Walter Jansen (1950-2019)

Markante oud-voorzitter was alom geliefd
Op 18 februari overleed Walter
Jansen, oud-notaris in Arnhem
en prominent lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De geboren
Rotterdammer streek na zijn
studie notarieel recht in Utrecht
neer bij het toenmalige notariskantoor Bruins en Sasse in Arnhem, nu Dirkzwager, advocaten en notarissen. Toen hij in
oktober 1992 benoemd werd tot notaris, was
de onvermoeibare Jansen ook al vijf laar lid van
de maatschap. Er volgde een prachtige carrière
die hij in 2015 afsloot.

N

aast zijn drukke bestaan als notaris, vervulde
Walter Jansen jarenlang diverse bestuurlijke
functies ten dienste van het notariaat. Binnen
de KNB werd hij in 1987 lid van het bestuur
van de Ring Arnhem, al gauw gevolgd door het lidmaat
schap van de Beleidscommissie nieuwe Notariswet en het
penningmeesterschap van de Lustrumcommissie 150 jaar
KNB. De altijd positief ingestelde Jansen viel op door zijn
betrokkenheid bij nieuwe ontwikkelingen in het vak en
de notariële praktijk. Het was dan ook geen verrassing
dat hij in 1993 werd gevraagd plaats te nemen in het
bestuur van – toen nog – de notariële broederschap. Hij
kreeg de portefeuille financiën, tarieven en de centrale
standplaatscommissie. Thema’s die destijds centraal
stonden in de discussie over de fundamentele wijziging
van de Wet op het notarisambt (Wna).
ZEER GEWAARDEERDE BESTUURDER

Voor medebestuurslid en vriend Hans Tromp was het
geen verrassing dat Walter Jansen in 1997 voorzitter werd
van de broederschap. ‘Walter was een zeer gewaardeerde
bestuurder, die zorgde dat iedereen aan bod kwam. Hij
luisterde goed, was duidelijk en zorgde altijd voor een
goede discussie binnen het bestuur.’ Zijn communica
tieve kwaliteiten kwamen ook goed van pas in de stevige
politieke discussies die gevoerd werden over de nieuwe
Wna, die op 1 oktober 1999 in werking trad. De KNB was
nadrukkelijk aanwezig op het Binnenhof en Jansen,
Tromp en toenmalig directeur Pieter Kole haalden
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persoonlijk de bestuurlijke banden aan met justitie
minister Korthals en staatssecretaris Cohen. ‘Walter
was erg van de persoonlijke relaties. We zaten op een
gegeven moment in een goed gesprek met Cohen aan
het IJ in Amsterdam en de bewindsman wilde mobiele
nummers uitwisselen om de lijntjes zo kort mogelijk te
houden’, herinnert Tromp zich nog uit die tijd. Hoewel
de nieuwe wet voor het notariaat grote veranderingen
met zich bracht, waar niet iedereen in de beroepsgroep
op zat te wachten, waren Jansen en Tromp toch wel blij
met het uiteindelijke resultaat. ‘We hebben er een goede
overgangsregeling en geleidelijke invoering van de wet
uitgesleept’, vertelt Tromp. ‘30 september ’99 gingen
Walter en ik op kroegentocht in Utrecht om de komst van
de nieuwe wet te vieren. Maar we waren ook benieuwd
of er kandidaat-notarissen waren die voor de deur van
Bureau Financieel Toezicht (toen nog genaamd Centraal
Bureau van Bijstand) lagen te wachten om de volgende
dag meteen hun ondernemingsplan in te dienen voor
een eigen kantoor en protocol.’ Deze mogelijkheid
van vrije vestiging was een van de kernpunten van
de nieuwe Wna. Behalve een kandidaat van Tromps
kantoor, troffen ze daar een kandidaat die helemaal
uit Groningen was gekomen.
VOELING HOUDEN

De invoering van de nieuwe wet markeert tevens het einde
van het voorzitterschap van Walter Jansen. Hans Tromp
volgde hem op. Ondanks de zeer intensieve bestuurs
periode, bleef Jansen daarna ook actief buiten zijn eigen
kantoor. Zo was hij onder meer voorzitter van de Stichting
Beroepsopleiding Notariaat en lid van de bezwarencom
missie van de KNB. In 2012 bemiddelde hij met Dolf Plag
gemars (ook oud-voorzitter) in de bestuurscrisis die was
ontstaan na een coupe van ontevreden leden. Jansen
wilde – ondanks de vorig jaar bij hem geconstateerde
ernstige ziekte – zo lang mogelijk voeling houden met
het maatschappelijke leven. Een week voor zijn over
lijden was hij nog bij de KNB vanwege zijn lidmaat
schap van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds
Notariaat. De KNB denkt met veel erkenning en waarde
ring terug aan een markante en geliefde persoonlijkheid
die veel betekend heeft voor het notariaat en de KNB.

