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Woont uw cliënt in een bijzonder
monumentaal pand?
Dan bestaat de mogelijkheid dit huis voor het
nageslacht te bewaren door het te schenken
aan Vereniging Hendrick de Keyser.
Vereniging Hendrick de Keyser heeft als doel het
behoud van architectonisch of historisch waarde-
volle huizen en hun interieur. Zij doet dit sinds
1918 door verwerving van bijzondere monumen-
ten, die na restauratie worden verhuurd. Eenmaal
verworven huizen worden nooit meer verkocht.
Het bezit van de Vereniging omvat 394 huizen,
waaronder diverse topstukken van architectuur
met een onvervangbare waarde. De Vereniging
telt ongeveer 4.000 leden. Natuurlijk is het ook
mogelijk om de ‘monumentenzorg’ te steunen
door financiële schenkingen of erflatingen aan
Vereniging Hendrick de Keyser (vrijgesteld van
schenkings- en successierechten).

Advertentie Ponder fc:adv hdk 17-10-2012 16:23  Pagina 1

Surf naar www.notarielestichting.nl. 
Klik vervolgens in de bovenste balk op  
Collectie en in het submenu op Cultuur
historische catalogus. Log in met uw  
persoonlijk nummer (dat bestaat uit vijf  
cijfers) en het wachtwoord, te vinden op 
het adres etiket van de Ponderenvelop.

Geen etiket meer? Of problemen met  
inloggen? 
Mail naar info@notarielestichting.nl.

Donateurs hebben toegang tot de online
                                  cultuur historische catalogus van de Stichting 

Tekening van de werkkamer van notaris C.J.G. de Booy aan de Grote Houtstraat te Haarlem.  
De Booy was notaris tussen 1852 en 1889. 
De tekening is gemaakt door zijn dochter Adrienne de Booy.
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I
Ten Geleide

In uw handen is ons halfjaarlijks me-
dedelingenblad Ponder. In dit nummer 
is ruim aandacht voor de komend na-
jaar te verschijnen bestandscatalogus. 
Liesbeth van der Marck en Marianne 
Eisma hebben de afgelopen jaren de 
gehele collectie van de Stichting uitge-
breid onderzocht en beschreven. Het 
resultaat wordt heel bijzonder. Het be-
stuur is de beide schrijvers en de redac-
tie, bestaande uit dr. B. Duinkerken, 
prof. mr. A. Fl. Gehlen, prof. mr. P.L. 
Nève en prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, 
zeer dankbaar. Voor donateurs zal het 
boek met een forse korting te verkrij-
gen zijn. U wordt hierover nog nader 
geïnformeerd. U kunt natuurlijk uw 
interesse in dit bijzondere boek nu al 
kenbaar maken bij de Stichting.
Een andere groep schrijvers, van wie 
de inspanningen bijzonder worden ge-
waardeerd door het bestuur, zijn de 
medewerkers aan de Stichtingsrubriek 
in het WPNR. Het initiatief tot deze 
rubriek is dit najaar 25 jaar geleden ge-
nomen. En nog altijd werkt de formule 
en behoort de rubriek tot de meest ge-
lezen onderdelen van het WPNR. Een 
grote groep auteurs, grotendeels uit de 
notariële praktijk en bovendien vaak 
werkzaam aan de universiteit, is be-
reid om jaarlijks (geheel vrijwillig!) een 
praktijkgericht, actueel en kort artikel 
voor de rubriek te schrijven. De namen 
van de huidige medewerkers vindt u op 
onze website. 
In deze Ponder staat ook een inter-
view met mr. W.J.M. Davids en mr. 
E. Campfens, respectievelijk voorzit-
ter en secretaris van de Restitutiecom-
missie. Samen verzorgen zij op 14 no-
vember a.s. postacademisch onderwijs 
over restitutie van geroofd kunstbezit 
bij de Stichting. Een onderwerp dat 
nog steeds actueel is. Dit najaar biedt 
de Stichting weer een zeer divers on-
derwijsprogramma aan. En ook nu is 
er een webinar. U hoeft niet naar de 
Stichting te komen om het onderwijs 
te volgen, u volgt het onderwijs achter 
uw PC. Natuurlijk zal ons onderkomen 
aan de Van Eeghenstraat het epicen-
trum van het onderwijs blijven, maar 
- mede op verzoek van de Raad van 
Toezicht – zal het bestuur ook gaan 

kijken of er mogelijkheden zijn om on-
derwijs op andere plaatsen aan te bie-
den. In 2014 zal wellicht de Stichting 
op een andere plaats bijeenkomen voor 
het aanbieden van postacademisch on-
derwijs. Ik wijs u er - wellicht ten over-
vloede - op dat het huidige tijdvak voor 
het behalen van de studiepunten op 
31 december 2013 afloopt. In de bro-
chure, die met deze Ponder wordt mee-
gezonden, staan vijftien interessante 
cursussen. 
Een andere taak voor de Stichting is 
het onderhouden van de bibliotheek. 
Momenteel worden de titels uit de an-
tiquarische bibliotheek in de online ca-
talogus opgenomen. U leest hier meer 
over in deze Ponder. Daarnaast wordt 
maandelijks bekeken welke nieuwe ti-
tels opgenomen moeten worden in de 

moderne bibliotheek. Dat is niet al-
tijd gemakkelijk, want er verschijnen 
zeer veel titels en het budget is natuur-
lijk niet oneindig. Op de website van 
de Stichting kunt u altijd zien of een 
bepaalde titel voorradig is. Een titel 
die zeker opgenomen zal worden in 
de bibliotheek is het proefschrift van 
Anne Mollema over beperkte rechten. 
Dat zal deze zomer verschijnen in de 
serie Ars Notariatus. Het is al weer het 
153e deel!
Ik  wens u, mede namens mijn mede-
bestuurders en de medewerkers van de 
Stichting, een mooie zomer en hoop u 
in het najaar te mogen begroeten op 
een van de cursusmiddagen.
 
