en je hebt 
niets geregeld, dan moet via de rechter 
bewind of curatele worden aangevraagd. 
En daarvoor is een medische verklaring 
nodig.’

Het is dan ook een mooie ontwikke-
ling dat steeds meer mensen kiezen voor 
het levenstestament, wat Engelbertink 
noemt ‘het draaiboek dat je maakt als je 
nog goed bent’. Daarin staat onder meer 
wie de beslissingen mag gaan nemen, 
mocht dementie toeslaan. In veel situa-
ties een uitkomst voor de notaris, al moet 
die natuurlijk wel eerst zien te bepalen 
wanneer het zo ver is.

Soms is een me-
dische verklaring 
daarvoor onmis-
baar. De cursus 
die de Notariële 
Stichting dit na-
jaar aanbiedt, ont-
wart de spraak-
verwarring die 
gemakkelijk kan 
ontstaan tussen 
de twee beroeps-
groepen. Engel-
bertink: ‘De com-
municatie tussen 
artsen en notaris-
sen is nog niet zo 
eenvoudig. 
Juridische termen 
kunnen medisch 
een heel ande-
re uitwerking 
hebben, en vice 
versa. Toen we  
de samenwerking 
zochten met de 
VIA-artsen, leek 
het soms alsof 
er Chinees werd 
gepraat. Het is ontzettend belangrijk dat 
een arts een medische verklaring opstelt 
waar de notaris iets mee kan. Op zijn 
beurt moet de notaris begrijpelijke stuk-
ken aanleveren, zodat de arts zijn werk 
kan doen.’ 
Maar minstens zo belangrijk zijn de prak-
tische handvatten die arts Van de Merwe 
tijdens de cursus aanreikt om bij cliënten 
de signalen op te pikken van dementie en 
andere vormen van wilsonbekwaamheid. 

Want in veel gevallen kan de notaris, met 
de nodige inhoudelijke munitie, ook heel 
goed op zijn eigen kompas varen, bena-
drukt Engelbertink. ‘Wij willen zeker 
niet propageren dat de notaris altijd maar 
een medische verklaring aanvraagt, bij-
voorbeeld alleen omdat iemand de tach-
tig is gepasseerd. Je moet niet bang zijn 
op je eigen oordeel af te gaan.’

Lizanne Schipper
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Chanien Engelbertink

Erkenning door KNB, NOvA, BMN, EPN, NOVEX en SCE
Op donderdag 6 september 2012 start weer een nieuwe cyclus postacade-
misch onderwijs bij de Stichting. In het kader van de verplichte permanente 
educatie geven zoals gebruikelijk de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 
de Nederlandse Orde van Advocaten, de Bond van Medewerkers in het Nota-
riaat en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat, drie studiepunten 
aan de door de organisaties erkende cursussen. Met ingang van 1 september 
wordt de Stichting ook erkend door de Nederlandse Organisatie Voor Execu-
teurs (NOVEX) en de Stichting Certificering Executeurs (SCE). 

PAO NADER TOEGELICHT
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Ars Notariatus, deel 149
Ben Duinkerken

ISBN 9789013103670
€ 75,- (incl. btw), abt. korting 20%
312 pagina’s, 1e druk 2012
Ook als e-book verkrijgbaar
ISBN 9789013103687

De historie van het notariaat
oninteressant? Gelijkheid bevredigt
bewijst het tegendeel! Het is een
grensverleggend werk dat weliswaar
de institutionele geschiedenis niet 
vergeet, maar waarin voor het eerst
de nadruk ligt op de persoon van de
notaris. Vanaf de dichtende Diosko-
ros, een Egyptische notaris uit de
zesde eeuw, tot een malverserende
Amsterdamse ambtgenote uit de
vorige. Ook de notaris in de litera-
tuur krijgt aandacht. Zoals meester
Pilorum uit Bredero’s Spaanse Bra-
bander en notaris Witse uit Hilde-
brands Camera Obscura, om er een 
paar te noemen.

