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Appel Notarissen sinds 1942 Voorwoord

Voorwoord
Met recht ontzorgd

Ook het notariaat stapt een nieuw tijdperk binnen dat zich meer en 
meer kenmerkt door de digitalisering. Deze digitalisering is voor de 
notaris en het rechtsverkeer in het algemeen een handig en duurzaam 
hulpmiddel dat altijd ondersteunend zal zijn aan de ruimte voor het 
vertrouwde persoonlijke gesprek bij de Appel-notaris in Obdam. Het 
blijft te allen tijde mensenwerk waarbij aandacht, ervaring en vertrou-
wen hoog in het vaandel staan.

De ervaring, de aandacht en de zorg die we geven aan een ieder die 
de praktijk bezoekt, maakt dat we met trots ons nieuwe motto Met recht 
ontzorgd lanceren.

Dit boekje laat zien dat we met recht al 75 jaar het vertrouwen van onze 
klanten verdienen. We kijken terug op het allereerste begin van het 
notariaat in Obdam en via verschillende perspectieven belichten we 
de afgelopen 75 jaar Appel Notarissen. Het heden komt uitgebreid aan 
bod en we sluiten het boekje af met een blik op de toekomst.

We wensen u veel leesplezier en hopen u te (blijven) verwelkomen op 
ons kantoor.

 mr. Alfons Demaret
 mr. Jan Salman

Precies 75 jaar geleden, in 1942 werd door notaris Willem (W.) Appel, de 
naamgever van het kantoor, zijn eerste eigen notariële akte getekend. 
Sindsdien heet het notariskantoor te Obdam: Notariskantoor Appel.

Zijn zoon Willem Paul Frederik (W.P.F.) Appel volgde zijn vader 31 
jaar later op in het jaar 1973.

Het Appel-notariaat kenmerkt zich door de persoonlijke benadering 
en heeft zich gespecialiseerd – mede ingegeven door de directe omge-
ving – in het agrarisch vastgoed, het ondernemingsrecht en het fami-
lierecht. Maar Notaris Appel sr. zag ook kansen in de grote stad. Hij 
hield in het toenmalige café De Keizerskroon te Alkmaar op de vrijdag 
(de kaasmarktdag) zittingsdagen. Deze manier van werken maakte 
zijn banden met de stad Alkmaar sterk. 

Door deze pioniersgeest bestrijkt het werkgebied niet alleen de 
directe omgeving van Obdam, maar geheel Noord-Holland.

Op zoek naar meer ruimte verhuisde de praktijk in 1976 vanuit het 
historische pand aan de Dorpsstraat 112 in Obdam naar een moderner 
kantoor aan diezelfde Dorpsstraat op nummer 72.

De groei van de praktijk in de jaren negentig maakte wederom een ver-
huizing noodzakelijk. Dit keer werd er op de groei nieuw gebouwd op 
Dorpsstraat 40-A. In 1991 werd het nieuwe pand betrokken. Een kan-
toor met een oase aan groen en water achterom en een comfortabel 
parkeerterrein aan de voorzijde. Dit is nog steeds het adres waar Appel 
Notarissen kantoor houdt.
 Sindsdien heeft het notariaat van Appel te Obdam zich ontwikkeld 
tot één van de meest uitgebreide notarispraktijken in Noord-Holland.

We maken graag van deze gelegenheid gebruik de cliënten die Appel 
Notarissen bezochten en nog steeds bezoeken, van harte te danken 
voor hun jarenlange vertrouwen. 
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Historisch perspectief

Historisch perspectief

Sinds de 17e eeuw kent Obdam notarissen. In ieder geval is bekend dat 
Dirk Pittes al in 1694 notaris werd in Obdam. In die tijd werden nota-
rissen naar alle waarschijnlijk benoemd door het ‘Hof van Holland’. 
Dit Hof van Holland, ook wel ‘Raad van Holland’, bestond uit raadslie-
den die de landsheer, ‘de graaf van Holland’, bijstonden in het uitoe-
fenen van zijn gezag in het graafschap Holland. Pas vanaf 1813 werden 
notarissen benoemd door het staatshoofd, oftewel door de koning of 
koningin van ons land.

De Obdamse notarissen hieronder op een rij:
Pittes D. 1694 – ?
Pittes W. 1709 – 1727
Post G. 1732 – 1771
Haarselhorst J. 1813 – 1839
Haarselhorst J.J. 1839 – 1874
Haarselhorst Mr. A.J. 1875 – 1886
Daamen A.J.C. 1887 – 1897
Gottmer H.B. 1897 – 1911
Hilbrand P.H. 1921 – 1942
Appel W. 1942 – 1973
Appel W.P.F. 1973 – 1995
Van der Koogh G. 1989 – 2005
Kunst C.H.W.M. 1995 – 2001
Salman J.C.A. 2001
Demaret A. 2005
Vanaf 1989 bestaat het Obdamse Notariaat uit 2 notarissen.

Notaris W. Appel is eind 1942 benoemd door de hoogste ambtenaar van 
het departement van Justitie professor dr. J.J. Schrieke, door afwezig-
heid van van het staatshoofd vanwege de oorlog. 

Het schriftje dat dienst 
deed als Kladrepertorium 
van notaris Hilbrand. 
Notaris Willem Appel nam 
het schriftje in gebruik op 
vier december 1942.

Appel Notarissen sinds 1942
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Het staatsexamen kende drie delen waarvan het derde deel een berucht 
struikelblok was. De heren Appel voerden daardoor geen meesterstitel. 

Het aantal akten wisselde jaarlijks sterk. Het laagste aantal was onge-
veer 300, het hoogste ruim 2.500. Hierbij moet men zich realiseren dat 
het vroeger veel meer tijd vroeg om een akte te maken dan nu. Tevens 
is het aantal inwoners in Nederland stevig gegroeid sinds de oorlog. 
Vanaf de jaren zestig werd er enorm veel gebouwd, met heel veel over-
drachten en hypotheken in nieuwbouwplannen tot gevolg.

W.P.F. is betrekkelijk vlot na zijn aanstelling met zijn kantoor naar een 
nieuw bedrijfspand verhuisd op de Dorpsstraat. In 1992 maakte hij nog 
een keer een verhuizing mee naar het pand waar Appel Notarissen nu 
nog altijd is gehuisvest Dorpsstraat 40a in Obdam. Karakteristiek is 
de flinke vijver in de tuin achter het kantoor. W.P.F. was een fervent 
liefhebber van eenden en ganzen. De speciaal hiervoor gegraven vijver 
gaf hem de gelegenheid zijn watervogelhobby te beoefenen. 
 Ook het vroegere briefpapier met de roodhalsgans ontstond door 
W.P.F.’s grote voorliefde. De verwevenheid met het notariaat komt er 
eveneens mee tot uiting: de ganzenveer waarmee in vroegere dagen de 
akten geschreven werden.
 De tuin rondom de vijver is ruim, weelderig en nog altijd zeer druk 
bezocht door vogels. Het is een heerlijke omgeving om er te werken.

 In 1995 stopte W.P.F. als notaris. In de geest van de heren Appel 
drijven wij,  de huidige notarissen, het Notariaat in Obdam. Veel aan-
dacht en betrokkenheid voor en bij de clienten, grote deskundigheid 
op vele terreinen en een professionele en persoonlijke service. 

We hopen nog vele jaren voor en met u te mogen werken.