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
voorzitter

Loterijtrommel op bok
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DDe zich kolensjouwer noemende Wil-
liam Huntington (1745-1813) was een 
Calvinistisch prediker die zich in en 
om Londen opvallend manifesteerde. 
Hij preekte niet alleen, hij publiceerde 
preken en traktaten, maakte persoon-
lijke en politieke profetieën en bouwde 
eigen kapellen. Hij beschouwde zich-
zelf als een geredde zondaar en pronk-
te daarmee door ‘SS’ als afkorting van 
sinner saved achter zijn naam te zetten, 
maar bleef niet zondenvrij. Hij liet zijn 
gemeente opdraaien voor zijn onwet-
tige kind en bedroog zijn gehandicapte 
vrouw met de weduwe van een voor-
malige burgemeester van Londen. Ver-
guisd werd hij pas toen bleek dat hij 
zich gelden had toegeëigend van wat 
zijn volgelingen hadden opgebracht 
voor de herbouw van zijn in 1811 af-
gebrande Providence Chapel. Om daar-
van nog iets terug te halen werden zijn 
‘scraps’ na zijn dood geveild.
Op de prent van deze openbare ver-
koping in de collectie van de Stichting 
krijgt Huntington ervan langs. Links 
ligt hij, een boek verscheurend, achter 
zijn grafsteen waarop het woord profete 
in zijn door hemzelf opgestelde graf-

schrift is gewijzigd in profit. En midden 
onder brandt hij in het hellevuur waar-
van de vlammen de titels van zijn ge-
schriften dragen. Hij reikt naar zijn ter 
bieding hooggehouden leunstoel die 
door veilingmeester Tutchin met titels 
van zijn werken wordt aangeprezen, 
maar wordt tegengehouden door de 
duivel waarvan een kleiner exemplaar 
juist uit de stoel ontsnapt. Als herinne-
ringen aan zijn losbandig leven wacht 
de kop van een kind rechts op verkoop 
en krijgt een oude vrouw iets van een 
man in livrei in haar oor getoeterd. Zij 
was het die het moest afleggen tegen de 
mooi opgedofte vrouw aan de andere 
kant. Op Huntingtons overspel duidt 
ook de man achter de veilingmeester 
want deze collega-prediker was net 
vanwege veelwijverij tot zeven jaar ver-
banning veroordeeld.
In werkelijkheid was de veiling van 
Huntingtons persoonlijke bezittingen 
een succes. Dat werd toegeschreven 
aan de vele goedgelovigen onder zijn 
volgelingen. Op de prent worden daar-
van opgevoerd een rijke schoenmaker, 
een knielende apotheker van Oxford 
Road en ‘oude wijven’. Van hen houden 

er twee een broek op met ‘SS’ erop en 
loert er een door een net aangeschafte 
bril waardoor zij uiteindelijk niets kan 
zien. Maar de hoofdrol in dit drama is 
toebedacht aan twee in werkmouwen 
gestoken slagers die midden boven 
als een omineuze verwijzing naar de 
toekomst op de leunstoel bieden. Als 
Huntingtons opvolgers-in-spe wed-
ijveren zij nu al met elkaar.
Onderhand zult u zich afvragen wat u 
met al dit gedoe te maken heeft. Waar 
is in dit stuk een notaris te bekennen? 
U heeft gelijk, die is er niet, maar de 
notaris die deze prent verzamelde, was 
niet zo streng in zijn notariële verza-
melbeleid. In Nederland behoort de 
openbare verkoping tot het werkgebied 
van de notaris en of dat nu wel of niet 
in Engeland het geval is – quod non – 
daar maalde hij niet om. Het gevolg is 
dat de Stichting, nu de collectie van de 
erven Posch tot de hare behoort, niet 
alleen deze bijzondere prent rijker is 
maar nog vele andere van dit soort.

Marianne Eisma

Verlijden, verleed, verleden
De restjes van de kolensjouwer

Prent afkomstig uit collectie Posch ondergebracht bij de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap.
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DDe grens tussen de antiquarische en 
de moderne boekencollectie is het jaar 
1850, maar een scherpe waterschei-
ding is dat niet. Zo bevat de antiqua-
rische collectie verschillende boeken, 
gedrukt na 1850, en zijn omgekeerd in 
de moderne collectie boeken van voor 
1850 te vinden, ook in de online ca-
talogus.
Het grootste deel van de antiquarische 
boekencollectie is te vinden in de ka-
mer boven de bibliotheek: vijf dubbele 
vitrinekasten, ruim 27 strekkende me-
ter, meer dan 800 titels. Het betreft 
een grote variëteit aan werken: mono-
grafieën over bijvoorbeeld testamen-
tair erfrecht, proefschriften, handboe-
ken voor notarissen in verschillende 
landen, formulierboeken, wetboeken, 
wet- en regelgeving, enz. De laatste  
3 meter boekenplank in de achterste 
kast vormt een bijzondere deelcollectie:  

de zeventiende- en achttiende-eeuwse 
Neder landse notarisboeken, liefko-
zend ‘notarisboekjes’ genoemd. Jaren-
lang zorgvuldig verzamelen heeft een 
voor Nederland – en de wereld – unie-
ke, want zeer complete, collectie opge-
leverd ruim 100 titels bestrijkend.

Bij de digitale ontsluiting van de anti-
quarische boekencollectie heb ik mij in 
eerste instantie gericht op het invoeren 
van deze deelcollectie, een werk dat 
nu (nagenoeg) is voltooid. De laatste 
(nog) in te voeren titel is het notaris-
boek van Gerard van Wassenaer, waar-
van de titelpagina, met titelplaat, hier 
afgebeeld is. Deze band is een goed 
voorbeeld van de complexe titelbe-
schrijving, waarbij een dergelijke titel-
pagina het uitgangspunt is. Het betreft 
hier een zogenoemde verzamelband, 
waarin meerdere titels zijn samenge-

bonden, elk met een eigen titel-
pagina. Gerard van Wassenaer 
publiceerde zijn tweedelige 
werk oorspronkelijk in 1650; 
de oudste druk in de collec-
tie van de Notariële Stich-
ting is de 2e druk, van 1661. 
Hier betreft het de 6e druk, 
uit 1729, met de verzameltitel 
Praxis Ivdiciaria [of: Iudiciaria], 
In twee onderscheyde deelen ver-
vat. Het eerste deel is getiteld 
Practyk Judicieel ofte Instructie Op 
de forme en manier van Procederen 
Voor Hoven en Recht-Banken, enz., 
V I+376+[ Reg ister]X X X II 
p. Het tweede deel is het ei-
genlijke notarisboek, getiteld 
Practyk Notariael, ofte Instructie 
Tot het maken ende instellen van 
de voornaamste instrumenten, enz., 
VIII+480+[Register]XXXIIp.

Bij de titelbeschrijving – waarbij elke 
titel een apart record krijgt – is het pre-
cies invoeren van de gegevens van de 
titelpagina en van de paginering een 
tijdrovend proces, waarbij eenzelfde 
precisie vereist is als voor een notaris 
bij het opstellen van een akte. Om de 
antiquarische collectie verder te ont-
sluiten, wordt in de titelbeschrijving 
in de online catalogus onder het kopje 
‘Samenvatting’ een toelichting gege-
ven op de bijzondere onderdelen van 
een titel, en wordt standaard verwezen 
naar het hoofdstuk in de studie van A. 
Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche 
notarisboeken (Haarlem 1948), en de 2e, 
algeheel bewerkte druk daarvan door 
A.Fl. Gehlen (Deventer 2004). Door 
middel van trefwoorden wordt gepro-
beerd de oude boeken nader te ont-
sluiten voor toekomstige gebruikers. 
Mocht u suggesties of wensen hebben 
voor de ontsluiting, schroom dan niet 
om deze kenbaar te maken!

