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Unster, een soort evenaar met
aan de ene zijde een haak en aan
de andere een gewicht dat men
af- en aanschuift, balans met ongelijke armen.

Schenken of nalaten aan een cultureel doel
Woont uw cliënt in een bijzonder
monumentaal pand?

Spui 6, Edam
Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
Telefoon 020 521 06 30

Website www.hendrickdekeyser.nl
E-mail info@hendrickdekeyser.nl
ABN-AMRO 41.18.40.207
ING 48718

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).

C

O

L

O

F

O

N

Ponder:
Halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot
Bevordering der Notariële Wetenschap,
Van Eeghenstraat 222, 1071 GM Amsterdam
Telefoon: 020 675 6479
E-mail algemeen: info@notarielestichting.nl
E-mail redactiesecretaris:
inesvangasselt@notarielestichting.nl
Website: www.notarielestichting.nl
ING-rekeningnummer: NL41 INGB 0000 5547 04
Redactie:
W. Bosse, notaris te Amsterdam
B. Duinkerken, rechtshistoricus, oud-notaris te
’s-Gravenhage
Daan Meijer, conservator Notariële Stichting
V.A.E.M. Meijers, notaris te Den Haag, docent
Universiteit Leiden
Redactiesecretaris:
Inés M. van Gasselt
Lay-out/productie:
FVM’Design, Francien van Maasdijk

Donateurs hebben toegang tot de
cultuurhistorische selectie van de Stichting

Foto’s:
omslag		 : Anne Roos
pag. 2, 3, 4, 6, 7, 18, 19 : Anne Roos
pag. 5		 : Monique Kooijmans
pag. 8 		 : www.kranten.kb.nl
pag. 9 		 : Tjebbe Visser
pag. 10 		 : ontwerp Loed Stolte,
www.flickr.com/photos/
tudelft/4748813574
pag. 11 		 : Hendrik Ploeger
pag. 12, 13, 15 		 : Wikimedia Commons
pag. 14 		 : www.rugusavay.com
De publicatie is mede mogelijk gemaakt door:
Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam,
Kluwer Juridische Uitgevers te Deventer, Niehoff
Werning & Kooij te Soest

Surf naar www.notarielestichting.nl.
Klik vervolgens in de bovenste balk op
Collectie en in het submenu op Cultuur
historische catalogus. Log in met uw
persoonlijk nummer (dat bestaat uit vijf
cijfers) en het wachtwoord, te vinden op
het adrese tiket van de Ponderenvelop.
Geen etiket meer? Of problemen met
inloggen?
Mail naar info@notarielestichting.nl.

Il segretario popolare (de secretaris van het volk), anonieme pentekening met gouache,
omstreeks 1800.

Aan dit nummer werkten mee:
Ruud van den Berg, rechtshistoricus en bibliotheekmedewerker Notariële Stichting
Carinne Elion-Valter, schrijfster van een proefschrift over
recht en literatuur
Caspar van Heel, rechtshistoricus, van 1974 tot 2006
werkzaam als provinciaal archiefinspecteur in Overijssel
Marcel Kremer, docent Vrije Universiteit en Universiteit
van Amsterdam
Daan Meijer, conservator Notariële Stichting
Lizanne Schipper, freelance journalist
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, voorzitter Notariële
Stichting, oud-notaris, bijzonder hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, Raadsheer Hof Den Haag
Tjebbe Visser, gepensioneerd civiel ingenieur Rijkswaterstaat
Niek van Wijk, oud-notaris te Wassenaar en raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag

Ten Geleide

4

A.H.N. Stollenwerck

De Notaris in woord en beeld

5

Daan Meijer

Moduleren met Pitlo:
de samenhang tussen kunst en recht

6

Carinne Elion-Valter

Een notarieel drama

8

Tjebbe Visser

PAO nader toegelicht

10

Lizanne Schipper

Adam Smith: De rol van de onpartijdige
toeschouwer in de markt

12

Niek van Wijk

Ars Notariatus

17

Marcel Kremer

Het signet van de notaris (32)

18

Caspar van Heel

Imponderabilia

18

Daan Meijer

Antiquarische collectie online (II)

19

Ruud van den Berg

Notaris worstelt met verouderd vastgoedrecht

Huwelijk en vermogen

Oeffenschoole der Beamptschryvers / Notarissen

Op de cover van Ponder 35:
vurenhouten notarisloketkast uit
ca. 1650.
Het kabinet is afkomstig uit een
notariskantoor te Makkum en
is in bruikleen gegeven door
Stichting het Fries Museum.

ISSN: 1385-7428
december 2013

3

Ten Geleide

De notaris
in woord en beeld

M

Met de presentatie van De notaris in
woord en beeld op 1 november 2013 (Allerheiligen) in het gebouw van de Notariële Stichting is een tijdperk afgesloten. Met het werkelijk wonderschone
boek hebben de samenstellers en eindredacteuren Liesbeth van der Marck
en Marianne Eisma een standaardwerk
het licht doen zien. Generaties notarissen, (kunst-)historici, cultuursociologen, etc. zullen de beschrijving van
onze cultuurhistorische collectie gebruiken voor onderzoek. Generaties
juristen zullen met veel plezier kunnen lezen over de (eigen-)aardigheden
van het notariaat. Mede namens mijn
medebestuurders kan ik vrijelijk de gevleugelde woorden van de vader van
Dik Trom nazeggen: “Het is een bijzonder kind, en dat is-ie”.

Het bestuur van de Notariële Stichting
wil op deze plaats stilstaan bij het team,
dat De notaris in woord en beeld heeft gerealiseerd.. De samenstelling en eindredactie was in handen van mr. Liesbeth van der Marck, tussen 1982 en
2011 conservator van de Stichting, en
kunsthistorica drs. Marianne Eisma,
die zich jarenlang heeft ingezet om de
collectie van de Stichting te ontsluiten.
Marianne’s bijdragen in de Ponder-rubriek Verlijden, verleed, verleden gaven de meest onverwachte inzichten.
De dames werden bijgestaan door een
zeer deskundige redactieraad: voorzitter was prof. mr. Ton Gehlen; de overige leden prof. mr. Paul Nève, prof.
mr. drs. Sebastiaan Roes en dr. Ben
Duinkerken. Daarnaast zijn deskundigen van dichtbij en veraf gehaald: dr.
Annette de Vries, mr. Caspar van Heel,
drs. Hans Piena, mr. Jan G. Stuurman
en prof. mr. Aart van Velten schreven
elk een essay. Behalve dat het boek een
prachtig leesboek is, is het ook een
heerlijk kijkboek. Dankzij de vele foto’s, die vrijwel zonder uitzondering
door drs. Anne Roos zijn gemaakt; en
dankzij de vormgeving door Monique
Smulders.
Tijdens de presentatie op 1 november j.l. is het eerste exemplaar aangeboden aan mr. W.J.M. Davids, thans
4
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voorzitter van de Restitutiecommissie
en voormalig president van de Hoge
Raad der Nederlanden. Ongeveer vijftig jaar geleden bezocht hij als lid van
de Nijmeegse Notariële studentenvereniging Nota Bene, onder leiding van
prof. mr. E.A.A. Luijten voor het eerst
de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Reeds toen was hij
al geïmponeerd door de collectie, die
door Stichtingsoprichter prof. mr. Pitlo werd getoond. Het kloeke boek dat
hij deze middag ontving zullen zijn indrukken van toen bevestigen.
Het tweede en derde exemplaar waren voor prof. mr. M.J.A. van Mourik en mr. F. Wilmink, voorzitter van
de KNB. Zij ontvingen het boek vanwege de jarenlange band tussen ‘hun’
en ‘onze’ organisaties. Martin Jan van
Mourik ontving De notaris in woord en
beeld om twee redenen. Omdat hij onlangs afscheid heeft genomen als voorzitter van de redactie van het WPNR;
en omdat het dit najaar 25 jaar geleden
is dat de Stichting en het WPNR (op de
achterkant van een leeg sigarendoosje)
zijn overeengekomen dat de Stichting
een eigen rubriek voor praktijkartikelen in het blad kreeg. Een grote groep
auteurs, grotendeels uit de notariële praktijk, is in die 25 jaar bereid ge-

weest om jaarlijks (geheel vrijwillig!)
een actueel en kort artikel voor de rubriek te schrijven. Zowel het bestuur
van de Stichting als de redactie van het
WPNR is hen hier dankbaar voor!
En nu is het boek beschikbaar voor allen, die het notariaat en de Stichting
een warm hart toedragen. Ik kan u het
schitterend uitgevoerde boek van harte aanbevelen. Donateurs kunnen het
boek bestellen door een e-mail te sturen naar info@notarielestichting.nl.
Voor hen is de prijs (incl. handlingskosten): € 45,00. Niet-donateurs kunnen het boek à € 59,50 bestellen via de
boekwinkel. Degene die nog meer informatie over het boek wil, verwijs ik
naar de lovende recensie van prof.dr.
C.M. Cappon in WPNR 2013/6997.
Het bestuur van de Notariële Stichting
dankt iedereen, die heeft bijgedragen
aan de totstandkoming van De notaris
in woord en beeld.
Namens mijn medebestuursleden, de
conservator en alle medewerkers van
de Stichting wens ik u en de uwen goede feestdagen toe en een voorspoedig
2014. Wellicht dat we u in 2014 op de
Stichting mogen begroeten!
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
voorzitter

