‘Het gaat om de toekomst’
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‘Het vertrouwen is er’

Ed Engelen is notaris in Smilde. Hij was voorzitter van de ring Drenthe, later
Noord-Nederland, en zat tien jaar in de ledenraad. Nu gaat hij graag eens
aan de andere kant van de tafel zitten. Sinds 1 mei is hij bestuurslid van de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. ‘Het notariaat gaat mij aan het hart.’

T E K S T Henriette van Wermeskerken | B E E L D Truus van Gog

‘I

n 1992 werd ik kandidaat-notaris
in Arnhem. Later werkte ik in Oss,
vlakbij het dorpje Berghem waar
ik ben opgegroeid. Ik had het er
goed naar mijn zin, maar door een fusie
zou een plek in de maatschap onverwacht
langer op zich laten wachten dan ik wilde.
Ik hou van nieuwe uitdagingen en wilde
graag ondernemer worden. Dus besloot
ik de bakens te verzetten. In 2000 heb ik
gereageerd op een vacature in Smilde
waarbij de insteek was dat de kandidaat
per oktober 2003 het kantoor zou over
nemen. Dat klonk interessant, en dat
was het ook! Lidia, toen mijn vriendin, is
opgegroeid in Oost-Groningen en vond
het leuk naar Drenthe te gaan. Als je een
dorpskantoor overneemt, moet je in het
dorp gaan wonen, vind ik. Sinds 2000
wonen we in Smilde. We zijn getrouwd in
2001 en hebben inmiddels twee dochters,
16 en 13 jaar oud. In 2003 werd ik notaris.
Lidia werkt bij mij op kantoor. Ze is
verantwoordelijk voor onder meer boekhouding, automatisering en relatiebeheer.’
JASJE

‘Als kind wilde ik straaljagerpiloot worden,
maar dat ging niet door omdat ik een
bril kreeg. Toen ik werd uitgeloot voor de
School voor Journalistiek ben ik rechten
gaan doen in Nijmegen. Voor een jaartje,
dacht ik. Maar ik ben blijven hangen. Ik
kwam toevallig bij een college notarieel
recht terecht toen ik eens met een groepje
jongens in jasje meeliep. Zelf droeg ik
in die tijd een ander soort jasje: van leer.
Het vak greep me direct. Toch had ik niet
de ambitie zelf het notariaat in te gaan.
Mijn stage heb ik gelopen op de fiscaaljuridische afdeling van een verzekeraar.
Daarna solliciteerde ik bij een groot
notariskantoor en werd aangenomen.
Zo rolde ik het vak in, en ben er gebleven.
Een prachtig vak.’

GOTLANDPELSSCHAPEN

BETROUWBAAR

‘Sinds de eerste week van april lopen er
lammeren rond bij ons huis. ’s Avonds
rond een uur of zeven, acht, gaan ze
achter elkaar aan rennen. Een prachtig
gezicht. Het zijn zwarte lammeren, van
Gotlandpelsschapen, die langzamerhand
staalgrijs worden. Bij ons huis hoort
twee hectare land. Dat kun je niet laten
verwilderen, daar moet je wat mee doen.
Daarom ben ik schapen gaan fokken. Op
een gegeven moment had ik er 65 rond
lopen. Ik fokte het ras voor het stamboek.
Tja, als ik iets doe, doe ik het goed. Maar
het kostte veel tijd. Tijd die ik liever aan
mijn gezin besteed. Ik ben gaan afbouwen
en heb een paar schapen overgehouden.
Nu maak ik meer van het leven van mijn
dochters mee. Dat vind ik belangrijk. Ze
volleyballen allebei op hoog niveau, dus
mijn vrouw en ik fungeren vaak als taxidienst. Mijn vrije tijd is voor mijn gezin.’

‘Het is van belang dat wij als notarissen
laten zien wat wij doen. De markt ziet
de notaris als duur. Men vindt het van
zelfsprekend dat notarissen betrouwbaar
zijn en de zaken goed regelen, maar zo
vanzelfsprekend is dat niet. De koper
van een pand stort zonder aarzelen de
koopsom op de rekening van de notaris.
Dat vertrouwen is er. Iedereen krijgt waar
hij recht op heeft, daar zorgen wij voor.
Dat gaat niet vanzelf. Daar moet veel
voor gebeuren, en dat moeten wij als
notarissen duidelijk zien te maken.
Zelfs de overheid ziet de notaris als duur.
Dat blijkt uit de naam van het wetsvoorstel
‘Wegnemen notariskosten bij algehele
gemeenschap van goederen’. Die titel
maakt mij sprakeloos. Nog los van de
inhoud van dat wetsvoorstel, dat het
mogelijk maakt dat je door een vinkje
te zetten bij de burgerlijke stand in een
algehele gemeenschap van goederen
belandt, zonder goede voorlichting over
de gevolgen daarvan. Terwijl we nu juist
de beperkte gemeenschap van goederen
als hoofdregel hebben. We hebben heel
wat te doen. Het gaat om de toekomst van
het notariaat. Daar draag ik graag mijn
steentje aan bij.’

BLOCKCHAIN

‘Ik heb tien jaar in de ledenraad gezeten
en was voorzitter van de ring Drenthe, die
later opging in de ring Noord-Nederland.
Ik draag het notariaat een warm hart toe
en vind het interessant nu aan de andere
kant van de tafel te zitten. Het bestuur is
voor mij een nieuwe uitdaging. We leven
in een tijd van allerlei ontwikkelingen die
het notariaat raken. Velen zien dat als be
dreigingen, maar ik denk dat het kansen
zijn die we moeten benutten. Denk aan
blockchain. Dat biedt nieuwe mogelijkheden, die notarissen wat mij betreft zo
snel mogelijk gaan gebruiken. Daarbij
moeten we wel realistisch blijven. Zuidaskantoren hebben andere budgetten dan
de kleinere kantoren, die de meerderheid
van het notariaat uitmaken.’
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