In veel gevallen combineerden de notarissen vroeger hun functie met 
andere functies zoals burgemeester, gemeentesecretaris of rechter.

De opvallende lange geschiedenis van het notariaat in Obdam hangt 
samen met de welstand van het gebied, de natuurlijke handelsroutes 
en de spreiding van de notariële diensten. Vroeger maakten alleen wel-
gestelden gebruik van de diensten van de notaris. Te denken valt aan 
huwelijkse voorwaarden, testamenten, overdrachten (met name open-
bare verkopingen van huizen, bedrijven of boelhuizen), hypotheken en 
boedelbeschrijvingen. 

Willem Appel heeft zijn vak geleerd bij een notaris in Velsen. Nadat nota-
ris Hilbrand overleed, werd hij op 6 november 1942 benoemd. Nadat hij 
zijn eed bij de Rechtbank had afgelegd kon hij op maandag 4 december 
1942, zoals dat heet ‘zijn eerste akte passeren’. Deze akte passeerde hij in 
het pand aan de Dorpsstraat 112 te Obdam, naast het oude gemeentehuis 
van Obdam. In de oorlog heeft Willem Appel ondergedoken gezeten bij 
de familie Spil in de Zuidermeer (Ome Koos was zijn naam in het gezin 
Spil). Blijkbaar  was dit geen reden om uit zijn ambt ontzet te worden. 

In 1973 werd Willem Appel opgevolgd door zijn zoon Willem P.F. 
Appel (om onderscheid te maken met zijn vader werd hij kortweg 
W.P.F. genoemd). Gebruikelijk was dat niet. De zoon van notaris Hil-
brand wilde ook zijn vader opvolgen, maar dat mocht toen niet. Deze 
werd later notaris in Alkmaar.

Vader en zoon Appel verkregen hun notarispapieren door het halen 
van de notariële beroepsopleiding dat tot 1958 een private opleiding 
was. Dus geen universitaire opleiding zoals het nu is. De beroepsop-
leiding mondde uit in een Staatsexamen. 

Appel Notarissen sinds 1942
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Het moment van 
overdracht zichtbaar 
gemaakt in het repertorium 
van Notaris Hilbrand:
Zijn laatste akte in dit 
schriftje (nr. 435) en de 
eerste akte van notaris 
Willem Appel (1).

De eerste akte door 
notaris Willem Appel
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1991-2018
Dorpsstraat 40a

Jubileumjaar
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Notarissen viert 
haar 75-jarig 

bestaan
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1976-1991
Dorpsstraat 72

1943-1976
Dorpsstraat 134

1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975  1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

1995
mr C.H.W.M. 
(Koen) 
Kunst 
volgt W.P.F 
Appel op 
(tot 2001)

2001
mr J.C.A. 
(Jan) Salman 
treedt toe 
tot de maat-
schap AEBW 
en wordt in 
2001 beëdigd 
tot notaris

2005
mr A. (Alfons) 
Demaret 
volgt Gijs van 
der Koogh op
en wordt 
in 2005 
beëdigd 
tot notaris

Notaris W (Willem) 
Appel overlijdt
1983

W.P.F Appel overlijdt
2005

Appel Notarissen 
fuseert met Eskens 
Boon Willemsen 
Notarissen 
en vormt de 
maatschap AEBW
1995

1942
Notaris W. (Willem) 
Appel neemt de 
praktijk over van mr 
P.H. Hilbrand en start 
Notariskantoor Appel

1973
W.P.F. (Wim) 
Appel neemt 
de praktijk over 
van zijn vader 

1989
mr G. (Gijs) 
van der Koogh 
treedt toe

Sinds 194275
Jaar
75

mr Alfons 
Demaret en 
mr Jan Salman 
continueren 
Appel Notarissen
2014

1312
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Notaris Willem Appel, bijna 70, aan het woord:

“Van uniformen houd ik niet, het gaat er bij mij altijd gemoedelijk aan 
toe. Ik hou ook niet van bevelen. Met vriendelijke woorden bereik je 
meer dan met commanderen.

Cor van ‘t Hoff is 41 jaar in dienst geweest bij de notaris. De eerste elf 
jaar bij mijn voorganger, Notaris P.H. Hilbrand, de overige 30 jaar bij 
mij. Een reuzekerel. Jammer dat hij op 12 maart 1972, op mijn verjaar-
dag, ik zal het nooit vergeten, aan een hartenval is overleden. 64 jaar 
was hij.

Kort tevoren bij zijn veertigjarig jubileum hebben mijn vrouw en 
ik hem een receptie aangeboden. Een groot feest. Cor heeft toen een 
koninklijke onderscheiding gekregen: de eremedaille in brons, verbon-
den aan de orde van Oranje Nassau.”

Cor van ‘t Hoff, eerst fietsenmaker, later buschauffeur, was in dienst bij 
de heer Hilbrand gekomen omdat deze een chauffeur zocht en een ver-
zorger van de grote tuin met bos achter zijn huis. Zijn opvolger W. Appel 
nam hem bij zijn benoeming als notaris, over.

“We konden hem best gebruiken. Niet alleen voor het huishoudelijk 
werk en allerlei karweitjes in en rondom het huis, maar ook voor het 
werk op kantoor. Hij kende de mensen in deze streek en daar had ik, 
als beginnend notaris, veel profijt van. Bovendien kon hij optreden als 
getuige bij het verlijden van akten.

Er bestond tussen mij en hem een uitstekende verhouding. Mijn 
vrouw kon ook erg goed met hem opschieten. Hij was strikt eerlijk, 
gewetensvol en gezellig. Iemand ook die goed zijn mond kon houden 
want natuurlijk hoor je in dit werk veel strikt vertrouwelijke zaken.”

Na de dood van Cor bood diens zoon Piet zich aan om hem te vervangen.
“Ik kan zelf wel rijden maar ik vind het vervelend om alleen te 

zijn. Het is zo druk op kantoor dat ik in de auto even wil verpozen. We 
praten dan ook gezellig over koetjes en kalfjes.”

Uit een interview in 
1972 van Wout Smit in 
een regionale krant

Appel Notarissen sinds 1942
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Interview Martien de Boer 

I
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Appel Notarissen sinds 1942
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Interview Martien de Boer Appel Notarissen sinds 1942

“Ik ben d’r een van tien kinderen, mijn familie heeft het schilders-
bedrijf De Boer. Van m’n jeugd af ben ik bevriend geweest met Wim 
Appel, ik kwam daar over huis bij hun thuis. Wim kwam in 1943 bij 
mij in de klas. De vriendschap met Wim is nooit meer uitgeraakt en 
dat bleef zo doorgaan, tot zijn overlijden in 2005.”

Martien de Boer (1932, 
Obdam) oud directeur 
van familiebedrijf De Boer 
Schilderwerken kwam sinds 
de lagere school al over de 

vloer bij ‘de oude’ Willem 
Appel sr. en was levenslang 
hartsvriend van diens zoon 
Willem Paul Frederik 
(W.P.F.) Appel. 

Van de begindagen in de 
2e Wereldoorlog tot op de 
dag van vandaag passeert 
Appel Notarissen alle akten 
van De Boer Schilderwerken.