Ruim 80 personen waren bij de presentatie van
De notaris in woord en beeld aanwezig

Liesbeth van der Marck sprak over de zwakheden
van de notaris: geld, drank en vrouwen

Marianne Eisma sprak over de waardevolle en triviale
voorwerpen van de collectie

Stichtingsvoorzitter Fons Stollenwerck overhandigde
het eerste exemplaar aan Willibrord Davids

O

Sebastiaan Roes, lid van de
redactie, hield een referaat
over het aanzien van de
notaris

Op 1 november 2013 verscheen De notaris in woord en beeld:
een bijzondere uitgave over de bijzondere cultuurhistorische collectie van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap te Amsterdam. Diverse sprekers, waaronder de samenstellers en eindredacteuren mr. E.M. van der
Marck en drs. M. Eisma, hielden een korte inleiding. Het
eerste exemplaar is vervolgens door Stichtingsvoorzitter
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck aangeboden aan mr. W.J.M.
Davids, voorzitter Restitutiecommissie en voormalig president Hoge Raad.
In veertien hoofdstukken wordt de unieke collectie (ruim
1.000 voorwerpen) van de Stichting beschreven. En in veer-

tien essays behandelen deskundigen bekende en onbekende
facetten van het notariaatsambt. De volgende auteurs hebben een of meer bijdragen aan het boek geleverd: Ben Duinkerken, Marianne Eisma, Ton Gehlen, Caspar van Heel,
Liesbeth van der Marck, Paul Nève, Hans Piena, Sebastiaan
Roes, Jan G. Stuurman, Aart van Velten en Annette de Vries.
Daarnaast zijn vrijwel alle foto’s gemaakt door Anne Roos.
Het ontwerp is van Monique Smulders. Zie de rubriek Imponderabilia voor de wijze van bestellen van het boek.
Daan Meijer
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Moduleren met Pitlo:
de samenhang tussen
kunst en recht

O

Op 15 november 1974 nam prof. mr. A. Pitlo afscheid van
de UvA, waar hij van 1945 tot 1972 als hoogleraar aan verbonden was geweest. Na zijn afscheid hield hij zich met andere dingen bezig dan het recht dat nimmer iets was waarin
hij “zich verzopen” had.1 Getuigenis van die veelzijdige belangstelling is de lezing die hij in 1975 hield voor de Belgische Academie van Wetenschappen: Figuratief en non-figuratief, legisme en vrije rechtsvinding.2 Hij schetst daarin
de historische samenhang tussen opvattingen over kunst en
rechtsvinding en de dialectische ontwikkeling waaraan deze
ontwikkeling onderworpen is. Eerst de lezing, daarna enige
reflectie.
De slingerbeweging van kunst, wetenschap en recht
Aan het einde van de
19e eeuw maakte de
ku nstbeschouw i ng
zich los van de wens
tot het imiteren van
de waarneembare werkelijkheid: het moest
gaan om het schilderen van het wezen der
dingen dat achter de
dingen schuil gaat. In
de opvattingen over
rechterlijke rechtsvinding was eenzelfde
kentering te bespeuren. De rechter werd
zich bewust dat hij
geen zuivere tekstvertolker was, maar
rechtsvinder.3 De geschiedenis van opvattingen over kunst en
recht ziet Pitlo echter
onderworpen aan een
slingerbeweging.
Prof. mr. A. Pitlo

1	Joggli Meihuizen, Sans égards, Prof. mr. A. Pitlo en zijn conflicten met Jood
se juristen (Boom 2007), p. 84, (Pitlo citerend)
2	A. Pitlo, ‘Figuratief-nonfiguratief Legisme-vrije rechtsvinding’ (1975) XXXVII
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van België
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Hoe construeerde Pitlo deze samenhang? Voor de kunst
geldt volgens hem: “Op elk classicisme volgt een maniërisme, op elk maniërisme een classicisme.” De wetenschap
volgt de weg van “de illusie der objectiviteit naar de erkenning van het onontkoombare der subjectiviteit en dan terug.” Wat voor de kunstenaar de zichtbare werkelijkheid is,
is voor de jurist de wet. Legistische juristen vereenzelvigen
de tekst met de wet. Voor de hantering door de jurist van de
wettekst geldt dat hij “met het keerpunt dat na het impressionisme optrad (…) de wending (…) doormaakte (…) van
interpretatie naar vinding, van legisme, van de bouche de la
loi naar de werkwijze van de jurist die weet, dat elk rechtsoordeel recht schept.”4 Ook de jurist ging op zoek “naar een
werkelijkheid, die ligt achter het voor de zintuigen waarneembare.”5
Welke verklaring gaf Pitlo voor deze parallelle overgang?
Voor wat de kunstenaar betreft, verwijst hij naar de in de
Romantiek opgekomen oriëntatie op “het gemoedsleven” in
plaats van op het zintuiglijk waarneembare onder invloed
van het rationalisme. Voor het recht lag de oorzaak bij het
ontstaan van het besef de werkelijkheid niet in woorden kan
worden weergegeven. Rechtspreken is een “uit-vinding,”
een ontdekking.6 Het legisme kwam tegemoet aan de behoefte aan houvast. De uitspraken van non-figuratieve kunstenaars zijn dan ook eenvoudig vertaalbaar naar de rechtsvinding. De jurist mag de tekst “nooit met het geven van een
rechtsoordeel verwarren,” zo vertaalt hij de uitspraak van
Paul Klee dat de schilder de natuur niet met het schilderen
mag verwarren. Schilderen en recht spreken zijn een zelfstandig product van de geest. Naar Léger: “alleen de geest
schept vorm.” 7 Anders dan deze schrijvende kunstenaars,
licht de rechter zijn uitspraken zelden toe. De materie leent
er zich niet voor. De juristen vormen een afgescheiden kaste, maar moeten wel reageren op de maatschappij. De waarde van de maatschappij gaat uiteindelijk voor de waarheid
van wetenschap. Op onbegrip vanuit het publiek over onbegrijpelijke kunst volgt een herleving van het figuratieve.
Op onvrede vanuit samenleving over de onvoorspelbaarheid van rechterlijk oordeel volgt een herleving van strikte
wetsuitleg, zoals Pitlo die overigens ook waarnam in 1975.
3	‘rechtsvormer,’ zouden we tegenwoordig zeggen, maar Pitlo gebruikt expres
de term ‘vinden,’ zie hieronder.
4 (voor alle citaten tot nu toe): Ibid., p. 6
5 Ibid., p. 7
6 Ibid., p. 17
7 Ibid.,p. 15 en 16

We kunnen op verschillende wijzen deze rede bekijken. Aan
de ene kant trekt Pitlo de lijnen van vergelijking wel heel
breed (wat hij ook erkende). Aan de andere kant liggen er
elementen in verscholen die licht werpen op Pitlo’s houding
tegenover juridische kwesties, elementen die vragen om nader onderzoek naar de filosofie die Pitlo hanteerde.

het economisch model van de rationele homo economicus. Met
zijn pleidooi voor een wijsgerige propedeuse10 anticipeerde
hij op huidige interdisciplinaire universitaire opleidingen.
Daarnaast valt zijn aandacht voor het creatieve en dynamische aspect van het recht op. Rechtspreken is een ‘uit-vinding’ van het wezen der wet. Het recht in potentie realiseert
zich in de telkens hernieuwde formulering ervan.

