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Schenken of nalaten aan een cultureel doel

Spui 6, Edam

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).

Vereniging Hendrick de Keyser

Advertentie Ponder fc:adv hdk 17-10-2012 16:27  Pagina 2

Een belangrijk deel van 
de cultuurhistorische col
lectie van de Stichting tot 
Bevordering der Notariële 
Wetenschap is ook online 
te bewonderen. 

Surf naar de vernieuwde 
homepage www.notariele-
stichting.nl en klik op het 
blok Catalogus collectie. 
Met de zoekfunctie kunt  
u vele schatten van de 
Stichting bewonderen!

Op de cover van Ponder 38: 

Deze Chinese pandbrief uit 1841 
komt van het pandhuis Tongde. 
Dit huis is vernoemd naar de 
Provinciaal rechter Tong De, die 
begin 18de eeuw regels vast
stelde die later door de Chinese 
keizer Qianlong in de wet zijn 
vast gelegd. 

Toegang tot de cultuurhistorische collectie van de Stichting

Menukaart van het middagontbijt (een ouderwetse benaming van de lunch) dat op 16 juni 1925 werd geserveerd in 
het Badhotel te Baarn aan de leden van de Utrechtse afdeling van de Broederschap van CandidaatNotarissen.
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H H
Ten Geleide

Het is al weer een half jaar geleden dat 
ik mij voor het laatst tot u heb gericht. 
Er is in de tussenliggende tijd veel 
gebeurd bij de Stichting. Het trieste 
nieuws overheerst helaas. De Stichting 
heeft twee keer een gevoelig verlies ge-
leden. 

Op woensdag 28 januari overleed onze 
oud voorzitter prof. mr. dr. Piet Hein 
Gerver, meer dan 25 jaar was hij be-
stuurslid van de Stichting. In 1974 werd 
hij in het bestuur gekozen; en twee jaar 
later werd hij secretaris. In 1986 volg-
de zijn verkiezing tot voorzitter. On-
der zijn leiding ontwikkelde de Stich-
ting zich verder en werd de daardoor 
noodzakelijke verhuizing naar de Van 
Eeghenstraat gerealiseerd, alsmede de 
ontwikkeling van een postacademisch 
onderwijsprogramma. Bij zijn afscheid 
in 2001 als voorzitter kon hij trots te-
rugkijken op de grote stappen, die de 
Stichting had gemaakt. Piet Hein is 72 
jaar oud geworden. Hiernaast publice-
ren wij de rede, die zijn vriend en col-
lega Lei Schroeder tijdens de afscheids-
bijeenkomst hield. 

Op woensdag 18 maart overleed on-
verwachts onze medewerker dr. Ruud 
van den Berg. Sinds december 2011 
was Ruud werkzaam bij de Stichting 
tot Bevordering der Notariële Weten-
schap. Zijn werk was het ontsluiten 
van de antiquarische bibliotheek, één 
van de verborgen schatten van de No-
tariële Stichting. Ruud begon als vrij-
williger en was sinds 2014 in dienst bij 
de Stichting. Zijn kennis en deskun-
digheid waren van groot belang voor 
de ontsluiting en catalogisering van 
de oudste boeken, die de Stichting in 
haar bezit heeft. Ruud is maar 45 jaar 
oud geworden. Op pagina 6 staat een  
In Memoriam, opgesteld door Daan 
Meijer, conservator van de Stichting.

De leden van het bestuur en de raad 
van toezicht van de Stichting tot Be-
vordering der Notariële Wetenschap 
gedenken Piet Hein en Ruud met eer-
bied en in dankbaarheid. Onze gedach-
ten zijn bij al hun naasten.

Nu de zomer aanbreekt buigt het be-
stuur zich verder over de toekomst van 
de Stichting. Want helaas, die is niet 
rooskleurig. Het bestuur constateert 
dat de natuurlijke verbondenheid van 
hen, die werkzaam zijn in het notariaat, 
met de Stichting minder aanwezig is 
dan tien, vijftien jaar geleden. Het aan-
tal donateurs loopt terug alsmede de 
bereidheid om de donatie te voldoen. 
Dat is jammer, want de Stichting heeft 
nog steeds grote waarde voor het nota-
riaat. Zeker in een tijd dat de beroeps-
vereniging en universiteiten moeten 
bezuinigen.
Natuurlijk is er het zeer gewaardeer-
de postacademisch onderwijs, dat al-
leen toegankelijk is voor donateurs. En 
ik wijs op onze bibliotheek, die steeds 
unieker wordt omdat andere kennis-
centra juist hun bibliotheek reorganise-
ren (lees: beperken). Ook als u niet in 
Amsterdam woonachtig of werkzaam 
bent kunt u gebruik maken van de  
bibliotheek. De student-assistenten hel-
pen u graag. Een mailtje naar info@
notarielestichting.nl is voldoende om 
de gewenste literatuur of verwijzingen 
te ontvangen. Ik wijs op onze collectie, 
zo treffend beschreven in De notaris in 
woord en beeld, die laat zien hoe het Ne-
derlandse notariaat zich in de loop van 
de eeuwen ontwikkelde. Ik noem onze 

bijzondere hoogleraren, die samen met 
de reguliere universitaire opleiders van 
groot belang zijn voor de kwaliteit van 
de (kandidaat-)notarissen van morgen 
Ik wijs op onze inspanningen bij de 
voor de notariële praktijk zo belangrij-
ke publicaties in de serie Ars Notaria-
tus en het WPNR. De Stichting hoopt 
daarmee ook een bijdrage te leveren 
aan belangrijke maatschappelijk discus-
sies in en over het notariaat.

