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Vereniging Hendrick de Keyser

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

Toegang tot de cultuurhistorische
collectie van de Stichting

Een belangrijk deel van de cultuurhistorische collectie van de
Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap is ook online
te bewonderen.
Surf naar de vernieuwde homepage www.notarielestichting.nl en
klik op het blok Catalogus collectie. Met de zoekfunctie kunt u vele
schatten van de Stichting bewonderen!

De houten gevel van het kantoor van de
Notary Public op de Colfax Avenue in Denver, Colorado;
fotograaf Jean-Marie Gyselinck, ca. 1970.

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).
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”Ponder” volgens Van Dale:
Unster, een soort evenaar met
aan de ene zijde een haak en aan
de andere een gewicht dat men
af- en aanschuift, balans met ongelijke armen.
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Ten Geleide

Antiquarische collectie online (IV)
Adviesen, en Gewijsden /

: Anne Roos
: Anne Roos
: Birgit Snijder-Kuipers
: Sebastiaan Roes

Vijff Boecken der Gewysder Saecken

De publicatie is mede mogelijk gemaakt door:
Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam,
Kluwer Juridische Uitgevers te Deventer, Niehoff
Werning & Kooij te Soest, Uitgeverij die Keure te
Brugge (B), Het Concertgebouw Fonds te
Amsterdam
Aan dit nummer werkten mee:
Ruud van den Berg, rechtshistoricus en bibliotheekmedewerker Notariële Stichting
Prof. mr. P.H.M. Gerver, emeritus hoogleraar Notarieel
recht en de daarmede samenhangende rechtsbeoefening aan
de UvA, oud-voorzitter Notariële Stichting
Caspar van Heel, rechtshistoricus, van 1974 tot 2006
werkzaam als provinciaal archiefinspecteur in Overijssel
Daan Meijer, conservator Notariële Stichting
Sebastiaan Roes, hoogleraar Deontologie en de geschiedenis van het notariaat aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Lizanne Schipper, freelance journalist
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, voorzitter Notariële
Stichting, oud-notaris, bijzonder hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, Raadsheer Hof Den Haag

Op de cover van Ponder 37:
Detail van een veilingbiljet,
waarop de veiling van diverse
inboedels ten overstaan van
kandidaat-notaris Th.C.L. Smit
wordt aangekondigd. Smit
nam het kantoor waar van
wijlen notaris B.E.C. Seignette.
Litho uit 1915; vervaardigd
door M.A. Jacobson.
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Ten Geleide

I

In deze donkere dagen ontvangt u
Ponder, ons halfjaarlijks mededelingenblad. Het is de tijd om de donateurs te
informeren over ons werk sinds afgelopen zomer en diverse publicaties, die
(mede) dank zij de Stichting tot stand
komen.
Laat ik beginnen met het Tevredenheidsonderzoek dat de Stichting in
september heeft gehouden onder de
donateurs van de Notariële Stichting.
Het bestuur en de Raad van Toezicht
willen graag meer weten over uw gedachten en verwachtingen ten aanzien
van onze activiteiten en communicatiemiddelen. Die wens is mede ingegeven door de financiële cijfers over
de afgelopen jaren. Aangezien de bijdragen van de donateurs van de Stichting dalen, hebben wij gemeend te onderzoeken welke verwachtingen en/of
wensen leven bij onze donateurs en op
welke wijze de band tussen de Stichting en haar donateurs kan worden
verstevigd. Voortgaan op de vertrouwde weg lijkt niet voldoende tegemoet te
komen aan de wensen en/of verwachtingen van onze (beoogde) donateurs.
Om de band donateurs-stichting nader inhoud te kunnen geven willen we
daarom graag de wensen van u kennen.
We hebben vele reacties binnengekregen en daarvoor zijn wij u zeer dankbaar. De verscheidenheid van alle reacties is groot. Er is een wezenlijk
verschil tussen de wensen/verwachtingen van donateurs van 55 jaar en ouder en die van 35 jaar en jonger! Het
bestuur is nu aan het bezien wat de
Stichting nog meer kan en vooral hoe
kunnen wij inhoud geven aan de vele
suggesties en wensen. Natuurlijk zullen de bibliotheek en het postacademisch onderwijs in de Van Eeghenstraat belangrijke speerpunten blijven
van ons werk. In de loop van 2015 informeren wij u verder.
Wellicht heeft u reeds via andere media vernomen dat de heer Raymund
Schütz sinds enige jaren onderzoek
verricht naar het beroepsmatig ge-
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Blikken aktetrommel uit ca. 1900