Deze toch al omvangrijke band bevat 
nog een derde titel: het Curieus Woorden-
Boek Van alderhande Konst en Bastaart-
woorden, Tot de Practijck Judicieel, Ende des 
Notarischaps, Ende andere Regts-oeffeningen 
seer Noodig en Dienstig., [ongepagineerd; 
78p]. Dit woordenboek is één van de 
zes (!) varianten van woordenlijsten, 
die in de Nederlandse notarisboeken 
te vinden zijn. Het is een bijzondere 
categorie onderzoeksbronnen, interes-
sant niet alleen voor rechtshistorici, 
maar ook voor bijvoorbeeld taalhisto-
rici. Deze woordenboeken verdienen 
daarom een nadere beschouwing, in 
een volgende aflevering van deze serie.

Ruud van den Berg

Praxis Ivdiciaria
Een verborgen schat, zo kan de historische boekerij van de Notariële Stichting met 

recht genoemd worden. Of beter gezegd, zo kón deze genoemd worden, want de an-

tiquarische collectie wordt door de invoering in de online catalogus stukje bij beetje 

ontsloten. Reden om in een serie de aandacht te richten op dit bijzondere deel van de 

Stichtingsbibliotheek.

ANTIQUARISCHE COLLECTIE ONLINE (I)
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GGing het in 1971 nog om 574 nummers 
waarvan slechts acht procent origineel 
was, in het op stapel staande boek zul-
len bijna duizend voor het merendeel 
originele werken voorkomen. Centraal 
in deze prenten, tekeningen, foto’s, 
voorwerpen, meubels en schilderijen 
staat de Latijnse notaris en zijn werkterrein. In de breedste 
zin van het woord. Zo valt ook de veiling vóór de Franse tijd 
eronder. Een rechtsgebied waarmee de notaris toentertijd 
geen bemoeienis had en dat hij pas later als het zijne ging be-
schouwen. Verder wordt er geen onderscheid gemaakt tus-
sen de uitoefening van functies die op het continent als no-
tarieel gelden en diezelfde in Groot-Brittannië, ook al vallen 
ze ter plaatse onder verantwoordelijkheid van een solicitor 
of scrivener. En dan kent deze publicatie nog twee buiten-
beentjes. Hugo de Groot, de briljante jurist van wie Pitlo 
ooit de prentenverzameling aanlegde die inmiddels via de 
Koninklijke Bibliotheek bij de Stichting is beland. En de pu-
blieke schrijver, die op straat de pen voerde voor analfabe-
ten, en die van oudsher tot de collectie behoort. Liefkozend 
wordt hij ook wel een verre neef van de notaris genoemd.

Het boek is verdeeld in veertien hoofdstukken. Een aantal, 
met titels als: Nalatenschap, Huwelijk, Onroerend goed, Rechtsper-
sonen, Vendutie en loterij, geeft een beeld van wat thans onder 
het notariële werk valt. Deze indeling betekent een breuk 
met die van de Iconographie. Daarin komen vennootschaps-
recht en onroerend goed recht niet als rubriek voor. Van-
uit kunsthistorisch perspectief is dit begrijpelijk. Zelden 
raakt een kunstenaar geïnspireerd door een rechtspersoon 
of door onroerend goed. Een erfgenaam, een trouwlustige, 
een boeldag, een lot uit de loterij, ja werkelijk alles spreekt 
meer tot de verbeelding dan een vennootschap, een stich-
ting of een hoop stenen. In dit geval woog het juridische 
aspect het zwaarst. Aan ieder van deze voor het notariaat 
belangrijke onderwerpen is daarom zo goed en zo kwaad als 
het gaat een hoofdstuk gewijd. 
Ieder hoofdstuk is opgebouwd uit een essay en een catalo-
gusdeel. De redactieleden, de samenstellers en enkele ex-
terne auteurs tekenen voor de essays. Hun studies, die veelal 

op basis van nieuw onderzoek het thema van het desbetref-
fende hoofdstuk of een facet ervan ontsluiten, hebben in 
een aantal gevallen tot nieuwe inzichten geleid. Om een paar 
onderwerpen te noemen die tot voor kort min of meer als 
terra incognita konden worden beschouwd: de signettencollec-
tie uit de Valle Mazarie, de Lectura super arboribus van Johan-
nes Andreae, de Franse jetons, de Italiaanse schrijvertjes en 
de Friese notarisloketkast. Maar de kern van het boek is en 
blijft de bestandscatalogus. 
In de catalogus is gekozen voor een chronologische be-
handeling van de collectie, soms doorbroken door een the-
matische aanpak. Naast een foto is elk stuk voorzien van 
standaardgegevens als titel, techniek, jaartal, vervaardiger, 
catalogusnummer, eventueel de naam van de schenker en zo 
nodig een toelichting. Het diepgaande onderzoek dat daar-
voor was vereist, heeft tal van nieuwe feiten boven water ge-
haald. Met als resultaat een verrassende cultuurhistorische 
kijk op het notariaat. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat een 
notaris uit Lyon een hoofdrol speelde bij de oplossing van 
een dubbele moord in de roerige jaren vóór de Franse re-
volutie? Soms viel de blik ook ver buiten het vak. Om een 
voorbeeld te geven. Alleen al vanwege de titel moet de litho 
Le Testament du Petit Père in de collectie verzeild zijn geraakt. 
Te zien is een Franse krantenjongen die luid schreeuwend 
zijn waar aan de man probeert te brengen. Rijst de vraag: 
waar gaat dit over? Over een politiek schandaal rond een 
Parijse Vrijmetselaarsloge in 1905 luidt het antwoord na een 
lange zoektocht. Zo gaat dit wel vaker, vooral bij karika-
turen, dat het onderwerp geheel loszingt van het notariaat. 
Het recente onderzoek leverde ook het besef op dat een aan-
tal werken niet in de verzameling thuishoorde. Zo werd een 
prent afgevoerd van een man die een document onderte-
kent. Wat bleek? Het betrof een boekillustratie uit de Deca-
merone van Bocaccio en het thema was overspel. En helaas, 

noch de echtgenoot, de minnaar of de 
overspelige vrouw was notaris.
Het is een boek geworden dat de no-
taris een spiegel voorhoudt. Daaruit 
komt vooral een plichtsgetrouwe be-
roepsgroep naar voren. Maar te lachen 
valt er ook. Zeker wanneer het notariaat 
opdoemt in de karikatuur. En zo biedt 
deze catalogus niet alleen lering maar 
ook vermaak.

