En
verder

Sander Lettinga, geboren en getogen Amsterdammer, is notaris bij Klaassen
Netwerk Notarissen in Zierikzee. Hij voelt zich als een vis in het water op
Schouwen-Duiveland.

betekent het al dan niet ontvangen van
hulp een verschil van dag en nacht.’
TOEGANKELIJK

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

‘V

anuit mijn ouderlijk huis
keek ik uit op het Geuzenveld in Amsterdam. Ik ben
geboren en opgegroeid in
Amsterdam Nieuw-West. Toen ik in 1984
afstudeerde aan de Universiteit van
Amsterdam ben ik in Den Haag gaan
werken. Na een kleine tien jaar kwam ik
toevallig notaris Klaassen uit Zierikzee
tegen, die een vacature had. Het klikte
direct, het kantoor sprak me aan en we
werden het snel eens. Zo kwam ik in april
1994 in Zierikzee terecht. Ik ben er ook
gaan wonen. Sinds 2002 ben ik notaris.’
TAFELRONDE

‘Het heeft mij eigenlijk geen enkele moeite
gekost mij hier thuis te voelen. Dat heeft
zonder twijfel te maken met het feit dat ik
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lid ben geworden van de Tafelronde nr 39
Schouwen-Duiveland. Een serviceclub
voor mannen tot 40 jaar. Ik werd lid op
mijn 35ste, dus ik heb er 5 jaar in gezeten.
Met een aantal leden ben ik goed bevriend
geraakt en ik heb via de club mijn vrouw
leren kennen. Als oud-tafelaars hebben we
nog steeds regelmatig contact. We hebben
veel lol gehad en ook goede dingen
gedaan. Zo hebben we samen met een
Zuid-Afrikaanse Tafelronde de stichting
Kukhanya Care Point in Swaziland
opgericht. Samen met lokale medewerkers
vangt de stichting een groep van ruim 260
aidswezen op. Ze krijgen voedsel, kleding
en onderwijs, met name op technisch en
agrarisch gebied. De bedoeling is dat ze
zelfstandig worden en hun eigen brood
kunnen verdienen. Voor deze kinderen

‘Ik zit in nog een paar besturen: onder
andere de Stichting Burgerweeshuis, de
Stichting View, die cultuur met de samenleving wil verbinden, en de Stichting
Dierenasiel Schouwen-Duiveland. Daar
zijn twee medewerkers in dienst die de
dieren opvangen. Ze werken nauw samen
met de dierenambulance. Tot eind vorig
jaar was ik secretaris van de Stichting
Museumhaven Zierikzee. Dat heb ik tien
jaar gedaan. Als notaris word je vanwege
je juridische achtergrond regelmatig
voor besturen gevraagd. Als er vanuit
de samenleving een beroep op je wordt
gedaan, zeg je niet snel nee. En ach, zo
veel tijd kost het allemaal niet.
Ook als notaris zeg ik niet graag nee
als iemand een beroep op mij of ons
kantoor doet. We willen laagdrempelig
zijn, toegankelijk voor mensen die hulp
nodig hebben. Ik word wel de juridische
huisarts van Schouwen-Duiveland

De juridische huisarts

‘Problemen die wij
oplossen, komen niet
bij de rechter terecht’

genoemd. Net als bij een huisarts kun je
hier met alles terecht. Ik doe alle rechtsgebieden, behalve ondernemingsrecht. Daar
is mijn compagnon Nini Soeters-Schot
in gespecialiseerd. Zelf doe ik vooral
familierecht en nalatenschappen. Ook
wel onroerend goed; vooral bestaande
bouw en veel recreatiewoningen.
Vanwege de recreatiewoningen hebben
we ook veel Duitse cliënten. Die juridische
huisartsfunctie, de eerstelijnshulp, zie ik
als dé rol van het notariaat in Nederland.
Problemen die wij oplossen, komen niet
bij de rechter terecht.’
TOLK

‘Ons vak verandert voortdurend. Voor onze
Duitse cliënten schakelden wij tot voor
kort alleen een tolk in voor het ondertekenen van de akte van levering. In een
gewoon gesprek red ik mij best in het
Duits, maar voor akten is dat niet genoeg.
Inmiddels heeft de tuchtrechter geoordeeld dat er ook een tolk aanwezig moet
zijn als er eerder documenten worden
getekend, zoals koopcontracten en

volmachten. Dus schakelen wij nu ook
voor die documenten een tolk in. Het is
een voorbeeld van een kleine aanpassing
van de laatste tijd.’
POLITIEK

‘Vrije tijd? Die is schaars. Ik woon bij de
mooiste natuurgebieden, maar kom er te
weinig. Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis en lees graag biografieën. Zo las
ik de drie biografieën van de eerste drie
koningen van Nederland, die verschenen
toen het koninkrijk tweehonderd jaar
bestond. Willem I, II en III. Hun levens
bestrijken het eind van de achttiende
eeuw en de hele negentiende eeuw.
Willem II heeft in 1848 de grondwet van
Thorbecke ingevoerd. Willem III riep dat
hij geen koning wilde zijn, maar zijn
koningschap duurde het langst van alle
drie. Hij trouwde op latere leeftijd met
Emma, uit welk huwelijk Wilhelmina
werd geboren. De drie zoons uit zijn
eerdere huwelijk zijn alle drie jong
overleden. Het is niet dat ik nu per se zo
geïnteresseerd ben in het koningshuis,

maar aan de hand van die biografieën zie
je de ontwikkelingen in de Nederlandse
politiek en de staatkundige ontwikkelingen van het land. Dát vind ik interessant.
Onlangs las ik de biografie van keizer
Wilhelm II. Daarin staat enorm veel informatie over het ontstaan van de Eerste
Wereldoorlog. Informatie die je elders
niet zo snel vindt.’
ECONOMIE

‘Verder lees ik graag over economie,
met name het monetaire beleid van de
Europese en de Amerikaanse centrale bank.
Ik lees de kranten, maar volg ook podcasts
en mensen online. Ik luister graag naar
Peter Schiff, een man die de kredietcrisis
van 2008 vrij nauwkeurig heeft voorspeld.
Hij ziet de economische toekomst somber
in. ‘Kicking the can down the road’, zeggen
ze in de Verenigde Staten, waarmee ze
bedoelen: problemen voor je uitschuiven.
Als het vertrouwen in de munt ophoudt te
bestaan, krijgen we een crisis. Ik ben daar
niet optimistisch over.’
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