drag van het Nederlandse notariaat tijdens en direct na de bezetting tijdens
WO-II. Aandacht wordt besteed aan
de afwegingen die notarissen maakten binnen de kaders van persoonlijke
en beroepsmatige ethiek, institutionele organisatie, wetgeving en economische opportuniteit. Schütz hoopt
op dit onderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van vele nog niet eerder
ontsloten bronnen, eind 2015 te promoveren. De Notariële Stichting heeft
als eerste het grote belang van dit onderzoek ingezien en met instemming
van de Raad van Toezicht besloten het
onderzoek in de slotfase in belangrijke
mate te financieren. Na het onderzoek
naar de advocatuur in oorlogstijd en de
Hoge Raad in oorlogstijd, kan een onderzoek naar de rol van het notariaat in
oorlogstijd niet achterblijven in de visie
van de Stichting. Door deze ondersteuning is de promovendus in staat zijn
laatste onderzoeksjaar zonder financiële druk af te ronden Het verheugt het
bestuur, dat de KNB het besluit van de
Stichting heeft gevolgd. In een volgend
nummer van Ponder zult u zeker meer
over het onderzoek lezen!
Ik wil in deze column ook stilstaan
bij ‘onze’ rubriek in het WPNR. Ruim
25 jaar lang publiceren mensen uit de
praktijk en de wetenschap op geheel
vrijwillige basis over belangwekkende
onderwerpen, die dicht bij het hedendaagse notariaat staan. Het bestuur is
trots op de inzet van zovelen om kennis en inzichten te delen. Namens mijn
mede-bestuurders dank ik iedereen,
die aan de rubriek meewerkt. Gelet op
de ontwikkelingen in de juridische wereld verwacht ik ook dat alle medewerkers voor de komende 25 jaar genoeg
artikelen kunnen blijven aanleveren.
Heeft u een bijdrage uit de Stichtings-

rubriek gemist? Alle bijdragen worden
ook op onze website gepubliceerd!
Dat bij de Stichting niet alleen naar de
actualiteit wordt gekeken bewijzen andere uitgaven. Wat moet ik nog zeggen
over De notaris in woord en beeld. De cultuurhistorische collectie van de Stichting tot
Bevordering der Notariële Wetenschap. Het
is een tijdloos boek. Als u nog op zoek
bent naar een waardevol en waardevast (kerst)cadeau, dan is het boek van
Liesbeth van der Marck en Marianne
Eisma een goede tip! Donateurs kunnen het boek bestellen door een e-mail
te sturen naar info@notarielestichting.
nl. Voor hen is de prijs (incl. handlingskosten): € 45,00. Wilt u nog wat meer
informatie over het boek, lees dan de
recensie van prof. dr. C.M. Cappon in
WPNR 2013/6997. Ook na te lezen op
www.notarielestichting.nl
Een tweede uitgave waarbij de focus
ligt op het verleden is dit najaar verschenen in de serie Ars Notariatus: Sebastiaan Roes, hoogleraar te Nijmegen,
heeft een prachtige studie geschreven
over de zaakwaarnemer. Verderop in
dit nummer van Ponder gaat hij uitgebreid in op dit onderwerp. Ik kan u het
boek van harte aanbevelen, want u ziet
dan dat het verleden veel dichter bij
ons staat dan we soms denken.
Namens mijn medebestuursleden, de
conservator en alle medewerkers van
de Stichting wens ik u en de uwen goede feestdagen toe en een voorspoedig
2015. Wellicht dat we u in 2015 op de
Stichting mogen begroeten! U bent altijd van harte welkom.
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
voorzitter

Rolandinus Passeggeri (1215-1300)
Inspirator voor praktijk en wetenschap
De naam Rolandinus Passeggeri is voor altijd verbonden met de studie en het ambt van het notariaat. In 2015 is het (waarschijnlijk) 800 jaar geleden dat hij in Bologna is geboren. Tijd voor een korte
blik in het leven van deze geleerde. Ponder publiceert daarom een artikel van emeritus hoogleraar
en oud-voorzitter van de Notariële Stichting, prof. mr. P.H.M. Gerver. Het artikel, dat voor deze
publicatie enigszins is geactualiseerd, verscheen oorspronkelijk in het WPNR 1999/6344.

R

Rolandinus Passeggeri. Wie was deze man? Notaris, geleerde, politicus en naamgever van het dispuut van notariële studenten aan de Universiteit van Amsterdam? Rolandinus werd in Bologna geboren, naar men vermoedt in 1215,
als zoon van een herbergier en tollenaar (passaggio betekent
doorgang of tol). In 1234 legde hij examens af om tot het notariaat te worden toegelaten, waarna hij op de rol van notarissen werd ingeschreven. In 1245 reeds, hij was
toen amper 30, werd hij notaris van het gilde
van de bankiers en de geldwisselaars, een van
de belangrijkste gilden der stad. Voor dit gilde
ontwierp hij de statuten, voor deze ‘non pauci
numero viri egregii, sapientes, potentes et providi, predictis, ut dictum est, virtutibus premuniti’, zoals hij schreef.

Na 1270 ging Rolandinus weer in de politiek. De strijd tussen de burgers en de delen, de Welfen en de Ghibbelijnen,
(vergelijk ‘onze’ Hoekse en Kabeljouwse twisten) deden hem
terugkeren naar het bestuur van de stad, resulterend in een
onbetwist leiderschap over Bologna. Uit die periode stamt
een belangrijk stuk wetgeving van zijn hand, de zgn. Heilige
en de Heiligste wetten.