 Martien de Boer
“Iedere ondernemer, of je nou notaris
 bent of iets anders, moet het vertrouwen
 hebben van de mensen.” Van links naar rechts 

staand: W.P.F. Appel, 
mw. G.J.M.W. Appel-
Wolfers, Willem Appel
Gehurkt: mw. M.C.E.H. 
Nyst-Appel en P.G.J.M. 
Appel.
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Onze jeugdjaren in en na de oorlog
“Ik was 8 jaar dat de oorlog uitbrak en 13 dat-ie afgelopen was. Midden-
in de oorlog werd Willem Appel aangesteld als notaris in Obdam. Hij 
nam in de winter van 1942 het notariaat van notaris Hilbrand over. Een 
notaris doet in de oorlog hetzelfde als altijd, dezelfde aktes worden 
gepasseerd. Alles ging dus gewoon door. De Duitsers hadden geen 
notaris nodig, maar de bedrijfsvoering ging gewoon door hier en ook 
de testamenten, de afhandelingen en dergelijke. Appel had een hele 
grote wijk dus als er een boer overleed in de omgeving, dan werd dat 
bedrijf overgenomen ofzo en dat werd dan allemaal gepasseerd hier, 
alsof er geen oorlog was nee. 

Mijn vader schilderde dat hele huis van de notaris en ik kwam daar 
vanuit school met Wim mee. Zo begon het.

Hier in Obdam was eigenlijk geen oorlog, hier zaten alleen dan Duit-
sers, in de school. Wij hadden les in een cafe en in het verenigingsge-
bouw. Daar waren klassen ingericht omdat zij dus in de school waren 
ingekwartierd. En die soldaten liepen natuurlijk door Obdam, zo’n pelo-
ton ging dan zingend door het dorp heen. Of ze gingen oefenen met 
rubberbootjes in de ringvaart hier achter en wij der achteran natuurlijk, 
met een hele horde jonge jongens, ja hoor, dat was opwindend.

In de hongerwinter kwamen mensen met karren uit Amsterdam. Mijn 
opa was tuinder en die had in z’n schuurtje op het land twee joden 
zitten. Ook de notaris had een onderduiker in huis, ene Helleman en 
daar is toen wel een probleem geweest. De Duitsers kwamen en toen 
is die onderduiker doodgeschoten, buiten, want die vluchtte natuur-
lijk. Dat was heftig. Maar verder hadden wij geen idee van oorlog, wij 
vonden het leuk, daar hing geen spanning omheen, bij ons niet.

Toen we wat ouder waren, zo vlak na de oorlog, was het altijd heel 
leuk bij Appel thuis. Ik zat inmiddels in de muziek en Wim ook, ik op 
de tenorhoorn, Wim op saxofoon en de piano. Muziek was een van de 
dingen die ons bond. Wij gingen altijd bij Wim op z’n kamer muziek 
maken en kwamen daarna om een uur of 10 ‘s avonds weer beneden 
en dan kwam Appel sr. royaal met martini met een tik. ‘Jullie moeten 
leren drinken’ zei die dan. Wij waren toen 15, 16, 17, de puberteit he, 
jaja… dat was een hele gezellige tijd, dat is echt een feest geweest met 
elkaar. Boven had je de slaapkamer van Wim, daar hebben we enorm 
veel plezier gemaakt. Als Appel sr. en zijn vrouw uit gingen, waren wij 
daar heer en meester, ja wat wil je. Nou en of. 

Vriendschap en zaken
Later gingen Wim en ik ieder voorjaar op vakantie samen, met een club 
van acht. Een warme bakker, een aannemer, een notaris dus en ik. Dan 
gingen we op rondreis. We waren boezemvrienden. We deden ook onze 
zaken bij Wim, maar privé spraken we nooit over zaken. 

We hadden dezelfde hobby: watervogels. Wim had watervogels 
achter, eenden en ganzen en ik had ze ook. We zaten ook samen dus bij 
Aviornis, de vogelvereniging, nou en die vereniging had dan een lan-
delijke open dag, dan kon je bij andere leden gaan kijken. Dan gingen 
wij in de Jaguar daarheen. Ik chauffeur en Wim de navigator. Soms 
reed ik dan 200 met die Jaguar, want daar zit je zo op. Ja, dat was altijd 
leuk, dat soort dagen. We hebben wat kilometers gereden met die 
Jaguar… ja, dat ding dat liep als een trein. Wim hield van mooie auto’s.

De rest van ons leven kwamen Wim en ik wekelijks bij elkaar, hij bij 
mij en wij bij hun. Ze kwamen op onze bruiloft en wij op die van hun 
en we hebben samen alle feesten meegemaakt, het is altijd een goeie 
vriendschap gebleven. 

Het oude kantoor
Notaris Appel had kantoor aan huis. In het huis naast het oude gemeen-
tehuis. Naast het woonhuis stond een kantoor met een puntdakje, met 
daarachter een kluis en de kamer van de notaris die zat eigenlijk in het 
woonhuis, ertussen in zeg maar. In het kantoor zaten de meisjes en de 

Wim en Martien hadden 
dezelfde hobby: 
watervogels. Beiden 
werden lid van Aviornis

Het oorspronkelijke logo 
van Appel Notarissen, 
dat is afgeleid van de 
roodhalsgans

Martien: ‘Het was altijd 
gezellig bij Appel thuis. 
Muziek was een van de 
dingen die ons bond.’
Tweede van links: Martien 
de Boer. Vierde van links 
W.P.F. Appel.

Notaris Willem Appel 
neemt op 3 december 1942 
het notariaat over van 
P.H. Hilbrand

Petrus Hendricus Hilbrand, 
notaris te Obdam tussen 
1921 en 1942
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blootstellen. Rustig aan. Je moet het vertrouwen verdienen. Je moet 
bewijzen dat je tegenover elkaar eerlijk en goed bent, betrouwbaar. 
Appel sr. was heel betrouwbaar. Ook in zaken doen. 

Iedere ondernemer, of je nou notaris bent of iets anders, moet het 
vertrouwen hebben van de mensen. Als dat er is, dan komt de rest van-
zelf wel.

Notaris Appel sr. was een hele amicale persoon, altijd naar buiten, ik 
kan niet anders zeggen. Hij zat ook in de verenigingen, hij was in de 
gemeenschap geintegreerd, als voorzitter van verschillende partijen. 
En dan kwamen al die mannen bij elkaar in het cafe tegenover de kerk 
en dan was ‘t een rondje van de notaris. En nog ‘n rondje van de nota-

boekhouder. De klant zag het woonhuis niet van binnen. Die kwam 
door de steeg en daar was de ingang voor het kantoor. 

Toen het kantoor te groot werd, heeft ie ook aktes gepasseerd in 
de serre. Dat was prive wel eens een belasting hoor. Dan nam die de 
klanten mee door de gang naar achteren toe. Dan moesten wij stil zijn. 
Zo werkte dat. 

De bedrijfsvoering was op een gegeven moment niet meer te doen. 
Wim heeft toen een kantoor gehad iets verderop in de Dorpsstraat. En 
pas daarna hebben ze weer hun huidige locatie gebouwd, met die vijver 
erbij en die grote parkeerplaats.

De chauffeur en de Chevrolet
Appel sr. had een een mooie grote Chevrolet en een eigen chauffeur, 
Cor van ‘t Hoff heette die. Dan gingen ze samen naar een boerderij in 
de omgeving toe en dan wachtte Cor tot het klaar was binnen en dan 
gingen ze weer terug naar Obdam. Zo ging dat toen. Het contact was er 
dan, er dan werd een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Het waren 
vaak wat oudere mensen in de omgeving, dus dan reed Cor hem daar 
naar toe. Als de notaris ergens binnen was bij een client, dan wachtte 
Cor in de keuken, bij de dienstmeisjes. Of hij wachtte dus in de auto, 
tot de zaken afgehandeld waren. 

