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Per 1 januari 2016 stopt mr. Emile von Wolzogen Kühr als notaris bij Abma Schreurs 

Advocaten Notarissen. Zijn opvolger mr. Martien Hofland kijkt ernaar uit om zijn plaats 

in de maatschap in te nemen als beëdigd notaris. 

Martien Hofland kwam tijdens zijn rechtenstudie in 2007 als stagiair bij 

Abma Schreurs Advocaten Notarissen in Hoorn. De stageperiode verliep 

tot wederzijds genoegen en na afronding van zijn studie trad hij in dienst 

bij de organisatie. Hier specialiseerde hij zich in ondernemingsrecht. 

Als Martien Hofland op 1 januari 2016 lid wordt van de maatschap van 

notarissen bij Abma Schreurs, is dat als waarnemend notaris. In de eerste 

helft van 2016 volgt de beëdiging tot notaris. Met zijn toetreding tot de 

maatschap wordt Martien Hofland tevens zelfstandig ondernemer. ‘Ik heb 

er veel zin in,’ zegt hij. ‘Nu doe ik alleen het voorbereidende werk, maar 

als notaris ben ik straks ook eindverantwoordelijk. Daarnaast verheug 

ik me op de uitdagingen van het zelfstandig ondernemerschap.’ 

Tijd rijp

Emile von Wolzogen Kühr was drieëntwintig jaar lang verbonden aan 

Abma Schreurs Advocaten en Notarissen, waarvan twintig jaar als notaris. 

Samen met notaris mr. Corien Jonker is hij een bekend gezicht voor veel 

West-Friese ondernemers. ‘De tijd is rijp om plaats te maken voor de 

volgende generatie. Martien wil mij graag opvolgen en ik heb alle 

vertrouwen in hem. Ik heb ontslag aangevraagd en gekregen bij Koninklijk 

Besluit. Dat geeft mij de vrijheid om mijn werk rustig af te bouwen. 

Niet meer met de bevoegdheid van notaris, maar als notarieel jurist. 

Ik maak alle lopende dossiers af en verwacht mijn werkzaamheden 

tegen de zomer af te ronden. Dan is het ook mooi geweest en ga ik 

genieten van mijn pensioen.’

Veel specialismen

Abma Schreurs Advocaten Notarissen heeft vier vestigingen: Amsterdam, 

Monnickendam, Purmerend en Hoorn. Met elkaar beschikken de Abma 

Schreurs advocaten en notarissen over een grote hoeveelheid parate 

kennis van het recht en de bijbehorende fiscaliteit. Martien Hofland: ‘Onze 

schaalgrootte en uitgebreide specialistische kennis maakt ons bijzonder. 

Ondernemingsrecht bijvoorbeeld, doen veel notariskantoren “erbij”; bij 

Abma Schreurs hebben we vijf juristen die de hele dag niets anders doen. 

Dat vind je in Noord-Holland nergens buiten de Randstad, alleen bij ons. 

Abma Schreurs is een sterk regio gebonden kantoor. Wij hebben een 

lange geschiedenis in Hoorn en een bijbehorend groot netwerk. Zelf 

bezoek ik ook regelmatig netwerkbijeenkomsten en ik ben lid van de 

Junior Kamer West-Friesland.’ 

Klantgericht

In de afgelopen decennia maakte het notariaat grote veranderingen door. 

Emile von Wolzogen Kühr: ‘Vroeger zat de notaris in zijn ivoren toren, waar 

hij wachtte tot het grind knerpte. Adverteren was toen voor het notariaat 

nog verboden, maar de klanten kwamen vanzelf. Nu is de notaris 

ambtenaar en ondernemer tegelijk. Net als elke ondernemer moeten wij 

ons best doen om te laten zien waar we goed in zijn en onze toegevoeg-

de waarde uitleggen.’ Abma Schreurs positioneert zich al sinds jaar en 

dag als een hedendaagse juridische dienstverlener, waar het traditionele 

ouderwetse imago al lang geleden is afgelegd. Niettemin geeft Martien 

Hofland aan dat dit een continu proces blijft en dat hij zich als notaris en 

ondernemer blijft inzetten voor verandering en modernisering. ‘Klanten 

worden steeds mondiger en kritischer en dat vraagt van ons een meer 

klantgerichte benadering. Mensen oriënteren zich graag via internet. 

Daarin mag het notariaat haar klanten best wat meer tegemoetkomen 

en dat gaan we ook zeker doen. Wat blijft, is dat het notariaat een 

kennis- en domeinmonopolie heeft, je kunt nergens anders een huis 

overdragen of een testament laten opstellen. De kennis die wij hebben, 

is dus heel specifiek. Een persoonlijk gesprek waarin mensen hun 

vragen en wensen kunnen uiten, is daardoor het meest efficiënt.’ 

Perspectief

Met de aantrekkende economie groeit ook de vraag naar nieuw talent 

op het notariaat. Martien Hofland: ‘Het aantal studenten voor de 

notariaatstudie neemt af en dat is jammer, want er is weer volop 

perspectief. Vakinhoudelijk is het notariaat zeer boeiend. Voor mij 

heeft het toegevoegde waarde dat ik straks ook lijnen mag uitzetten, 

meedenken over de toekomstvisie, verantwoordelijk ben voor personele 

zaken en eindverantwoordelijk als notaris. Ik ben er klaar voor!’      
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