Rolandinus werd ook, zoals zovele notarissen
in die tijd, politiek invloedrijk. In 1249 nam het
Bolognese leger Enzo, de zoon van Frederik II
van Hohenstaufen, gevangen en toen de keizer
zijn vrijlating eiste, werd dit hem bij een door
Rolandinus opgestelde brief geweigerd: ‘a cane
non magno sepe tenetur aper’ zo schreef hij:
‘wel vaker werd een zwijn door een klein hondje
gevangen’. Enzo bleef zijn verdere leven in Bologna.
De vrijlating van de grondhorigen (1256) was
een van de volgende grote daden die op het
conto van Rolandinus kan worden geschreven.
Omstreeks 1250 trok Rolandinus zich terug uit
het openbare bestuur om zich weer geheel aan
het notariaat te wijden. Hij schreef in de daarop
volgende twintig jaren zijn belangrijkste werk:
de Summa artis notarie, naar hem de Rolandina of
ook de Orlandina genoemd, een modellenboek
dat vele malen met de hand werd gekopieerd en
dat na de uitvinding van de boekdrukkunst tussen 1478 en 1590 ten minste 18 malen is herdrukt. Een boek dat gedurende meer dan 200
jaar grote invloed heeft gehad op de juridische
praktijk.

Portret van Rolandinus Passeggeri. Het origineel hangt in Bologna, in het Archivio Notarile.
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In 1285 heropende
Rolandinus zijn notariële school en ging
hij zich weer geheel
aan het onderwijs
en het notariaat wijden. Hij schreef een
commentaar op de
Summa, onder de titel
Aurora, alsmede een
compendium van dit
werk, de Tractatus de
notulis. Op dit laatste
kwam weer een vervolg getiteld De officio
tabellionatus in vilis vel
castris operando tractatus, een handboek
voor notarissen in
dienst van de overheid.

rera in 1989 tijdens het Union Congres te Amsterdam werd
geëerd met de Pitlo-prijs. Het belang van Rolandinus voor
de Europese notariële ontwikkeling is eminent geweest en
dit is dan ook de reden dat de stad waar de oudste universiteit van Europa is gevestigd en waar de eerste notariële universitaire opleiding van de grond kwam aandacht aan deze
grote jurist besteedt.

Op aansporing van
de paters Dominicanen schreef hij in die
tijd tevens zijn beroemde Flos testamentorum, aan het testamentair erfrecht gewijd. Aan het eind van de eeuw kwam hij
met zijn Contractus, waarvan het manuscript in de 20e eeuw
in een Universiteitsbibliotheek te Praag werd ontdekt en
voor welks bewerking de Italiaanse geleerde Roberto Fer-

In het jaar 2000, 700 jaar na de dood van Rolandinus, was
Bologna Culturele hoofdstad van Europa. Toen is ook Rolandinus uitgebreid herdacht. Er was een internationaal congres, het monument werd gerestaureerd, men kon een Rolandinuswandeling lopen en in het Museo Civico Medievale
was een grote tentoonstelling over Rolandinus. De beroemde zoon werd groots geëerd.

Ex libris van de Italiaanse notaris
Giorgio Giuriani, voorstellende Rolandinus,
die college geeft.

Rolandinus’ graf, op het plein voor de Dominicaner kerk in
Bologna, is daar in 1305 opgericht en draagt de volgende
tekst:
‘Autore magno nature lege vocato
Padre Rolandino cetus preconsole primo
Hunc hic scribe locant octubris tertia dena
Milletrecentis celestis prolib ab annis’
(Voor de grote meester, vader Rolandinus, eerste proconsul
van het gilde, geroepen door de wet der natuur, voor hem
richten de notarissen dit hier op, op de dertiende oktober
dertienhonderd jaar na de hemelse bevalling).

Prof. mr. P.H.M. Gerver

Het graf van Rolandinus
op de Piazza San Domenico te Bologna
Wiegendruk uit 1489 van de Flos testamentorum
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Imponderabilia

Schenkingen
De afgelopen maanden heeft de Stichting diverse schenkingen ontvangen. Zo
schonk men ons vele boeken. Het zijn
vaak handboeken en naslagwerken van
lange tijd geleden. Door de handgeschreven aantekeningen, inktvlekken en (soms)
de aanwezigheid van een ex libris heeft
elk boek een eigen verhaal. Daarom kunnen alle schenkingen een welkome aanvulling zijn op onze bibliotheek.

Ook ontving de Stichting een Agenda du
notaire uit 1931. De aantekeningen binnenin geven een mooi beeld van de praktijk van een Belgische notaris. Ook mocht
de Stichting diverse voorwerpen ontvangen, die eigenlijk heel gewoon lijken, maar
omdat ze bij de praktijk van een notaris
behoren, passen ze juist zo mooi in de
cultuurhistorische collectie. Zo schonk
men ons stempels, geldbakjes, meetlinten, etc. Al deze voorwerpen zijn te zien
op de Stichting en soms maakt een klein
deel van de collectie een uitstapje. Zo was
in oktober bij de opening van een nieuw
notariskantoor in het Oosten van het land een kleine
tentoonstelling ingericht
met parafernalia van een
ouderwets notariskantoor.

