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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 waardevolle huizen en hun interieur. Zij doet dit sinds
1918 door verwerving van bijzondere monumenten, die na restauratie worden verhuurd. Eenmaal
verworven huizen worden nooit meer verkocht.
Het bezit van de Vereniging omvat 394 huizen,
waaronder diverse topstukken van architectuur
met een onvervangbare waarde. De Vereniging
telt ongeveer 4.000 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).

Toegang tot de cultuurhistorische collectie van de Stichting

Een belangrijk deel van de cultuur
historische collectie van de Stichting tot
Bevordering der Notariële Wetenschap is
ook online te bewonderen.
Surf naar www.notarielestichting.nl.
Klik vervolgens in de bovenste balk op
Collectie en in het submenu op Cultuur
historische catalogus. Met de zoekfunctie
van het programma kunt u verder neuzen
in de schatkamer van de Stichting.

Foto uit 1943 van de leden der ‘Vereeniging der Notarissen te Haarlem’ en de directeur
van het Notarishuis; fotograaf onbekend.
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Ten Geleide

I

In uw handen is ons halfjaarlijks mededelingenblad Ponder. Met gepaste trots
kan ik u mededelen, dat onze uitgave
De notaris in woord en beeld. De cultuurhistorische collectie van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap zeer
goed wordt ontvangen. En niet alleen
in Nederland! Ook in België, Frankrijk
en Duitsland zijn notarissen enthousiast over het werk van Liesbeth van der
Marck, Marianne Eisma en hun kompanen. Voor donateurs van de Stichting geldt tot 1 november een aantrekkelijke korting. Het werk, beter gezegd
het standaardwerk, over ’onze’ collectie zou in elke wachtkamer een plekje
moeten krijgen. En ik weet eigenlijk
geen beter afstudeercadeau voor de
jongste lichtingen kandidaat-notarissen. Zo ziet iedereen hoe diepgeworteld de notariële traditie in Nederland
is. Bestellen is voor u zeer eenvoudig:
een mailtje naar de Stichting volstaat.
Het bestuur is ook trots op de bibliotheek van de Stichting. Onze bibliothecarissen, Hein Ultee en Ruud van den
Berg, zijn zeer actief met het optimaliseren en toegankelijk maken van deze
andere Stichtingscollectie. Hein Ultee
doet de hedendaagse bibliotheek; Ruud
van den Berg de antiquarische. Sinds
een jaar beschrijft Ruud voor Ponder
een onbekend pareltje uit die boekerij.
Op de website van de Stichting komen
steeds meer titels online te staan. Wilt
u de bibliotheek bezoeken? U bent van
dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00
en 17.00 uur van harte welkom. Er is
wifi en er is koffie. Heeft u een suggestie voor de bibliotheek? U kunt ons altijd mailen: info@notarielestichting.nl.
Dan het postacademisch onderwijs,
dat inmiddels al bijna 20 jaar door de
Stichting wordt verzorgd. Per jaar zijn
er tussen de 20 en 25 lezingen, alleen
toegankelijk voor onze donateurs en
studenten notarieel recht. De docenten, die wij hiervoor aantrekken, zijn
zowel in de praktijk als in het wetenschappelijk onderwijs vertrouwd met
het verduidelijken van de vele juridische vraagstukken. Dat wordt door
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Inklapbare lezenaar

de deelnemers aan het onderwijs zeer
gewaardeerd. Dat maken wij op uit de
enquêtes, die elke week worden gehouden. We gaan daar dus mee door. Maar
we sluiten niet de ogen voor nieuwe
ontwikkelingen. Het bestuur is samen
met het bureau van de Stichting bezig
om hieraan invulling te geven. Er is bijvoorbeeld contact gezocht met diverse
specialistenverenigingen, die wellicht
ook de Stichting als onderwijsinstelling zullen erkennen. En het onderwijs
op afstand, dat we een paar keer hebben georganiseerd, is goed bevallen.
De deelnemer hoeft niet meer de deur
uit om het onderwijs te volgen. Daarnaast gaan we dit najaar voor de tweede keer onderwijs aanbieden op locatie.
Op 25 september zal Erwin Roelofs in
kerkje Blauwkapel te Utrecht doceren
over grensoverschrijdende herstructureringen. Zie hiervoor pag. 8 van deze
Ponder en de brochure. Andere locaties
worden momenteel bestudeerd. Maar
het onderwijs in onze kapel zal altijd
een belangrijk deel van het programma
zijn, want in die unieke setting kunnen
de deelnemers behalve onderwijs volgen ook netwerken en de jongste literatuur inzien.

Er staat veel te gebeuren in notarieel
Nederland. In de afgelopen maanden
heb ik met mijn medebestuurders diverse gesprekken gevoerd over de taken en specialisaties van het notariaat.
Want er zijn allerlei ontwikkelingen
gaande, die in de komende tijd meer
van de (kandidaat-)notaris zullen vragen. Omdat de Notariële Stichting
haar taak vanuit wetenschappelijk oogpunt beziet is de Stichting een goede
partner om mee te denken en invulling te geven aan de vele initiatieven
die momenteel voor het notariaat worden ontwikkeld. Samen met de Raad
van Toezicht, waarin onder andere alle
hoogleraren Notarieel recht zitting
hebben, zal het bestuur een open oor
hebben voor de nieuwe tijd. Ik hoop u
daarover in een komend nummer van
Ponder nader te informeren.
Ik wens u mede namens mijn medebestuurders en de medewerkers van het
bureau een mooie zomer en graag zie
ik u bij een van onze eerstkomende onderwijsactiviteiten.
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
voorzitter

De notariële akte in
de schappen van de supermarkt

E

Een vooruitziende blik kon de
tekenaar niet worden ontzegd:
al in 1997 werd gespeeld met
de gedachte aan de verkoop van
notariële ‘producten’ via commerciële kanalen.
Nu in 2014 is met het aanbieden
van testamenten en samenlevingscontracten via de HEMA
het thema actueler dan ooit. De
vraag of ook via anderen dan
notarissen diensten kunnen
worden aangeboden die traditioneel bij de notaris horen - en
onder welke voorwaarden dan
- ligt thans voor aan de tuchtrechter. Niet omdat de KNB
per definitie tegen het aanbieden van diensten via het internet zou zijn, maar om te kijken
binnen welke grenzen nieuwe
initiatieven moeten blijven wil
aan de wettelijke waarborgen
recht worden gedaan. Natuurlijk realiseert de KNB zich dat
de toekomst doordrenkt zal zijn
van digitale initiatieven. Van
een toenemende zelfwerkzaamheid van de cliënt en van het
aanbieden van informatie op
ook andere dan de traditionele
manieren. Maar tegelijkertijd is
het de taak van de KNB er voor
te waken dat die initiatieven niet
tornen aan zaken als geheimhouding, zorgplicht, informatieplicht en onafhankelijkheid.
En om met die duidelijkheid
aan het notariaat een handvat
te geven bij het ontwikkelen
van innovaties. Of de tuchtuitspraak ruimte zal geven aan akten in het winkelschap waag ik
overigens te betwijfelen, maar
ja, zeg nooit nooit.
Nora van Oostrom-Streep

