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Het jaar 2020 is begonnen.
Een mooi moment om
terug te kijken. Wat was
twintig jaar geleden hot?
Hoe kijken we tegen de
afgelopen twintig jaar
aan en waar staan we over
twintig jaar? Wist u dat er
negentien notariskantoren
zijn die op nummer twintig
in hun straat zitten? En er
vierenvijftig notarissen
zijn die al twintig jaar
notaris zijn?

20 jaar en student
notarieel recht

Wist u dat …
naam

Leonie Breeuwer

opleiding

Recht en Notarieel Recht
aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Hoe waren de afgelopen twintig jaar?
‘Van de eerste tien jaar herinner ik mij niet zo veel. Ik ben
opgegroeid met mijn broertje en zusje en sportte heel veel.
Ik deed aan volleybal, dansen en skiede ook nog. Op de
middelbare school ging ik al snel van havo naar vwo. Toen
kreeg ik trouwens ook mijn eerste mobiele telefoon, waar ik
heel erg mee bezig was. De open dag van de studie rechten
heb ik bezocht omdat een vriend dat wilde. Het was niet mijn
eigen keuze om te gaan. Maar ik werd zo enthousiast dat ik
zelf rechten ben gaan studeren. En notarieel recht … Ja, ik doe
twee bachelors. Daarna maak ik een keuze waar ik mee verder
ga. Notarieel recht maakt wel een heel goede kans. Ik werk
nu al op een notariskantoor in Heerhugowaard en merk dat
ik het werken met mensen leuk vind.’
Hoe zien de aankomende twintig jaar eruit?
‘In september ga ik voor de studie rechten op uitwisseling.
Ik heb aangegeven graag naar Schotland te willen om daar
een minor internationaal recht te volgen. Uiteindelijk hoop ik
natuurlijk af te studeren, laten we zeggen op notarieel recht. En
een leuke baan op een notariskantoor te vinden. Met de nadruk
op leuk. Geld is aan het begin nog niet belangrijk. Ik moet echt
ergens werken waar ik het naar mijn zin heb, anders ben ik niet
gemotiveerd genoeg. Hoe een notariskantoor er in de toekomst
uitziet, vind ik moeilijk te zeggen. Digitalisering zal vast nog
meer aanwezig zijn, maar het blijft mensenwerk. Ik zie mijzelf
ook niet virtueel in iemands huiskamer staan. Ik heb liever
persoonlijk contact.’
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… de jaarwisseling van 1999 op 2000 op het
bureau van de KNB zeer rustig is verlopen?
Met uitzondering van een faxserver zijn alle
programma’s blijven werken. De speciale
millenniumkamer, waar een aantal pc’s stond
die in nood ingezet konden worden, is niet
gebruikt.

Hippe telefoon

Eind 2000 was hij daar: de Nokia 3310.
Een van de meest verkochte mobieltjes in
die tijd. 126 miljoen telefoons gingen over
de toonbank. Niks internet, whatsappen
en facetimen. We belden en sms’ten ermee.
Een sms maken duurde best lang: voor de
letter z moest je vier keer op het knopje
drukken. Maar wat voelden wij ons stoer
met zo’n mobiele telefoon.

Twintig jaar
notaris
Nummer 1
16 miljoen mensen

Zoveel inwoners telde Nederland in 2000.
Inmiddels is dat aantal gestegen naar
17,5 miljoen inwoners. Lekker knus!

Klein autootje

Kleine autootjes, waar maar twee personen
in konden, werden eind jaren negentig
van de vorige eeuw populair. In 2000
kwam DaimlerChrysler met de Smart
ForTwo cabriolet. Nu kon je ook in een
Smart je haar laten wapperen. In 2007
werd de laatste in Frankrijk geproduceerd.

naam

Dox Verschuren

kantoor

deNotarissen in Meerkerk

Hoe waren de afgelopen twintig jaar?
‘Toen ik begon, hadden we vier notarissen op kantoor,
inmiddels zijn dat er drie. We zijn van twee naar drie vestigingen gegaan, maar door de crisis hebben we een vestiging
moeten sluiten. Dat was echt wel een moeilijke tijd. Je wordt
dan echt met de neus op de feiten gedrukt. Naast notaris ben
je ook baas. Mensen ontslaan, is niet iets wat je graag doet.
Maar het moest wel, de omzet ging radicaal naar beneden.
Gelukkig hebben we dat overleefd. De typemachine is
inmiddels verdwenen. De fax gebruiken we bijna niet meer,
behalve voor banken en de rechtbank. Die vereisen soms toch
dat er nog iets met de fax wordt gestuurd. Alles gaat nu sneller.
Je hoeft niet meer te wachten tot iemand terug is van het
Kadaster, dat gaat online. Cliënten zijn veel mondiger geworden.
Ze hebben ook meer kennis. Met collega’s ondernemen we nu
vaker iets leuks. Zo leer je elkaar ook op een andere manier
kennen. En privé? Ik word niet meer gebeld dat ik een ziek
kind heb. Nu doen zich puberproblemen voor.’
Hoe zien de aankomende twintig jaar eruit?
‘Het draait straks niet meer om de akte, maar om het advies.
Het totaalplaatje. Het zou zomaar kunnen zijn dat simpel
onroerend goed niet meer via de notaris hoeft. Als de wetgever
die eis loslaat, omdat alles al zo goed wordt aangeleverd bij
het Kadaster, is onze dienst daarbij niet meer nodig. Wat echt
wel blijft, is het persoonlijke contact. Vooral bij familierecht.
Mensen willen gewoon graag even met je om de tafel zitten.
Als de gezondheid het toelaat, werk ik de aankomende
twintig jaar nog lang door. Het is wel belangrijk om bij
te blijven. Men moet niet het idee krijgen dat ik niet op
de hoogte blijf van actuele wetswijzigingen.’