1783 en 1833 notaris, eerst in Uitgeest en
vervolgens in Zaandam. Evenblij was dus
vijftig jaar notaris en heeft zijn vaderland
en zijn ambt in die tijd zien veranderen.
Deze documenten geven een prachtig
beeld van alle politieke veranderingen, die
toen speelden. In een volgende Ponder zal
nader ingegaan worden op deze waardevolle schenking.
Het bestuur van de Notariële Stichting dankt alle gevers hartelijk voor hun
schenkingen.

Een bijzondere schenking
ontving de Stichting onlangs van een oud-notaris:
de benoemingsakten en
andere officiële documenten betreffende de NoordHollandse notaris Jan
Evenblij. Deze was tussen

Bestellen ‘De notaris in woord en beeld’
Eind 2013 verscheen Het boek ‘De notaris in woord en beeld’ 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. Voor donateurs van de Notariële Stichting geldt 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@notarielestchting.nl.
Het boek is niet af te halen bij de Stichting!

Vakantie
De Stichting is gesloten vanaf 23 december 2014 tot en met 5 januari 2015.
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PAO NADER TOEGELICHT

Herken de UBO en de PEP!
Integreer ‘detectivewerk’ in de dienstverlening
Om foute zaken en cliënten op het spoor te komen moet de notaris intensief onderzoeken ten behoeve van wie een transactie wordt verricht. Lastig en tijdrovend. Toch is
het inschakelen van een bureau niet de oplossing, vindt Birgit Snijder-Kuipers van De
Brauw Blackstone Westbroek. Tijdens een cursus geeft zij tips over het kantoorbeleid.

S

Sinds witwaswetgeving WWFT zijn
het in de notarispraktijk vertrouwde
figuren geworden: de ultimate beneficial
owner ofwel de UBO en de politically exposed person, de PEP. Personen die geïdentificeerd moeten worden en extra
aandacht verdienen om witwassen en
financiering van terrorisme op te sporen. ‘Wij moeten meer en meer detective zijn’, zegt Birgit Snijder-Kuipers,
kandidaat-notaris bij advocaten- en notariskantoor De Brauw en docent aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Echt
nieuw is de speurtocht naar herkomst
van cliënten en transacties natuurlijk
niet, benadrukt ze. Die maakte altijd al
onderdeel uit van de dienstverlening.

Maar door het wettelijke kader wordt
het proces wel intensiever.
Het gaat om de route
Om te beginnen met de UBO, de natuurlijke persoon die de touwtjes in
handen heeft bij een bedrijf en dus de
uiteindelijk belanghebbende van een
transactie is. Vooral bij nieuwe cliënten
kan de UBO verdraaid lastig te achterhalen zijn, zegt Snijder-Kuipers. De
notaris onderzoekt eigendomsstructuren, raadpleegt informatiebronnen als
jaarrekeningen, aandeelhoudersregisters en websites.
Een gespecialiseerd bureau dit onderzoek laten opknappen is een op-

Le Notaire, illustratie oorspronkelijk afkomstig uit de Imagerie Pelerin te Épinal
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tie, maar zeker bij kleinere transacties
zijn de kosten in verhouding aanzienlijk. Bovendien kan het doel van de wet
dan wel eens voorbijgestreefd worden.
‘De route die je aflegt om de UBO te
achterhalen biedt misschien wel meer
zinvolle informatie dan de wetenschap
wie de UBO is. Weten dat Henk de
Vries de UBO is hoeft niet zoveel te
zeggen. Hoe je bij hem komt is vaak
veelzeggender. Wat is de structuur van
het bedrijf, waarom is die zo en hoe is
het bedrijf gefinancierd?’ Voor de notaris is het van belang deze inzichten
zelf te verwerven, en niet alleen met
het oog op de wetgeving. Snijder-Kuipers: ‘Je moet weten hoe het zit om een
goede adviseur te kunnen zijn, je cliënt
echt te doorgronden.’
Wees extra alert
Hoe pakt de notaris deze gecompliceerde klus aan? ‘Integreer het in de
advisering’, is Snijder-Kuipers’ belangrijkste tip. ‘Ook zonder de WWFT stel
je vragen over structuur en financiering, dat is niet nieuw. Het gaat erom
awareness te ontwikkelen van waar de
risico’s zitten, om niet naïef te zijn en
op de juiste punten door te vragen. Al
weet ik hoezeer een notaris in een spagaat kan zitten, hij is immers óók ondernemer.’
Traditioneel spitsen notarissen de oren
bij bepaalde sectoren, zoals horeca,
bouw, juweliers en autohandelaren.
En natuurlijk is er de zwarte lijst (high
risk jurisdictions) van de Financial Action Task Forse (FATF). Maar volgens
Snijder-Kuipers moet de notaris vooral
ook op zijn qui-vive zijn als zich cliënten melden uit sectoren of regio’s die
hem niet vertrouwd zijn. ‘Als een zaak
wordt voorgelegd waar je weinig ervaring mee hebt, moet je extra alert zijn
en je ook afvragen waarom deze cliënt
voor deze dienst juist bij jou komt.’