De samenstellers: Liesbeth van der 
Marck en Marianne Eisma 

Tweeënveertig jaar na verschijning van de Iconographie du Notariat komt binnen-

kort een hernieuwde bestandscatalogus uit van de cultuurhistorische collectie van de 

Stichting, getiteld De notaris in woord en beeld. De redactie van deze publicatie wordt 

gevormd door dr. B. Duinkerken, prof. mr. A. Fl. Gehlen, prof. mr. P.L. Nève en prof. mr. 

J.S.L.A.W.B. Roes. 

Wordt verwacht...

Het imposante boek De notaris in woord en beeld verschijnt komend najaar. In 
samenwerking met de Stichting is uitgeverij Waanders & de Kunst betrokken bij 
productie en distributie van het boek. De reguliere verkoopprijs zal waarschijn-
lijk liggen tussen de € 60,- en € 65,-. Voor donateurs van de Notariële Stichting 
zal het boek echter met een korting van ca 35% te bestellen zijn. Via de website, 
de digitale nieuwsbrief en de sociale media worden de donateurs op de hoogte 
gehouden van de mogelijkheden om dit boek te verkrijgen. 
Donateurs van wie het e-mailadres onbekend is zullen een brief ontvangen. 
Voor vragen en het opgeven van uw interesse kunnen donateurs contact opne-
men met de Stichting: 020-6756479 of info@notarielestichting.nl.
Op de volgende pagina’s van deze Ponder staan als voorproefje vier bladzijden 
uit het rijk geïllustreerde boek.
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3 HUWELIJK

23

 21
La demande en Mariage 
Het huwelijksaanzoek. 
gekleurde litho, vermoedelijk omstreeks 1815
F. Lecomte
schenking erven Posch

A.07.067 

Met de ene hand op zijn hart en in de andere zijn 
hoge hoed richt deze minnaar zich tot zijn aangedane 
bruid. Haar ouders lijken niet onder de indruk van de 
vertoning. Haar vader is in de weer met zijn 
snuifdoos. Haar moeder houdt de vinger bij een 
bepaling in de akte van huwelijksvoorwaarden op 
haar schoot. Dan zet zij haar lorgnet af om de nieuwe 
schoonzoon beter te taxeren. Maar de zaak is al 
beklonken. De bruidsschat ligt klaar. En ten teken dat 
zijn werk is gedaan, heeft de notaris zijn ganzenveer 
in zijn pruik gestoken. 

 22
Les accords 
De huwelijksvoorwaarden
gekleurde kopergravure, omstreeks 1820 
Lambert Frères 
schenking erven Posch

A.07.060 

Het verloofde stel vermaakt zich met de sieraden uit 
de bruidsschat, terwijl de ouders van het meisje zich 
over de akte van huwelijksvoorwaarden buigen samen 
met de notaris. 

 20
Pensarci avanti per non pentirsi poi 
Bezint eer ge begint
gekleurde gravure, 1786 of 1788
Giuseppe Piattoli (Florence werkzaam 1775-1807) 
schenking erven Posch

A.07.058 

Deze prent stamt uit een van de twee series Proverbi, 
spreekwoorden, die door Piattoli zijn gemaakt. 
Vergelijk Grassa cucina magro testamento [A.08.090]. 
Hier lijkt de aanstaande bruidegom zich ernstig te 
bezinnen op de grote stap. Trekt de notaris hem over 
de streep?

2120

22

 23
Grace à la Dote 
Dankzij de bruidsschat 
gekleurde litho, omstreeks 1830 
Frédéric Bouchot (1798-1844) naar Bernard (werkzaam in 
Parijs1810-1830) 
A.07.013 

De huwelijksvoorwaarden komen hier tot stand 
“dankzij de bruidsschat”. Toch lijkt deze deal - een 
fortuin om het lelijke eendje aan de man te helpen -  
niemand vrolijk te stemmen.

 24 
L’ interieur d’une étude ou Ie contrat de mariage 
Het interieur van een notariskantoor of de akte van 
huwelijksvoorwaarden 
gekleurde staalgravure, omstreeks 1820 
Godissart  de Cari (werkzaam in Frankrijk 1803-1829)
A.07.023 

Tegen de achterwand van dit kantoor staan de 
dossierladen hoog opgetast, voor ieder jaar één.  
Links zitten twee klerken een beetje te dollen, terwijl 
aan de rechterkant zaken worden gedaan. Onder het 
toeziend oog van de notaris maakt zijn medewerker  
de akte van huwelijksvoorwaarden op. Het bruidspaar  
en de ouders van de bruid zijn een en al aandacht. 
Heeft de vader daardoor niet in de gaten dat zijn 
loszittende boord de lachlust van de klerkjes opwekt?24

Een ander hoofdstuk is gewijd aan het huwelijk en toont  vele prenten rond dit thema. 
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E
Na bijna zeventig jaar nog altijd actueel: de teruggave van in de Tweede Wereldoorlog 
geroofd kunstbezit. Het beleid werd begin deze eeuw volledig omgegooid, wat leidde 
tot zaakrechtelijke uitdagingen van ongekende omvang. Boeiende en relevante materie 
voor de notaris, die dit najaar zijn licht kan opsteken bij een cursus van de Notariële 
Stichting.

Notaris kan roofkunst 
                 op het spoor komen
Postacademisch onderwijs over Nederlands restitutiebeleid

Een verlies voor het Groninger Mu-
seum. Half mei moest het museum het 
schilderij ‘Riviergezicht met aanleg-
plaats’ van Maerten Franszoon van der 
Hulst afstaan aan de erfgenamen van de 
oorspronkelijke eigenaar, Richard Sem-
mel. Deze Joodse kunstverzamelaar ont-
vluchtte in 1933 Berlijn en liet een deel 
van zijn collectie veilen in Amsterdam. 
Het museum moest over de brug komen 

omdat het niet al te veel interesse toonde 
voor het schilderij, dat al jaren in depot 
stond. Enkele geclaimde schilderijen die 
in andere musea een prominentere plek 
hebben, mogen wel blijven hangen. Hier 
geeft het eigendomsrecht de doorslag, 
ook omdat de erfgenamen geen familie 
zijn van Semmel en geen herinneringen 
aan de werken hebben. 