Verruiming, verruiming, verruiming 8
Pitlo lijkt de toehoorder mee te voeren op een tocht per
Uit deze lezing komt naar voren dat die kunst van het uitvlot over de brede stroom van de cultuurgeschiedenis.
vindend oordelen volgens Pitlo vaak het werk is van grote
‘Kijk,’ wijst hij om de zoveel meter zijn toehoorders op de
geesten, kunstenaars, rechters en denkers. Over de wetgeoevers waaraan zij vlot voorbijglijden. ‘Hetgeen
ver had hij lage verwachtingen.11 Daarmee plaatst
hij het subjectieve inzicht wel in een wat eendaar gebeurt, hangt met elkaar samen.’ Bij
zame positie. Oordelen vanuit een eennadere beschouwing ligt het vlot echter
zame positie vergroot het risico op de
stil en schildert hij hetzelfde uitzicht
invloed van persoonlijke likes & disin telkens andere kleuren. Met andelikes. In het licht van Pitlo’s persoonre woorden: Pitlo herformuleert in
lijke antipathieën valt er op die videze lezing telkens dezelfde stelsie van de eenzame wijze geest wel
ling die ongeveer gelijkluidend is
wat af te dingen. Verder is Pitlo’s
aan de titel van zijn rede. Hij moverwijzing naar het wezen van het
duleert erop, zoals hij ook de ontrecht achter het recht vanuit de hewikkeling van kunst en recht zag
dendaagse visie op rechtsvinding
als een modulatie van een eeuwiniet altijd even herkenbaar. Oordege dialectiek. Feiten en het waarom
len (en wetgeving) worden gezien als
en waardoor blijven daarmee buiten
in hoge mate een kwestie van praktisch
beeld. Zijn stelling is daarmee nauweredeneren en een woekering met
lijks te bekritiseren en nodigt
lastig overzienbare situaties waarniet zo uit tot verder denken. Dat
Gedenkpenning, ontworpen door Geurt Brinkgreve,
van elk onderdeel het andere bedoet uiteindelijk wel afbreuk aan
ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Pitlo.
ïnvloedt. Interpretatie staat ook
zijn stelling dat er breder gekeniet meer gelijk met letterlijke inken moet worden naar het recht.
terpretatie van de wet. De rechWant waar is in deze rede, maar
ter beschikt over een scala van interpretatiemethoden, doet
ook elders in zijn werk, aandacht voor de bestudering van
aan gevalsvergelijking, zet rechtsbeginselen en vuistregels
andere perspectieven die van de mentaliteitsgeschiedenis
in en weegt af. Het rechterlijk oordeel wordt nadrukkelijker
op de verhouding rechter-wetgever? Waar die inkadering in
als een betoog gezien. Theoretisch heeft een sociaal-wetende rechtsstaat, de link naar rechtsfilosofie en politieke theschappelijke benadering veld gewonnen, waarbij het recht
orie, het verband met historische gebeurtenissen? De codivoortkomt uit het handelen van partijen, hun onderlinge
ficaties, bijvoorbeeld, waren niet enkel een gevolg van het
verwachtingen en impliciete spelregels. En inmiddels wint
rationalisme, maar ook van de opstand tegen rechterlijke
ook een interdisciplinaire en empirische studie van het priwillekeur (in het Ancien Régime) en de rechtsonzekerheid.
vaatrecht veld.12
Codificatie geeft houvast, inderdaad. Dat gebrek aan aandacht voor de politieke en maatschappelijke dimensie komt
Pitlo liep op deze tendens vooruit met zijn frequente verwijook naar voren bij Pitlo’s visie op de kunstontwikkeling.
zingen naar veranderde maatschappelijke omstandigheden.
Een esthetische opvatting is deels een interpretatietheorie
Maar tegelijkertijd bleven die verwijzingen ook wel wat almet betrekking tot de werkelijkheid. Maar kunst wordt ook
gemeen. Verder toonde hij in ieder geval bij het doceren oog
beïnvloed door de geschiedenis, problemen met de vorm,
voor het belang van overtuigingskracht en redenaarskunst.
invloeden van elders, verzet tegen de invloed van de voorgangers etc. De uitvinding van de fotografie en WO I beïnHet kan heel goed zijn dat Pitlo’s ‘wezen van het recht’ zovloedden de gang naar abstractie.
gezegd in potentie zo’n interactionistische en retorische visie op het recht en het rechterlijk oordeel inhield. Maar als
Geest der wet of maatschappelijk handelen?
gezegd had hij het na 1975 wel zo’n beetje gehad met de
Aan de andere kant brengt Pitlo bij al dit moduleren op
rechtswetenschap en zo miste hij de belangrijke publicaties
zijn ‘modulatieve’ grondstelling wel een aantal argumenten
die na die jaren uitkwamen.
naar voren die in zijn tijd nog niet zo gebruikelijk waren.
Zijn verzet tegen de ‘efficiency’ 9 vinden we vandaag terug
Carinne Elion-Valter
in het verzet tegen prestatienormen en indicatiecijfers en
8	A. Pitlo, Ars Notariatus (oratie UvA 1945) (H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1945),
p. 10
9	A. Pitlo, Verdedig Themis, rede 332e dies natalis UvA (H.D. Tjeenk Willink &
Zoon 1964), p. 8
10 Ibid., p. 12

11	A. Pitlo, College Pitlo (Gouda Quint 1983) De wetgever verschijnt nog wel
eens in de gedaante van ambtenaren, maar de argwaan tegenover de bedrieglijke zekerheid van het algemene vertoont ook invloed van Paul Scholten.
12 Vgl. WPNR 2011, 6912 over Law and bewegingen, waaronder civilologie
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Een notarieel drama
Op 1 oktober 1874 veroordeelt het Provinciaal Gerechtshof in
Leeuwarden de 42-jarige kandidaat-notaris Gurbe Reins Zijlstra
tot zes jaar tuchthuis. Wat was er gebeurd?

B

Begin 1873 was in Drachten de rustend notaris Gurbe Sipkes Zijlstra, 71 jaar oud, overleden. Zijlstra was notaris geweest in Akkrum en in Heeg en had zich in 1860 met zijn
vrouw Antje Lieuwema weer in zijn geboortedorp Drachten
gevestigd, waar Antje in 1868 kinderloos stierf. Twee jaar na
haar dood was Gurbe, een maand voor zijn 69ste verjaardag, opnieuw in het huwelijk getreden, nu met de 59-jarige
weduwe Jitske Linting, moeder van acht kinderen. Na zijn
overlijden in 1873 wordt van oud-notaris Gurbe S. Zijlstra
geen testament aangetroffen. Notaris Willem van Blom te
Drachten maakt een inventaris van de nalatenschap, waarmee hij in februari 1873 drie dagen bezig is. Het moet een
aanzienlijk vermogen geweest zijn. Bij het opmaken van de
inventaris zijn meerdere erfgenamen aanwezig. Eén van hen
is een zoon van Gurbes oudste broer Rein Sipkes Zijlstra,
goud- en zilversmid en houder van een bank van lening te
Drachten. Diens zoon, neef dus van de oud-notaris, heet
ook Gurbe Zijlstra, maar heeft als patroniem Reins.

In de inventaris worden schuldpapieren aangetroffen volgens welke neef Gurbe R. van zijn oom Gurbe S. Zijlstra
fl. 9.000 heeft geleend. Wanneer de overige erfgenamen er
op aandringen dat Gurbe R. zijn schuld voldoet, weigert hij
te betalen omdat hem, naar zijn zeggen, door zijn oom de
leningen zijn kwijtgescholden. Bij de arrondissementsrechtbank te Heerenveen wordt een geding aangespannen door
weduwe Jitske. Neef Gurbe toont ter zitting op 29 december
1873 een reepje briefpapier van 12,4 cm. x 2,4 cm. waarop in
zijn eigen handschrift staat geschreven:
‘Neef G.R. Zijlstra strekt deze tot voorloopig bewijs van kwijtschelding zijner schuld. Dragten, 14 December 1872’, en daaronder de
handtekening van zijn oom G.S. Zijlstra. Behandeling van
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Foto van de hoofdingang van het
“Huis van Opsluiting en Tuchtiging” te Leeuwarden
waar Gurbe R. Zijlstra zijn straf doorbracht.

de zaak wordt gedurende het hele jaar 1874 uitgesteld in afwachting van een strafzaak die in Leeuwarden aanhangig is
gemaakt.

Nadat de straf volledig is uitgezeten beginnen Gurbe en
Sjoukje in Leeuwarden een kruidenierszaak. Ze krijgen er
nog een zoon, maar weldra gaat het huwelijk te gronde. Gurbe vertrekt naar Amsterdam. Zijn beroep aldaar wordt in
1883 aangeduid als ‘zaakwaarnemer’. Zijn verzoek om rehabilitatie resulteert, op advies van de Hoge Raad die het
goede gedrag van de veroordeelde in aanmerking neemt, in
februari 1888 in een KB van Koning Willem III, waarbij
aan Gurbe R. Zijlstra ‘ontheffing wordt verleend van de smet van
eerloosheid en al de gevolgen van die, welke kunnen geacht worden alsnog op hem te rusten krachtens het gewezen arrest’. Hij woont dan
op kamers bij de gescheiden Friese winkelierster Anna Jager
in de Jonge Roelensteeg 13 te Amsterdam. Hij overlijdt op
25 januari 1917, 84 jaar oud, en wordt begraven op de begraafplaats “Huis te Vraag” aan de Rijnsburgstraat te Amsterdam.

Op 25 juli 1874 is namelijk in een Buitengewoon Politieblad
een oproep van de Officier van Justitie te Heerenveen geplaatst tot opsporing en aanhouding van Gurbe R. Zijlstra.
De volgende dag wordt hij in de trein van Heerenveen naar
Leeuwarden gearresteerd.