PAO NADER TOEGELICHT

Struikelblokken rond de PEP
Ook de richtlijnen rond de PEP kunnen het beste zoveel
mogelijk worden geïntegreerd in de normale bedrijfsvoering. Personen als staatslieden, rechters en hoge legerofficieren verdienen extra aandacht, omdat zij vanuit hun functie
vatbaarder zijn voor bijvoorbeeld omkooppraktijken, is de
gedachte. In de praktijk zijn er enkele struikelblokken. Ten
eerste is de invulling van de definities in de wet vaak sterk
afhankelijk van interpretatie. Wie kwalificeert bijvoorbeeld
als een ‘hoge legerfunctionaris’? ‘Vraag het tien mensen en
je krijgt tien verschillende antwoorden’, aldus Snijder-Kuipers. Weliswaar is er één Europese PEP-richtlijn, maar die
wordt in elke Europese lidstaat anders uitgewerkt. ‘Voor internationale bedrijven geeft dat een enorme administratieve
belasting. In elk land moeten zij immers net weer andere informatie verstrekken.’
Het lastigste is nog dat ook wanneer familie een dergelijke
functie bekleedt, jouw cliënt een PEP kan zijn. Snijder-Kuipers: ‘Stel dat jouw cliënt geen contact met zijn kind heeft.
Dan moet je theoretisch op onderzoek uit om vast te kunnen stellen of dat kind geen PEP is. Dan zou jouw cliënt
namelijk ook een PEP zijn.’ Snijder-Kuipers pleit voor een
beter uitvoerbare wetgeving.
Ook voor de PEP kan
zij alleen maar adviseren: integreer die naspeuringen in de normale praktijk. ‘Kijk
wat je al doet en bepaal waar de omissies
liggen. Ga niet steeds
iets nieuws introduceren op kantoor.’ Dat
geldt bijvoorbeeld ook
voor het verplichte

Mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

monitoren van cliënten. ‘Monitoren doe je al, je hebt immers terugkerend contact met cliënten en monitort op dossierniveau.’
Lizanne Schipper

Programma postacademisch onderwijs tot en met juni 2015
Mr. dr. I. Visser en prof. mr. A.W. Jongbloed
Prof. mr. drs. J.W.A. Biemans		
Mr. dr. E.W.J. Ebben			
Mr. dr. B. Snijder-Kuipers			
Prof. mr. W. Burgerhart			
Prof. dr. F. Sonneveldt			
Prof. dr. G.J.B. Dietvorst 			
Mr. S.H. Heijning en mr. A.M. Vrenegoor
Mr. W. Bosse			
Mr. G.G.J.D. Verdoes Kleijn			
Mr. W. van Kerkvoorden			
Mr. W. Tonkens-Gerkema			

Executieveilingen en de Vormerkung
Uitleg van notariële akten
Actualiteiten erfrecht
UBO + PEP in kader van witwaswetgeving (WWFT)
Naar een (nadere) beperking van de huwelijksgemeenschap
Internationale aspecten van estate planning
Pensioenverevening bij scheiding
Verordening Europese erfopvolging
Flex BV: statuten/aandeelhouders
Conflicten binnen de VVE
Juristen en ICT
Mediation

Deze twaalf lezingen vinden plaats in het gebouw van de Stichting, Van Eeghenstraat 222 te Amsterdam.
In principe duren de cursussen drie uur. Het complete overzicht van de lezingencyclus met daarbij uitgebreide titelbeschrijving, datum,
nadere toelichting en overzicht erkende PO-studiepunten, 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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Nieuw voor het notariaat

Voor meer informatie en bestellen, www.diekeure.be

Ruud Hoﬀ

De toegift
van Maria Callas

MUZIEK IN UW TESTAMENT
Maria Callas met haar zeldzame toegift in 1973, het debuut van Mariss Jansons in Het Concertgebouw op 27 september 1987 met
het Leningrad Philharmonisch Orkest, Händels opera Ariodante met in de titelrol Anne Soﬁe von Otter in 1997… De geschiedenis
van Het Concertgebouw is een aaneenschakeling van onvergetelijke concerten. Een mooie manier om zo’n ervaring door te
geven aan volgende generaties is Het Concertgebouw Fonds opnemen in uw testament. We leggen u graag uit hoe dat in z’n
werk gaat, waarom het nodig is, en wat we met uw legaat of erfstelling voor moois kunnen doen.

Bel 020 - 573 04 65 of kijk op www.concertgebouwfonds.nl

Ars Notariatus

Ars Notariatus is een boekenserie
voor de notariële praktijk, uitgegeven

De zaakwaarnemer
In De zaakwaarnemer, een notarieel-historische terugblik beschrijft de
Nijmeegse hoogleraar Sebastiaan Roes de boeiende geschiedenis van
de zaakwaarnemerij in Nederland. Zaakwaarnemerij werd bedreven
door zaakwaarnemers, niet-gestudeerde adviseurs, soms beunhazen,
die allerlei werk op notarieel gebied verrichtten. In de periode 18501950 deden zij het Nederlandse notariaat grote concurrentie aan. De
voortdurende, vaak felle notariële strijd tegen de zaakwaarnemerij kwam
na ruim een eeuw tot een ontknoping door de verplichtstelling van de
notariële transportakte voor onroerend goed in 1956.
De zaakwaarnemer is de eerste monografie over dit meeslepende, nu
bijna vergeten stuk notariaatgeschiedenis, dat door Roes op diepgravende
en zeer onderhoudende wijze wordt gepresenteerd.

onder auspiciën van de Stichting tot
Bevordering der Notariële Wetenschap
te Amsterdam. De uitgebreide serie

Auteur:

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

ISBN:

9789013126518

Verschijningsdatum:

30 september 2014

Aantal pagina’s:

308

Prijs:

€ 95,- (incl. btw)

bevat boeken over het positieve recht
en notarieel-historische onderwerpen.
U kunt de delen uit de serie Ars
Notariatus los bestellen, maar ook
een abonnement nemen op de serie.
U ontvangt dan alle nieuwe delen en
herdrukken automatisch én met
20% korting!

