Inschrijving Jubileumcongres
van start
U kunt zich vanaf heden inschrijven voor het Jubileumcongres van de KNB op
5 oktober in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Op www.knbcongres.nl vindt u
alle informatie over het programma, de sprekers en de locatie. Aansluitend aan
het congres is er dit jaar een borrel, een walking dinner en een feest. En last but
not least is er een JoKaNoBo-afterparty in het centrum van Rotterdam. Alles om
dit lustrumjaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan!

H

et Jubileumcongres vormt hét
hoogtepunt voor de leden, aan
geslotenen en genodigden tijdens
dit jubileumjaar van de KNB.
Op vrijdag 5 oktober vieren we met elkaar
het notariële vak. Daarvoor is een concept
ontwikkeld waarin u kunt leren van experts
en van elkaar en waarbij vieren, inspiratie en
netwerken centraal staat. Dit alles met als
achterliggende thema ‘Notaris, met recht
het mooiste beroep!’.
Programma

De dag start met een plenair programma
onder leiding van Rens de Jong. Hij is bekend
van BNR Nieuwsradio en RTL Z en was in 2014
‘dagvoorzitter van het jaar’. Hij gaat in gesprek
met Herman Pleij, emeritus hoogleraar in
de Historische Nederlandse Letterkunde, en
Christian Kromme, trendwatcher op gebied
van exponentiële technologie en disruptieve
innovatie. Tijdens het ochtendprogramma
wordt ook het jubileumboek gepresenteerd,
waarvoor schrijver Aaf Brandt Corstius een
column schreef. Daarna start het ‘KNB Inspi
ratiefestival’, met diverse masterclasses en
workshops op het gebied van fraudepreventie,
digitalisering, ambt, ondernemerschap en
persoonlijke ontwikkeling. Maar er is die
middag ook ruimte voor ontspanning en
netwerken op het ‘Ontmoetingsplein’, waar u
de gehele dag kunt genieten van lekkernijen.
Na de plenaire afsluiting is het dit jaar niet
gedaan. Dan start een feestelijk en eigentijds
avondprogramma met lekker eten en goede
muziek. Natuurlijk zien we u graag op de
dansvloer terug. En mocht u om 0.30 uur

nog niet zijn uitgefeest, dan kunt u nog
terecht bij de JoKaNoBo-afterparty in het
centrum van Rotterdam.
Praktische informatie

De kosten voor het congres en feest bedragen
175 euro. Dit is inclusief consumpties (dag en
avond), lunch, borrel, walking dinner en feest
avond. De KNB zet vanaf Rotterdam Centraal
Station pendelbussen in richting de Van Nelle
Fabriek. Deze zullen in de ochtend ook rijden
vanaf de twee hotels waar we een prijsafspraak
mee hebben (Van der Valk Blijdorp en Bilder
berg Parkhotel). Wilt u meer weten over het
vervoer, parkeren, overnachten en andere
praktische informatie kijk dan op de congres
website www.knbcongres.nl
Meer informatie: KNB, Corinne Elgers,
070 3307167 (c.elgers@knb.nl)

De notaris
is jarig en
trakteert
Ook het publiek wordt tijdens de viering
van het 175-jarig bestaan van de KNB niet
vergeten. Onder het mom van ‘de notaris
is jarig en trakteert’ vindt op zaterdag 3
november de landelijke consumentendag
‘Uit en thuis bij de notaris’ plaats. Notariskantoren verspreid over het land trekken
er die dag op uit of openen hun kantoordeuren om te laten zien wat de notaris
doet en wat zijn toegevoegde waarde is.
De dag draait om lokale promotie van uw
notariskantoor, de mensen erachter en/of
het beroep van notaris. Dat kan een ochtend
of middag zijn, dat is aan u. Hoe doet u mee?
U kiest zelf of samen met uw collega’s voor een
activiteit bij u in de buurt. Dat kan bijvoorbeeld
door uw activiteit aan te laten sluiten bij uw
reguliere bezigheden op zaterdag. Bent u lid
van een sportclub, culturele instelling of histo
rische vereniging? Dan kunt u daar bijvoor
beeld een informatiehoekje inrichten waar
mensen vragen kunnen stellen aan ‘de notaris’.
Ander mogelijke locaties zijn de markt, de
bibliotheek of het verzorgingstehuis van uw
moeder of tante.
U kunt er ook voor kiezen om op 3 november
uw kantoor open te stellen en het publiek
te laten zien wat er eigenlijk gebeurt op een
notariskantoor. Of u kunt een heel andere
activiteit organiseren, die meer op vermaak
is gericht dan op ‘notarieel inhoudelijk’.
Ter inspiratie vindt u enkele ideeën op
www.175jaarknb.nl/agenda/consumentenactie.
Toolkit KNB