Het boek is een compilatie van 
twee duizend jaar notariaatsge-
schiedenis, gelardeerd met anekdo-
tes en histoires intimes. En het is 
óók nog eens treffend (vaak in 
kleur) geïllustreerd.

Gelijkheid 
bevredigt
Een korte kroniek
van het Nederlandse
notariaat

Meer informatie/bestellen 
www.kluwer.nl of neem contact op 
met onze afdeling klantcontacten 
via www.kluwer.nl/klantenservice 
 Prijswijzigingen voorbehouden
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Ars Notariatus, deel 10
Mr. C.A. Kraan

ISBN 9789026839344
€ 32,- (incl. btw), abt.korting 20%
120 pagina’s, 3e druk 2012
Ook als e-book verkrijgbaar:
ISBN 9789013104486

De executoriale kracht van de 
grosse van een notariële akte is 
een opmerkelijk en ook betrek-
kelijk onbekend verschijnsel dat 
in de praktijk tot veel vragen 
leidt. In dit boek wordt deze 
executoriale kracht uitgebreid 
besproken, waarbij onder meer 
behandeld worden de vraag aan 
wie een grosse kan worden af-
gegeven, welke formaliteiten 
daarbij in acht moeten worden 
genomen, welke verplichtingen 
en wanneer deze met behulp 
van de grosse kunnen worden 
afgedwongen, of het opnemen 
van een bindend advies (vast-
stelling) in een notariële akte 
kan leiden tot een executoriale 
titel en welke geschillen bij de 
executie kunnen rijzen. 

De notariële 
akte als 
executoriale 
titel

Meer informatie/bestellen 
www.kluwer.nl of neem contact op 
met onze afdeling klantcontacten 
via www.kluwer.nl/klantenservice 
 Prijswijzigingen voorbehouden
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Gelijkheid bevredigt. 
Een korte kroniek van het 

Nederlandse notariaat
ISBN 978 90 13 10367

Ars Notariatus deel 149, 388 pag., 
geïllustreerd, prijs € 75

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 Notaria-
tusdelen te beschrijven hoe hun boek is ontstaan, wat de opzet 
ervan is. 

Ars Notariatus

Ben Duinkerken

W‘Wat is de rode draad die door je boek 
loopt?’ vroeg een goede vriend mij 
toen ik met het laatste hoofdstuk van 
Gelijkheid bevredigt bezig was. Ik was 
even stil want ik had geen onmiddel-
lijk antwoord. Auteurs van romans wil-
len wel eens opmerken dat hun verhaal 
zich pas ontwikkelt tijdens het schrij-
ven. Nu is mijn boek zeker geen ro-
man maar ook in dit geval 
was er sprake van een ver-
gelijkbaar ‘ongestuurd’ pro-
ces. Natuurlijk was er wel 
een expliciet uitgangspunt, 
namelijk het benadruk-
ken van het persoonlijke 
element in de notariële ge-
schiedschrijving. Het maakt 
het boek wel tot een rara 
avis in de serie Ars Nota-
riatus waarin immers strikt 
wetenschappelijke uitgaven 
verschijnen. Tegelijkertijd 
gaf dit mij het excuus van 
de gebaande paden af te wij-
ken. Immers, waar het mijn 
werk ontbreekt aan een sy-
stematische – laat staan 
volledige en diepgaande – 
behandeling van de notari-
aatsgeschiedenis, wordt dit 
gemis meer dan goed ge-
maakt door andere Ars No-
tariatus uitgaven. Ik kon mij 
daarom zonder gewetens-
wroeging wijden aan wat 
mij dierbaar is: de subjectief 
georiënteerde historiografie. Het genre 
is lang uit de mode geweest, zelfs ver-
guisd. Kon op de lagere school Napo-
leon nog mijn romantische held zijn, 
op de middelbare school werden leven 
en werk van de keizer voorgesteld als 
de onpersoonlijke optelsom van eco-

nomische en dus (Marx!) politieke fac-
toren. En zo verwerd in die jaren ge-
schiedenis grotendeels tot statistieken, 
de doodsteek voor elke verbeelding.