Neef Gurbe R. Zijlstra is sinds 1867 kandidaat-notaris en
daarbij ‘veenbaas’. We komen zijn naam tegen in talloze notariële transacties. Hij heeft een vertrouwensrelatie met zijn
oom, misschien heeft die hem wel opgeleid. Oom Gurbe
en zijn tweede echtgenote Jitske machtigen neef Gurbe bijvoorbeeld om hen op 2 januari 1873 te vertegenwoordigen
bij de veiling van twee van hun woonhuizen te Drachten.
Van de opbrengst is de ene helft bestemd voor Jitske en de
andere helft voor de acht kinderen uit haar eerste huwelijk.
Drie weken later overlijdt oom Gurbe. Neef Gurbe is dan
40 jaar oud, getrouwd met Sjoukje Duursma en vader van
zeven kinderen. Tijdens de inventarisatie van de bezittingen
van zijn oom vertegenwoordigt hij drie kinderen van wijlen
zijn tante Bondina Nieboer - Zijlstra, de jongste zuster van
de overledene. Eén van die drie kinderen is notaris W.H.
Nieboer te Hengelo.

In het Jaarboekje van het Notarisambt 1874 – 1875, opgenomen
in de bibliotheek van de Notariële Stichting, is naam G.R. Zijlstra
in de lijst van kandidaat-notarissen met potlood doorgehaald
en erachter staat gedetineerd geschreven.

Arrest van het Provinciaal Gerechtshof in Friesland.

OP 26 september 1874 verscheen in Dagblad
De Standaard een verslag van de rechtszaak.

Het Provinciaal Gerechtshof in Leeuwarden onderzoekt
nauwkeurig de beschuldiging van valsheid in geschrifte en
raadpleegt daarbij grafologisch deskundigen om de authenticiteit van de ‘kwijtschelding’ te beoordelen. Notaris Willem van Blom getuigt dat ten tijde van de inventarisatie van
de nalatenschap door de beschuldigde niets is gezegd over
een kwijtschelding en dat daarover geen schriftelijke aantekening is gevonden. De erfgenamen van tante Bondina
getuigen dat Gurbe R. hen na de dood van zijn oom heeft
gevraagd zijn schuld in hun erfdeel over te nemen omdat hij
anders in financiële problemen zou komen. Zij hebben dat
geweigerd. Het Hof acht valsheid in geschrifte en misbruik
van het vervalste stuk bewezen en veroordeelt Gurbe R. op
1 oktober 1874 tot zes jaar tuchthuisstraf.
De veroordeelde gaat in cassatie, maar de Hoge Raad verwerpt zijn beroep. Ook een gratieverzoek wordt afgewezen.
In het Jaarboekje van het Notarisambt 1874 – 1875, opgenomen in de bibliotheek van de Notariële Stichting, is zijn
naam in de lijst van kandidaat-notarissen met potlood doorgehaald.
Kort na het arrest van het Hof verkoopt Gurbe drie woonhuizen en vindt er nog een boelgoed van zijn bezittingen
plaats. Wellicht betaalt hij met de opbrengst alsnog zijn
schuld, want de civiele zaak in Heerenveen wordt in mei
1875 van de rol gehaald.

Zijn vrouw Sjoukje Duursma is na haar scheiding met de
jongste kinderen vertrokken naar Arnhem. Zij verhuist ettelijke keren en sterft in Rotterdam op 81-jarige leeftijd. Naar
aanleiding van haar lot schrijft haar jongere, ongetrouwde,
zuster Aaltje Duursma in haar aantekenboekje:
Leven der Vrouw.
Meest ontplooit gij uwe bla’ren
Stil in de schaduw van het vredig tehuis.
Toch zijn er dagen in ’t boek uwer jaren
Duurzaam gemerkt door een ster of een kruis.
Tjebbe Visser (achterkleinzoon van Gurbe S. Zijlstra)
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Notaris worstelt
met verouderd vastgoedrecht
Postacademisch onderwijs over bijzondere woningtypen

Sustainable Shell’ van Loed Stolte is winnaar van de ontwerpwedstrijd voor een waterwoning
in de Harnaschpolder Delft

Wonen op het water kan uit planologisch oogpunt een uitkomst zijn, maar juridisch
gezien een bron van verwarring. Ook op andere bijzondere woningtypen, zoals recreatiewoningen en woonwagens, lijkt het huidige vastgoedrecht niet berekend. Professor
Hendrik Ploeger geeft de notaris komend voorjaar enkele praktische handvatten.

A

Amsterdam krijgt een drijvende woonwijk, Schoonschip. De gemeente gaf in
oktober groen licht voor een kleine vijftig duurzame waterwoningen in het Johan van Hasseltkanaal aan de noordkant van het IJ. Vergelijkbare plannen
voor waterwoningen gaan al jaren terug. Zij bieden een eenvoudige oplossing
voor het probleem van overtollig water
in Nederland. Zo kunnen op overloopgebieden amfibische woningen worden
gebouwd. Op het moment dat de grond
onderloopt, komen de huizen los om te
drijven. Een stap verder zijn complete
drijvende appartementencomplexen.
Waterwonen is een mooie manier om
ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, vindt prof. mr Hendrik Ploeger, verbonden aan de TU Delft en de Vrije Uni-
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versiteit Amsterdam. Des te spijtiger dat
dergelijke projecten in de praktijk nogal
eens botsen met het traditionele vastgoedrecht. In het geval van waterwoningen en woonboten is er de terugkerende
discussie over de vraag of zij nu roerend
of onroerend zijn. Met alle gevolgen van
dien voor zaken als de financiering, overdrachtsbelasting, ozb en huurbescherming. ‘Hierover zijn diverse rechtszaken
gevoerd, en per geval wordt bekeken hoe
het zit. Een alomvattende visie ontbreekt
nog’, aldus Ploeger.

Gemiste kans
Die juridische onduidelijkheid geldt al
evenzeer voor een woonwagen of een recreatiewoning die is te verplaatsen: roerend of onroerend? Het oordeel kan per

zaak en binnen die zaak zelfs per instantie verschillen. Om alle onduidelijkheid
de wereld uit te helpen, zou er eigenlijk
één rechter moeten zijn die dit soort zaken beoordeelt, vindt Ploeger. ‘Dan zou
je met geschillen over de (on)roerende
status van een bouwsel bij een speciale
kamer terecht kunnen.’
Toekomstmuziek. Helaas, want juist in
de huidige onzekere woningmarkt zijn
zowel projectontwikkelaars als particuliere kopers gebaat bij duidelijkheid, aldus Ploeger. ‘Willen ontwikkelaars investeren in een project, dan zullen zij
eerst kopers moeten trekken. Als het dan
niet duidelijk is om wat voor eigendom
het nou eigenlijk gaat, wordt het lastig.’
Want het gaat niet alleen om het vertrouwen bij potentiële kopers, maar ook bij
de banken die voor de financiering moeten zorgen. ‘Een gemiste kans’, aldus
Ploeger.

Verwarring over eigendom
Complicerende factor is dat nationaal en
Europees recht niet op elkaar aansluiten.
Waar de nationale rechter inmiddels in
veel gevallen zal oordelen dat een woonboot een roerende zaak is, heeft het Europese Hof van Justitie vorig jaar in een
zaak over de btw-heffing juist geoordeeld
dat een woonboot onroerend is wanneer
zij aan één plaats is gebonden. Voor de
overdrachtsbelasting geldt echter weer
het nationale criterium. Bovendien zal bij
drijfwoningen voor het publiekrecht al
gauw sprake zijn van een bouwwerk, terwijl dit voor het civielrecht roerend blijft.
Bij recreatiewoningen op vaste bodem
speelt daarnaast de vraag wie nu eigenlijk de eigenaar is. Doorgaans wordt immers het huisje gekocht, maar de grond
gehuurd van de exploitant van het vakantiepark. Ploeger: ‘De regel is: het eigendom van de opstal volgt het eigendom
van de grond. Terwijl de huurder investeert in ‘zijn’ opstal, is hij juridisch dus
nog steeds geen eigenaar.’ Een situatie
die indruist tegen het gevoel van de huisjesbezitter.

Rol van de notaris
Het is aan de notaris in deze wirwar duidelijkheid te verschaffen. ‘Hij moet zelf een oordeel vormen op basis van de beschikbare jurisprudentie, zich afvragen: hoe zou de rechter dit zien?
Dat is niet altijd makkelijk’, aldus Ploeger.
In het geval van waterwoningen en woonboten willen notarissen voor de veiligheid nog wel eens adviseren om de financiering te splitsen: een hypotheekrecht op de ligplaats en een
scheepshypotheek voor de in het scheepsregister ingeschreven
drijvende woning. ‘Dat is een oplossing’, zegt Ploeger, ‘al zie je
ook hier een lacune in de wet. Formeel is de regeling in Boek
8 namelijk bedoeld voor commerciële vrachtschepen, niet voor
particuliere drijfwoningen.’
Er staat nogal wat op het spel, ook voor de notaris zelf. Hij is
immers hoofdelijk aansprakelijk voor de overdrachtsbelasting.
Maakt hij een verkeerde beoordeling – typeert hij een woning
bijvoorbeeld ten onrechte als ‘roerend’ -, dan kan het gebeuren
dat hij bij een geschil met de fiscus opdraait voor de boete. Alle
reden om tijdens de cursus van de Notariële Stichting volgend
voorjaar de praktische handvatten van Hendrik Ploeger aan te
grijpen, om cliënten optimaal te kunnen begeleiden bij deze
complexe materie.
Lizanne Schipper

Professor Hendrik Ploeger

Nieuwe visie op grondeigendom
Het burgerlijk recht bouwt op tweeduizend jaar traditie en gaat uit van eenvoudig grondeigendom. Alles wat met de grond verbonden is, valt onder dat
eigendom. Maar met nieuwe vormen van wonen boet de grond volgens professor Hendrik Ploeger aan belang in. ‘Moet die traditionele visie niet eens overboord? Ik zou ervoor willen pleiten in de wetgeving de ruimte of de functie van
de woning centraal te stellen. Bij eigendomszaken zou je dan primair kijken
naar de woning en secundair naar de grond. Dat betekent een omschakeling
in de grondboekhouding: voortaan zou je de rechten per woning registreren in
plaats van per perceel.’