Floris Tilanus (Almelo, 1966) studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in 1992. Sindsdien is hij
als freelancer werkzaam als grafisch ontwerper en illustrator. Deze tekening, eerder verschenen in
het Advocatenblad van 1997, heeft hij begin 2014 gedoneerd aan de Notariële Stichting.
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Het gehuil van de horde
Pitlo’s kritiek op het Nieuw B.W.

H

Het is nog steeds een populaire persiflage. De Amsterdamse
hoogleraar Notariaat en burgerlijk recht Adriaan Pitlo (19011987) in bed met het oude Burgerlijk Wetboek dicht tegen
zich aangedrukt. De boodschap is helder. De Leidse rechtsgeleerde Huib Drion vergeleek Pitlo’s houding tegenover het
Nieuw B.W. in de jaren vijftig en zestig met het kind dat
geen afstand wilde doen van zijn verweerde, maar vertrouwde troetelbeer.
Pitlo’s kritiek verklaren vanuit een bekrompen behoudzucht getuigt echter van een vertroebelde blik op het denken van de Amsterdamse hoogleraar. Een modern geredigeerd wetboek naar de meest recente rechtspraak, vrij van
anachronismen en overbodige herhalingen had Pitlo’s volle
instemming. Omdat Pitlo zijn kritiek heeft verspreid over
verschillende opstellen,
zijn helaas voornamelijk
de cultuurpessimistische
kanttekeningen in de herinnering achtergebleven.1
Een korte geschiedenis
van Pitlo’s kritiek op het
Nieuw B.W. lijkt daarom
op zijn plaats.

Prof. mr. A. Pitlo

Enkele opmerkingen over
Pitlo’s cultuur- en rechtsfilosofie dienen daarvoor
ter inleiding. De rechtsfilosoof Jan Glastra van
Loon beschouwde dit
denken al als de voedingsbodem van Pitlo’s kritiek.
Een terechte observatie,
maar om andere redenen
dan de Leidse rechtsfiloof
aandroeg. Zeker, Pitlo
stak zijn liefde voor het
oude Europa niet onder
stoelen of banken, integendeel. Een conservatief
in de strikte zin van het
woord was hij echter niet.

De geschiedenis had ons volgens hem de relativiteit van het
heden leren kennen. Voor sommigen ging de beschaving
ten onder, waar voor anderen de dageraad aanbrak. ‘Ortega
y Gasset zag die opstand der horden ook niet alleen negatief, dat moet u niet denken, hij zei alleen: ‘Ik hoor er niet
meer bij’2. Pitlo onderschreef dat ten volle: ‘Je kon dan ook
wel langs de zee gaan wandelen en klagen, dat de vloed opkomt.’ Geïnspireerd door cultuurfilosofen Oswald Spengler
en Nikolaj Berdjajew zag hij de geschiedenis als slinger van
de klok. Periodes van neergang en vooruitgang wisselden elkaar in grove curven af. De Franse rechtsfilosofen Jean Cruet en René Savatier leerden hem dat ook het recht zich in
een voortdurende slinger bevond. Als de homo moralis veranderde, moest de juridische werkelijkheid zich nu eenmaal
aanpassen.
Daarmee komen we op Pitlo’s eerste bezwaar: het starre legisme waar het ontwerp-B.W. mee werd getooid. ‘Zolang de
bestaande verdwazing heerst, leven wij in een klimaat, dat
gevaren voor onze cultuur inhoudt.’3 Het gehuil van de horde moest wat dat betreft niet via dogmatische leerstellingen
worden vereeuwigd. Wie zich voor altijd houdt aan de min
of meer toevallige woorden van een wettekst, kon zonder
moeite tot maatschappelijk paradoxale resultaten komen.
Het scherpst zag Pitlo dit verbeeld in de ondergang van de
Inca’s. Uit de over-georganiseerdheid van deze beschaving,
‘die de persoonlijke energie lam legt’, verklaarde Pitlo dat Pizarro met zijn tweehonderd soldaten een groot rijk met tien-