En juist een beetje inlevingsvermo-
gen is wat ik zo nu en dan van de le-
zer vraag. Zoals bij het leven van Dios-
koros (bekend gebleven als de laatste 

Helleense dichter) die van 567 tot 570 
of 573 notaris was in het Egyptische 
Antinoë. Daarvóór was hij dorpsoud-
ste van Aphrodito en die hoedanigheid 
reisde hij naar Constantinopel om aan 
het hof van keizer Justinianus en keize-
rin Theodora zijn beklag te doen over 

de afpersingspraktijken van een be-
paalde belastingambtenaar. Wat moet 
door een man als hij, hoe erudiet ook 
(in zijn bibliotheek zijn werken van 
Homerus gevonden) zijn heengegaan 
toen hij, afkomstig uit een stoffig on-
betekenend dorpje, het Tweede Rome 
in al zijn luister aan de horizon zag 
opdoemen? Of, met een grote sprong 

verder in de tijd, wat heeft 
zich op 17 februari 1794 
afgespeeld in het hoofd 
van de valselijk beschul-
digde Parijse notaris Chau-
dot toen hij, met één voet 
al in de kar die hem naar 
de guillotine zou voeren, 
werd teruggetrokken om-
dat op het allerlaatste mo-
ment zijn proces werd her-
zien? Het zijn beide open 
vragen, maar wél van de 
soort die de fantasie prik-
kelt en zo ‘het beleven der 
Waarheid door de histo-
rie’ (Huizinga) dichterbij 
brengt.

Om dichter bij huis te blij-
ven – tenslotte handelt het 
boek over het Nederland-
se notariaat – zijn er on-
der onze notarissen ook 
al dichters aan te treffen 
en van een origineler en 
hoger gehalte dan de in-
middels versmade Egyp-

tenaar. De bekendste poëet onder hen 
is wel de grote humanist Coornhert, 
aan wiens notariële devies mijn werk 
zijn titel ontleent. Overtuigd als hij als 
moralist was van het belang van een 
goede opvoeding van de jeugd, heeft 
hij zijn dichterlijke gaven ook aange-
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wend in een zogenaamd ABC boek 
voor schoolgaande kinderen. Elke let-
ter van het alfabet werd door Coorn-
hert daarin voorzien van wat hij als een 
passend versje beschouwde om scho-
lieren op het pad der deugd te bren-
gen. Maar er kan een vraagteken wor-
den gezet bij de manier waarop hij dit 
doel trachtte te bereiken. Van Coorn-
herts biograaf Bonger heb ik het rijm-
pje overgenomen waarmee de letter W 
moest worden gememoriseerd en dat 
met het thema ‘Wellust’ de tere kinder-
ziel toch enigszins in verwarring moet 
hebben gebracht. Na een aanvankelijk 
imprimatur belandde dit schoolboek 
dan ook uiteindelijk op de Index.

Een notaris met wiens publicaties het 
beter verging was de Rotterdammer 
Pieter Rabus, maar dan zijn we ook 
ruim een eeuw verder als de (katho-
lieke) censors zijn verdwenen. Rabus 
heeft overigens een blijvende bekend-
heid als die van Coornhert nooit be-
reikt, een weeffoutje van onze vader-
landse geschiedenis. Zijn Boekzaal van 
Europe was een populair-wetenschap-
pelijke periodiek dat hem, als voor-
loper van de Verlichting, op dezelfde 
hoogte heeft geplaatst als zijn grote 
voorbeeld de Fransman Pierre Bayle – 
lang zijn plaatsgenoot – met diens be-
roemde Les Nouvelles de la République des 
Lettres.