Programma postacademisch onderwijs voorjaar 2014
Mr. dr. R.A. Wolf
Mr. P. Blokland en mr. M. Schoenmaker
Mr. R.E. Ronald Brinkman
Mr. W. Bosse
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
Mr. dr. M.R. Kremer
Mr. E.W.J. Ebben
Prof. mr. A.A. van Velten
Mr. A.N. Labohm
Prof. mr. N.C. van Oostrom-Streep
Prof. mr. H.D. Ploeger, mr. H. Bounjouh en mr. M. van der Veen

Kapitaalparticipatie zonder stemrecht in de BV
Actualiteiten Estate Planning
De algemene notariële volmacht in de praktijk
Actualiteiten Flex BV
Actualiteiten Notarieel Tuchtrecht
Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht
Actualiteiten erfrecht
Verdieping appartementsrecht
Alimentatierekenen voor notarissen
De erfdienstbaarheid
Onorthodoxe woonvormen: het duurzame alternatief

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.
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Adam Smith:
De rol van de onpartijdige
toeschouwer in de markt
Marktwerking leidt tot praktijken die het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat
en het bedrijfsleven kunnen ondermijnen en vergroot de spagaat tussen het ambt en
het ondernemerschap van de notaris.1 Marktwerking wordt niet alleen begrensd door
publiek belang en normen, maar vooral ook door moraal, zo leert Adam Smith ons.

I

In november 2009 organiseerde de Stichting
tot Bevordering der Notariële Wetenschap het
congres Marktwerking in het notariaat – droom of
nachtmerrie? Eén van de inleiders was Barbara
Baarsma, bijzonder hoogleraar Marktwerkingen mededingingseconomie aan de Universiteit
van Amsterdam. Volgens Baarsma is er maar
één grens aan marktwerking en dat is het publiek belang. Toen ik tijdens het debat erop wees
dat volgens Adam Smith ook (morele) normen
in acht dienen te worden genomen, antwoordde Baarsma dat Adam Smith veel had geschreven, maar niets over moraliteit en normen van
marktspelers.2 En dat meent niet alleen zij. De
meeste mainstream economen denken vooral in
termen van efficiency, rationaliteit en mathematische modellen.
De economen Milton Friedman en Alan Greenspan en de Amerikaans/Russische filosofe en
schrijfster Ayn Rand zijn representatief voor de
gangbare moderne economische wetenschap,
waarbij iedere moraal is uitgebannen. Economie is geen normatieve maar een positivistische wetenschap. Ieder mens moet de vrijheid
hebben om zijn hebzucht en eigen belangen
na te streven. Als het economische proces op
de markt mis loopt, corrigeert de onzichtbare
hand dat automatisch. Het mag merkwaardig
worden genoemd dat rationele positivisten geloven in dat mythische onzichtbare instrument.
Als auctor intellectualis van het huidige marktdenken wordt algemeen de ‘verlichte’ Schot
Adam Smith (1723-1790) beschouwd. Voor veel
1.	B.C.M. Waaijer: Verleiden om te verlijden: Het onmogelijke
tweespan van notarieel ambtenaar en vrij ondernemer. WPNR 12 oktober
2013 nummer 6990. Waaijer bespreekt hier ook het boeiende boek van
Michael Sandel: Niet alles is te koop, de morele grenzen van marktwerking.
Uitgeverij Ten Have, 2012.
2. Uitgave Ars Notariatus 143:
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Adam Smith (1723-1790)

Marktwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie, georganiseerd door de
Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, samenvatting van de
discussie door mr. Maike Vredevoogd, blz. 87.
Terzijde zij opgemerkt dat H.C.F. Schoordijk tijdens het congres naast mij zat
en mij tijdens het betoog van Baarsma toefluisterde: ‘de markt’ werkt nooit, je
hebt altijd marktimperfecties”.

economen is Smith’s An Inquiry Into the Nature and Causes of
the Wealth of Nations uit 1779 dé ‘Bijbel van de Economie’. Hij
stelde dat in het spel tussen producenten en consumenten
de markt zichzelf reguleert en maakte daarbij gebruik van
de metafoor van de ‘onzichtbare hand’ die ervoor zorgt dat
er altijd een optimale uitkomst is. (Zie ook mijn bijdrage in
Ponder 29). Maar als hoogleraar moraalfilosofie had Smith
al twintig jaar eerder zijn eerste belangrijke werk The Theory of Moral Sentiments geschreven. En hier ziet de lezer dat
bij Adam Smith, waarover later meer, de gedachte duidelijk
aanwezig is dat ethiek en economie nauw verbonden zijn
en elkaar beïnvloeden. En Smith staat zeker niet alleen: een
korte rondgang langs het gedachtegoed vanaf de Klassieke Oudheid (Stoïcisme) tot en met de 18e eeuw (Immanuel
Kant) leert dat een moralistische benadering van economie
bestaat.
Juist in de loop van de 20e eeuw is deze benadering aan
de kant gezet, maar moderne economen worden zich steeds
meer bewust van de
beperkingen van rationaliteit en mathematische modellen.
Zij zien in dat pure
marktwerking kan
leiden tot maatschappelijk
ongewenste
praktijken. Het gevolg is dat de markt
in toenemende mate
wordt gereguleerd,
maar dat ook die regels niet afdoende
zijn om de negatieve
gevolgen van marktwerking tegen te
gaan.

Marktregulering
De deregulering van markten wordt door de crisis deels teruggedraaid met nieuwe wetten en regels. Los daarvan bestonden er al lange tijd regels en normen om de negatieve gevolgen van marktwerking tegen te gaan. In het civiele
recht zien we dat marktspelers een redelijke afweging moeten maken tussen eigen belang en het belang van de ander.
‘Egoïsme à deux’ noemt J.H. Nieuwenhuis dat zo fraai.3 Het
kompas voor de beoordeling van het gedrag van de marktspeler was en is nog steeds het arrest Baris/Riezenkamp
waarin de Hoge Raad heeft bepaald ‘dat partijen (…) hun
gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardige
belangen van de wederpartij.’4
Eerder had de Hoge Raad al geoordeeld dat het ‘listiglijk
ontnemen’ van bedrijfsgeheimen een onrechtmatige daad
is.5 De gedragsnormen die de Hoge Raad in dit Cohen/Lindenbaum-arrest heeft geformuleerd, staan sinds 1992 in artikel 6:162 BW. Enkele jaren geleden is in boek 6 een nieuwe
afdeling opgenomen
over oneerlijke handelspraktijken, ter
uitvoering van de
gelijknamige EUrichtlijn.
Naast privaatrechte
lijke wetgeving is er
een uitdijend universum van regels
in het economisch
publiekrecht. Hieronder vallen onder
andere het sociaaleconomisch recht
en economisch ordeningsrecht, alsook
regelingen met be-

Het graf van Adam Smith op het Canongate Kirkyard, Edinburgh

3.	O.a. in : Hans Nieuwenhuis Kant & Co, literatuur als Spiegel van het recht
2011, blz. 10.
4. HR 15 november 1957, NJ 67 (LEHR)
5.	HR 31 januari 1919, NJ 1919, 161

In dit verband is zeer lezenswaardig van Hans Nieuwenhuis, Waartoe is het
recht op aarde, Boom Juridische uitgevers 2006, het hoofdstuk Zeven zuilen
van ongeschreven recht, blz. 141 e.v..
6. Zie gemeld artikel van Waaijer.
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trekking tot marktmeesters als de Autoriteit Consument &
Markt, de Autoriteit Financiële Markten en andere toezichthouders. Sleutelwoord hier is compliance, waarmee de naleving van alle toepasselijke regels wordt bedoeld.
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Bernard Mandeville (1670-1733)8
“Die vreemde belachelijke ondeugd werd juist
het wiel dat de handel deed draaien.”