1	Ook Pitlo’s ‘Enige bezwaren tegen de huidige vernieuwing van ons burgerlijk wetboek.’ Voordracht gehouden in 1961 voor congres Faculteitsverenigingen biedt
geen volledig overzicht van zijn bezwaren. Dit artikel is geschreven met kennis van Pitlo’s gehele oeuvre. Het portretteren van de grote lijn was daarbij het doel.
Detailkritiek is daarom niet opgenomen.
2	A. Pitlo, College Pitlo, (Arnhem 1983) 113
3	A. Pitlo, Verdedig Themis. Rede ter gelegenheid van de 332ste dies natalis van de Universiteit van Amsterdam (Haarlem, 1964) 6
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duizenden krijgers had kunnen veroveren.
was rijper geworden, het egoïsme
De codificator was volgens hem als de dichter die de proble- afgelegd; een altruïstische maatmatiek nooit ‘in het hart zou treffen’4. Het recht diende daar- schappelijke
levenshouding
om te worden gekneed door de interpretator. Steun vond hij aangenomen. De vraag die
daarin bij Portalis, een van de vormgevers van de Code civil, hoogleraar burgerlijk recht
die in zijn beroemde Discours al had betoogd dat de alweten- aan de Vrije Universiteit,
de wetgever niet bestond. Dat dit in de praktijk betekende prof. Anne Anema in
dat de rechter en niet de wetgever het recht inhoud moest 1904 in zijn oratie De
geven, moesten we nu eenmaal accepteren. Montesquieu’s positie van het privaatrecht
trias politica was een vergissing.
in onzen tijd stelde: of
Deze visie is aanwezig in Pitlo’s gehele werk, maar komt het de wetgever in een zich
prominentst naar voren in zijn magnum opus, Evolutie in het van kapitalisme naar soprivaatrecht. In dit expliciete pleidooi tegen het Nieuw B.W. cialisme bewegende wewordt duidelijk dat Pitlo stevig stond op de schouders van reld de grote codificator zou
gezaghebbende juristen. Pitlo was dan ook geen oorspron- spelen, dan wel het bij incikelijk denker, maar eerder een intellectuele omnivoor. Het dentele regelingen zou laten,
Zakhorloge van
is vooral het gedachtegoed van zijn leermeesters Scholten, achtte Pitlo actueler dan ooit.
Adriaan Pitlo
Eggens, Hijmans en Bregstein dat hij aangepast aan de actu- Zijn suggestie: eens moest de
aliteit propageerde. Dat was zijn alfa en omega. Niet het l’art wetgever tot een nieuwe oppour l’art der begrips- en systeemvorming moest het laatste bouw overgaan ‘voor de vermolmde vormen onder de spanwoord hebben, maar het maatschappelijk nut.
ning van nieuwe inhoud bezwijken’. Pitlo’s voorstel was de
Naast het starre legisme hekelde Pitlo daarom het perfecti- aandacht te verleggen naar een Europees B.W. waarin losonisme dat uit het Nieuw B.W.
se wetten en dwarsdoorsneopsteeg. Hij beschouwde het als
den de boventoon voerden.
werk van studeerkamergeleerHet privaatrecht moest daarden, meer als leerboek dan wet.
bij worden onttroond en niet
Tot zijn spijt zag hij een verhoals mal worden gebruikt. Prelen lust hen die geen deel van
cies het tegendeel van waar
het geheime genootschap der
het Nieuw B.W. heen koersjuristen uitmaakten te imponete. Het idee van Drion dat de
ren. Het was niet meer dan een
Fransen zouden zeggen: ‘in
ijdel spel der intellectualiteit.5
Nederland hebben ze nou iets
De inwerkingtreding van dit
gedaan, daar zetten we onze
labyrint ‘waarin geen Ariadne
Code voor opzij’, deed hij af
zich bevindt om de draad te bieals een dwaze gedachte geden’ zou wat dat betreft slechts
tuigend van een enorme zelfeen schok in de rechtsbedeling
overschatting.
teweegbrengen. Het kon in de
Niet alleen vanuit dit opzicht
studeerkamer wel waar zijn,
achtte Pitlo het werk aan een
maar dogmatisch fraaier benieuw B.W. tijdverspilling. In
Ex libris A. Pitlo
tekende niet beter. Pitlo was
lijn met zijn cultuurfilosofie
echter zeker geen tegenstander
kon er pas worden gecodifivan gedegen juridisch onderceerd als een nieuwe sociale
zoek. Hij beaamde de woorden van Bregstein dat het pure orde was opgestaan. Ware codificatie was niet mogelijk in
winst zou zijn als het Nieuw B.W. voltooid werd. Het zou al- een veranderende wereld, alleen in een veranderde. Daar was
leen nooit moeten worden ingevoerd.
in de tweede helft van de twintigste eeuw geen sprake van.
Het Nieuw B.W. erkende deze verandering volgens Pitlo wel,
Het derde bezwaar van Pitlo richtte zich op de vraag of het maar anticipeerde er niet op. Pitlo streed dan ook niet tegen
wetboek van de toekomst er niet geheel anders moest uit- vernieuwing, maar tegen het ontwerp, wetende dat het recht
zien. De erfenis van de Code brokkelde af: ‘Dat waren be- geen ereteken diende te zijn voor wat eens was. Daarmee
ginselen uit het liberale tijdperk. En ideologieën verande- was het voor Pitlo een gemiste kans dat de grote codificator
ren.’6 De samenleving stuurde volgens Pitlo in de richting Meijers, ‘als meest wetende rechtshistoricus’, de laatste jaren
van een meer sociaal-economisch recht. De recente nadruk van zijn leven niet had besteed aan het schrijven van de grote
op de billijkheid en goede trouw in de rechtspraak lieten rechtshistorische synthese.
volgens Pitlo zien dat het maatschappelijk behoren een dominante rol speelde in de moderne wereld. De samenleving Niels Graaf

4 A. Pitlo, Evolutie in het Privaatrecht (Haarlem 1968) 120.
5	A. Pitlo, ‘Figuratief - Non-figuratief, legisme- vrije rechtsvinding’, in: Pitlo en de Muzen. Bundel opstellen van de hand van Prof. mr. A. Pitlo, jurist en kunstminnaar,
hem aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, 37; Pitlo, Evolutie in het Privaatrecht 7, 8.
6	Pitlo, College Pitlo, 112.
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PAO NADER TOEGELICHT

PAO notaris en criminele zaken
Komt een boef bij de notaris
De notaris als criminaliteitsbestrijder. De maatschappij heeft er hoge verwachtingen
van, maar het is nogal een opgave. Want hoe herken je dubieuze zaken, hoe te beslissen in twijfelgevallen, wat als de geheimhoudingsplicht in de knel komt? Prof. Boudewijn
Waaijer wijdt er in september een cursus aan.

W

Wat er op het spel kan staan, toont de
vastgoedfraudezaak Klimop. Niet alleen werd de betrokken notaris door de
tuchtrechter uit het ambt gezet, bovendien werd hij strafrechtelijk veroordeeld
tot een gevangenisstraf. Hoewel hij een
dossier had bijgehouden met zijn overwegingen waarom hij afzag van melding
van verdachte transacties en daarover
ook collegiaal overleg had gevoerd, toch
vond de rechter dat allemaal niet voldoende.
Een extreem voorbeeld, maar het laat
duidelijk zien dat de notaris in een lastig
parket kan komen bij twijfelachtige zaken die cliënten (in spe) aandragen. Zeker de laatste jaren. ‘Er waait een andere
maatschappelijke wind. Van de notaris
wordt een actievere houding gevraagd
bij de bestrijding van misstanden’, aldus
Boudewijn Waaijer, notaris bij Boekel De
Nerée en hoogleraar Notarieel recht aan
de UvA .
Strafrechtelijke consequenties zijn daarbij eerder in beeld dan vroeger, wat volgens Waaijer nog te weinig tot de notaris is doorgedrongen. ‘Zorgelijk is dat
de grens tussen onrechtmatig en straf-

rechtelijk handelen diffuser is geworden.
Het Openbaar Ministerie kijkt kritischer
naar het handelen van juridische professionals, zoals accountants en notarissen.
Voorheen moest je het wel heel bont hebben gemaakt wilde je strafrechtelijk worden aangepakt. Nu vraagt men zich sneller af: hoe kan het mis zijn gegaan terwijl
hij erbij was? Heeft hij het dan niet gefaciliteerd?’
Des te belangrijker is het om dubieuze
zaken tijdig te herkennen. ‘De notaris
moet weten wanneer hij zijn wenkbrauwen moet fronsen, want een fout is sneller gemaakt dan je beseft’, aldus Waaijer.
Er zijn nogal wat kwestieuze zaken die
langs kunnen komen. Zoals de recente
zaak van het echtpaar dat de huwelijkse
voorwaarden wilde wijzigen, om met het
oog op een naderend faillissement vermogen van de ene naar de andere echtgenoot over te hevelen. Met onroerendgoedtransacties moet de notaris bedacht
zijn op witwassen en fraude - neem het
oude vrouwtje dat is overgehaald om
haar huis voor een veel te lage prijs te
verkopen. Misbruik van ouderen is ook
bij testamenten een bekende valkuil.

