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Tot slot kom ik nog even terug op mijn verhaal van de 

vorige keer: hierin wees ik op het gevaar dat dreigde 

voor mensen bij wie in het verleden de woning is over-

gedragen van de ouders naar de kinderen, waarna de 

ouders vervolgens zelf in de woning bleven wonen. 

De belastingdienst heeft inmiddels de onredelijkheid 

van de voorgenomen wijzigingen ingezien en heeft 

voor ‘oude’ gevallen bepaald dat men bij het overlijden 

van de ouder(s) voor de erfbelasting nog steeds mag 

uitgaan van de waarde van de woning ten tijde van de 

overdracht. Leuker kunnen we het niet maken ...

Tip van de notaris

Niet lang geleden zat ik op het Catharinaplein in Doetinchem. 
Ook daar zag ik weer mensen denken: waar kennen we die van. 
Nou kwam dat misschien ook wel omdat ik tijdens het Stads-
feest op dat immense podium zat, haren in de kuif, terwijl ik met 
mijn rechtervoet de pianosolo in ‘Great Balls of Fire’ enig kracht 
probeerde bij te zetten. Blijkbaar wordt het dan moeilijk om de 
link te leggen. 

Andersom gebeurt het echter ook: mensen komen op kantoor 
en denken mij ergens van te kennen. Dat is soms van een eerder 
bezoek, maar soms ook van het voorprogramma van Jovink, een 
optreden in het Autotron in Rosmalen of bij Café De Bierkaai in 
Baak. 

Voor veel mensen is de notaris nog steeds een enigszins op 
leeftijd geraakte grijze man in een keurig pak, leesbril bij de hand, 
evenals een aardappel voor in de keel, mocht er hoog bezoek 
komen. 
Dat er daarnaast wellicht ook nog sprake zou kunnen zijn van an-
dere hobby’s dan het lezen van een goed boek, een wandeling 
door het bos (wat ik overigens beide graag doe!) en een rondje 
golf op zondag, komt maar moeilijk door. 
Dat ik met enige regelmaat door het land reis en ‘Whole lotta 
shakin’ speel, of op donderdagavond graag een pijltje gooi bij de 
plaatselijke Hessendarters zal weinig zeggen over de kwaliteit 
van mijn werk, maar moeilijk voorstelbaar is het blijkbaar wel. 

Een klussende plaatselijke bankdirecteur zei jaren geleden eens: 
‘Ik wil best schilderen, maar dan alleen binnenshuis, want ik 
kan in mijn positie toch echt niet buiten mijn huis gaan staan 
verven’. Gelukkig ben ik van een andere generatie. En een echte 
Achterhoeker. 

Het bestaansrecht van het notarisvak is volledig afhankelijk van 
de integriteit van zijn beroepsbeoefenaren. Kennis, kwaliteit en 
integriteit zijn echter niet aan de buitenkant zichtbaar. Sterker 
nog: we kennen allemaal de voorbeelden van ogenschijnlijk 
keurige heren en dames, die toch niet zo keurig bleken te zijn. 
Zelfs in het notariaat zijn er wel lieden geweest die het geld van 
derden besteedden op de paardenrenbaan of aan Wein, Weib 
und Gesang. Deze fi guren worden – terecht uiteraard – direct 
met ferme hand uit het ambt gezet. En wie weet waren dit wel 
juist de mensen die als hobby enkel zo nu en dan een goed boek 
lazen of gingen wandelen in het bos. Misschien kun je dan maar 
beter zo nu en dan je stropdas verruilen voor een vette kuif. 
Ik ben er altijd van uitgegaan dat het notariaat en de rock-‘n-roll 
prima samengaan, al lijkt dat op het eerste gezicht nog even 

van de notaris
Rock-‘n-roll

Mr. Jeroen te Lindert (38) is notaris te Doesburg. 
In zijn vrije tijd is hij zanger/pianist in een ‘jaren 50 
rock-‘n-rollband’. Met vriendin en dochter van 
10 woont hij in Voor-Drempt.
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anders als je direct aan Herman Brood denkt. Al sinds mijn acht-
tiende jaar ben ik nog altijd studerende, en ik beoefen mijn vak 
op integere wijze.
Ik probeer mijn akten nauwkeurig op te stellen door de toetsen 
van mijn computer zorgvuldig te kiezen, al wil ik de toetsen van 
mijn piano daarentegen nog wel eens missen. Maar ja, met je 
voet valt dat ook niet altijd mee. 

Wat mij vanuit dit muzikale oogpunt bezien overigens opvalt, 
is dat ik veel (zakelijke) relaties tegenkom die ook op de een of 
ander manier bezig zijn met muziek. Zo ken ik een gitaar spe-
lende makelaar, een saxofoon spelende accountant en is onze 
drummer wijkagent. 
Mocht u in de komende tijd een bekeuring krijgen en wilt u een 
poging doen de agent wat milder te stemmen, begin dan ook 
eens over de Tailshakers, het zou zo maar onze drummer kunnen 
zijn. 

U zou eigenlijk eens een avondje achter mijn piano moeten 
zitten en vanaf het podium met nuchter verstand moeten kijken 
naar wat er na een tijdje gebeurt met keurige dames en heren 
die zijn blootgesteld aan de combinatie van een borrel en wat 
rock-‘n-rollmuziek. 

Ik zou het u kunnen vertellen, want ik heb ze allemaal gezien. 
De buikschuivende directeur, het limbodansende schoolhoofd 
en de poepsjieke rentenier op leeftijd die zijn heup verdraait 
omdat hij denkt de twist nog wel te kunnen, terwijl zijn normaal 
zo elegante echtgenote ‘I can seeeeeeee Paradise by the Dash-
boardlight!!!’ gilt. 

Maar gelukkig geldt voor de notaris een geheimhoudingsplicht. 
Horen, zien en zwijgen – ook op zaterdagavond …

Voor meer informatie:

Dimmendaal installatietechniek
Zomerweg 36 
6996 DR Drempt
tel: 0313 471192
mob: 06 51713567
www.dimmendaalinstallatietechniek.nl
email  dimmendaal@upcmail.nl

Dimmendaal 
Installatietechniek 
verzorgt onder andere:
• gas
• water
• electra
• centraleverwarming 
• zinken of koperen 

goten 
• dakbedekking 
• onderhoud aan u cv 

ketel /vervangen cv 
ketel 

ook voor het verhelpen 
van storingen bent u bij 
ons aan het juist adres.

Informeer naar onze scherpe 
prijzen en aanbiedingen en laat 
u overtuigen door onze kennis en 
vakmanschap met ruim 20 jaar 
ervaring.

Ook voor een goed en eerlijk ad-
vies staan we graag voor u klaar.

Nieuwe badkamer? 
Informeer naar onze mogelijkheden.
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