Alvorens naar het gedachtegoed van Adam Smith te gaan,
wordt kort het werk van een bijzondere Nederlander, BerHet notariaat
De naleving van de beroepsregels voor het notariaat wordt nard Mandeville, besproken. Deze arts/filosoof emigreergetoetst door de notariële tuchtrechter, die zich helaas steeds de naar Engeland, waar hij naast medische publicaties ook
vaker moet buigen over notarissen die zich te veel onder- veel filosofisch/politieke geschriften het licht deed zien. Benemer hebben betoond en te weinig ambtsbekleder. In het roemd is zijn Fable of the bees, or private vices, public benefits. Deze
WPNR wijst B.C.M. Waaijer op de steeds groter wordende pakkende en veelzeggende ondertitel: particuliere ondeugden,
spagaat tussen ondernemer en ambtenaar. Als een potenti- publieke weldaden geeft zijn filosofie goed weer. In dit alleële cliënt informeert naar de prijzen is de verleiding groot gorisch gedicht maakt Mandeville duidelijk dat morele onom mee te gaan in ‘het loven en bieden’ door meermaals een deugd van het individu het economisch welzijn van de geextra korting te geven. ‘Volgens een econoom stelt die no- meenschap kan voortbrengen.
taris zich dan als ondernemer misschien rationeel en dienst- Als alleen maar deugdzame bijen de bijenkorf bevolken beverlenend op. Maar hij verliest ook een deel van zijn onaf- tekent dat het einde van de bijenkorf. De link met de huidige
hankelijkheid en distantie als ambtenaar.’ De notaris is al tijd is snel gelegd; de aanleiding echter tegengesteld: in de
‘buigzaam’ tegenover ‘degene waarvan hij wil dat die zijn visie van Mandeville is deugdzaamheid oorzaak van crises,
declaratie betaalt’ voordat ‘hij wellicht werkelijk sturend en terwijl thans de ondeugden, hebzucht, vals spel en corruptie (mede) juist daarvan oorzaak zijn. Mandeville had zich
corrigerend zou moeten optreden’.6
In deze, in de praktijk veel voorkomende situatie, verliest voorgenomen de mensen niet te leren wat ze zouden moeten
de notaris inderdaad een deel van de onafhankelijkheid en zijn, maar ze te vertellen wat ze werkelijk zijn. Zijn nuchtere,
distantie die hij als ambtenaar aan de dag behoort te leggen. illusieloze analyse, zonder morele waarden, is provocerend,
De cliënt denkt ‘wie betaalt bepaalt!’ en heeft geen bood- maar stemt tot nadenken. Voor Adam Smith daarentegen
schap aan de andere belangen die de notaris
zijn morele waarden wél belangrijk.
moet nastreven. Als de notaris zijn dienst weigert, schendt hij het vertrouwen van de cliënt.
Onpartijdige toeschouwer
Maar als de notaris wel meewerkt, terwijl hij
Economen schenken zoals gezegd vooral aandat op grond van zijn morele geweten niet had
dacht aan het tweede werk van Adam Smith,
mogen doen, schendt hij een publiek belang en
the Wealth of Nations 9, terwijl ze zijn eerste werk
The Theory of Moral Sentiments 10 lijken te negeren.
veroorzaakt de notaris een maatschappelijke
In dit werk, dat twintig jaar voor het uitkomen
vertrouwensbreuk.
van zijn Wealth of Nations, werd gepubliceerd,
Een spraakmakend voorbeeld levert de nois de centrale gedachte gedrag, zaken en situtaris in de geruchtmakende Vastgoedfraude.
aties moreel te waarderen. Die gedachte is geVolgens de tuchtrechter heeft deze notaris zich
worteld in wat Smith noemt ‘fellowfee‘volstrekt kritiekloos’ opgesteld toen
Bernard Mandeville (1670-1733)
ling’, het besef dat men zich inleeft in
hij circa 19 miljoen euro op zijn derde ander en rekening met elkaar moet
denrekening liet storten, zonder vragen
houden; tegenwoordig noemen we dat
te stellen. Omdat de notaris de eigenschappen mist die het notarisambt van hem vraagt en het empathie. Het heeft iets paradoxaals: enerzijds in zijn Wealth
vertrouwen in het notariaat moet worden hersteld, heeft de of Nations een pleidooi voor egoïstisch eigenbelang en in zijn
tuchtrechter de notaris uit het ambt ontzet.7 De notaris is Moral Sentiments beargumenteren dat men ook rekening moet
in appèl gegaan. De strafrechter heeft de notaris inmiddels houden met belangen van anderen. Maar in feite bepaalt hij
veroordeeld wegens witwassen.
in zijn eerste werk, dat de grens van het eigen belang einEr zijn nooit genoeg regels om te voorkomen dat een notaris digt waar het gerechtvaardigde belang van de ander begint.
zwicht voor de verleidingen van de markt. Het is ook moei- Smith voert hier een interessante figuur ten tonele: ‘de onlijk om voor alle situaties regels en normen te formuleren partijdige toeschouwer’ die als het ware meekijkt over de
en vooraf te bepalen wat wel en niet kan. Hier komt het dus schouder van de mens. Mensen kunnen zich soms minder
aan op de persoonlijkheid van de notaris, zijn ‘notariële op- goed verplaatsen in de ander die bij een bepaalde gebeurtevoeding’ en professionele geweten, zijn ‘notariële attitude’. nis betrokken is. Men verplaatst zich daarentegen gemakkelijker in de rol van toeschouwer. Smith noemt die figuur: ‘the
man without’, de onpartijdige toeschouwer, die fungeert als
maatstaf voor wat ethisch en als gepast wordt beschouwd.
In de laatste druk van Moral Sentiments concludeert Smith

dat die ‘onpartijdige
te van de economitoeschouwer’, de mesche wetenschap en
tafoor is van het subeconomen dat de ‘onjectieve geweten, het
zichtbare hand’ alléén
hoogste gerechtshof
de markt uiteindelijk
bij het beoordelen van
wel zou corrigeren, is
ieders handelen. De
onjuist gebleken. Het
mens heeft het vermonotariële bouwwerk
gen om buiten zichis door het afschaffen
zelf te treden en daarvan de toetredingsbebij het eigenbelang in
perkingen en tarieven
evenwicht te brengen
al zo ver afgebroken
met de belangen van
dat de spagaat tussen
Titelblad van de The Fable of the bees
de ander. Daarbij valt
ondernemerschap en
de parallel op met de
ambt groter is geworformulering van de
den. De economische
Hoge Raad in het arrest Baris/Riezenkamp,: ‘(…) hun ge- crisis heeft die spagaat nog eens verwijd. Er zijn helaas sigdrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardig- nalen dat notarissen, gelijk de overige marktspelers, daarde belangen van de wederpartij ..…..’ De boodschap van door hun morele geweten minder sterk laten spreken. DaarAdam Smith is helder. Samen met ‘de onzichtbare hand’ is om is volgens Adam Smith naast de ‘onzichtbare hand’ ook
het ‘de onpartijdige toeschouwer’ die de markt in het gareel de rol van ‘de onpartijdige toeschouwer’ onontbeerlijk om
moet houden.
de markt in toom te houden.
Of moeten we ons misschien de vraag stellen of het ‘marktTenslotte
moralisme’ van Smith, niet te idealistisch is en de ‘ondeugDat van marktwerking corrumperende werking uitgaat be- denleer’ van Mandeville tot ‘deugdelijke’ welvaart leidt én
gint men zich langzamerhand wel te realiseren.11 De ‘on- wellicht realistischer is?
deugden’ lijken de markten in hun greep te krijgen. Vandaar
ook de toenemende tendens om met strakkere regelgeving Niek van Wijk
vals spel en corruptie op de markt in te tomen. De gedach-

7. Kamer van Toezicht Haarlem 19 maart 2013; YC.0943.
8.	Bernard Mandeville, de aan de Universiteit in Leiden opgeleide arts en
filosoof, verhuisde naar Engeland en praktiseerde als psychiater, maar publiceerde ook heftige discussie opwerpende geschriften over filosofie en
economie. Bekend zijn: Fabel van de Bijen en De Wereld gaat aan deugd
ten onder. De strofe is afkomstig uit: Mandeville Bernard The Fable of the

rij werkgelegenheid schept, maar vooral welvaart bevordert, Me Judice, 19
september 2012. De knollen die in Wall Street voor citroenen zijn verkocht,
hebben, dunkt mij, toch niet echt bijgedragen aan mondiale werkgelegenheid en welvaart?
9.	Adam Smith An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
Oxford Clarendon Press, 1984.
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Bees, or Private Vices, Public Benefits Oxford Clarendon Press 1970; blz 68
strofe 13. Zie ook interessante artikel van Alexander Rinnooy Kan en Niels
Achterberg over Adam Smith en Bernard Mandeville: Een fabel over heb
zucht (2009). Een andere kant wordt belicht door Bert Tieben van Stichting
Economisch onderzoek (SEO) en medewerker van Barbara Baarsma, in zijn
artikel: Liever een beunhaas dan een angsthaas, die stelt dat beunhaze-

10.	Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Indianapolis Liberty Funds,
1982.
11.	Een ontluisterend inzicht in de (im)moraliteit van economen van Ivy League
universiteiten, bankiers, politici en toezichthouders geeft de Oscar winnende docu-film Inside job van Charles Ferguson, 2010.
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Ars Notariatus
Huwelijk en vermogen
Ars Notariatus: 155
Aantal pagina`s: 690
Verschijningsdatum:
16 december 2013

O

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%.