Lang niet altijd zijn criminele handelingen direct te herkennen, cliënten kunnen immers informatie achterhouden.
En wat te doen bij twijfelgevallen? Leren
van de ongelukken van anderen is volgens Waaijer dé manier om te proberen
narigheid te voorkomen. Tijdens de cursus in september zullen dan ook tal van
praktijkvoorbeelden de revue passeren,
met een accent op belastingfraude en
paulianeus handelen.
‘Ontwikkel je breed, blijf maatschappelijk bij en scherp je bewustzijn dat een
ongeluk in een klein hoekje zit’, adviseert Waaijer. Daarbij staan een kritische
houding, om documenten verzoeken en
doorvragen voorop. Ook belangrijk: het
hele team inzetten. Medewerkers kunnen
in het aanlooptraject al heel wat eigenaardigheden signaleren, bijvoorbeeld dat
een cliënt verkeerde adresgegevens opgeeft. Voor wie in tweestrijd verkeert kan
collegiaal overleg met de vertrouwensnotaris soelaas bieden. En het is hoe dan
ook verstandig om aanpak en overwegingen nauwkeurig te boekstaven.
Soms valt een transactie niet onder de
Wwft, maar ziet de notaris toch reden
om een cliënt weg te sturen. Nog niet
zo vanzelfsprekend. Hij is immers ook
een ondernemer die het van zijn cliënten

Onderwijs in Utrecht!
Dit jaar biedt de Stichting ook onderwijs aan in Utrecht. Op een
unieke plek in Utrecht kunnen op 25 september donateurs de
lezing Grensoverschrijdende herstructureringen door mr. dr. E.R.
Roelofs bijwonen. In het kerkje Blauwkapel (uit 1451) zal het onder
wijs op de vertrouwde wijze u worden aangeboden. Alleen de locatie
is een andere. Het kerkje Blauwkapel ligt in de woonkern Fort Blauw
kapel in het noordoosten van de stad Utrecht. Het bezoekadres is:
Kapeldwarsweg 21, 3566 MK Utrecht. Het kerkje is gelegen dichtbij
de A27/afslag 31/Utrecht-Noord. Vlakbij het kerkje is plek voor vrij
parkeren. Het kerkje is ook met het openbaar vervoer te bereiken.
Wie zich opgeeft voor deze cursus ontvangt bij de bevestiging nog
een uitgebreide routebeschrijving.
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moet hebben. ‘Natuurlijk neem je afscheid als zij niet willen
handelen zoals het hoort, maar daarmee ben je dan ook omzet
kwijt’, zegt Waaijer. ‘Als notaris wordt van je verwacht dat je die
verlokking weerstaat. En je krijgt er van die afgewezen cliënten zeker geen pluim voor.’ Zo’n partij kan vervolgens elders
aankloppen, inmiddels in de wetenschap op welke elementen
een notaris aanslaat. Notaris twee ziet zich dan geconfronteerd
met wijs geworden cliënten. Zal hij de achtergronden voldoende kunnen doorgronden?
Geheimhouding zit in het DNA van de notaris, terwijl de maatschappij juist steeds meer transparantie vraagt. Voer voor dilemma’s. In het KNB-preadvies uit 2007 van P.C. van Es en
C.A. Kraan is dat aan de orde gekomen. Waaijer heeft er vijf
jaar geleden ook in zijn oratie op gewezen dat de beroepsgroep
te zeer focust op de geheimhoudingsplicht. ‘We hebben die te
veel als een absolutisme gezien, en dat heeft soms tot misbruik
geleid.’ Zo is het onder strikte voorwaarden prima dat aan fiscus of OM inzage kan worden gegeven in de geldstromen. Toch
blijft de geheimhoudingsplicht een wezenlijk onderdeel van het
vak, bepleit Waaijer. Met te veel transparantie komt de privacy
van het individu immers in de knel.
Het vak wordt er niet
eenvoudiger op. Zeker
eenmanspraktijken krijgen veel op hun bord.
Het is vaak al moeilijk
genoeg om het hoofd
boven water te houden. Dat impliceert in
het huidige klimaat lage
kosten en dus beperkte personele bezetting.
Waaijer: ‘Hoeveel kan
redelijkerwijs van deze

Prof. Boudewijn Waaijer

notaris gevraagd worden? En vergeet niet: met dit onderwerp
gaat hij geen cent verdienen. Prachtig als hij een expert in criminaliteitsbestrijding is, maar geen cliënt die specifiek daarvoor
wil betalen.’
Toch vindt Waaijer het herkennen van criminele zaken van levensbelang. ‘Niet alleen om het vak op peil te houden, maar ook
om de juiste cliënten te bedienen. Het belangrijkste is dat je jezelf recht in de ogen kunt blijven kijken.’
Lizanne Schipper

Programma postacademisch onderwijs najaar 2014
18 september 2014
25 september 2014

Prof. mr. B.C.M. Waaijer
Mr. dr. E.R. Roelofs

Notaris en criminaliteitsbestrijding
Grensoverschrijdende herstructureringen

Deze cursus vindt niet plaats in Amsterdam, maar in kerkje Blauwkapel, Kapeldwarsweg 21, 3566 MK Utrecht (zie kader op pagina 8).