Collectief schaamtegevoel
Het is een mooi voorbeeld van het wik-
ken en wegen waartoe claims op geroofd 
kunstbezit de in 2001 opgerichte Restitu-
tiecommissie nopen. Puur formele juri-
dische besluitvorming is sindsdien passé. 
En dat is meteen de reden dat restitutie 
nog altijd speelt. Pas eind jaren negentig 
werden in internationaal verband nieuwe 
richtlijnen voor een soepel teruggave-
beleid opgesteld, na de constatering dat 
het proces was vastgelopen op starheid 
en bureaucratie. ‘Daarover ontstond een 
collectief schaamtegevoel’, zegt commis-
sievoorzitter Willibrord Davids, oud-
president van de Hoge Raad. Samen met 
algemeen secretaris Evelien Campfens 
verzorgt hij dit najaar een cursus bij de 
Notariële Stichting. 
Na de oorlog stuurden de geallieerden 
honderdduizenden geroofde kunstwer-
ken terug naar de landen waar zij van-
daan kwamen, met de opdracht ze aan 
de rechtmatige eigenaren te retourneren. 
In Nederland werden deze werken on-
dergebracht bij de Stichting Nederlands 
Kunstbezit (SNK). Notarissen speelden in 
die periode een belangrijke rol in rechts-
herstelprocedures en bij de afwikkeling 
van nalatenschappen. Vaak werden zij 
ook gemachtigd om claims in te dienen. 
Davids zelf heeft als kandidaat-notaris 
in 1965 nog enkele verklaringen van erf-
recht moeten indienen. ‘Buitengewoon 
ingewikkeld’, herinnert hij zich. ‘Zo 
was er een zaak waarbij de echtgenoten 
in twee verschillende kampen zaten, en 
nu moest bepaald worden wie als eerste 
was overleden.’ De informatie die nota-
rissen in die tijd bijeensprokkelden, bij-
voorbeeld via briefwisselingen met erf-
genamen, gebruikt de commissie nu nog 
vaak als bron. 

Rigide beleid
Toch verzandde de teruggave na de oor-
log. ‘Het herstel van de Nederlandse 
rechtsorde had meer prioriteit dan indivi-
duele rechten’, legt Campfens uit. Boven-
dien ketsten claims vaak af op een rigide 

PAO NADER TOEGELICHT

Willibrord Davids
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beleid. ‘Er waren strenge richtlijnen en 
ellenlange procedures, er werden eigen-
domsbewijzen geëist terwijl die er vaak 
helemaal niet meer waren en er golden 
korte termijnen voor het indienen van 
claims. Verder vroegen de autoriteiten de 
oorspronkelijke koopsom terug plus een 

vergoeding voor opslag en administratie. 
Dat geld was er vaak helemaal niet.’
Daarop liep indertijd ook de claim van 
de weduwe Goudstikker vast, de groot-
ste en bekendste restitutiezaak in Neder-
land. Na jarenlang gesteggel na de oor-
log en een schikking over een deel van 

13

In 2003 adviseerde de Restitutiecommissie aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen om het schilderij Musicerend gezelschap op een terras van Dirk Hals terug te geven aan de erven van 
de oorspronkelijk eigenaar.

PAO NADER TOEGELICHT

Programma postacademisch onderwijs najaar 2013

Donderdag  5 september 2013 Mr. dr. B. Snijder-Kuipers en mr. A.T.A. Tilleman De witwaswetgeving in de notariële praktijk
Donderdag  12 september 2013 Prof. mr. B.M.E.M. Schols   Actualiteiten Estate Planning
   en prof. mr. F.W.J.M. Schols  
Dinsdag  17 september 2013 Mr. J.W. van Ee LIC  Conflictbeheersing begint bij jezelf
Donderdag  19 september 2013 Mr. J.J. Dammingh en mr. J.W.A. Hockx Koopakten: NVM en Amsterdams model
Donderdag  3 oktober 2013 Prof. mr. J.H.M. Willems  Enquêterecht 
Donderdag  10 oktober 2013 Mr. R.E. Brinkman  Fideï-commissaire makingen
Donderdag  17 oktober 2013 Mr. F.J. Vonck en prof. mr. A.A. van Velten Erfpacht en opstal
Donderdag 31 oktober 2013 Prof. mr. J.H.N. van Erp en dr. B Akkermans Europees privaatrecht
Vrijdag 1 november 2013  Mr. E.H.F. Haantjes (webinar)  Bestuur en toezicht (incl. reparatiewet)
Donderdag  14 november 2013 Mr. W.J.M. Davids en mr. E. Campfens Restitutie van geroofd joods kunstbezit
Donderdag  21 november 2013 Prof. dr. F. Sonneveldt en mr. A.M. Vrenegoor Internationale civiele en fiscale 
     ontwikkelingen
Dinsdag 26 november 2013 Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck en mr. A.N. Labohm  Huwelijksvermogensrecht en insolventie
Donderdag 28 november 2013 Dr. A.E.M. van den Berg en mr. B. Varma Werken met de Wet Bibob
Donderdag 12 december 2013 Prof. dr. S. Perrick  Aandelen in de BV in het erfrecht
Donderdag 19 december 2013 Prof. dr. B.G. van Zadelhoff  Btw en overdrachtsbelasting bij 
     vastgoed anno 2013

De lezingen vinden plaats in het gebouw van de Stichting, Van Eeghenstraat 222 te Amsterdam. De lezingen beginnen om 13.30 en zijn 
om 17.00 uur afgelopen. Het complete overzicht van de lezingencyclus komend voorjaar staat in bijgaande brochure en op de website: 
www.notarielestichting.nl. Opgave voor één of meer cursussen kan via de website of via inschrijfkaart. 
N.B. De lezing van 1 november is een webinar en begint om 09.00 en en duurt tot 11.15 uur.
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Evelien Campfens

PAO NADER TOEGELICHT

Erkenning door KNB, NOvA, BMN, 
EPN, NOVEX en SCE

Op donderdag 5 september 2013 start weer een 
nieuwe cyclus postacademisch onderwijs bij de 
Stichting. In het kader van de verplichte perma-
nente educatie geven zoals gebruikelijk de Ko-
ninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), 
de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de 
Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN), de 
Vereniging van Estate Planners in het Notariaat 
(EPN), Nederlandse Organisatie Voor Executeurs 
(NOVEX) en de Stichting Certificering Executeurs 
(SCE). drie studiepunten aan de door de organi-
saties erkende cursussen.

de werken in 1952, spanden haar erfge-
namen in de jaren negentig een rechts-
zaak aan. Daarmee was het Haagse hof 
snel klaar: de kwestie was verjaard. Na-
dat het nieuwe beleid van soft law was 
ingesteld, haalden zij alsnog hun gelijk. 
‘Terwijl de rechter gehouden was aan een 
strikt juridische benadering kon de com-
missie een inhoudelijke uitspraak doen 
op basis van beleidslijnen’, aldus Davids. 
Hij wijst erop dat de Goudstikker-zaak, 
hoe bekend ook, eigenlijk niet illustratief 
is voor de restitutiezaken. ‘De belang-
rijkste vragen die normaliter uitgezocht 
moeten worden, speelden bij deze zaak 
juist geen rol: wie was de eigenaar en 
heeft die het kunstbezit onvrijwillig ver-
loren?’ Bij Goudstikker was over beide 
kwesties geen discussie. 