Diezelfde Cor was trouwens ook de chauffeur van Sinterklaas in die 
tijd. Appel sr. was een hele goeie Sinterklaas en wij waren Zwarte Piet, 
Wim en ik, jaja, dan gingen we met z’n vieren op bezoek bij de mensen, 
dat was heel gezellig natuurlijk. 

Cor was een echte man, betrouwbaar en goed. Die hielp daar, die 
lapte de auto, hij hield de tuin bij, hij schilde de aardappelen voor 
mevrouw Appel ‘s ochtends, wajajoh, hij was de vertrouweling.

Joviaal en betrouwbaar
Als je iets hebt waarbij notariaat nodig is, dan loop je hier gewoon even 
naartoe. Zo eenvoudig gaat dat. Dan hoef je niet bevriend te zijn. Je 
hebt ook een grote groep die gaat naar buiten, maar heel veel inwoners 
doen al hun boodschappen in Obdam, dus ook de notaris hoort daar 
bij. Daar denk je niet over na. Dat gaat zo.

De Appels zijn import, uit Santpoort dacht ik. Appel sr. pastte 
hier helemaal, zelfde mentaliteit. Zijn persoonlijkheid sloot goed aan. 
Westfriezen zijn wat behoudend en stug, maar als het ijs gebroken is, 
dan is ‘t akkoord. Ze zijn wat ‘kort voor de kop’. Dat ze niet d’r eigen 

Notaris Appel sr. bezette 
vele maatschappelijke 
functies en werd daar in 
1974 voor beloond met de 
benoeming tot Officier in 
de Orde van Oranje Nassau 
(knipsel uit de Alkmaarsche 
Courant, 27 april 1974).

Vader en zoon Appel waren 
heel goeie Sinterklazen. 
Martien en Wim speelden 
Zwarte Piet. (Op de foto 
W.P.F. als Sinterklaas)
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ris… dus het cafe was ook blij met ‘m. Het was echt nog een dorpsge-
meenschap he, van zo’n 3.000 inwoners, nu is dat 7.000 om en nabij.

Hij was heel open, altijd groeten, altijd z’n hoedje af. Hij had geen 
afstand, het was geen klassieke notaris zoals je dat wel eens ziet. Het 
was een meneer, maar echt een joviale meneer. Echt een volkspersoon. 

Hij stelde iedereen op z’n gemak. Er waren geen privileges. Als je 
binnenkwam dan wassie meteen al informeel. Altijd gemoedelijk, al 
z’n personeel ook, die liepen heel hoog met ‘m. Heel bijzonder. 

Wim was wat gereserveerder maar toch ook heel hartelijk in omgang 
met personeel. Hij eiste veel van z’n personeel. De oude Appel die ging 
daar veel losser mee om. Zijn drempel was heel laag. 

In de oorlog zat de oude Appel in Alkmaar op het Waagplein, dan 
had ie zitting. Vrijdags zat ie daar in Alkmaar. Dan ging-ie daar naartoe 
met een van de meisjes en de boekhouder denk ik. Of de klerk ging ook 
wel mee. Daar hield-ie kantoor. Hij had daar een netwerk in de omge-
ving, hij hield zitting in een cafe. Clienten kwamen daar binnen en dan 
werd het verder hier afgewerkt. Dat was met Wim over, die hield geen 
kantoor meer in Alkmaar. 

Wim was ook ietsje formeler dan z’n vader, maar toch was het even-
goed ook een joviale man. Z’n vader was nog veel amicaler. Dat was een 
een mannetje van, als die in het dorp liep, iedereen groette ie, praatje 
maken. Dat had Wim minder, maar Wim liep dan ook niet door Obdam. 

De grote groei
Toen ik op mijn 25ste ons bedrijf overnam na het overlijden van mijn 
vader, was de Appel sr. nog notaris. Wim werd later pas kandidaat-no-
taris. Van het begin af aan kwam ik hier op kantoor om mijn zaken te 
regelen. Mijn vader is in 1956 overleden. Toen ik de leiding over het  
bedrijf kreeg heb ik de vleugels gespreid. We groeiden explosief dus 
we kregen een steeds grotere behuizing en bij aankoop van gebouwen, 
van winkelruimte, werden al die aktes gepasseerd bij Appel, want daar 
legde je dan je bezittingen vast.

Als je hier binnenkwam dan was je natuurlijk eigen met elkaar, ja en 
dan is de vrees al weg waar je voor komt en dat was altijd perfect. 

Onze vriendschap had totaal geen invloed, natuurlijk niet, nee, 
absoluut niet, dat moet je gescheiden houden. Dat je daar niet over 
begint. Privé is privé, dat is gescheiden. 

Wim was getrouwd en had al kinderen toen hij notaris werd in 1973. 
Toen hij het kantoor overnam, groeide de zaak enorm onder invloed 
van de vele nieuwbouw van de jaren 70 natuurlijk en alles uit de wijde 
omtrek werd ook allemaal bij hem gepasseerd. 

Wim overleed op mijn verjaardag, toen hij pas 72 was. Zo’n tien jaar na 
z’n pensioen. Hij was veelste jong, kom nou… veelste jong. 

Zijn vrouw Adri komt nog altijd bij ons, elke week wel zeker. Dan 
kaarten we een potje en drinken een wijntje en wij komen bij haar ook. 
Dat is een hechte vriendschap. Vriendschap is iets wat vertrouwen is, 
hè. Dat gaat niet voorbij. Zo eigen is het. Gelukkig wel. 

Een vertrouwde naam
Later werd het even een tijdje Actus Notarissen. Nu is het gelukkig 
weer Appel, dat is ook fijn voor Adri. Ze hebben haar toestemming 
gevraagd om de naam te gebruiken natuurlijk en dat vond ze heel leuk, 
zeker weten. 

Jan en Alfons die vind ik prima, ze doen het hartstikke goed. Het 
zijn joviale jongens die goed passen, hier in Obdam. D’r gaan goeie 
geruchten van. Ze passen zich goed aan. Dat is in het dorp belangrijk, 
dat er een goeie roep gaat van personen. Zo gaat dat.

W.P.F. Appel en Martien de 
Boer in de tuin bij Martien
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Het oude kantoor
Het punthuisje was alleen maar kantoor, Appel sr. werkte in zijn 
werkkamer aan de straatkant in het woonhuis. Er was een doorgang 
van het punthuis naar de werkkamer. Iedereen op kantoor was heel 
discreet. Het personeel deed al haar zaken hier op kantoor, gratis. En 
onze kinderen ook. Als de notaris zelf een akte nodig had, of z’n fami-
lie, dan ging hij naar een andere notaris in een andere gemeente.

De ijskoude wc
Het toilet bij dat oude pand was in de winter steenkoud, want er was 
geen verwarming. Alleen in strenge winters was er een petroleumstel 
dat brandde om het er vorstvrij te houden. Bij W.P.F. Appel (W.P.F. 
zoals hij genoemd werd) kwam er een infrarood badkamerkacheltje 
boven de deur. Dus heet op je hoofd en koud onder je gat. Goed voor de 
baas want je bleef niet langer zitten dan strikt noodzakelijk.   

Mevrouw Appel
Mevrouw Appel was wat gereserveerder dan haar echtgenoot, het was 
echt een dame. Tegen het personeel was ze heel warm, maar toch heel 
anders dan haar man.