ISBN 9789013120714

De overheidsonderneming
De overheidsonderneming is een private onderneming met een publiek belang waarin
de overheid mede door middel van privaatrechtelijke bevoegdheden een overwegende
mate van beleidsbepalende invloed uitoefent. De borging van publieke belangen binnen
dergelijke ondernemingen dient plaats te vinden binnen het vennootschapsrechtelijk
kader.

Ars Notariatus

In dit boek wordt onderzocht welke mate en wijzen van overheidsinvloed mogelijk
zijn om de centrale vraag te beantwoorden, namelijk of een specifieke regeling in
het Nederlandse rechtspersonenrecht voor de privaatrechtelijke rechtsvorm van
de overheidsonderneming wenselijk is. Hiertoe wordt ook gekeken naar het Duitse,
Belgische, Franse en Engelse vennootschapsrecht.
Auteur:

mr. J. Nijland

Deel:

154

ISBN:

9789013120615

Verschijningsdatum:

15 november 2013

Aantal pagina’s:

490

Prijs:

€ 59,-

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,-

Op vrijdag 13 december 2013, om
13.00 uur precies verdedigt Marcel
Kremer in de doopsgezinde Singelkerk
te Amsterdam zijn proefschrift Huwelijk en vermogen. Hij verdedigt daarin
de opvatting dat naast wetgeving ook
de toepassing van het recht in de praktijk moet worden onderzocht om een
goed beeld te krijgen van de juridische
verzorging van de langstlevende echtgenoot in Nederland vóór 1809. Een
dergelijk onderzoek dient echter niet
alleen vanuit rechtshistorisch maar ook
vanuit sociaaleconomisch perspectief
te worden verricht. Aan deze opvatting
liggen drie hypothesen ten grondslag.
De rechtspraktijk vóór 1809 kan om
drie redenen anders zijn geweest dan
de geschreven rechtsbronnen doen
vermoeden. Ten eerste kunnen wettelijke regelingen van ieder praktisch belang verstoken zijn geweest. Ten tweede mist een rechtshistorisch onderzoek
dat alleen gebaseerd is op geschreven
rechtsbronnen, juridische verzorgingsmaatregelen die niet nadrukkelijk wettelijk waren vastgelegd. Ten derde
houdt een rechtshistorisch onderzoek
geen rekening met sociaaleconomische
factoren, zoals huwelijkspartnerkeuze,
die een rol kunnen hebben gespeeld
bij de vormgeving van de juridische
verzorging van de langstlevende in de
praktijk. Een sociaaleconomische studie is bovendien vereist, omdat een
studie van de materiële cultuur inzicht
biedt in de rol die goederen speelden
bij de juridische vormgeving van de
verzorging van de langstlevende echtgenoot.
Een onderzoek op zowel praktischrechtshistorische, als op sociaaleconomische grondslag is nieuw. Niet eerder
werd op systematische wijze onderzoek gedaan naar de samenhang tussen
het vóór 1809 geldende recht, de toepassing van dat recht in de dagelijkse
praktijk ter verzorging van de langstle-

De redactie van Ponder vraagt auteurs van recente Ars Notariatusdelen te beschrijven hoe hun boek is ontstaan, wat de opzet
ervan is.

vende echtgenoot en de sociaaleconomische achtergrond van de betrokken
echtparen.
Voor dat onderzoek is kennis vereist
van het recht zoals dat gold tot 1809.
Voorts zijn door echtgenoten opgestelde testamenten en overeenkomsten van
belang. Tenslotte is een prosopografisch onderzoek (collectieve biografie)
noodzakelijk voor de sociaaleconomi-

Marcel Kremer

sche context waarbinnen echtgenoten
hun juridische verzorgingsmaatregelen
in de praktijk troffen.
Om deze vervolgstudie om praktische
redenen succesvol te kunnen uitvoeren, zijn in het proefschrift op drie wijzen grote inperkingen aangebracht. In
plaats van de bestudering van:
1.	het hele grondgebied van Nederland, is gekozen voor één rechtsgebied waar de wettelijke gemeenschap van goederen gold (de stad
Groningen);
2.	alle echtparen, is slechts een deel
van de gehuwde inwoners van dat
rechtsgebied onderzocht, namelijk
doopsgezinden; en
3.	de late middeleeuwen tot 1809, is
de onderzoeksperiode is ingeperkt
van 1699 tot 1809.

Deze multidisciplinaire vervolgstudie
is een casestudy waarin huwelijksvoorwaarden zijn onderzocht op afspraken
met verzorgingsaspecten. De keuze is
op huwelijksvoorwaarden gevallen,
niet op testamenten, omdat huwelijksvoorwaarden destijds hoofdzakelijk
bepalingen bevatten met in beginsel
onherroepelijke erfrechtelijke consequenties.
Het stad-Groninger huwelijks-, huwelijksvermogens- en erfrecht vormt het
kader waaraan de praktische invulling van de verzorgingsafspraken van
(aanstaande) echtgenoten is getoetst.
Deze invulling is daarnaast geplaatst
binnen een sociaaleconomische context door een prosopografisch en demografisch onderzoek. Voor doopsgezinden is gekozen omdat tot deze
groep zowel de rijksten als de armsten
van de stadsbevolking behoorden. Bijkomend voordeel is dat het onderzoek
tevens een nieuwe sociaaleconomische
studie over doopsgezinden in Groningen oplevert. De laatste dateert alweer
uit 1952. Ondanks de specifieke onderzoekspopulatie komt de religieuze context van de verzorging van de langstlevende echtgenoot weinig aan de orde.
Van specifieke doopsgezinde opvattingen over de juridische verzorging van
de langstlevende echtgenoot is niets
gebleken.
In de onderzoeksperiode 1699-1809
blijkt het stad-Groninger huwelijksvermogensrecht de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot
te begunstigen, het erfrecht daarentegen juist niet. Dit recht werd door
doopsgezinden met vermogen als
het recht van minvermogenden beschouwd, waarvan zij bij voorkeur afweken. Op grote schaal kwamen zij in
huwelijksvoorwaarden andersluidende
afspraken overeen. Voor zover deze afspraken het huwelijksvermogensrecht
betroffen, maakten zij afspraken die
december 2013
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vergeleken met het stadsrecht, overwegend minder gunstig waren voor de
langstlevende echtgenoten. Voor zover
deze afspraken het erfrecht betroffen,
werden de langstlevende echtgenoten
juist extra bevoordeeld.
In de onderzochte huwelijksvoorwaarden werd door middel van maatwerk
de positie van de langstlevende echtgenoot geregeld. De verzorging van de
langstlevende echtgenoot werd mede
bepaald door een zorgvuldige huwelijkspartnerkeuze. Vervolgens werd in

de praktijk zeer serieus rekening gehouden met onderlinge verschillen in
(te verwachten) welstand van de aanstaande echtelieden. Dit blijkt uit de
zeer grote variatie die is aangetroffen
onder de algemene en bijzondere verzorgingsregelingen die echtelieden afspraken.
Al met al blijkt de Groningse rechtspraktijk veelkleurig te zijn geweest en
zeer herkenbaar. Echtgenoten worstelden in de achttiende eeuw met rechtsvragen die ook vandaag de dag nog

steeds actueel zijn. De destijds gekozen
oplossingen waren af en toe verrassend modern. Zo blijkt in Groningen
al rond 1700 een clausule toegepast te
worden die bijzonder veel gelijkenissen
vertoont met een eenzijdig verplicht
wederkerig finaal verrekenbeding. In
het proefschrift wordt deze dan ook
voor het eerst als het ‘oud-Gronings finaal verrekenbeding’ gedoopt.
Marcel Kremer

Het signet van de notaris (32)
Zeeland (2, Zeeuws Vlaanderen)