De KNB biedt ter ondersteuning van deze
consumentendag een basis toolkit aan met
diverse uitingen in jubileumstijl. Deze kunt
u downloaden of printen. De exacte inhoud
hiervan wordt nog ontwikkeld in overleg met
een aantal leden. In de loop van september
wordt u hierover nader geïnformeerd. Houdt u
daarom de jubileumwebsite goed in de gaten.
Meer informatie: KNB, Annelies van der Laan,
070 3307169 (a.vanderlaan@knb.nl)
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Een stukje geschiedenis

‘Examen voor de hoven was een farce’
De notaris is een academicus. Dat lijkt gezien de benodigde kennis van het recht heel
logisch, maar eeuwenlang was dat niet het geval. Pas in 1958 werd een academische
studie verplicht voor een ieder die notaris wilde worden. Een besluit dat heel lang
door de beroepsgroep zelf is tegengehouden.
T E K S T Martijn Rip | bee l d Collectie Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, bewerking Anne Roos

I

n het bezit van burgerrechten, heb je
voldaan aan de Wet op de dienstplicht en
ben je minimaal 25 jaar oud? Dan voldeed
je tot 1842 al aan drie van de vijf eisen om
notaris te worden. De twee overige eisen: een
getuigschrift voor bekwaamheid, afgegeven
door de kamer van notarissen, en zes jaar onaf
gebroken werkzaam zijn in het notariaat. Ook
moest er een examen worden afgelegd, maar
dit bleek in de praktijk niet veel voor te stellen.
Bovendien werd ook een getuigschrift zelden
geweigerd.
Met de nieuwe Wet op het notarisambt van 1842
– tevens de reden voor de oprichting van het
Broederschap der Notarissen – werd een nieuw
examen ingevoerd. Dit werd afgenomen door
de provinciale hoven. Volgens Adriaan Pitlo
(1901-1987), hoogleraar notarieel recht en schrij
ver van De geschiedenis der notariële wetenschap,
was het examen voor de hoven een farce.
‘Men slaagde met een efemere kennis en reisde
na een uur terug uit de provinciehoofdstad,
welker hof de reputatie had voor de aspiranten
het gemakkelijkste college te zijn’, schreef hij.
Over de invoering van het staatsexamen, in 1878,
was hij een stuk positiever. ‘Met de invoering
van het gewijzigde examen stijgt het weten
schappelijke niveau van de studie en derhalve
ook van de wijze waarop men het ambt
uitoefent.’

haalde echter niet de wet van 1810. In 1842
deed hij, nog steeds als minister van Justitie,
een nieuwe poging. Wederom ving hij bot.
Ook in de jaren voorafgaand aan de invoering
van het staatsexamen in 1878 gingen er weer
stemmen op om een universitaire studie voor
kandidaten in te voeren. De regering was voor,

maar het notariaat wees dit af en vond daar
voor voldoende steun in de Tweede Kamer.
Notarissen waren bang dat veel kandidaten
zouden afhaken vanwege de hoge studie
kosten. Een ander argument was dat het
hebben van een meestertitel niet garandeert
dat de notaris de juiste kennis bezit. Werken
op een druk kantoor zou de kans om een
bekwaam notaris te worden juist wel vergroten.
Op die manier deden ze namelijk de gewenste
praktijkervaring op.
Beroepsopleiding

Het zou uiteindelijk tot 1958 duren voordat een
wetswijziging, op advies van een commissie
onder leiding van Pitlo, een academische
studie verplicht stelde. In de jaren die volgden,
bleek er een kloof ontstaan te zijn tussen de
universitaire opleiding en de notariële praktijk.
Daarom werd in 1987 de beroepsopleiding in
het leven geroepen om die kloof te dichten.
Eerst nog op vrijwillige basis, vanaf 1999 geldt
het afronden van de beroepsopleiding als een
vereiste om tot notaris te worden benoemd
of te kunnen waarnemen.

Adriaan Pitlo

Van Maanen

Jubileumprogramma

Toch kwam het ook in 1878 niet tot een acade
mische opleiding. Sterker nog, pas in 1904
wordt het verplicht om voorafgaand aan het
staatsexamen een middelbareschoolopleiding
afgerond te hebben. Toch zijn er al in het
begin van de negentiende eeuw pogingen
gedaan om het vak van notaris alleen open
te stellen voor academici. Onder koning
Lodewijk Napoleon deed de minister van
Justitie, Cornelis Felix van Maanen, een
voorstel om een rechtenstudie verplicht te
stellen voor aankomende notarissen. Zijn idee

Onder het motto ‘Notaris, met recht het mooiste beroep!’ worden dit jaar tal van bijeen
komsten en activiteiten georganiseerd. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
7 en 14 september

Studenten Challenge

18-22 september

50+Beurs

5 oktober

Jaarcongres met feest
Presentatie Jubileumboek

3 november

Publieksactie ‘Uit & thuis bij de notaris’

8 november

Kandidatensymposium

19 november

Oud-notarissendag

Houd de website 175jaarknb.nl in de gaten voor nieuws, acties en de actuele stand van zaken.
Ideeën of meedenken? Mail naar jubileum@knb.nl.
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