Aanpak van de commissie
Sinds de oprichting heeft de Restitutie-
commissie zich over bijna 1400 geclaim-
de stukken gebogen. Daarvan is onge-
veer 30 procent teruggegeven, waarvan 
iets minder dan de helft aan de erven 
Goudstikker. De aanpak van de com-
missie is afhankelijk van de huidige ei-

genaar van de kunstwerken. Zijn zij in 
bezit van de rijksoverheid, dan adviseert 
de commissie de minister over teruggave 
en hanteert daarbij zeer soepele regels als 
het gaat om werken die uit Duitsland zijn 
teruggehaald (de zogeheten NK-collec-
tie). ‘Waterdicht bewijs is niet nodig, als 
de claim maar in hoge mate aannemelijk 
is’, aldus Davids. 
Bij andere huidige eigenaren - zoals la-
gere overheden, musea en particulie-
ren – treedt de commissie op als bin-
dend adviseur. Omdat de verwerving 
van deze werken van heel andere aard is, 
gaat het hier om een belangenafweging 
naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid. Mooi voorbeeld is de zaak Op-
penheimer, waarbij twee particulieren 
tegenover elkaar stonden. De eigenares 
had het schilderij ‘Road to Calvary’ van 
Hans van Wechelen geërfd van haar va-
der, die het in 1975 op een rommelmarkt 
had gekocht. Zij wilde het laten veilen bij 
Sotheby’s, alwaar bij raadpleging van de 
databanken een rood lampje oplichtte. 
De commissie adviseerde in deze zaak de 
verkoopopbrengst tussen beide partijen 
te verdelen.

De grote hausse aan Rijkscollectiezaken 
is inmiddels voorbij. De komende jaren 
ligt de focus sterker op de Nederlandse 
musea. Die zijn sinds 2009 bezig met on-
derzoek naar de herkomst van stukken 
die zij vanaf 1933 hebben verworven. De 
uitkomsten worden dit najaar bekend, en 
zij zullen de commissie de komende tijd 
naar verwachting de meeste zaken bezor-
gen.

Rol notarissen
Ook voor notarissen is het werk dus nog 
niet voorbij. Zij hebben bij restitutieza-
ken een belangrijke rol in het voortraject. 
De eerste vraag bij een claim is natuurlijk: 
is de verzoeker wel een belanghebbende? 
Aan de notaris om notariële verklaringen 
op te stellen over de erfrechtelijke situ-
atie. Niet altijd even simpel, zegt Davids. 
‘Het kan bijvoorbeeld lastig zijn als het 
kunstwerk op naam van een stichting 
of N.V. stond. Als de verzoeker zegt dat 
zijn grootvader de enige aandeelhouder 
was en het bedrijf daarna is geliquideerd, 
moet dat goed worden uitgezocht.’ 
De notaris kan bij de afwikkeling van 
een nalatenschap ook zelf een zaak op 
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het spoor komen, bijvoorbeeld als hij een 
lijst van een kunstcollectie tegenkomt die 
door het naziregime verloren is gegaan. 
Ook kan het gebeuren dat bij zo’n ver-
deling een werk te gelde moet worden 
gemaakt waarvan de herkomst niet dui-
delijk is. Campfens: ‘Sinds enkele jaren 
heeft een veilinghuis of een koper dan de 
verplichting om de registers te checken.’
Soms is het zo ingewikkeld om de pre-
cieze rechthebbenden te achterhalen, dat 
de commissie kan besluiten het kunst-

werk aan een vertegenwoordiger van de 
erfgenamen terug te geven. Die zal dan 
een notaris inschakelen om het bezit te 
verdelen.
 
Bijspijkeren
Redenen genoeg om notarissen bij te 
spijkeren over de ins en outs van het Ne-
derlandse restitutiebeleid. Afgezien van 
praktische toepasbaarheid gaat het vooral 
ook om boeiende materie, vindt Davids. 
‘Voor het algemene rechtsbegrip is het 

heel goed om deze historisch zo bijzon-
dere zaakrechtelijke problemen te door-
gronden. Hoe bewijs je in deze zaken 
eigendom?’ Campfens hoopt de discus-
sie bij de deelnemers los te maken. ‘Het 
is interessant om te zien wat de grenzen 
zijn van het Nederlands positieve recht, 
de formalistische kijk op dingen, en hoe 
je andere ingangen kunt zoeken.’

Lizanne Schipper
 

Generaal Dwight D. Eisenhower, begeleid door de generaals Omar N. Bradley (midden) en George S. 
Patton inspecteert op 12 april 1945 geroofde kunstschatten, die verborgen waren in een zoutmijn.

PAO NADER TOEGELICHT
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De Europese regels worden in het licht van nationale 
stelsels, in het bijzonder van Nederland, Frankrijk 
en Zweden, geëvalueerd. Aandacht is geschonken 
aan het Haags verdrag inzake erfopvolging van 1989 
en het Scandinavisch verdrag 
inzake erfopvolging van 1934 
(laatstelijk gewijzigd in 2012).
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Het beperkte recht. Een analyse 
van zijn theoretische constructie, 

zijn plaats in het systeem van  
het vermogensrecht en zijn  

mogelijke inhoud.
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Op initiatief van de Stichting is de serie Ars Notariatus in 1952 
opgezet en aanvankelijk in eigen beheer uitgegeven. Thans  
verzorgt Kluwer Juridische Uitgevers de serie in samenwerking 
met de Stichting. Een abonnement op de gehele serie is mogelijk 
en levert een korting op van 20%.

De redactie van Ponder vraagt auteurs van recente Ars Notaria-
tusdelen te beschrijven hoe hun boek is ontstaan, wat de opzet 
ervan is. 

Ars Notariatus

AAan het begin van mijn promotietra-
ject lag het onderwerp van mijn proef-
schrift nog open. Toch was het mij ei-
genlijk al meteen duidelijk dat het een 
goederenrechtelijk onderwerp moest 
worden. Het goederenrecht heeft 
mij altijd erg aangesproken en dan 
met name de grondslagen van het sy-
steem erachter. Naast de eigen-
dom vormen de beperkte rechten 
een belangrijk deel van dit sy-
steem. Maar welbeschouwd blijkt 
de constructie van het beperkte 
recht vrij onduidelijk te zijn. Dit 
begint al met de omschrijving van 
dit recht. Sinds 1992 bevat ons 
Burgerlijk Wetboek een bepaling 
die omschrijft wat onder een be-
perkt recht wordt verstaan, artikel 
3:8 BW:

‘Een beperkt recht is een recht 
dat is afgeleid  uit een meer om-
vattend recht, hetwelk met het 
beperkte recht is bezwaard.’

Het artikel geeft geen duidelijk 
richtsnoer omtrent de aard van 
het beperkte recht. Het omschrijft 
het beperkte recht als een recht 
dat aan de ene kant is afgeleid uit 
een meer omvattend recht, maar 
tegelijkertijd dit meeromvattende 
recht ook bezwaart. Het is daarmee een 
omschrijving waarin twee verschillen-
de basismodellen voor de constructie 
van het beperkte recht tot uitdrukking 
worden gebracht; twee modellen die 
elkaar bovendien als het ware door-
kruisen. Wat is het beperkte recht nu 
eigenlijk precies? Is het een afgesplitst en 
overgedragen deel van de eigendom? Of 

is het een bezwaring of last die op de ei-
gendom drukt?