Mijn al genoemde vriend had nóg een 
vraag: wat is je doelgroep? Daarop had 
ik gelukkig direct een reactie bij de 
hand. Die wordt gevormd door ieder-
een die van de bekoorlijke Clio houdt 
én van haar speelse dochtertje, de pe-
tite histoire. Maar de focus is op no-
tariële studenten gericht. Hen bewust 
te maken van de rijke culturele ach-
tergrond van het ambt waarop zij zich 
voorbereiden, is mijn ultieme motief 
bij het schrijven van dit boek geweest.

Ben Duinkerken

Museumnieuws
•  Het Haags Historisch Museum (Korte 

Vijverberg 7, Den Haag) gedenkt deze 
zomer het 200-jarig bestaan van het 
VendueHuis der Notarissen, het oud-
ste veilinghuis van Nederland. In een 
presentatie komen opmerkelijke vei-
lingstukken aan bod, zoals het schilde-
rij Dame met de hoed van Leo Gestel. 
Dit is een van de duurste verkopen van 
het veilinghuis geweest. Een groot aantal 
veilingstukken zijn in deze presentatie te 
bewonderen; zowel oude meesters als 
moderne kunstwerken met een grote of 

kleine waarde. Ter ondersteuning van de 
tentoonstelling, die zowel in het Haags 
Historisch Museum als bij de Raad van 
State (Kneuterdijk 22, Den Haag) is te 
zien, zijn o.a. prenten afkomstig uit de 
Collectie Posch. Deze collectie is sinds 
vorig jaar in het bezit van de Stichting 
(zie ook Ponder 31). De tentoonstelling 
loopt tot en met 30 september.

•  In Parijs is tot en met 16 juli te zien de 
expositie Des minutes qui font l’histoire. 
Cinq siècles d’archives notariales. De ex-
positie laat een schat van Franse nota-

riële akten zien, waaronder de oudst 
bekende Parijse minuut (uit 1471). De ex-
positie is te zien op de eerste verdieping 
van  Hôtel de Soubise, rue des Francs-
Bourgeois 60, Parijs 3e arrondissement.

•  In Keulen organiseert het Rheinisches 
Institut für Notarrecht der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ter 
gelegenheid van de 28e Notartag 2012 
een kleine kunsthistorische tentoon-
stelling: Das Bild des Notariats seit der 
Frühen Neuzeit. De expositie is te zien 
op 30 en 31 augustus in het Gürzenich 
(Martinstraße 29-37, Keulen). Diverse do-
cumenten, die zich bevinden in de col-
lectie van de Stichting, zijn speciaal voor 
deze tentoonstelling gefotografeerd.

Imponderabilia 

P. Tetar van Elven, 
Une vente de tableaux en Hollande, 

litho 1868 
(Collectie Posch ondergebracht bij de Stichting 

tot Bevordering der Notariële Wetenschap)
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Bijzondere leerstoelen
Willem Breemhaar (1951) en Steven Per-
rick (1949) zijn per 1 januari 2012 be-
noemd tot hoogleraar op de bijzondere 
leerstoel Bijzondere onderwerpen Nota-
rieel recht aan de faculteit der Rechts-
geleerdheid van de Universiteit van Am-
sterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld 
vanwege de Stichting tot bevordering der 
Notariële Wetenschap. Zij zijn de opvol-
gers van Guus Stille, die 21 oktober 2011 
zijn afscheidscollege gaf. De leeropdracht 
van prof. mr. W. Breemhaar en prof. mr. 
S. Perrick is gericht op het overbrengen 
van kennis uit en het voorbereiden op de 
beroepspraktijk van het notarieel recht. 
Daarnaast gaan zij zich bezighouden met 
de verbreding van het notariaat als onder-
werp voor  wetenschap door het vakge-
bied in een internationaal perspectief te 
plaatsen. Breemhaar vertegenwoordigt de 
erfrechtelijke component en kennis uit de 
praktijk, terwijl Perrick bijzondere kennis 
en ervaring op het terrein van het inter-
nationale vennootschapsrecht borgt. Op 
19 oktober 2012 houdt Steven Perrick zijn 
oratie; op 19 april 2013 zal Willem Breem-
haar zijn oratie uitspreken. 