Piet Molenaar (1939) 
was van 1970 tot 1998 
de boekhouder bij Appel 
Notarissen. Hij werkte 
nauw samen met 

W.P.F. Appel en ze waren 
goede vrienden. Hij heeft 
ook de oude Appel nog 
meegemaakt. Het was Piets 
taak alle zaken foutloos 

bij te houden.Dat bracht  
een omvangrijk papieren 
archief met zich mee. Dit 
archief is inmiddels veilig 
opgeborgen in de kluis.

Zijn herinneringen hebben 
hier vorm gekregen in een 
aantal historische notities 
en grappige anekdotes.

 Piet Molenaar
“Toen de kleine bedrijfjes in de jaren 

zeventig enorm groeiden, groeide 
notariskantoor Appel met hen mee.”

Emaille bordjes die de weg 
wezen naar de ingang van 
het kantoor

Het kantoor links en de 
ambswoning rechts van 
waaruit Willem Appel het 
notariskantoor startte
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wel. Als je bijvoorbeeld bewindvoerder moest zijn van iemand, dan 
deed je dat gratis. ‘Ga d’r maar heen’ zei hij dan. 

Nu kan je dat niet meer doen als notaris, de marges zijn laag. De winst, 
dat is erg veranderd. Vroeger had je vaste tarieven. En het personeel 
deelde als het goed ging mee in de winst. Een tantième kregen we dan. 
Dat werd op een gegeven moment de dertiende maand. Later werden 
de tarieven vrijgegeven waardoor je als notaris meer vrijheid kreeg om 
de winstmarges zelf te bepalen.

We hadden een echte dorpspraktijk instelling op kantoor: elkaar 
helpen en geen 9-5 uur mentaliteit voor het personeel. W.P.F. heeft 
weduwnaars en weduwen vaak bij elkaar gebracht. Stichtingen werden 
gratis opgericht.

Informele kantoorsfeer
Sollicitatiegesprekken werden in de begindagen vaak in de huiskamer 
gehouden. Ook personeelsfeesten, secretaressedag en Sinterklaas. We 
haalden ijs in de zomer en als er moest worden overgewerkt werd er ook 
voor eten gezorgd. 

Bij kerken/gemeenschapsveilingen werd veel gekocht en onder per-
soneel verdeeld of verloot (als het grote dingen waren).

Appel sr. in Alkmaar
Appel sr. had het privilege dat hij een zitdag mocht houden in Alk-
maar van 11 t/m 14 uur, later kreeg zijn zoon Wim dat voorrecht niet. 
Elke vrijdag ging Appel sr. met een kandidaatnotaris naar De Keizers-
kroon op het Waagplein. Dat cafe had een klein lokaaltje waar de aktes 
werden gepasseerd. De tas met akten, rookwerk (want iedere klant 
rookte in die tijd meestal) en de geldtas met wisselgeld gingen mee. 
Na afloop was het een rookhol. Ook werden de akten die gepasseerd 
waren die week naar de Registratie gebracht en de geregistreerde akten 
mee terug genomen.

De clientele 
Meneer pastoor kwam ook bij Appel sr. en de dokter ook. Dat waren 
de notabelen van Obdam. En boeren en ondernemers. Zijn klanten 
waren vooral katholieken, ook uit Egmond, Heiloo, Alkmaar, uit de 
hele omgeving. Onroerend goed. Ruilverkaveling. Erfenissen. En kleine 
bedrijfjes. Toen de kleine bedrijfjes in de jaren 70 enorm groeiden, 
groeide Appel met hen mee. Want alle akten werden bij Appel gepas-
seerd, dus dat ging hand in hand. 

Sociaal kantoor
Appel sr. was een goed katholiek en ging elke zondag naar de kerk. Hij 
verplichtte ons niet om sociale dingen te doen, maar hij deed het zelf 

Appel sr. was vrijgevig 
als het ging om loterijen 
en was zeer betrokken 
bij maatschappelijke 
organisaties. 
Sponsorvragen werden 
toen ook al in grote getale 
gehonoreerd.

Uiterst links in beeld het 
café De Keizerskroon op het 
Waagplein 24 in Alkmaar, 
waar Appel sr. heel 
regelmatig zitdagen hield.
Ook vandaag de dag gaan 
de notarissen van Appel 
naar hun klanten toe.
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Lange enveloppen
Vroeger werd de akte in de lengte gevouwen en in een lange envelop 
verzonden. Deze lange enveloppen (ook de ingekomen enveloppen) 
werden ook gebruikt als dossier. Dus alle correspondentie werd in de 
lengte gevouwen, maar moest je het gebruiken, dan moest je eerst alles 
weer uitvouwen. Wat een tijdverspilling!

Werkdruk
December was altijd de drukste maand. Iedereen wilde nog een hypo-
theek voor het eind van het jaar passeren, dan konden zij de kosten van 
de hypotheekakte nog aftrekken. Iedereen wilde huwelijksvoorwaar-
den en vennootschappen voor het nieuwe boekjaar geregeld hebben.

Als er een BTW verhoging werd doorgevoerd stroomde het kantoor 
vol met ondernemers. In het weekend en tot in de late uurtjes stonden 
de mensen dan in de wachtkamers en in de hal te wachten, want om 
24 uur was de deadline.

Testamenten 
Na het vliegtuigongeluk in Faro in Portugal in 1992 waarbij veel echt-
paren om het leven kwamen, zijn extra veel testamenten opgemaakt. 
De mensen waren ongerust geworden en wilden de voogdij regelen.

Ruilverkaveling jaren 70
Begin jaren 70 was er rondom de ruilverkaveling van de gemeente Heer-
hugowaard een klus van, ik dacht, ruim 600 bladzijden. Dit werd toen 
nog allemaal getypt. Hulptroepen van het kadaster werden ingeschakeld 
en de klus werd geklaard. Appel sr. moest ook de tekeningen in veelvoud 
ondertekenen. Dat werd de avond ervoor alvast gedaan. Gezien de groot-
te van de tekeningen moest dit op de grond gebeuren en dat waren van-
wege het omvangrijke postuur en zijn stramheid hilarische momenten.

Grote doorverkoop
Ook was er in het kantoor Dorpsstraat 112 op een zaterdag een serie 
opeenvolgende akten van transport en doorverkopen met ca. 10 par-
tijen. Het was dus zaak dat alles in orde was met betalingen etc. De 
betalingen waren in orde, maar de eerste partij (verkoper) die verkocht 

Stropdas
Appel sr. en W.P.F. eisten dat je een stropdas droeg (voor de repre-
sentatie). Na vertrek heb ik bijna nooit meer een stropdas gedragen 
en op kantoor droeg ik hem vaak los (geen gezicht maar dan had ik 
tenminste lucht voor mijn gevoel).

Op de penning
Appel sr. ging zorgvuldig met geld om. Er mocht bijvoorbeeld geen 
papier verspild worden door typfouten. Niet kniertig ofzo, maar het 
was zo. De kas moest kloppen tot na de komma.

Auto met chaufeur
Appel sr. had een auto met chauffeur (Cor van ‘t Hoff en later zijn zoon 
Piet). Soms reed hij zelf en dan kon je hem al van verre horen aanko-
men, want van de koppeling had hij geen benul.
 Cor zat meestal in de keuken bij het dienstmeisje, deed de tuin, 
verzorgde de kippen. Hij deed van alles als manusje van alles. Ook 
Appel sr. ging zelf altijd even tussen de middag met een blikje voer 
naar het kippenhok achterin de tuin. 