2 oktober 2014
7 oktober 2014
9 oktober 2014
30 oktober 2014
6 november 2014
13 november 2014
20 november 2014
26 november 2014
27 november 2014
11 december 2014

Mr. E.C. Timmer
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
Prof. mr. J.H.M. van Erp en dr. B. Akkermans
Prof. mr. S. Perrick
Prof. mr. A.J.M. Nuytinck
Prof. dr. R.N.G van der Paardt
Mr. T.C. Hoogwout en mr. W. Verstijnen
Prof. mr. W.D. Kolkman
Mr. dr. I. Visser en prof. mr. A.W. Jongbloed
Mr. J. Vos en mr. B.H.J. Roes

Actualiteiten bestuur en toezicht bij rechtspersonen
Actualiteiten Notarieel Tuchtrecht
Europese erfopvolging
Zaaksvervanging, in het bijzonder in de notariële praktijk
Actualiteiten personen- en familierecht
Actualiteiten in de BTW en overdrachtsbelasting
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de successiewet
Vereffening van (negatieve) nalatenschappen
Executieveilingen en de Vormerkung
Actualiteiten Kadaster

De lezingen vinden plaats in het gebouw van de Stichting, Van Eeghenstraat 222 te Amsterdam, behalve de lezing van 25 september.
Deze zal worden verzorgd in het kerkje Blauwkapel te Utrecht. Alle lezingen beginnen om 13.30 en zijn om 17.00 uur afgelopen. Het
complete overzicht van de lezingencyclus komend voorjaar staat in bijgaande brochure en op de website: www.notarielestichting.nl.
Opgave voor één of meer cursussen kan via de website of via inschrijfkaart.
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Geschonken aan de
Notariële Stichting:
Rubricque des notes et contrats
Op 1 november 2013 werd onder de titel ‘De notaris in woord en beeld’ in het auditorium van de Notariële Stichting te Amsterdam een prestigieus boekwerk gepresenteerd.
Daarmee werd recht gedaan aan de indrukwekkende collectie ‘notarialia’ die sedert
de oprichting van de Stichting in 1951 werd aangelegd en onder de goede zorg
van de successieve conservatoren werd beheerd. Als voorzitter van de Redactieraad die de totstandkoming van het catalogiserend boek mocht begeleiden, werd bij de presentatie door ondergetekende de gelegenheid
aangegrepen om een meer dan 30 jaar in zijn bezit zijnde manuscript eerder aangetroffen ergens in Zuid-Frankrijk op een vlooienmarkt - aan
de Notariële Stichting ten behoeve van haar verzameling aan te bieden.

H

Het manuscript, gevat in een perkamenten omslag, kan worden gezien als een in de Zuid-Franse stad Béziers tegen het
einde van de 16de eeuw aangelegd notarieel register, dat nadien ten kantore van de plaatselijke notaris Antoine Massip
voor intern gebruik werd bijgehouden. Massip functioneerde ter stede als ‘notaire royal’ (koninklijk notaris) vanaf circa
1590 tot in 1632. Op de omslag is het manuscript betiteld
als ‘Rubricque des notes et contrats’. Het register telde oorspronkelijk 478 folio’s, doch de folio’s 1 – 85 ontbreken en
het manuscript opent thans dan ook met folio 86 recto (mei
1598) en eindigt met folio 478 verso (augustus 1632).

Bij de dienst der ‘Archives départmentales de l’Hérault (départment 34)’ is betreffende het oude notariaat in het departement in de jaren 1974 - 1998 een ‘répertoire numérique’
geredigeerd door D. Neirinck en M-C Pont. Ter inleiding
van hun betoog over de departementale notariële archiefbestanden is door de samenstellers onder meer opgemerkt
dat de staat van de diverse oud-notariële archieven dikwijls
zeer te wensen overliet. Zij omvatten de periode lopend van
1482 tot 1716. Slechts een klein deel ervan kon uiteindelijk
nog worden gered en gereconstrueerd.
Wat de archivalia van het te Béziers gevestigde notariskantoor van Antoine Massip betreft, bevat de departementale inventarisatie een slechts schamel geheel van diens nog
voorhanden archivalia, zijnde 26 stuks ‘restanten’. Van elk
van deze stukken (registers, cahiers, minuutakten of losse
vellen) is aangegeven uit welke boekenrijen, archiefinstellingen, antiquariaten e.d. de stukken afkomstig waren. Ook is
vermeld welke archivalia zich in slechte of zeer slechte staat
bevonden. De eerstgenoemde aanwinst in deze inventarisatie is gedateerd: ‘3 mars – 4 décembre 1593’ en gecodeerd als
2 E 97/158. De code verwijst voor de verkrijging van deze
aanwinst in juli 1978 door de departementale archiefdienst
naar M. Grimaldi, destijds antiquaar in het even ten noordoosten van Béziers gelegen stadje Pézenas. Over de aard of
inhoud van deze aanwinst voor de archiefdienst zijn door de
samenstellers in 1978 geen verdere gegevens vermeld. Als
laatste van de 26 geïnventariseerde items wordt gewag gemaakt van een op 30 september 1612 daterende inventaris
van roerende zaken, documenten en titels, voorheen toebehorend aan Francois de Tuffet, heer van Taraux en Popian,
kanunnik en voorzanger van de kathedraal St.-Nazaire te
Béziers. De inventaris werd opgemaakt bij de aanvaarding
van testamentaire makingen ten behoeve van onder meer de
kathedrale kerk. In 1992 werd deze inventaris door M. Gri-
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Ton Gehlen (links) en Fons Stollenwerck

maldi overgegeven
aan diens collega M.
Granier, antiquaar
te Valros, die deze
boedelbeschrijving
op zijn beurt in 1996
doorgaf aan de ‘Archives départementales de l’Hérault’ (code
2 E 97/231).
Het onderhavige manuscript van Massip dat uiteindelijk van
een ‘marché aux puces’ in de ‘wijde wereld’ en daarna nu in
de collectie van de Notariële Stichting in Amsterdam belandde, geeft vanaf de maand mei 1598 tot aan het einde
van Massips notariële carrière in augustus 1632 een goed
beeld van het protocollenbestand dat in die ruim vierendertig jaren op het notariskantoor werd gepasseerd. Voor wat
het eerste volle kalenderjaar 1599 betrof, bedroeg het totaal
aantal gepasseerde akten 140, in het volgende jaar liep het
aantal op tot 191, in 1610 tot 393 en in 1620 tot niet minder
dan 505. Daarna volgde een daling van het aantal akten dat
in 1630 nog slechts 201 bedroeg.
Van ieder der in het manuscript genoemde akten werd voor
elk kalenderjaar een drietal kolommen ingericht waarin werden opgenomen: de naam of namen van de comparerende
partij(en), het volgnummer van de akte in het desbetreffende jaar en een summiere aanduiding van de materieelrech-

