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Notaris Van Basten Batenburg 

J.S.L.A.W.B.  Roes, De goede, afvallige notaris. Ars Notariatus, dl. 141, Deventer, Kluwer, 
Amsterdam, Stichting tot bevordering der notariële wetenschap, 2009, VI+59 p., ISBN 987-
90-9023-8517. 

Deel 141 uit de reeks Ars Notariatus, uitgegeven door de Stichting tot bevordering der 
notariële wetenschap, is geen lijvig boek, maar eerder een brochure. Het is de editie van de 
rede, in verkorte vorm, uitgesproken door Sebastiaan Roes bij de openbare aanvaarding van 
het ambt van hoogleraar op persoonlijke titel, met de leeropdracht Deontologie en de 
geschiedenis van het notariaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen op donderdag 23 april 
2009. De ruime ondertitel van de publicatie luidt: “Een mild oordeel van een 
vergevingsgezinde oud-stadsgenoot, ruim anderhalve eeuw na het verscheiden van de 
Groenlose notaris en apostaat mr. Jacobus Henricus Van Basten Batenbrug (1785-1852)”. De 
paradox in de titel en de al even enigmatische ondertitel nodigen uit tot een lectuur, die 
gaandeweg duidelijk maakt dat de kersverse hoogleraar een grote eruditie koppelt aan een 
scherpe geest en een uitgesproken persoonlijkheid. Eigenlijk gaat het om een klein verhaal, 
maar wetenschappelijk gekaderd in een ruimer geheel, dat raakvlakken biedt met zowel de 
deontologie als de geschiedenis van het notariaat. 
 Sebastiaan Roes heeft van huis uit al een stevige historische link met het notariaat. 
Volgens de opdracht op bladzijde IV is de huidige Leidse notaris F.W.M. Roes sinds de 
benoeming van zijn betovergrootvader G.W. Roes (1820-1894) de negende notaris Roes tot 
nu toe. De auteur, geboren in Groenlo in 1971, studeerde geschiedenis en notarieel recht in 
Nijmegen. Hij promoveerde er in 2006 cum laude tot doctor in de rechtsgeleerdheid op een 
proefschrift over de positie van de langslevende echtgenoot in het Nederlandse erfrecht bij 
versterf vóór 1809. Blijkens zijn curriculum vitae is Roes naast jurist en (rechts)historicus ook 
dichter (hij gaat in noot 82 dieper hierop in) en een actief bestuurslid van diverse sociale, in 
het bijzonder katholieke, verenigingen. Engagement en lokale verankering hoeven een ruime 
wetenschappelijke blik niet in de weg te staan. Het lijkt wel een levensmotto van de auteur. 
En hij bewijst het met verve in zijn aanvaardingsrede. 



 Voor zijn wetenschappelijke oratie vertrok de redenaar van wat slechts een faits divers 
lijkt uit de geschiedenis van zijn geboortedorp. Op Hemelvaartsdag 1852 overlijdt in Groenlo 
notaris Jacob Hendrik Van Basten Batenburg. Omwille van zijn geloofsafval wordt hem een 
katholieke begrafenis onthouden. In de eerste twee paragrafen wordt Van Basten Batenburgs 
levensloop uit de doeken gedaan. Hij was de oudste zoon van de latere vrederechter 
(kantonrechter) Jan Hendrik Batenburg en diens wat oudere echtgenote Maria Helena 
Catharina Van Basten. Zijn juridisch doctorsdiploma haalde van Basten Batenburg in 
Harderwijk en na een korte termijn als advocaat werd hij op Kerstdag 1812, onder Napoleon 
dus, (ook) keizerlijk notaris. Er was geen wettelijke onverenigbaarheid en dus konden de 
functies van advocaat en notaris gecumuleerd worden. In de derde paragraaf evalueert Roes 
diens vier decennia notariële praktijk (1812-1852) als een ‘weinig imponerend notariaat’ (p. 
7). Hier komt de rechtshistoricus op de proppen. Niet minder dan 4.149 notariële akten 
werden bestudeerd en gerubriceerd. De aantallen worden afgemeten ten opzichte van de 
bevolking in het arrondissement van de standplaats en de conclusie luidt ‘dat het geringe 
aantal inwoners van Jacobs standplaats (deels) een verklaring biedt voor het geringe aantal 
door hem gepasseerde notariële akten’ (p. 9). Bijzondere vaststelling, ‘soort zoekt soort’, 
aldus Roes, is dat de cliëntèle hoofdzakelijk uit rooms-katholieken huize komt. Het is de 
gelegenheid om uit te weiden over de rol van de protestantse elite na de Reformatie en de 
emancipatie van het katholieke volksdeel na de Bataafse Revolutie van 1795. Dit is overigens 
het ogenblik waarop ook de economie een wending ondergaat in de richting van een 
geldeconomie, waardoor een gegoede klasse van ondernemers komt opzetten. Gaat de curve 
van het aantal notariële akten crescendo tot ongeveer 1820, daarna gaat het duidelijk 
bergafwaarts met het Groenlose kantoor. Roes formuleert twee verklaringen, een decisieve 
psychologische die verband houdt met Van Bastens eenzelvigheid en vooral zijn geloofsafval 
(hij weigerde nog naar de kerk te gaan) en een bijkomstige sociaal-economische, namelijk dat 
hij als gegoede burger de inkomsten niet nodig had.  Vanaf 1833 werden in een periode van 
19 jaren nog slechts drie akten verleden! Om een nog beter zicht te hebben op deze relatieve 
werklast wordt ten slotte vergeleken met enkele andere plattelands- en stedelijke notariaten in 
dezelfde periode, alsook met de opvolger na Van Basten Batenburgs  overlijden. De 
vergelijking laat onder meer toe te concluderen dat het stadsnotariaat merkelijk lucratiever 
was. 
 ‘Was notaris Van Basten Batenburg een goede notaris’, vraagt Roes zich in paragraaf 
4 af. Het is de ge-[p. 142]legenheid om uit te weiden over deontologie, een begrip afgeleid uit 
de katholieke moraaltheologie. In een drafje passeren Kant, Plato, Thomas van Aquino en 
Rawls de revue om te besluiten dat de visie op het notarisambt afhangt van de beschouwer en 
samenhangt met diens levensvisie, ‘kortom de aard van het beestje. Als eenvoudige roomse 
jongen zou ik op voorhand menen: ‘De leer moet streng zijn, maar de pastorale praktijk mild 
en barmhartig’.’ Met verwijzing naar de hedendaagse Verordening beroeps- en gedragsregels 
van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt vervolgens de hedendaagse visie 
toegelicht. En met een kwinkslag, met Pitlo’s woorden ‘de domheid der notarissen is het 
brood der advocaten’, wordt het minder rooskleurige verleden op dit punt geduid. Tegen de 
tijdsgeest afgemeten, vindt Roes notaris Van Basten Batenburg in elk geval in de eerste 
periode geen probleemjongen. Hij schaadde de eer en het aanzien van het notariaat niet. Maar 
sinds zijn geloofsafval in1833 ging het de andere kant op. In de negentiende-eeuwse context 