De meerduidigheid van artikel 3:8 BW 
nodigde uit tot een onderzoek naar de 
constructie van het beperkte recht. 
Hiertoe heb ik in het eerste deel van 
mijn boek een rechtshistorische zoek-

tocht ondernomen naar de verschil-
lende opvattingen over de aard en con-
structie van het beperkte recht door 
tijd en plaats heen. Reeds in het Ro-
meinse recht vindt men de sporen van 
de twee hierboven genoemde basismo-
dellen terug. Het blijkt dat deze twee 
visies van het beperkte recht ook in de 
rest van de rechtsgeschiedenis steeds 

blijven opduiken, maar ook dat men – 
als men zich verder in de kwestie ver-
diepte – steeds opnieuw heeft moeten 
toegeven dat het model van de afsplit-
sing een te simpele voorstelling van za-
ken is, met veel didactische, maar veel 
minder dogmatische overtuigings-
kracht.

Het tweede deel heeft betrekking 
op het moderne Nederlandse 
recht. Ten aanzien hiervan is er-
voor gekozen een aantal recente 
goederenrechtelijke proefschrif-
ten – die nadrukkelijk aandacht 
besteden aan het algemene sy-
steem van het vermogensrecht 
– te analyseren, om vervolgens 
tot een eigen opvatting te ko-
men van het vermogensrechte-
lijke systeem en de plaats die het 
beperkte recht hierin inneemt. 
In deze opvatting wordt dit sy-
steem teruggebracht tot in be-
ginsel slechts één laag van ver-
mogensbestanddelen, die het 
systeem eenvoudiger maakt en 
meer recht doet aan de realiteit. 
De gewoonte om eigendom en 
zaak met elkaar te vereenzelvi-
gen speelt hierbij een belangrijke 
rol. Eigendom en beperkt recht 

op een zaak blijken in dit systeem 
niet te kunnen worden beschouwd als 
gelijksoortige ‘rechten op een zaak’. 
Het zijn begrippen die zich op een an-
der niveau bevinden en in die zin dus 
ook op kwalitatieve wijze van elkaar ver-
schillen. Het beperkte recht op een 
zaak kan in dit systeem daarom niet 
voorgesteld worden als een afgesplitst 
en overgedragen ‘stukje eigendom’.
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Op basis van deze rechtshistorische en 
rechtssystematische gronden ben ik tot 
de opvatting gekomen dat het beperk-
te recht veeleer als een last moet wor-
den beschouwd die de eigenaar op de 
eigendom legt en voor de beperkt ge-
rechtigde een nieuw, eigensoortig recht 
schept dat daarvoor nog niet bestond. 

Deze opvatting zorgt er ook voor dat 
de mogelijke inhoud van het beperkte 
recht – waarover het derde en laatste 
deel van het onderzoek handelt – veel 
minder dogmatische beperkingen kent 
dan veelal wordt aangenomen. Zo lijkt 
bijvoorbeeld een belangrijk gevolg van 
de meeste modellen te zijn, dat binnen 
het kader van een beperkt recht slechts 
verplichtingen tot een dulden of een 
niet-doen kunnen worden opgelegd, 
en niet tot een doen. Aangezien het 
om meerdere redenen toch van belang 
is om enige grenzen te stellen aan de 
mogelijke inhoud van beperkte rech-
ten, wordt ook naar die (nieuwe) gren-

zen gezocht. In die zoektocht heb ik 
belangrijke inspiratie gevonden in de 
maatstaven die de jurisprudentie en de 
parlementaire geschiedenis hiervoor 
reeds – los van dogmatische modellen 
– ontwikkeld hebben. In de jurispru-
dentie en parlementaire geschiedenis 
gaat men namelijk al langere tijd veel 
soepeler om met de mogelijke inhoud 
van beperkte rechten, en hanteert men 
het criterium of deze inhoud wel ‘vol-
doende verband’ vertoont met het we-
zen van het beperkte recht in kwestie. 

Getracht wordt een hierop gebaseerde 
maatstaf verder uit te werken aan de 
hand van enkele in de jurisprudentie en 
parlementaire geschiedenis genoemde 
en in de praktijk veel voorkomende 
voorbeelden. Hierbij heb ik ook ge-
probeerd te komen tot uitkomsten die 
goed passen in het stelsel van de wet en 
die aansluiten bij de wel in de wet ge-
regelde gevallen, overeenkomstig het 
Quint/Te Poel-criterium.

Uiteindelijk leidt dit alles tot een mo-
derne, goederenrechtelijk georiënteer-
de opvatting van het beperkte recht 
waarin weinig beperkingen hoeven te 
worden gesteld aan de mogelijkheden 
die (aankomende) hoofd- en beperkt 
gerechtigden hebben om in hun goe-
derenrechtelijke rechten, als integraal 
onderdeel daarvan, bevoegdheden 
en verplichtingen op te nemen. Dat 
voorkomt het gebruik van andere, om-
slachtige constructies en levert meer 
rechtszekerheid op. Bovendien wordt 
de discrepantie opgeheven tussen de 
gangbare dogmatische opvattingen in-
zake het beperkte recht en de manier 
waarop hiermee op een meer pragma-
tisch niveau (parlementaire geschiede-
nis, jurisprudentie) wordt omgegaan.

Anne Mollema

Het signet van de notaris (31)
Zeeland

Om notaris te kun-
nen worden was een 
universitaire oplei-
ding niet voorge-
schreven, maar ook 
niet ongebruikelijk. 
Kennis van het recht 
en het latijn kon na-
tuurlijk ook in de 
praktijk geleerd wor-
den. Vaak is een no-
taris voordat hij zelf 
als zodanig optreedt, 
getuige bij een akte 
van een andere no-
taris. Vermoedelijk is 
hij dan in opleiding 
bij die andere nota-
ris. Vanaf 1525 wor-
den aankomende no-

tarissen ook in Zeeland 
geëxamineerd door het Hof van Holland. Dat gaat niet altijd 
goed. Op 26 mei 1546 wordt Wenselaus van Polanen, rent-
meester-generaal van de abt van Middelburg, “gerefuseert, 
overmits ignorantie van de latijnsche tale.” Gelukkig wordt 
hij op 21 maart 1547 alsnog tot het notariaat toegelaten. Ook 
Hugo Sebastiani Verwooze uit Zierikzee wordt door het Hof 