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

Ars Notariatus
De zaakwaarnemer
ISBN 9789013126518

Ars Notariatus: 157
Aantal pagina’s: 308
Verschijningsdatum: 30 september 2014

H

Het verleden van het notariaat is rijk,
zeer rijk. De vorig jaar verschenen catalogus De notaris in woord en beeld
bewijst dit ten volle. Als hoogleraar
met een leeropdracht waarvan de beoefening der notariaatsgeschiedenis een
onderdeel is, kan ik zó, zonder moeite,
menig onderwerp noemen waarnaar

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.

rechtshistorisch onderzoek zou kunnen worden gedaan. Soms echter word
je op een interessant onderwerp gewezen door een ander, door een collega. Dit was met het onderwerp van
de zaakwaarnemers het geval, namelijk
zeven jaar geleden, na een vergadering
van WPNR-redactie en -medewer-

Titelpagina van De Zaakwaarnemer. Wet en regt, een roman in
1853 geschreven door de inspecteur der Registratie en later notaris
te Montfoort W. de Gelder. Volgens mevrouw mr. W.M. Peletier,
de eerste conservator van de Stichting, een ‘juridische draak’.

kers in een restaurant op de Amsterdamse Zuidas.
WPNR-redacteur
Boudewijn Waaijer vroeg mij toen
of de zaakwaarnemers en de door
hen uitgeoefende
zaakwaarnemerij
niet een geschikt
onderwerp voor
mij zou zijn om
over te publiceren in het WPNR.
Prof. mr. Sebastiaan Roes
Ik had mij in deze
materie tot dan toe
niet verdiept en de begrippen ‘zaakwaarnemer’ en ‘zaakwaarnemerij’ zeiden mij maar weinig. Ik dacht in eerste
instantie, zoals vermoedelijk velen met
mij, aan zaakwaarneming in de zin van
art. 198 van boek 6 BW, een der zogeheten verbintenissen uit de wet (negotiorium gestio)…
Al snel ging er een wereld voor mij
open: het onderwerp van de zaakwaarnemers en hun zaakwaarnemerij bleek een groot, belangrijk thema
te zijn, deels reden voor de oprichting
van de Broederschap der Notarissen in
1843, beslist reden voor de oprichting
der Broederschap der Candidaat-Notarissen in 1851, en een relevant onderwerp sinds de inwerkingtreding van de
Wet op het Notariswet in 1842 en de
Tariefwet van 1847, vanaf het midden
der negentiende eeuw dus. De crux in
het debat was de transportakte met betrekking tot onroerend goed, die toen
nog onderhands mocht worden opgemaakt. Het duurde nog ruim een eeuw,
voordat de overdracht van onroerend
goed een notarieel monopolie zou worden (1956).
Het Nederlandse notariaat heeft een
eeuw lang gestreden voor de wettelijke
verplichtstelling van de notariële transdecember 2014
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portakte. Deze ‘Honderdjarige Oorlog’
met zijn vele ‘veldslagen’ heb ik in mijn
nieuwe boek uitgebreid uit de doeken
gedaan. De beide Broederschappen,
maar ook hun ringen en afdelingen, de
Kamers van Toezicht, de redacties van
allerlei notarieel-juridische tijdschriften en vele individuele notarissen en
kandidaat-notarissen hebben voor de
notariële transportakte, en tegen de
zaakwaarnemers en hun zaakwaarnemerij, gestreden. Want deze ‘zaakwaarnemers’ waren het, die onderhands
transportakten opmaakten en die als
niet-gestudeerde juridische adviseurs
het notariaat grote concurrentie aandeden. Het notariaat beschouwde hen als
beunhazen. Het streed niet alleen tegen
de concurrentie van de zaakwaarnemers, maar ook tegen het broddelwerk
dat zij niet zelden aan den dag legden.
Het ging de notarissen zogezegd om de
fluit en de duit, waarbij ‘fluit’ in dit verband dient te worden begrepen en vertaald als ‘rechtszekerheid’.
In de afgelopen jaren onderzocht ik in
de Nijmeegse universiteitsbibliotheek
alle beschikbare jaargangen van zo’n
tien notarieel-juridische tijdschriften