was ongelovigheid maatschappelijk onaanvaardbaar. Dit zou vandaag niet meer het geval zijn, 
aldus Roes: ‘Sterker nog, in onze hedendaagse tijd, met zijn fixatie op, en doorgaans foutieve 
interpretatie van het rechtsstatelijke beginsel van de scheiding van Kerk en Staat, zou 
ongelovigheid wellicht eerder tot aanbeveling strekken dan zijn tegendeel ’ (p. 25-26). 
 Dit leidt de auteur tot enkele beschouwingen over de relativiteit der dingen en dus de 
geschiedenis. In ‘deontologie en de geschiedenis van het notariaat’, de benaming van de 
persoonlijke leerstoel, komen als het ware twee onverzoenbaren samen. Deontologie gaat 
immers op zoek naar de fundamenteel unieke, onveranderlijke en universele waarden, terwijl 
de historicus vaststelt hoe volatiel elke concrete contemporaine invulling is. Zo was ook Van 
Basten Batenburg een kind van zijn tijd en dit laat de jonge hoogleraar toe, in de korte 
paragraaf vijf, een mild oordeel te vellen over zijn oud-stadsgenoot. 
 Met het trio afsluitende paragrafen ‘ad fontes’, ‘ad fundum’ en ‘Ad Visser’ beëindigt 
Sebastiaan Roes zijn oratie. Het zijn nog enkele bespiegelingen over het historische bedrijf als 
métier, de werklustige tevredenheid waarmee hij zijn ambt opneemt en finaal enkele 
autokritieken op breedvoerigheid en wijdlopendheid en ‘mijn bij tijd en wijle archaïserende 
taalgebruik’. Het zijn drie zaken die de ‘bijzondere’ hoogleraar inderdaad kenschetsen. 
Niettegenstaande de lokale en alledaagse onbelangrijkheid van het notariaatje uit zijn 
geboortedorp als vertrekpunt, heeft hij zijn publiek meegenomen voor een wandeling met 
brede panorama’s vanuit interessante invalshoeken. Zijn uitgebreid voetnotenapparaat heeft 
hij met acribie gestoffeerd met historische, juridische en geneaologische gegevens, van 
administratieve aandachtspunten als de taal van de akten tot sociale wetenswaardigheden als 
het negentiende-eeuwse fenomeen van ‘naamverfraaiing door naamsvermeerdering’. Met 
verwijzingen naar Cicero, Kant en Schopenhauer getuigen de uitweidingen van een ongewone 
eruditie, die in een soms wat stijfdeftige stijl geformuleerd wordt. 
 Voor een lezer uit Vlaanderen, waar academici nogal gereserveerd zijn over hun 
religie, zijn ten slotte een aantal kritische uitlatingen verrassend. Zo tilt de auteur er blijkbaar 
zwaar aan dat de Napoleontische administratie een benoemingsbesluit uitvaardigde op ‘Eerste 
Kerstdag (sic) 1812 […] de verlichte, revolutionaire en anti-clericale (mogelijk ook anti-
christelijke) Fransen werkten tijdens de Kerstdagen blijkbaar gewoon door…’ (p. 6). De aap 
komt volledig uit de mouw in voetnoot 78 (p. 26), waar Roes het zelf over een ‘tirade’ heeft: 
‘In het koor van de vele gefrustreerde afvalligen, het groeiend getal der neopaganisten en de 
massa verloren zielen zingt de Nederlandse, voor het overgrote deel zelfbenoemde, elite graag 
een deuntje mee. Het vaderlandse ‘establishment’ – of wat daarvoor moet doorgaan – laat 
zonder scrupules, in beeldend Nederlands, de huik naar de wind hangen. Uiteindelijk zal deze 
als ‘tolerantie’ gepresenteerde onverschilligheid en het als politiek correct geëtableerde 
cultuurrelativisme (‘Weg met ons!’) leiden tot de ondergang, niet alleen van onze vrijheid, 
maar daarmede ook van onze rechtsstaat…’ en zo gaat het nog even verder.  
 De auteur besluit de ‘nootkreet’ gelukkig met een gezonde portie zelfrelativering: 
‘Verder ben ik het zonnetje in huis’. We wensen deze jonge hoogleraar vele dagen 
zonneschijn in zijn academische carrière! 

 