Cor van ‘t Hoff ontvangt, na 
40 jaar trouwe dienst, van 
burgemeester de Nijs de 
koninklijke onderscheiding 
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Meningsverschillen bij nalatenschap
Bij  nalatenschappen van boeren ontstonden er nog wel eens menings-
verschillen over hoe de overdracht van de boerderij van vader op zoon 
was verlopen. Veel te goedkoop heeft de zoon het gehad, zeggen de 
andere kinderen, maar dan vergaten ze dat tussen de overdracht van 
vader op zoon en het overlijden van de ouders heel vaak een tiental 
jaren zat en dat de waarde bij overlijden van de ouders vaak (veel) hoger 
was geworden door het verstrijken van de tijd.

moest om 10 uur aanwezig zijn. De ander partijen waren al aanwezig 
inclusief directeuren van de banken voor de hypotheekakten. De ver-
koper liet zich niet zien om 10 uur. Gebeld, maar geen gehoor en ieder-
een zenuwachtig tot uiteindelijk hij aan kwam om ongeveer 12 uur. 
Geen excuus, maar hij wilde traineren. Geen leuk grapje dus, maar 
iedereen was toch, na afloop, opgelucht.

Zorgvuldigheid 
Ook een spannend moment was er op een veiling aan diverse kopers. 
De grond werd in diverse kavels verkocht en W.P.F. maakte deze keer 
op een tekenbord met de hand een tekening van de situatie. Later ver-
klaarde een partij dat hij bedrogen was met zijn aankoop, maar met 
behulp van de gelukkig nog aanwezige tekening, moest de partij toch 
erkennen dat hij fout zat.

Boelhuizen
Bij een boelhuis van vee en of inboedel was het altijd een gezellige 
dag. De kavels waren genummerd en vee en inboedel stonden op een 
lijst. Een helper van de notaris stond bij de notaris en de  afslager en 
noteerde de prijzen op een klein lijstje, hetgeen na ca. 10 verkopen naar 
de keuken gebracht werd, waar de boekhouder en assistent de admi-
nistratie verzorgden voor de diverse kopers. De koeien hadden in die 
tijd nog geen oormerk, maar schetspapieren, welke na betaling van de 
koopsom aan de koper werden meegegeven.

Na afloop werd er per koper afgerekend, want alles ging contant. Je 
moet er niet aan denken, dat er een overval zou plaats vinden, want bij 
een veeboelhuis was er pittig wat geld in de knip. 

Dat er nooit fouten gemaakt zijn met de namen van de kopers is een 
wonder, want op het lijstje stond vaak alleen de achternaam en plaats 
en een enkele keer de voornaam. Er was geen identiteitscontrole en 
alles ging gemoedelijk.

Geld overboeken
Ook het overboeken van gelden ging vroeger gewoon zonder banknum-
mer. Je schreef de naam en eventueel straat, huisnummer en plaats, bij 
welke bank iemand bankierde en bracht dan de opdracht weg. Dat ging 
gek genoeg altijd goed. Bij de bank wist iedereen die de opdrachten 
behandelde voor wie het geld bedoeld was.
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er grote Toulouse ganzen en mandarijneenden, daarna bergeenden en 
later de Roodhalsganzen. De Roodhalsgans stond zelfs model voor het 
logo van het kantoor. 

Het nieuwe kantoor was op de groei gebouwd en voorzag in een drin-
gende behoefte: links naast de ingang was de balie en daarachter de 
boekhouding, daarna een spreekkamer, kluis en daarachter de kamer 

Appel sr. en W.P.F. adviseerden altijd, laat het taxeren (bij de overname) 
en neem een clausule in de akte op, die bij verkoop binnen bijvoorbeeld 
tien jaren, de eventuele winst bij verkoop wordt gedeeld met de andere 
kinderen. Die clausules hielpen. Er ontstonden veel minder ruzies.

Een kopie van een kopie...
Na een kerkenveiling met veel ‘kopies’ kwam een koper de volgende dag 
op kantoor want hij wilde een ‘kopie’ hebben van de kerkenveiling. Het 
personeel dacht dat hij zijn ‘kopie’ kwam ophalen van de veiling. Achter-
af bleek dat hij een ‘foto kopie’ van zijn aankoopbriefje bedoelde.

Verhuizing kantoor (1)
Na de overname van het notariaat in 1973 door W.P.F. groeide het aantal 
te passeren akten enorm. Er moest meer personeel worden aangetrok-
ken en op het erf van een boerderij op de Dorpsstraat 72 verrees het 
nieuwe kantoor waar van 1976 tot 1984 kantoor gehouden werd.

W.P.F. was in zijn nopjes, omdat hij nu zijn hobby ook kon uitoefenen: 
het maken van een mooie vijver met watervogels. Het eerst kwamen 

W.P.F. Appel nam in 1973 
het notariskantoor van zijn 
vader over
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van de notaris. Aan de rechterkant: spreekkamer, garderobe, toiletten 
en een klein keukentje, daarna de zij-ingang, trap naar boven en naast 
de notariskamer de kamer voor de kandidaten. 

Boven: rechts 2 grote kamers voor de overige personeelsleden en 
links het archief met daarachter het kopieerhok. Ook was er nog een 
kleine spreekkamer welke later ook gebruikt werd voor het personeel.

Crisisjaren 
Het ging steeds bergopwaarts, tot de crisis in de jaren 1979-1980. 
Mensen die rond 1975 een nieuwbouw woning kochten hadden een 
(project)rentepercentage van ca. 4 à 5% met een looptijd van 5 jaar. Na 
5 jaar moesten zij hun hypotheek verlengen tegen percentages tussen 
de 10 en de 13%. Dit was vaak een ramp voor de mensen die hun wonin-
gen moesten verkopen. Al dan niet via een executieveiling. 

Het aantal gepasseerde akten daalde in die tijd enorm en de winst 
daalde tot nul. Het is aan W.P.F. te danken dat er toch niemand ontsla-
gen hoefde te worden.

Het nieuwe kantoor aan de 
Dorpsstraat 40A

Het kantoor anno nuGijs van der Koogh en 
W.P.F. Appel voor het 
splinternieuwe kantoor 
aan de Dorpsstraat 40A

Verhuizing kantoor (2)
Later steeg het aantal te passeren akten vanwege de aantrekkende 
nieuwbouw en ontstond er zelfs weer ruimtegebrek op kantoor. Het 
kantoor op dorpsstraat 72 werd verlaten en er verrees een nieuw pand 
aan de Dorpsstraat 40A. Daar zit Appel Notarissen nu nog steeds.