telijk inhoud van de
in de akten gerelateerde rechtshandelingen. In dezen komen veelvuldig voor
allerlei vermogensrechtelijke contracten als overeenkomsten van verkoop
en koop, ruilingen,
schuldbekentenissen,
geldleningen op rente, leerling-contracten, huwelijksvoorwaarden en testamenten alsmede ook procuraties ad lites,
compromissen, attestaties en andere geschriften in al dan
niet litigieuze zaken. Al deze optekeningen in het manuscript werden ontleend aan het ten kantore aangehouden zogeheten notariële ‘liber’ dan wel aan de aldaar bijgehouden
‘liasse’.
Duidelijk moge zijn dat het in de collectie van de Stichting
thans berustende manuscript heel wat interessante informatie verschaft over een Zuid-Frans notarieel stadskantoor uit
‘les pays de droit écrit’ op het einde van de 16de en de eerste
drie decennia van de 17de eeuw. De ten kantore aangelegde
Rubricque des notes et contrats’ mag worden beschouwd als
een waardevolle aanvulling op hetgeen over Massips notariële praktijk bekend was.
A.Fl. Gehlen
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Een decennium nieuw erfrecht
onder redactie van Stichting LNSC Nijmegen

Ars Notariatus

Deze uitgave in de serie Ars Notariatus vormt een verslag van het Landelijk Notarieel
Studentencongres (LNSC) dat op donderdag 18 april 2013 in Nijmegen plaatsvond.
Begin 2003 werd na een vijftig jaar durende discussie het nieuwe erfrecht geïntroduceerd.
De discussie stond met name in het teken van de positie van de langstlevende
echtgenoot. Onder het oude recht werd in uiterste wilsbeschikkingen veelvuldig gebruik
gemaakt van de ouderlijke boedelverdeling. Bij de wetswijziging is gekozen voor de
wettelijke verdeling.
Daarnaast werd onder meer de legitieme portie gedegradeerd tot een geldvordering.
Tien jaar later leek het ons een goed moment om op de ingrijpende wetswijziging terug
te kijken, maar zeker ook vooruit te blikken. Het thema van het congres luidde dan ook:
‘Een decennium nieuw erfrecht’.
Deel:

156

ISBN:

9789013123203

Verschijningsdatum:

27 februari 2014

Aantal pagina’s:

80

Prijs:

€ 29,-

Huwelijk en vermogen
In deze geïllustreerde studie staan achttiende-eeuwse doopsgezinden in de stad
Groningen centraal. Auteur onderzoekt in het bijzonder de afspraken die aanstaande
echtgenoten maakten om de langstlevende echtgenoot verzorgd achter te laten.
Deze afspraken waren van groot praktisch belang, omdat de dood nooit ver weg was.
Niet eerder werd op systematische wijze sociaaleconomische geschiedschrijving
gecombineerd met kennis en toepassing van het toenmalige recht in de praktijk.
Zo besteedt hij onder meer veel aandacht aan de rol van bezittingen zoals boeken,
huisraad, kleding en woonhuizen. Het onderzoek toont verrassende dwarsverbanden
die de juridische zorg voor de langstlevende echtgenoot in vroeger tijden weer tot leven
brengen.

shop.kluwer.nl
in onze shop bestelt u zonder verzendkosten

Auteur:

mr. drs. M.R. Kremer

Deel:

155

ISBN:

9789013120714

Verschijningsdatum:

16 december 2013

Aantal pagina’s:

690

Prijs:

€ 110,-

Ars Notariatus
‘De overheidsonderneming.
Overheidsinvloed in kapitaal
vennootschappen nader beschouwd’
ISBN 9789013120615

D

Ars Notariatus: 154
Aantal pagina’s: 470
Verschijningsdatum: 15 november 2013

De laatste jaren zijn de opvattingen
over de invloed van de overheid in
kapitaalvennootschappen via (mede)
vennootschapsrechtelijke constructies
veranderd. Aan het begin van mijn
onderzoek was de consensus nog dat
overheidsinvloed via het privaatrechtelijke kader zo veel mogelijk moest
worden afgebouwd. Een voorbeeld
hiervan was de mijns inziens voorbarige afschaffing van de figuur van de
commissaris van overheidswege bij de
wijziging van de structuurregeling. De
visie op de rol van de overheid voor de
behartiging van publieke belangen is
echter mede naar aanleiding van de financiële crisis veranderd. Het publieke
aandeelhouderschap wordt steeds actiever en gedetailleerder door de overheid ingevuld. Publiek aandeelhouderschap wordt meer en meer erkend
als waardevolle aanvulling op wet- en
regelgeving om publieke belangen te
waarborgen. Het biedt de overheid namelijk een instrument om via het privaatrecht te sturen op een flexibele
wijze die de bestaande regelgeving niet
biedt.
Met mijn promotieonderzoek wilde ik
in kaart brengen wat in het geldende
vennootschapsrechtelijke kader, met
inachtneming van bestuursrechtelijke
en Europeesrechtelijke regels, de mogelijkheden zijn om overheidsinvloed
in kapitaalvennootschappen, zoals de
NS, vorm te geven. Ondernemingen
kunnen diensten verrichten die van publiek belang zijn. De operationele verantwoordelijkheid voor deze diensten
behoort primair tot de taak van deze
ondernemingen zelf, maar de overheid
kan invloed in deze ondernemingen
wenselijk achten om het publieke belang te waarborgen. Niet de ‘wat’ vraag
(welke belangen moeten door de overheid worden behartigd?), maar de ‘hoe’
vraag (op welke wijze worden de belan-

Op initiatief van de Stichting is de serie Ars Notariatus in 1952
opgezet en aanvankelijk in eigen beheer uitgegeven. Thans
verzorgt Kluwer Juridische Uitgevers de serie in samenwerking
met de Stichting. Een abonnement op de gehele serie is mogelijk
en levert een korting op van 20%.
De redactie van Ponder vraagt auteurs van recente Ars Notariatusdelen te beschrijven hoe hun boek is ontstaan, wat de opzet
ervan is.