Nieuw in de collectie
Donateurs en vrienden van de Notariële 
Stichting hebben het afgelopen halfjaar 
de Stichting bedacht met diverse giften. 
(Oud-)notarissen uit het hele land ruim-
den hun bibliotheek op. Zij schonken be-
langrijke boeken en tijdschriften aan de 
Stichting. Deze zullen worden opgenomen 
in de bibliotheek. 
Bijzonder is ook de gift, die de Stichting 
uit het Gooi mocht ontvangen. Uit het 
voormalige notariskantoor te Bussum van 
S. Scheffelaar Klots (notaris van 1892-
1927) en zijn zoon en opvolger P. Schef-

felaar Klots (notaris van 1927-1948), is een 
viertal gebrandschilderde glas-in-lood ra-
men afkomstig met voorstellingen uit de 
notariële praktijk. De koper van het pand 
heeft geheel belangeloos deze ramen ge-
schonken aan de Stichting. De glazen zijn 
gesigneerd door de Limburgse glazenier 
Joep Nicolas (1897-1972) en 1930 geda-
teerd. Zij zullen worden gereinigd en na-
der worden onderzocht. Wordt vervolgd!
Het bestuur van de Stichting is bijzonder 
verheugd over de vele schenkingen en 
dankt de gulle gevers.

Willem Breemhaar

 Steven Perrick

Volg de Stichting nu op Twitter
De Stichting is sinds kort actief op diverse sociale media. Zowel op Facebook als  
Linkedin is een account aangemaakt. Donateurs worden uitgenodigd om te linken en/of 
vrienden te worden met de Conservator Notariële Stichting  Daarnaast wordt ook twitter 
ingezet om donateurs en belangstellenden te informeren over onderwijs, bibliotheek en 
schenkingen. Volg ons: @NotarieleSt en u weet het stichtingsnieuws als eerste!

Onderscheiding voor Guus Stille
Op 12 mei 2012 ontving prof. mr. A.L.G.A. 
(Guus) Stille, tot vorig jaar bijzonder hoog-
leraar Huwelijksvermogens- en erfrecht 
aan de Universiteit van Amsterdam, de 
Orde van Verdienste van de Union Inter-
national du Notariat (www.uinl.org) wegens 
zijn verdiensten voor zowel het Nederland-
se als het buitenlandse notariaat. Prof. Stille 
is een autoriteit op o.a. het gebied van het 
personen- en familierecht, notarieel tucht-
recht en internationaal privaatrecht. De 
onderscheiding werd uitgereikt tijdens het 
congres van de Commission of European 
Affairs die dit jaar van 10 tot en met 12 mei 
in Amsterdam werd gehouden.

Guus Stille (links) ontving de 
onderscheiding uit handen van Jean-Paul 

Decorps, president van de UINL.

Vakantie
De Stichting is gesloten van 6 tot en met 19 augustus 2012.

Daan Meijer



 Van de vijf jaarclubgenoten die u spontaan in herin-
nering schieten, is er minstens één die zijn financiële 
zaken regelde bij Niehoff Werning & Kooij. 

Logisch, want Niehoff Werning & Kooij is een onaf-
hankelijke bemiddelaar die volledig is gespecialiseerd in 
ondermeer verzekeringen die zijn toegespitst op het 
notariaat. Ongeacht of het gaat om arbeidsongeschiktheid, 
beroepsaansprakelijkheid, pensioen of personeel. We 
kennen uw beroep en weten waar de valkuilen zitten. 

Als u wilt weten wat onze specialisatie voor u kan 
betekenen, kunt u natuurlijk wat jaarclubgenoten bellen. 
Maar het is nog efficiënter als u 033-4641340 belt voor 
een vrijblijvende afspraak.

Kijk ook op www.nwk.nl
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