41

Interview Martien de Boer 

II

Appel Notarissen sinds 1942

40 41



43

Appel Notarissen nu

mr Jan Salman

Notaris / Mediator, 

Estate-Planning, 

Ondernemingsrecht

Onroerend goedNotarissen

Receptie

Anita Huijgen-Bergman Queenie Schilder-van Nol Truus Wijte-Dekker

Financiele 
administratie 
en Personeelszaken

Judith Bakker

mr Alfons Demaret

Notaris / Mediator

mr Carolien de Geus

Kandidaat-Notaris,

Scheidingsbemiddelaar/

mediator

Familiezaken

Margot Blauw

Notaris-Klerk

Marisca Rolsma, Notarieel 

medewerker

Sandra van der End-Groot

Notarieel medewerker

Suzan Snoek

Notarieel medewerker

Carolien Venhuizen-Hidding

Notarieel medewerker

mr Sonja Pepping

Kandidaat-Notaris

Willem Vessies

Notarieel (agrarisch) 

adviseur/Klerk

mr Henry Vermulst

Kandidaat-Notaris

Fabienne Bah-Wisman

Notarieel medewerker

Lia Blom-Keuning, 

Notarieel medewerker

Patricia Huisman-Singer, 

Notarieel medewerker

Rozemarijn Kok, Notarieel 

medewerker

Corina de Wit-Nauta, 

Notarieel medewerker

Appel Notarissen sinds 1942

Ondernemingsrecht

Nettie Bijman-Zomer

Notarieel medewerker

mr Gwendolyn Vis-van 

Truijen

Kandidaat-Notaris
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 Alfons Demaret
 Jan Salman
“De mensen weten en voelen het: de hele 

wereld om ons heen verandert, maar het 
vertrouwde van Appel Notarissen niet. 
Dat blijft gelukkig altijd hetzelfde.”

Alfons Demaret (49), sinds 
2005 notaris. Zijn vader 
was conservatorium 
docent en zijn moeder 
verpleegkundige. Is een 

mix van het Westfriese 
Langedijk en Amsterdam 
waardoorhij zich net zo 
makkelijk in Obdam als op 
de Zuid-As beweegt. 

Jan Salman (54), sinds 
2001 notaris. Zoon van 
een historicus, later 
burgermeester van 
Wognum. Wilde ook 

geschiedenis studeren. Zijn 
vader raadde hem aan iets 
te gaan doen waarmee je 
wél in je levensonderhoud 
kon voorzien.

Interview Alfons Demaret en Jan Salman

Jan Salman (JS): Ik begon in 1999 in Heerhugowaard bij AEBW. In 2001 
werd ik notaris. Alfons Demaret (AD) zat toen in de vestiging Obdam 
en werd in 2005 notaris. Sinds het kantoor is opgericht in 1942 heeft het 
enkele jaren een andere naam gehad. We zijn blij dat we al weer sinds 
2014 het sterke merk voeren dat Appel sinds de oorspronkelijke oprich-
ting is geworden.

JS: We hebben het leuk samen. Onze karakters verschillen, maar we 
vullen elkaar goed aan. Er zijn klanten die voor mij kiezen en ook voor 
Alfons. Dat is goed en dat moet zo zijn.

Vijfendertig jaar terug kwam ik, samen met mijn moeder, voor het eerst 
bij de notaris. Dat waren toen W.P.F. Appel, met snor en Gijs van der 
Koogh. Nu ik zelf één van de twee notarissen ben bij Appel ervaar ik het 
zelf alsof ik onderdeel uitmaak van een goede geschiedenis, een sterke 
historie. De bedrijfscultuur is goed gevallen want het bedrijf bestaat 
nog steeds.

AD: Onze kantoormentaliteit heeft een Westfries karakter: niet lullen 
maar poetsen. We klagen nooit, we werken hard en we willen maar een 
ding: vooruit.

Een hecht team van 26 enthousiaste mensen maakt Appel Nota-
rissen een bijzonder, onderscheidend notariskantoor. De rode draad 
in ons werk: de klant zo goed mogelijk bedienen met aandacht en oog 
voor het duurzame karakter van de geboden oplossingen.

JS: We zijn een klassiek notariaat dat de mens centraal stelt. De aan-
dacht die we geven aan elke klant wordt enorm gewaardeerd. 

AD: Elke klant heeft zo zijn eigen problematieken en het is voor ons de 
uitdaging om daar zo goed mogelijk oplossingen voor aan te dragen. 
We doen dat op onze eigen karakteristieke wijze met veel persoonlijk 
contact en met mensen die goed zijn geoutilleerd om het notarisvak 
uit te oefenen.

JS: Het onderscheidende van Appel Notarissen ten opzichte van andere 
kantoren is dat we nog echt een kantoor zijn waar alle medewerkers 
op hun plek zitten en daar kunnen excelleren. We zitten op een mooie 
locatie, in een fris pand met goede parkeergelegenheid. En als je kijkt 
naar onze omgeving zijn we zo’n beetje de enigen die nog vol in bedrijf 
zijn. We doen dus ‘iets’ goed.
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Appel en Obdam
JS: De kenmerkende dorpsnotaris zoals Appel sr. en zijn zoon W.P.F. 
waren, wat zich uitte in hun innige verbondenheid met Obdam, is 
geschiedenis. Zij waren verweven met het verenigingsleven en zaten 
in de verschillende dorpsorganen zoals het kerkbestuur, waren betrok-
ken bij de scholen en speelden Sinterklaas. Ze waren daar actief in. Dat 
doen wij niet meer. Dat is echt iets van 30, 40 jaar terug. Je moest in die 
tijd in je standplaats wonen, maar dat hoeft nu niet meer. Dat is alleen 
maar goed. Het zorgt er als vanzelf voor dat de privacy en het vertrou-
welijke karakter van het werk geborgd is. 

We voelen ons wel betrokken bij Obdam. We sponsoren daarom bij-
voorbeeld sportverenigingen en stichtingen met zeer lage tarieven. We 
doen overigens niets voor niets. Want als je er niets voor vraagt dan 
is het ook niets. En dat wil ik niet. Het is een serieus vak en we willen 
serieus genomen blijven worden.

We geven wel veel weg. Notarissen zijn ‘rijke’ mensen wordt veron-
dersteld, dus hebben ze veel te geven. We krijgen veel verzoeken om 
sponsoring voor bijvoorbeeld kinderspelen, voetbal, handbal, hard-
draverij van Wognum, voetbalshirtjes, de landbouwdag etc. We zeggen 
bijna nooit nee. Als tegenprestatie vragen we meestal alleen maar om 
een mooie naamvermelding.

AD: Het is opmerkelijk dat we in zo’n kleine plattelandsgemeente zo’n 
prachtig kantoor hebben. Natuurlijk hebben de grondleggers sterk 
voorwerk gedaan, maar wij hebben het toch maar goed weten te behe-
ren en weten uit te bouwen. We zijn, naast de kantoren in de steden, 
misschien wel het grootste kantoor van Noord-Holland. We zitten 
midden in Noord-Holland en ons werkgebied strekt zich uit van Texel 
tot Zuid-Holland. Een enorm gebied.

Dat is het resultaat van enerzijds de ervaring die we in het vak 
hebben en anderzijds de wijze waarop we met onze klanten omgaan. 
Wij hechten waarde aan onze duurzame klantenrelaties, wat maakt dat 
klanten graag terugkomen. We zien derde tot vierde generatie klanten 
bij ons langskomen, omdat ze bij ons vinden wat ze zoeken. We zijn een 
toegankelijk en fris notariaat met goed opgeleide werknemers waar je 
voor alles terecht kunt.  

JS: We zijn gewoon een goed kantoor dat staat voor zijn zaak en  
staat voor zijn klanten. De klanten weten dat en ze voelen dat: ik breng 
hier een kwestie die vakkundig en met aandacht wordt opgelost. Punt. 
Zo simpel moet het zijn.

Wat drijft ‘de mannen’
AD: Het werk van notaris vind ik interessant omdat ik elke dag, soms 
wel vijf tot zes keer per dag, nieuwe mensen spreek, in hun juridische 
problematieken duik, oplossingen aanbreng en meedenk om de zaken 
zo goed mogelijk te regelen. De veelzijdigheid aan vragen maakt dat 
je breed met het vak bezig bent en dat het letterlijk elke dag anders is.