gen, waarvoor de overheid de politieke
eindverantwoordelijkheid heeft aanvaard, behartigd en wie draagt hiervoor de operationele eindverantwoordelijkheid?) staat daarbij centraal.
Er bestaat een spanningsveld wanneer
de overheid invloed uitoefent in overheidsondernemingen. Dit komt mede
doordat de overheidsonderneming een
eigen rechtspersoonlijkheid heeft met
een doelstelling die kan afwijken van
het publieke belang. Ik heb onderzocht
in hoeverre het vennootschapsrechtelijk kader in dergelijke gevallen voor
verbetering vatbaar is. In het onderzoek is de centrale vraag daarom of
een specifieke regeling in het Nederlandse rechtspersonenrecht voor de
privaatrechtelijke rechtsvorm van de
overheidsonderneming wenselijk is. In
het eerste hoofdstuk heb ik de overheidsonderneming gedefinieerd als een
private onderneming met een publiek
belang waarin de overheid mede door
middel van privaatrechtelijke bevoegdheden een overwegende mate van beleidsbepalende invloed uitoefent. Op
overheidsinvloed in overheidsondernemingen is een bijzonder samenstel van
bestuursrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en Europeesrechtelijke regels van toepassing. Deze gebieden
komen achtereenvolgens aan de orde.
Voorbeelden van deze overheidsondernemingen – de NS, Schiphol en
TenneT – worden als casestudies besproken. Ook wordt gekeken naar het
Duitse, Belgische, Franse en Engelse
vennootschapsrecht.
In mijn onderzoek heb ik – kort gezegd – geconcludeerd dat de huidige
Nederlandse vennootschapsrechtelijke
regeling niet volstaat om het publieke
belang binnen privaatrechtelijke ondernemingen afdoende te borgen. Bij
de naamloze vennootschap ligt de nadruk te veel op andere aspecten dan

het publiek belang. Vaak is dit
publieke doel niet
eens in de doelbeschrijving opgenomen. Daardoor is
het moeilijk voor
de overheid om
met een dergelijke
privaatrechtelijke
onderneming een
publiek belang te
Jelle Nijland
waarborgen. Door
het creëren van
een bijzondere governancestructuur
voor de zogenoemde overheidsonderneming zou de behartiging van het publieke belang effectiever worden zodat
deze niet ondergesneeuwd raakt binnen de private onderneming. In plaats
van het scheppen van een bijzondere
positie voor de overheid die afwijkt
van de basisregeling zoals neergelegd
in Boek 2 BW, kan de publieke taak
worden behartigd door het publieke
belang steviger te verankeren in het
vennootschapsrechtelijk kader van de
privaatrechtelijk vormgegeven onderneming. Hiertoe moet het publieke
belang worden meegenomen in de statutaire doelstelling en de naamgeving
van de vennootschap. Het desbetreffende publieke belang fungeert dan als
scharnierpunt tussen overheid en onderneming. Mede om de herkenbaarheid van overheidsondernemingen en
de legitimiteit van overheidsinvloed
in deze ondernemingen te vergroten,
wordt wijziging van Boek 2 BW aanbevolen teneinde een eigen rechtsfiguur
voor overheidsondernemingen te maken. Het onderzoek mondt aldus uit
in de aanbeveling een modificatie van
de nv rechtsvorm te creëren, de zogenoemde ‘Publieke naamloze vennootschap’ (PNV).
Jelle Nijland
juli 2014
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Het signet van de notaris (33)
Noord-Brabant

Johannes Leydecker

Johannes Baldewini
de Bynderen

Het gebied van de provincie Noord-Brabant lag vrijwel geheel binnen het oude bisdom Luik, behalve het
land van Heusden en Altena, maar dat gebied is ook pas
sinds 1806 Brabants, voordien hoorde het bij het graafschap Holland en het bisdom Utrecht.
In het bisdom Luik was het notariaat strakker geregeld
dan in Utrecht. Na het overlijden van een notaris gaf de
officiaal van het bisdom (president van het bisschoppelijke gerechtshof) dikwijls een andere notaris opdracht
om diens protocol over te nemen en daaruit zonodig
een grosse op te maken.
Voor het eerst gebeurt dat in 1367 wanneer Johannes
Leydecker, sinds 1347 notaris te ´s-Hertogenbosch, een
testament opmaakt. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat de testateur dan ook dood gaat, maar in dit geval stierf de notaris ongeveer tegelijktijd en dat was niet
de bedoeling. Want de erfgenamen wilden graag een
grosse van het testament hebben en dat kon de notaris niet meer doen. Daarom vroegen ze de officiaal van
Luik om een andere notaris aan te wijzen, die uit het
protocol van Johannes Leydecker de grosse kon opmaken. Dat gebeurde nog het zelfde jaar door notaris Johannes Baldewini de Bynderen. Van beide notarissen is
het signet overgeleverd.

Uit de talrijke soortgelijke situaties
kies ik voor de signetten van notaris Jordanus Anselmi Hannen te Oirschot, die in 1471 een testament opmaakt, maar vóór 1479 overleden is,
waarop de officiaal aan Jacobus Dormalen, eveneens notaris te Oirschot,
opdracht gaf uit Jordanus´ protocol
de grosse samen te stellen, hetgeen
hij in 1482 deed.
Alle vier notarissen waren geestelijke
( Jordanus Anselmi was priester) van
het bisdom Luik en keizerlijk notaris.

Jordanus Anselmi Hannen

Caspar van Heel
Bronnen: A. van den Bichelaer,
Het notariaat in Stad en Meijerij van ´s-Hertogenbosch (diss. VU Amsterdam 1998)
p. 192-199
J. Lijten, Het middeleeuwse openbare
notariaat, gezien vanuit Oirschot,
Best en Veldhoven, in Campinia
17e jaargang nr. 66, 1987, p. 103-105

Jacobus Dormalen

Imponderabilia
Bestellen ‘De notaris in woord en beeld’
Het boek ‘De notaris in woord en beeld’ is verschenen in samenwerking met uitgeverij Waanders. Bij de Stichting
zijn vele reacties binnengekomen. Een kleine selectie:
“Met welk een prachtig boek hebben jullie de notaris in woord en beeld gebracht” Bibliotheekdirecteur
“Wat een prachtig boek hebben jullie vervaardigd, alle lof!” Oud-notaris
“Het is geen boek, het is een monument” Erenotaris (B)
“[…] het boek had voor mij in het Engels mogen verschijnen: dit is iets voor alle bibliotheken ter wereld.” Notaris
“C’est un ouvrage superbe qui contient une documentation extraordinaire. Tous les thèmes notariaux sont
illustrés. ” Directeur notarieel tijdschrift (F)
De uitgave is royaal uitgevoerd: groot formaat, 400 pagina’s dik met ruim 1.000 afbeeldingen in kleur en zwart-wit. In de winkel is
de prijs € 59,50. Tot 1 november 2014 geldt voor donateurs van de Notariële Stichting een aantrekkelijke ledenprijs. In plaats van
€ 59,50 betaalt men slechts € 45,00 per boek, incl. handlings- en verzendkosten.
Donateurs kunnen het boek bestellen via info@notarielestichting.nl. Het boek is niet af te halen bij de Stichting!