uit de tweede helft der negentiende, en
de eerste helft der twintigste eeuw: het
Correspondentieblad, het WPNR, en vele
andere, vaak nogal obscure periodieken. Dat leverde inzake de zaakwaarnemerij vele honderden ‘redactionelen’, ingezonden brieven, advertenties,
notulen en dergelijke meer op, die ik
allemaal heb afgeschreven, geordend
en onderzocht. Met als doel een synthese te schrijven van een eeuw notariële strijd tegen de zaakwaarnemerij,
een notarieel-historische terugblik, zoals de ondertitel van mijn nieuwe boek
luidt, en daarmee van een zeer belangrijk stuk notariaatsgeschiedenis in de
periode van globaal 1850 tot 1950.
Het onderwerp was zó groot en rijk,
dat een (flink) WPNR-artikel of zelfs,
zoals dat vroeger wel gebeurde, een
‘feuilleton’ niet zou volstaan. Er was
genoeg stof voor een monografie, een
boek, en zo’n monografie of boek was
er tot op heden niet. Vanzelfsprekend
ben ik zeer verheugd, dat het boek
er nu is, en dan ook nog, meen ik, zo
mooi uitgegeven: met linnen omslag,
rood leeslint, geïllustreerd met afbeeldingen in kleur, en in een goede lay-

out. Aan deze studie heb ik zeven jaar
gewerkt, van mei 2007 tot aan de zomer van 2014. Dit klinkt dramatischer
dan het was: ik heb er, kan ik beter zeggen, gedurende zeven jaar aan gewerkt.
Dan weer drie weken achtereen de
gehele week, tijdens de vakantie, dan
weer een aantal maanden in het geheel
niet, bezig met andere academische
werkzaamheden en beslommeringen.
Maar het ‘proefschrift-gevoel’ kwam
regelmatig weer helemaal bij mij terug,
omdat het schrijven van zo’n boek een
kwestie van lange adem is. Je begint
er aan, je werkt er met zekere regelmaat aan, het manuscript groeit en het
wordt op een gegeven moment zelfs
wat, maar… het duurt uiteindelijk járen voordat het boek in de winkel ligt.
Ik ben blij dat het boek nu af is en…
verschenen. Het eerste exemplaar in
je handen krijgen, daar doe je het uiteindelijk voor. Ik kan me vanaf nu, en
daar verheug ik me op, gaan richten op
andere, nieuwe onderwerpen. Eindelijk, zou ik haast willen zeggen.
Prof. mr. Sebastiaan Roes

Het signet van de notaris (34)
Excurs naar Anholt

Onlangs bezocht ik in een gezelschap van geïnteresseerden
in Overijsselsch Regt en Geschiedenis het kasteel Anholt,
vlak over de grens bij Doetinchem. De Wasserburg wordt
bewoond door de negende vorst zu Salm-Salm, die het gezelschap aan het begin van het bezoek vriendelijk begroette,
waarna we door het kasteel werden rondgeleid door de archivaris, de Nederlander mr. Duco van Krugten. De vorstelijke
familie was in 1793 het rijksonmiddelbare vorstendom Salm
in de Vogezen kwijtgeraakt door de Franse Revolutie, evenals in 1798 het hertogdom Hoogstraten in de
Zuidelijke Nederlanden. De heerlijkheid Anholt was
al sinds 1645 in bezit van de familie. In 1803 kreeg
de familie als schadeloosstelling bovendien rijke kerkelijke bezittingen in het westelijke Munsterland. Zo
ontstond een nieuw vorstendom Salm, dat echter in
1810 al weer werd ingelijfd bij het Franse Keizerrijk.
Heinricus Heinrici
In 1815 werd dit gebied door het Congres van Wenen
de Augusta
verenigd met het Koninkrijk Pruisen. Als gevolg van
al deze politieke ontwikkelingen wordt in Anholt een
uitzonderlijk rijk archief bewaard, teruggaand tot in de tiende eeuw met meer dan 15.000 oorkonden, waaronder veel
notariële grossen. De oudste bewaarde akte werd in 1309
opgemaakt door notaris Johannes dictus Kosian in Keulen.
Uit dit archief wil ik drie signetten tonen:
14

december 2014

a. Gerardus dictus Rufus, in 1309 getuige bij
notaris Kosian, in 1310 staat zijn signet onder
een oorkonde van de officiaal van de aartsbisschop van Keulen; hij is geestelijke van
dat bisdom en keizerlijk notaris; zijn signet
Gerardus Rufus
is ruitvormig met daarin een kruis met in de
uiteinden de eerste vier letters van zijn naam,
waarna de s (of de g, dat kan ook) in het midden staat.
b. Heinricus Heinrici de Augusta (d.w.z. afkomstig uit Augsburg), geestelijke van het bisdom Mainz, die in 1340 in de
kooromgang van de dom aldaar een afschrift vervaardigt;
zijn signet is een klavervormig kerkraam boven de top van
een gotisch kerkraam; mogelijk hield hij kantoor onder dat
raam.
c. magister Daniel de Turri, geestelijke van het bisdom Kamerijk en keizerlijk notaris; in 1386 beoorkondt hij in Utrecht
de schenking van een huis aan het Witte stift
in Bocholt (vlak bij Anholt). Zijn signet zijn
twee in elkaar gevlochten figuren boven een
liggende maan op een podium van twee treden. Hij is als notaris in dienst van het kapittel van Oudmunster te Utrecht.
Caspar van Heel

Daniel de Turri

ANTIQUARISCHE COLLECTIE ONLINE (IV)

Adviesen, en
Gewijsden

Vijff Boecken der Gewysder Saecken

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.