Het notariaat kent vele gebieden en onroerend goed en familierecht 
zijn de zaken waar ik het meest enthousiast over ben. Samen met Jan 
bestrijken we alle gebieden, maar we hebben wel allebei zo onze voor-
keuren. Ondernemingsrecht doen Jan en ik samen, maar het is vooral 
Jan die zich daar mee bezig houdt. 

JS: Het leuke vind ik het contact met mensen. Ieder mens is anders, 
heeft andere wensen en dat maakt het interessant. Ik ben graag dienst-
baar en ben elke dag blij dat ik het mag doen.

Ik hou van puzzelen en van variatie. Ik word ongelukkig van elke 
dag hetzelfde doen. Huwelijkse voorwaarden vind ik uitdagend en een 
mooie puzzel. Het is een product dat je van tevoren verzint en waarvan 
pas op het eind van de rit duidelijk is of het goed in elkaar is gezet.  

Een goed voorbeeld daarvan is het boeren huwelijk. Als dat misgaat 
is het belangrijk dat beide partijen goed verder kunnen. De onderne-
mer zorgt vaak goed voor zichtzelf. Uit ervaring weten we inmiddels 
dat de vrouw wat extra aandacht nodig heeft in de afspraken die 
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gemaakt worden. De romantiek is uitbundig aanwezig, maar het over-
zicht over wat er gebeurt als het op lange termijn misgaat, ontbreekt 
vaak. Als het niet goed geregeld is, heeft dat meestal verstrekkende 
gevolgen op zakelijk en emotioneel vlak. Dat zijn complexe en elke keer 
unieke situaties en dan komt onze expertise goed van pas.

Trots op het jubileum
AD: 75 jaar Appel Notarissen betekent voor mij dat we laten zien dat 
we een duurzame relatie hebben opgebouwd met onze klanten en 
oog hebben voor de problematieken van vandaag, maar ook vooruit 
kunnen kijken om ook in de toekomst de klanten te kunnen bedienen.
JS: Ik vind het prettig dat ik dit jubileum als notaris mag meemaken 
en dat ik deel mag uitmaken van de historie van het notariskantoor en 
de maatschappelijke rol die het kantoor speelt. Het maakt me bewust 
van de traditie die de mannen Appel ooit hebben opgebouwd en die wij 
nu en in de toekomst doorzetten.

AD: De mensen en klanten om ons heen voelen dat we ook in deze 
tijden in die traditie ons werk doen. Het merk Appel staat daarom als 
een huis, waardoor er veel vertrouwen is en maakt dat mensen graag 
bij ons komen. Dat maakt dat het fijn is om hier te werken.
JS: En dat ik trots ben dat ik er een onderdeel van uit maken mag.

De toekomst
AD: De toekomst van Appel Notarissen vraagt om zorgvuldig en alert 
meebewegen met marktontwikkelingen en de veranderingen die er 
zijn binnen het vak.

Een mooi voorbeeld: de rol van de notaris op het gebied van het 
onroerend goed is sterk in beweging. Het standaard onroerend goed 
waarvoor standaard hypotheken worden afgesloten zou zo maar eens 
geautomatiseerd kunnen worden. Dat kunnen andere partijen over 
enige tijd net zo goed en waarschijnlijk ook betaalbaarder.

Maar het moment dat je net iets ingewikkelder bouwplannen hebt met 
inmetingen en speciale rechten die gevestigd moeten worden, komt de 
notaris weer om de hoek kijken. Onroerend goed in Amsterdam heeft 
bijvoorbeeld te maken met erfpacht. Of er speelt een nalatenschap met 
ruziende erfgenamen of bijvoorbeeld een boedelscheiding waarbij de 
ex-partners het niet met elkaar eens zijn. 

Dan zijn wij de juiste partij om het proces in goede banen te leiden. De 
afhandeling van de financiën bij transacties, de controles die daar bij 
horen zoals eigendom kwesties en andere complicerende factoren als 
faillisementen, echtscheidingen, dubbele verkopen et cetera. Dat vraagt 
om maatwerk en dat zal niet snel uit het notariaat verdwijnen.

We zijn niet de goedkooptste notaris en dat heeft tot gevolg dat zoge-
naamde ‘transportjes’ (consumentenkoop van huizen) langzamer-
hand aan aandeel terugloopt. We vinden dat geen probleem, want het 
is werk dat ook door andere partijen gedaan kan worden. We vinden het 
omvangrijkere werk aantrekkelijker en we zijn daar ook beter in. Onze 
focus ligt dan ook voornamelijk op maatwerk.

JS: En niet te vergeten de vrije tarieven. Die hebben ons ook als onder-
nemer aan het denken gezet. We hebben in de loop van de jaren voor 
een evenwichtig opdrachtenpakket gezorgd in de familiepraktijk, het 
ondernemingsrecht en het vastgoed .

Wat dat ondernemen betreft: Het mooie van ons werk en onze onder-
neming is dat onze klanten elke keer als ze bij ons langs komen wel 
iemand meebrengen. Een partner, een zakenconnectie, een koper een 
verkoper, een makelaar et cetera. Dat brengt het jaarlijkse aantal bezoe-
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ker zomaar op 10.000. Die zien allemaal hoe wij ons werk doen en dat 
heeft een grote uitstraling.

Ook de vergrijzing heeft een duidelijke invloed op de omzet, omdat we 
veel familiepraktijk hebben. Verklaringen van erfrecht, testamenten 
en relatief nieuw de opkomst van de levenstestamenten voor de oudere 
mens die gebreken begint te krijgen. 

We blijven ons zelf
AD: Het is niet alleen de context die verandert. Ook de medewerkers 
veranderen, de klanten veranderen en de middelen die we gebruiken 
veranderen. Toch: we blijven toehoorders, schrijvers en adviseurs. 
Ondanks die dynamische wereld om ons heen blijft onze insteek dus 
hetzelfde: veel ruimte en aandacht geven aan het persoonlijke gesprek 
en tijd nemen voor het geven van goed advies.

De middelen veranderen, bijvoorbeeld door de digitalisering, maar het 
vertrouwelijke gesprek blijft. Het vertrouwelijke karakter van de rela-
ties met onze klanten is een van de kernwaarden van het notariaat. Dat 
is bij ons goed georganiseerd. Bij de aanname van medewerkers wordt 
daar extra aandacht aan besteed, zodat dat gesprek op niveau gevoerd 
kan worden. Met oog voor de menselijke kant en de feitelijke details.

JS: Ons personeel krijgt van ons het goede voorbeeld. We zijn er altijd, 
we werken mee, we hebben ook oog voor het sociale beleid, maar we 
geven ook de grenzen duidelijk aan. Alles is bespreekbaar, de deur 
staat altijd open, maar medewerkers moeten wel zelf het initiatief 
nemen. Mensen werken hier minimaal drie dagen per week. Dat is 
nodig voor de betrokkenheid bij de kwesties die ze behandelen. We 
staan in voor de discretie van onze medewerkers en we denken dat we 
dat terugzien in ons duurzame klantenbestand.

De mensen weten en voelen het: de hele wereld om ons heen veran-
dert, maar het vertrouwde van Appel Notarissen niet. Dat blijft geluk-
kig altijd hetzelfde.

Interview Alfons Demaret en Jan Salman
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