Vakantie
De Stichting is gesloten vanaf 28 juli tot en met 11 augustus 2014.
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ANTIQUARISCHE COLLECTIE ONLINE (III)

Koddige en
Ernstige Opschriften
op Luyffens, Wagens, Glazen, &c.

Een verborgen schat, zo kan de historische boekerij van de Notariële Stichting met recht
genoemd worden. Of beter gezegd, zo kòn deze genoemd worden, want de antiquarische

S

collectie wordt door de invoering in de online catalogus stukje bij beetje ontsloten. Reden
om in een serie de aandacht te richten op dit bijzondere deel van de Stichtingsbibliotheek.

Soms blijkt de collectie rijker dan gedacht. Bij de digitale ontsluiting van
de antiquarische bibliotheek worden
kleine parels aan de vergetelheid ontrukt. Jarenlang hebben deze boeken
onaangeroerd in de kast gestaan, en in
de schaduwcatalogus, oftewel de kaartenbak, zijn titels soms moeilijk terug
te vinden.
Een voorbeeld van zo’n “vergeten”
boek is Het Vierde Deeltje Der Koddige
en Ernstige Opschriften, Op Luyffens, Wagens, Glazen, &c. (Amsterdam: Jeroen
Jeroense, 1698). In de catalogus van
de cultuurhistorische collectie van de
Stichting, De notaris in woord en beeld,
wordt in hoofdstuk 12 van Marianne
Eisma, ‘Het straatsecretariaat. De Italiaanse schrijvertjes’, een citaat gegeven
(p. 317, afb. 2) uit deze bloemlezing.
Het citaat betreft een reclamebord van
een waarzegster, tevens publiek schrijver: ‘Hier in deze Gang, op een na ’t
leste huis, / Woont Nelletje Jacobs
van Nieuwersluis, / … / Sy schrijft
ook brieven en refereinen om gelt.’
Als vindplaats van het boek wordt het
Stadsarchief Amsterdam vermeld.

Maar ook in de antiquarische boekencollectie van de Stichting zijn de Koddige en Ernstige Opschriften te vinden, althans, als je weet waar te zoeken. Het
betreft hier een zogenoemde verzamelband, een boekband waarin verschillende titels zijn samengebonden.
Dat was in de zeventiende en achttiende eeuw heel gebruikelijk bij uitgeverboekverkopers: naast reeds ingebonden boeken verkochten zij stapels losse
vellen, die vervolgens geheel naar de
wens van de klant door de boekbinder werden gebonden en van een band
voorzien. In deze verzamelband zijn
de vier delen van de Koddige en Ernstige Opschriften samengebonden met een
soortgelijke bloemlezing van de hand
van Isaac vanden Berg, Het Gestoffeerde
Winkel en Luyfen Banquet … Koddig
Gerymt, voor de Winkeliers en Liefhebbers
te grabbel gegooyt (Amsterdam: Jacob van
Royen, 1693). En dat verklaart waarom
de Koddige en Ernstige Opschriften in de
kaartenbak zo slecht te vinden waren,
namelijk alleen voor wie zocht onder
de letter B. In de online catalogus is dit
probleem verdwenen: elke titel wordt
apart beschreven.
Isaac vanden Berg geeft per categorie
winkeliers vrijwel steeds tien opschriften. Na de opschriften ‘Voor Winkels
die Manden maken en verkoopen, alias
Mandemakers’, volgen de opschriften
‘Voor Advocaten Winkels’, ‘Procureurs
Winkels’, ‘Winkels der Notarisen’,
‘Makelaars Winkels’ en ‘Deurwaarders
Winkels’; daarna is het de beurt aan
‘Doctoren in de Medicijnen’. Vergeleken hiermee zijn de Opschriften, verzameld door Hieronymus Sweerts (16291696), een vrolijke janboel. In woord
èn beeld wordt een bloemlezing gegeven van dichtkunst van de straat, vaak
humoristisch en soms tamelijk obsceen
van aard. De eerste drie delen van
de Opschriften bevatten diverse afbeel
dingen, en hebben elk een verschil-

lende titelprent. Op de frontispice van
het eerste (zie afb.) en het derde deel
zien we een schrijver, met op de achtergrond een schilder, bezig met het aanbrengen van een luifelschrift.
In het derde deel Der Koddige en Ernstige Opschriften vinden we (op p. 1113) een aantal ‘Tweederhande Verklaringen op ’t Woord NOTARIUS. Geschreven
op een Lichtmisdag, … by smook en wyngelag’. Het eerste acrostichon of lettervers geeft een positief beeld van de beroepsgroep:
N
O
T
A
R
I
V
S

iemants verdriet.
precht aan allen.
rou voor ieder.
llemans vriend.
edelik middelaar.
nsteller goeds.
ertrouwt man.
ober beloont.

Een negatief beeld rijst daarentegen
op uit één van de letterverzen op het
woord PUBLICUS:
P
U
B
L
I
C
V
S

lockebeurs.
itzuiper.
etweter.
ikkebroer.
achtenduivel.
ale vink.
alsch vertaalder.
avonds zat.

Een ‘plokkebeurs’ plukt of plundert
de beurs, en een ‘uitzuiper’ berooft
iemand van zijn geld en goed. Een ‘likkebroer’ is een liefhebber van likken,
dus van eten en vooral drinken. Een
‘jachteduivel’ of duiveljager is een ruziemaker. En ‘kalevink’ of ‘kaalvink’ is
een verachtelijke term voor een arme
praalhans (een snoever) of schraalhans
(een gierigaard). Dat u het weet!
Ruud van den Berg
juli 2014
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Slimme start...
Als je een vliegende start wilt maken, is het goed te weten dat je
verzekeringen op orde zijn. Met Niehoff Werning & Kooij sta je er
niet alleen voor. Prettig, want er komen nogal wat zaken op starters
af. Van ondernemingsplan tot beroepsaansprakelijkheids- en
arbeidsongeschiktheidsverzekering: samen zorgen we voor een
passende oplossing. Met onze kennis van het notariaat helpen
we al ruim 35 jaar starters op weg. Vraag daarom ons starterspakket voor het notariaat aan.
Zekerheid is dichterbij dan je denkt.
www.nwk.nl
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