Bij de Notariële Stichting is de naam
van prof. A. Pitlo nooit ver weg. En dat
geldt zeker voor de antiquarische bibliotheek, waar met enige regelmaat het
ex libris van deze verwoede collectioneur opduikt. Bijvoorbeeld in het Nederlands Advys-boek, inhoudende verscheidene consultatien en advysen… (2e druk [?];
Amsterdam, 1707-1719), 4 banden, verzameld door Isaac van den Berg (van
Het Gestoffeerde Winkel en Luyfen Banquet
uit de vorige aflevering van deze rubriek, weet u nog?). Uit de bibliotheek
van Pitlo is ook de Consultatien, Advysen
en Advertissementen gegeven ende geschreven
bij verscheijden treffelijke Rechts geleerden in
Holland end Elders - kortweg bekend als
de Hollandsche Consultatiën -, 6 delen (2e
druk), een uitgave van de Rotterdamse
drukker Joannes Naeranus vanaf 1648.
Alleen, beide series bevinden zich niet
in onze antiquarische collectie, maar
werden aangeboden op de boekenveiling van 6 november 2013 bij Van
Stockum’s veilingen in Den Haag. De
naam van Pitlo mag dan nooit ver weg
zijn bij de Stichting, de boeken uit zijn
bibliotheek zijn dat helaas soms wel.
Maar niet te lang getreurd! Laten we
kijken naar wat we wèl hebben. Van de
hand van Joannes van der Linden verscheen in 1806 te Amsterdam bij Johannes Allart het Regtsgeleerd, Practicaal,
en Koopmans Handboek. Van der Linden,
zelf gepromoveerd jurist en advocaat
in Amsterdam, schreef een uitvoerige
‘Inleiding, bevattende de noodige onderrichtingen tot den aanleg, zoo van
de Studie der Regtsgeleertheid; als van
eene uitgelezene Regtsgeleerde Boekerije’, waarin hij beschrijft – of voorschrijft – hoe de opleiding van een tot
de rechtsgeleerdheid getalenteerd en
geschikt persoon vanaf de vooropleiding tot en met de beroepsuitoefening
na de promotie dient te verlopen, en

welke boekenverzameling daarbij aangelegd zou moeten worden.
Na de universitaire studie en de promotie wachtte de jurist de schone taak
zich zijn vak in de praktijk eigen te maken. ‘Ten aanzien van het Regt begeeve
hij zig tot het onderzoek van in druk
uitgegevene Adviesen, en Gewijsden.’
(‘Inleiding’, p. xlii.) In sommige gewesten en steden werd het, vooral in de 17e
en 18e eeuw, de gewoonte in de rechtbanken om, alvorens vonnis te wijzen,
advies in te winnen bij rechtsgeleerden,
veelal werkzaam als advocaat; soms
was deze consultatie wettelijk voorgeschreven. De adviezen en consultatiën
bevatten gewoonlijk de conceptuitspraak, en de rechtbank beperkte zich
bij de uitspraak tot het voorlezen van
het advies aan partijen. Belangrijke adviezen werden verzameld en in druk
uitgegeven in zogenoemde adviesboe-

ken, en een jurist diende deze in zijn
bibliotheek te hebben, aldus Van der
Linden, bijvoorbeeld de Hollandsche
Consultatiën en/of Van den Bergs Nederlands Advys-boek.
Bij de gewestelijke gerechtshoven was
deze consultatie eerder uitzondering
dan regel: daar zetelden juridisch geschoolde raadsheren. Particuliere verzamelingen van gewezen arresten van
sommige van deze hoven werden, van
commentaar voorzien, in druk uitgegeven. Van der Linden verwijst voor
deze Gewijsden onder mee naar de verzamelingen van de arresten van het
Hof van Friesland, waarvan de boekerij van de Stichting er enkele bezit.
Zo vinden we twee exemplaren van de
Vijff Boecken der Gewysder Saecken voorden Hove van Vries-Land. Eerst maal Int
Latijn beschreven, ende vergadert, Door …
Joan van den Sande, Nu Op ’t Nederduijtsch vertaelt (Leeuwarden: Hans
Willemsz. Coopman, [1638]), waarvan u de gegraveerde titelpagina hier
afgebeeld vindt.
Deze en vele andere voortreffelijke werken zijn te vinden in de antiquarische collectie. ‘Zij konde’, en
ik citeer nogmaals Van der Lindens
Handboek uit 1806, de afsluiting van
de Inleiding, ‘zekerlijk nog met verscheiden fraaije Werken worden aangevuld [voor adviezen, zie boven,
RB]; maar mijn doelwit was eene uitgelezene [Regtsgeleerde Boekerije] te leveren.’ ‘Uitgelezene’ niet in de betekenis van voortreffelijk, maar in de
letterlijke betekenis van daadwerkelijk gelezen en gebruikte bibliotheek.
Moge dat mijn doelwit zijn van de digitale ontsluiting van onze ‘Notariële
Boekerij’.
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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