
   

         
 








 



  

   
    




   








 

DORPSSTRAAT  14-16      STEENDEREN

1200 m2 Winkelplezier 750 m2 Parkeerruimte

Steenderen

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw. 
Kennis en vakmanschap van generaties 
heeft ons een grote voorsprong gege-
ven.

Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie, restauratie en onderhoud 
sluiten soepel aan bij de specifieke 
wensen van de opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!
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Tip van de notaris

Als notarissen worden we vaak betrokken bij allerlei kansspelen, 
verlotingen en prijsvragen. Het ene moment wordt een ballonvaart 
verloot op de plaatselijke kermis, dan weer kent de gemeente via een 
loting bouwkavels toe, en soms houdt de slager een prijsvraag, waar-
bij wij dan mogen vaststellen wie de winnaar is van het halve varken. 

Bij dit soort loterijen word ik geacht te controleren welke papier-
tjes in de balletjes verdwijnen, deze dan niet meer uit het oog te 
verliezen, en vervolgens dien ik toe te zien op een juist verloop 
van de trekking. Heel transparant allemaal.

Soms echter zijn de belangen veel groter. Regelmatig zien we 
Martijn Krabbé tijdens een of andere liveshow vertellen dat de 
notaris een winnaar heeft getrokken uit anderhalf miljoen tele-
foontjes. Een liveshow overigens waarin kinderen van twaalf jaar 
worden opgedirkt alsof ze 25 zijn en waarin ze, hopelijk vrijwillig, 
vervolgens mogen laten zien dat ze iets beter kunnen dan hun 
leeftijdsgenootjes, met het risico te worden uitgelachen door 
een aantal volwassenen als dit niet lukt. Vraag is natuurlijk hoe 
het hier zit met die transparantie. Ook vanuit onze beroepsorga-
nisatie is er nog wel eens kritiek op de notariële medewerking 
aan dit soort sms-festijnen.

Het laten verrichten van de trekking door een notaris kan ook 
een ongerechtvaardigd gevoel van transparantie geven. Als de 
notaris ter plekke achter een computerscherm wordt gezet kan 
hij zien hoeveel berichten er binnen komen en daaruit vervol-
gens een willekeurige selectie doen. Maar digitale gegevens zijn 
mijns inziens per defi nitie gevoelig voor velerlei beïnvloeding. 
Hoe wordt de notaris geacht te controleren waar deze berichten 
vandaan komen en hoe de trekking daarvan plaatsvindt. Kun-
nen de berichten ook niet afkomstig zijn uit de kamer ernaast? 
Ik weet het niet. Dit roept dan ook de vraag op of je als notaris 
hieraan je medewerking moet verlenen. De suggestie van con-
troleerbaarheid (en daarmee betrouwbaarheid) wordt er immers 
wel door gewekt. Moeilijke vragen.

Hoe kom ik opeens op dergelijke lastige notariële vraagstukken. 
Het was zondagavond 15 april. Het loopt tegen half tien. Het 
idee dringt zich aan me op dat mijn weekend er alweer bijna 
op zit. Ik drink nog even een kop thee met mijn dochter en mijn 
(aanstaande) echtgenote, terwijl zij kijken hoe één of andere ge-
luksvogel samen met Linda de Mol probeert een aantal koff ertjes 
in de juiste volgorde te openen. Ik ben niet van de tv-spelletjes, 
maar ga inmiddels ook niet meer over de afstandsbediening, dus 
probeer ik ondertussen nog iets te lezen, wat mij dan altijd maar 

van de notaris
Wie niet waagt …
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moeizaam lukt. Ineens roept Linda de Mol heel Nederland op 
om een telefoonnummer te bellen, dan wel een bepaald woord 
te sms’en naar een nummer dat in beeld verschijnt. Mijn dochter 
springt op en grijpt mijn telefoon. Ik sputter nog even tegen in 
de trant van ‘Wij gaan natuurlijk niet net als één miljoen anderen 
zitten meedoen aan die onzin’, maar mijn wederhelft valt haar bij 
met het aloude ‘Wie niet waagt … et cetera’, en het sms’je is al 
weg. 

Er wordt nog wat gekeuveld tot er een bericht terugkomt met 
de melding ‘U bent geselecteerd’. Volgens Linda gebeurt dit bij 
elke tiende beller, dus ik denk direct: dan zijn we ‘nog maar’ met 
100.000 bellers over. Bovendien, wie gelooft er tegenwoordig 
nog wat er op tv wordt gezegd;  zelfs al is het onze Linda. 

Nog een aantal minuten later gaat mijn dochter onder bege-
leiding van mijn vrouw naar boven en blijf ik alleen achter. Mijn 
telefoon geeft opeens een piep. Batterij bijna leeg. Maar direct 
daarna gaat mijn telefoon echt. Ik zie een onbekend 06-nummer 
in beeld verschijnen en een dame noemt haar naam. Terwijl ik 
geen moment denk aan het verzonden sms’je, vertelt de dame 
ineens, zonder enige aankondiging en op een slaperig toontje 
alsof ze mededeelt dat mijn broek klaarligt bij de stomerij, dat ze 
mij mag feliciteren met een bedrag van 10.000 euro. 
Het duurt even voordat het bericht indaalt, maar dan begrijp ik 
dat ik in de maling word genomen: de trouwerij komt eraan, de 
vrijgezellendag is onderweg …
Totdat op tv Linda’s boezem ineens schuilgaat achter een balkje 
met daarop mijn naam! Om nog even wat meer spanning op te 
bouwen begint mijn telefoon wederom te piepen dat de batterij 
bijna leeg is. De dame aan de telefoon vraagt me naar wat gege-
vens. Het blijkt plotseling erg lastig te zijn om me mijn postcode 
te herinneren, laat staan mijn rekeningnummer. Even later loop 
ik wat ongelovig naar boven om het nieuws over te brengen aan 
de rest van het gezin. Ik zal nog even met mijn dochter in debat 
moeten over de vraag van wie de prijs nu eigenlijk is. 

Wat mij in ieder geval is opgevallen, is dat er blijkbaar toch daad-
werkelijk iets gebeurt met onze berichtjes. Wie had dat gedacht. 
En dan de wijze van trekking. Ach, Linda lijkt me ineens goud-
eerlijk. Dit is niet het moment om hierover een lijst met lastige 
vragen naar RTL te sturen. 
Overigens is enige tijd geleden wel de kansspelbelasting ver-
hoogd naar 29%. Heb ik weer. Sommige mensen hebben ook 
altijd pech … 
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