Terwijl de Zeeuwse eilanden binnen het middeleeuwse bisdom Utrecht lagen – behalve de stad Tholen en omgeving
– lag Zeeuws Vlaanderen in de bisdommen Doornik en
Utrecht. Het Utrechtse deel, de Vier Ambachten - Hulst,
Axel, Boekhoute en Assenede - lag in het Duitse keizerrijk.
Het Doornikse deel, het decanaat Aardenburg, hoorde bij
het Franse koninkrijk.
In 1330 sloot graaf Lodewijk I van Vlaanderen vrede
met enige opstandige steden en kasselrijen en deed dat
in notariële akten waarbij soms wel vijf notarissen tegelijk betrokken waren. Op 17 oktober 1330 kreeg Aardenburg het stadsrecht terug en op 18 oktober Oostburg,
IJzendijke, St. Anna ter Muiden en drie nu Belgische
steden. De notarissen zijn magister Petrus Bilre, Petrus
Maior, Johannes Berengarii, Johannes Cramme en Radulphus de Brouke. Zij komen tussen 1313 en 1333 in
veel Vlaamse steden voor. Bilre en De Brouke waren
geestelijken van het bisdom Doornik, de andere drie
van het eveneens Vlaamse bisdom Terwaan. Ze waren
allen zowel pauselijk als keizerlijk notaris. Van Berengarii en De Brouke is zelfs bekend dat ze door paus
Johannes XXII tot notaris zijn gecreëerd in 1327 en
1329. Het signet van Petrus Bilre is een cirkel in een
Johannes Cramme
vierkanten lijst met daarbinnen 6 kleinere cirkels (dus

anders dan hier wordt
afgebeeld met twee conPetrus Bilre
centrische cirkels. Deze
afbeelding is van 1311 en
mogelijk was hij toen nog geen pauselijk
notaris). Het signet van Petrus Maior
is een achtpuntige ster op een sokkel
met daarin 4 cirkeltjes en 5 vierkantPetrus Maior
jes. Van Berengarii en De Brouke beschik ik niet over een
signet-afbeelding, maar het sprekende signet
van Cramme is al in Ponder nr. 6 (juli 1999)
gepubliceerd. Dat de graaf vijf notarissen
naar Aardenburg stuurde om het afgenomen
stadsrecht terug te geven, geeft het grote belang van de handeling aan. Veel simpeler is
de overdracht van een jaarrente in 1358 ook
in Aardenburg ten overstaan van één notaris
Petrus Ardinc, een Doorniks geestelijke. Zijn
signet is boven een podium van 3 treden een
rad met 6 spaken, waarin zijn naam: de P en
daaromheen ARDINC.
Petrus Ardinc

Caspar van Heel

Imponderabilia
Bestellen ‘De notaris in woord en beeld’
Het boek ‘De notaris in woord en beeld’ is verschenen in samenwerking met uitgeverij Waanders. 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 Stichting tot Bevordering der
Notariële Wetenschap een aantrekkelijke leden-
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prijs. In plaats van € 59,50 betaalt men slechts € 45,00 per
boek, inclusief handlings- en verzendkosten. Donateurs kunnen
het boek bestellen via info@notarielestchting.nl. Het boek is
niet af te halen bij de Stichting!

Vakantie
De Stichting is gesloten vanaf 23 december 2013
tot en met 5 januari 2014.

Oeffenschoole der
Beamptschryvers /
Notarissen
Een verborgen schat, zo kan de historische boekerij van de Notariële Stichting met recht genoemd worden. Of beter gezegd,

H

zo kòn deze genoemd worden, want de antiquarische 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.

Het Nederlands is doordesemd van
leenwoorden: uit een buitenlandse
taal overgenomen vreemde woorden,
al dan niet in de schrijfwijze en uitspraak vernederlandst tot zogenoemde
bastaardwoorden. In de juridische en
notariële vaktaal zijn leenwoorden uit
vooral het Latijn en het Frans frequent,
om het met een leenwoord te zeggen,
en dat was vroeger niet veel anders. In
de zeventiende- en achttiende-eeuwse
handboeken voor notarissen, de notarisboeken, treffen we in verschillende
varianten lijsten van leenwoorden aan.
Speciale aandacht verdient de NaamLyst Van zodaanige Latynsche Bastaard- en
andere woorden, met deszelfs Verklaaringe,
die in de Regts-oeffening, doorgaans gebruykt
worden, voor het eerst verschenen in
1722 in het notarisboek van Jacob
Schoolhouder (1673-±1728), Oeffenschoole der Beamptschryvers (Amsteldam:
Jakobus Wolffers). Uit de titel mag
Schoolhouders doel al blijken: hij heeft,
aldus het ‘Voorberigt’, ‘onze Moederspraake de eere ook aangedaan, om alle
Bastaardy van haar weg te schuymen’.
Pitlo noemt in zijn studie De zeventiende
en achttiende eeuwsche notarisboeken (Haarlem
1948)
Schoolhouder
een maniakaal taalzuiveraar, om er
vilein aan toe
te voegen ‘à
outrance’ (tot
het uiterste,
overdreven) .
Schoolhouder
zelf schrijft:
‘Ik weet wel,
dat veele, het
hooft zullen
schudden, om
dat men zo
veele vreemde, en Stadhuys woor-

den, zulke lieve troetel-kindertjes, hier
mede de schop zoekt te geven; en zy,
die aan de oude slenter als vast geklonken zyn, zullen zeggen, dat ik onverstaanbaarder, in myn nieuw-bakken
taal ben, dan of ik kromtongde of koeterwaalde; ’t is dan, om de zulke te stillen, dat wy alle de Bastaard- en konstwoorden gemerkt, en onder aan elke
Blad zyde geschikt hebben’.
Zijn notarisboek begint aldus: ‘Oeffenschoole voor de Beamptschryvers.
Inleydinge. De Konst der (a) Beamptschryver ...’, met als eerste voetnoot:
‘(a) Notaris.’ Bladzijde na bladzijde
worden in de tekst de zuiver Nederlandse woorden gemerkt, en in de
voetnoten de gangbare leenwoorden
vermeld. Schoolhouder voert zijn strijd
voor ‘zuyver Nederduytsch’ werkelijk
tot het uiterste: er is vrijwel geen bladzijde zonder voetnoten, en honderden malen vinden we, regelmatig zelfs
meerdere keren op één bladzijde, vermeld dat een ‘verschyner’ een ‘Comparant’ is, een ‘Geheymschryver’ een
‘Sekretaris’, een ‘Uyterste wille’ een
‘Testament’, enz., enz. Van Pitlo krijgt
Schoolhouder een wat stekelig compliment voor zijn uithoudingsvermogen;
bij mij werkte zijn gedrevenheid, hoe
serieus bedoeld ook, afwisselend op de
lachspieren en op de zenuwen.
Alleen in het ‘Aanhangzel’, het L. en
LI. Hoofd(t)stuk ‘Van Pleydooyen en
Regt-zaaken’, zal Schoolhouder, zo
kondigt hij aan in zijn ‘Voorberigt’, de
leenwoorden gebruiken. Maar eenmaal
aanbeland bij het vijftigste hoofdstuk,
op blz. 471, gaat hij op volle kracht verder, tot hij op blz. 474, midden in een
betoog, schrijft: ‘dog laat ons nu eens
krom-tongen, en manden vol Stadshuys woorden beezigen’: een twintigtal
bladzijden blijven voetnoten achterwege. Maar bij het begin van het volgende hoofdstuk, op blz. 495, pakt hij de
draad weer op, om op blz. 498 te schrijven: ‘... of tot allen andere (r) eynde,

enz.’, met als laatste voetnoot ‘(r) Fine.’
In de woorden van Pitlo: ‘De laatste
honderd pagina’s zijn hierdoor normaal.’ Op blz. 607-630 vinden we de
‘Naam-Lyst’: 23 bladzijden met ruim
300 trefwoorden; geen van de hiervoor
gegeven voorbeelden is in deze korte
lijst terug te vinden.
Al in het ‘Voorberigt’ van de eerste
druk schrijft Schoolhouder: ‘’t was my
ook aangeraaden, om in ons opstel, de
Bastaard-woorden in het lighaam zelfs
te behouden, en die dan onder aan te
verduytzen; dog toen was het Werk
met het Drukken, al vry wat gevordert’. In de tweede druk, door Jacob
Schoolhouder zelf herzien en vermeerderd, en uitgegeven te ‘Amsteldam,
By Abraham Strander’, in 1727, volgt
Schoolhouder alsnog het advies. In
het ‘Berigt, Van desen tweeden Druk’
schrijft hij: ‘Op het verzoek van zommige liefhebbers, heb ik de Stadhuys
woorden nu in het Lighaam van het
werk ingelast, en de Verduytzing onder
aan geplaatst, om dus zo veel ons mogelyk is, aan alle genoegen te geven.’
Het werk is nu getiteld Oeffenschoole der
Notarissen, en begint als volgt: ‘Oeffenschoole voor de Notarissen. Inleydinge. De Konst van (a) Notaris ...’, met als
eerste voetnoot: ‘(a) Beamptschryver.’
Alle woorden in de tekst met voetnoten van de eerste druk zijn in de tweede druk gehandhaafd als voetnoten bij
woorden in de tekst. Volgens het voorwoord bij de tweede druk is ‘het woordenboekje ook doorgaans met zulke
woorden vermeerdert, die in den eersten Druk ontbraken, en nogtans veel
gebezigt worden’, en inderdaad telt de
‘Naam-Lyst’ nu 57 bladzijden en ruim
1.000 woorden. Maar naar de trefwoorden ‘Comparant’, ‘Notaris’, ‘Sekretaris’ of ‘Testament’ is het nog altijd
vergeefs zoeken.
Ruud van den Berg
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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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