‘Ik doe de deur dicht. Straten
lijken te huilen. Wolken lijken
te vluchten. Ik stap de bus in.’
Wie ken hem niet: Onderweg
van Abel. De nummer 1 van
de Top 40 begin 2000. Later
dat jaar hadden ook Bon Jovi,
Britney Spears en Jody Bernal
een nummer 1-hit. Dat is even
wat anders dan ‘Tones and i’
van Dance Monkey die nu de
Top 40 aanvoert.

Wist u dat …
… de KNB op zaterdag
1 januari 2000 één fax van
een notariskantoor ontving
en op zondag 2 januari 2000
ook een fax is ontvangen?
Blijkbaar is de jaarwisseling
op alle notariskantoren rustig
verlopen.
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Dichter des Vaderlands

Twintig jaar
notaris

Wist u dat …
… in 2000 een derde vestiging
van de Notaristelefoon werd
geopend? Naast de locaties in
Den Haag en Rosmalen werd
de telefoon nu ook bemand
in Zwolle. Anno 2020 wordt
de Notaristelefoon alleen nog
bemand vanuit Den Haag. Ook
kunnen (oud) (kandidaat-)notarissen vanuit huis de
telefoon opnemen.
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naam

Rom van Drongelen

kantoor

De Vree Van Drongelen Notarissen-Adviseurs in Berghem

Hoe waren de afgelopen twintig jaar?
‘Ik behoorde tot de eerste paar notarissen die werden benoemd
volgens de nieuwe Notariswet. Ik weet nog goed dat ik op
1 oktober 1999 met mijn vrouw het ondernemingsplan ging
inleveren. Ik was er op tijd bij, maar er waren er ook die al om
middernacht voor de deur stonden. Dat ging mij iets te ver.
Bij het notaris zijn, kwam veel kijken. Eigenlijk weet je van
tevoren niet helemaal waar je aan begint. Het ondernemerschap is toch een uitdaging. Gelukkig vind ik dat leuk, mijn
vader was ook ondernemer. Als kandidaat-notaris was ik al
toegetreden tot de maatschap en nam ik het personeelsbeleid
voor mijn rekening.
Waar ik heel erg aan moest wennen? Passeren kost zoveel tijd!
Want daarnaast had ik ook mijn eigen dossiers. Ik moest dus
leren delegeren. Naast de crisis kregen wij ook nog te maken
met het opheffen van onze gemeente. En die gemeente was ook
een klant van ons. Dat waren pittige tijden. Extra moeilijk was
het ontslaan van medewerkers die al lang bij je werken. Het
voelt toch een beetje als familie. Steun van het thuisfront heb
je dan hard nodig. Sterker, zonder kun je niet.’
Hoe zien de aankomende twintig jaar eruit?
‘Mijn collega notaris is sinds 1 januari gestopt. Gelukkig
hebben we voor hem een opvolger. Daarnaast gaan we fuseren
met het kantoor waar hij vandaan komt. Er staan dus grote
veranderingen op de planning. Ik denk zelf nog zo’n drieënhalf
jaar te werken. Het zoeken van een opvolger is heel lastig.
We missen eigenlijk de generatie die we door de crisis niet
op hebben kunnen leiden of hebben moeten ontslaan. En
de huidige generatie kandidaat-notarissen wil gewoon niet
altijd notaris-ondernemer worden.
Ik weet niet of ik de aankomende twintig jaar helemaal
meemaak. Maar ik hoop over een paar jaar samen met mijn
vrouw te kunnen genieten van andere dingen dan werk.
Ik houd erg van lezen en tuinieren, maar heb er nu weinig
tijd voor. Ik heb geen uitgedachte plannen. We zien wel.’
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Het is twintig jaar geleden dat de eerste
Nederlandse Dichter des Vaderlands werd
gekozen: Gerrit Jan Komrij. Hij stond
bekend om zijn virtuoze en kleurrijke taalgebruik. Zo zei hij ooit: ‘Stijl is de hardnekkigheid waarmee je taal kneedt tot ‘n architectonisch juweel’. Hij vervulde de rol tot
2004. In 2012 overleed hij. Nu is Fries Tsead
Bruinja Dichter des Vaderlands.

2000 artiesten

De Britse platenmaatschappij EMI en het
Amerikaanse media- en entertainment
concern Time Warner fuseren in 2000. Zo
ontstaat de grootste platenmaatschappij
ter wereld met 2000 artiesten, onder wie de
Spice Girls, de Rolling Stones, Eric Clapton,
Madonna en Phil Collins.