geëxamineerd en toegelaten op 20 mei 1533. Hij moet be-
paald een geleerde zijn geweest. Vanaf 1304 was in Zierik-
zee een latijnse school. Daar kregen de leerlingen een goe-
de opleiding, want na de oprichting van de universiteiten in 
Keulen (1388) en Leuven (1425) zijn vanuit Zierikzee meer 
studenten ingeschreven dan vanuit Middelburg en Goes sa-
men. Of Hugo universitair geschoold is, weet ik niet, maar 
hij beheerste wel het Grieks en dat is heel bijzonder. Hugo 
Verwooze schreef onder zijn signet: και  eχeι  θeος  eκδικον  
ομμα.  Letterlijk betekent dat: ook heeft God een wrekend 
(rechthandhavend) oog. Waarschijnlijk is dit een citaat uit 
de Batrachomyomachia (regel 97). Dit is een Griekse satire 
op de Ilias. In plaats van de strijd om Troje beschrijft het de 
strijd tussen de batrachoi (de kikkers) en de myes (de mui-
zen). Verder is zijn signet een stempel, maar door de gevlekte 
toestand helaas niet goed te duiden. Behalve pauselijk nota-
ris was Hugo Verwooze ook secretaris van het kapittel van 
St. Lieven en stadspensionaris van Zierikzee.

Op dit signet werd ik geattendeerd door dr. Michel Oosterbosch te Geel/
Antwerpen; dank voor de transcriptie, vertaling en duiding van het on-
derschrift aan drs. R.M. Even te Hattem.

Caspar van Heel

Hugo Verwooze
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Oratie Willem Breemhaar
Prof. mr. Willem Breemhaar is per 1 janu-
ari 2012 benoemd tot hoogleraar op de 
leerstoel Bijzondere onderwerpen Notari-
eel recht aan de faculteit der Rechtsge-
leerdheid van de Universiteit van Amster-
dam. De leerstoel is ingesteld vanwege de 
Stichting tot Bevordering der Notariële 
Wetenschap. 

De loopbaan van Willem Breemhaar wordt 
gekenmerkt door een zekere tweesporig-
heid. Het praktische spoor begon met de 
werkzaamheden in de notariële praktijk 
als kandidaat-notaris, die na een aantal 
jaren van onderbreking werden gevolgd 
door werkzaamheden in de eerstelijns-
rechtspraak als rechtbankrechter en kan-
tonrechter en in de appelrechtspraak. Hij 
is thans senior raadsheer in het gerechts-
hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeu-
warden. Het theoretische spoor begon 
met een verblijf op het Institut für inter-
nationales und ausländisches Privatrecht 
van de Westfälische Wilhelms-Universität 
te Münster (BRD), gevolgd door werk-
zaamheden als docent notarieel recht 
aan de Groninger universiteit. Aan deze 
universiteit promoveerde Breemhaar in 
1992. Zijn proefschrift draagt als titel ‘De 
uiterste wilsbeschikking’ en is in de serie 
Ars Notariatus verschenen. Het interna-
tionale element houdt hij in stand door 

zijn lidmaatschap van de Wissenschaftli-
che Vereinigung für Familienrecht e.V. te 
Bonn en van Hereditare – Wissenschaft-
liche Gesellschaft für Erbrecht e.V. te Bo-
chum en het deelnemen aan de Göttin-
ger Symposien für Familienrecht en aan 
de Regensburger Symposien für Europäi-
sches Familienrecht.

Op 19 april 2013 hield Willem Breemhaar 
in de Aula van de UvA zijn oratie getiteld 
‘Van bloedige en andere handen in het 
erfrecht’. In het najaar van 2012 is in de 
serie Ars Notariatus het eindverslag van 
de Commissie Erfrecht van de KNB ver-
schenen. Dit eindverslag is gewijd aan 
knelpunten in het erfrecht die zich in de 
notariële praktijk voordoen. In aanvulling 
daarop heeft Breemhaar een drietal knel-
punten van erfrechtelijke aard behandeld, 
waarmee de rechtspraak recentelijk is 
geconfronteerd. Is iemand als erfgenaam 
van de nalatenschap van zijn echtgenoot 
uitgesloten, indien hij deze om het leven 
heeft gebracht, maar niet ter zake daar-
van strafrechtelijk is veroordeeld, omdat 
hij zich direct daarna zelf om het leven 
heeft gebracht? Kan een onterfd kleinkind 
een beroep op de legitieme portie in de 
nalatenschap van een grootouder doen, 
indien hij daarin in de plaats van een ou-
der legitimaris is, omdat hij deze om het 

leven heeft gebracht? Is een uiterste wil 
geldig, indien degene die daardoor wordt 
bevoordeeld, de erflater heeft bewerkt 
om die uiterste wil te maken? Mede in het 
licht van verschillende ontwikkelingen in 
Nederland en elders is bepleit dat de wet-
gever de drie besproken knelpunten weg-
neemt.
De digitale versie en de schriftelijke versie 
van de oratie zullen naar verwachting in 
het najaar van 2013 verschijnen.

Imponderabilia 

Willem Breemhaar

Nieuw in de collectie
Donateurs en vrienden van de Notariële Stichting hebben het afge-
lopen halfjaar de Stichting bedacht met diverse giften. Uit het hele 
land ruimde men zijn bibliotheek op. Het bestuur van de Stichting 
is bijzonder verheugd over de vele schenkingen en dankt de gulle 
gevers. Zo ontving de Stichting uit het zuiden van het land de Dic
tionnaire du Notariat : par une réunion de magistrats, de juriscon
sultes, de notaires et de chefs de l’ Administration de l’ Enseigne
ment onder redactie van R. de Villargues. De negen delen van deze 
Belgische uitgave zijn een waardevolle aanvulling op de bibliotheek 
van de Stichting.

Van een heel ander formaat, maar niet minder waardevol  is de 
schenking uit het westen van het land: Eenige beschouwingen 
omtrent de wijze van opdragt van onroerende goederen en van 
schepen (…) van Johannes Rudolphus Kleijn (1823-1882) De broze 
brochure stamt uit 1858. Beide giften zijn opgenomen in de online 
boekencatalogus en zijn natuurlijk in te zien in onze bibliotheek. 
Het bestuur dankt alle gevers hartelijk.

Vakantie
De Stichting is gesloten 
vanaf 29 juli tot en met  

11 augustus 2013.
Daan Meijer
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Als je een vliegende start wilt maken, is het goed te weten dat je 
verzekeringen op orde zijn. Met Niehoff Werning & Kooij sta je er 
niet alleen voor. Prettig, want er komen nogal wat zaken op starters 
af. Van ondernemingsplan tot beroepsaansprakelijkheids- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekering: samen zorgen we voor een 
passende oplossing. Met onze kennis van het notariaat helpen 
we al ruim 35 jaar starters op weg. Vraag daarom ons starters-
pakket voor het notariaat aan.

Zekerheid is dichterbij dan je denkt.
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