Deze maand ontvangt u het donatie-
verzoek van de Stichting. Ik wil u met 
klem vragen niet te aarzelen om aan 
de Stichting te doneren. Het unieke en 
onafhankelijke karakter van Stichting 
tot Bevordering der Notariële Weten-
schap kan niet zonder uw steun en u 
steunt in wezen uzelf.

Namens mijn medebestuursleden, de 
conservator en alle medewerkers van 
de Stichting wens ik u en de uwen een 
mooie zomer. Wellicht dat we u in het 
najaar van 2015 op de Stichting mogen 
begroeten of via het vermelde e-mail-
adres verder op weg kunnen helpen! U 
bent altijd van harte welkom.

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
voorzitter

“Hier staan we dan, afscheid nemen van Piet-Hein valt 
zwaar, erg zwaar. Ik leerde Piet-Hein kennen in september 
1961 in de groentijd van Thomas, de katholieke studenten-
vereniging hier ter stede. Twee jochies uit de provincie, de 
een uit de Achterhoek, de ander uit Limburg. Daar kom je 
achter als je onder een tafel kunt kruipen tijdens een van die 
saaie zogenaamde educatieve lezingen, die ook in de groen-
tijd werden gegeven.

Daar bleek dat we beiden hadden gekozen voor rechten. We 
gingen samen naar college, waar zò n 150 studenten de be-
ginselen van het recht onder de knie probeerden te krijgen. 
Een van de onderdelen voor het kandidaats was Romeins 
Recht gedoceerd door professor Hoetink. We waren het er al 
snel over eens dat dat nu een echte hoogleraar was. Betrek-
kelijk klein, driedelig grijs kostuum, gouden horlogeketting 
etc. Hoetink praatte echter binnensmonds, met weinig volu-
me, zodat wat hij zei voorbij de eerste rijen nauwelijks te vol-
gen was. Bovendien had hij de gewoonte bij tijd te stoppen, 
ook al was dat midden in een zin. Bij hervatting van het col-
lege ging hij door waar hij gestopt was, ook al was dat voor 
de zomervakantie bij een komma. U begrijpt dat wij twee wat 
lacherig aan elkaar vroegen wat er precies gezegd was. De 
enige woorden die we zeker meenden te horen waren Pau-
lus. Toen vroegen wij ons af wat die apostel nu met Romeins 
Recht te maken had. Na twee colleges aldus te hebben uit-
gezeten besloten we dat vak onder de knie te krijgen via een 
repetitor, de latere hoogleraar O.K. Brahn. Het is ons gelukt.

Gelukt is uiteindelijk ook het tentamen economie. Piet-Hein 
was van mening dat economie voor ieder ander goed was, 
maar dat je rechtenstudenten er niet mee moest lastig vallen. 
Hij had pech want het vak werd gegeven door Andriessen. 
Die had de nare gewoonte om sommige colleges te vervan-
gen door schriftelijke overhoringen. Kwam je examen doen 
dan haalde hij die werkstukjes tevoorschijn. Tegen Piet-Hein 
sprak hij: ‘Waar waart gij tijdens de schriftelijke overhorin-
gen?’, met het concilium over drie maanden maar eens terug 
te komen. Piet-Hein had geluk, want in die tijd werd An-
driessen minister. Zijn opvolger Heertje was het met Piet-
Hein eens dat hij het rechtenstudenten niet te moeilijk moest 
maken.

Na kandidaatsexamen op voor het notariaat met nog twee 
anderen. Privé-onderwijs zoals bij Van Soest thuis. Wel nog 
een probleemvak, belastingen. Piet-Hein vond het maar 
niks. Van Soest moest inmiddels naar de Hoge Raad en werd 
opgevolgd door van Van de Tempel. Bij toeval moesten wij 

beiden op dezelfde dag tentamen doen, Piet-Hein net voor 
mij. Bij het verlaten van de kamer ziet hij mij zenuwachtig 
op de gang drentelen en voegt mij minzaam toe: ‘Moet jij 
nog belastingrecht doen jongeman?’ Die avond kon Heine-
ken erg tevreden zijn over ons.

Na ons doctoraal 
ging Piet-Hein als 
laatste promovendus 
van Pitlo voor een 
jaar naar Rome om 
zijn proefschrift over 
het notariaat in Italië 
voor te bereiden. Zijn 
liefde voor alles wat 
Italië is en te bieden 
heeft is daar ontstaan. 
Hij heeft in Rome een 
bijzondere tijd gehad, 
waar hij heel zijn le-
ven van heeft nage-
noten. Zelf herinner 
ik mij de laatste twee 
weken van zijn ver-
blijf daar. Christine, 
vijf maanden zwan-
ger, en ik met de trein 
naar Rome en vervol-
gens na meer dan gezellige twee weken met de auto terug 
naar Nederland. Die auto was een Simca 1000. Piet-Hein als 
een volleerde Italiaan achter het stuur. Hij stuurde de auto in 
een klap van de meest rechtse baan langs de Tiber helemaal 
naar links dwars door acht rijen om Christine op het grind-
pad daar haar misselijkheid kwijt te laten raken. We hebben 
toch wat benauwd gekeken, maar Piet-Hein vond het geen 
probleem: ‘Weet je deze auto is wat groter dan al die Fiatjes 
500, ze kijken wel uit.’

Over de verdere loopbaan zeg ik niets. Anderen hebben dat 
al gedaan. […] Een ding nog: Piet-Hein was fatalistisch. Hij 
zei mij een en andermaal dat in de familie Gerver iedereen 
in juni dood ging. Zò n vijftig jaar heb ik hem begin juli ge-
feliciteerd met weer een jaar, zo ook afgelopen jaar. Hij heeft 
zich er niet aan gehouden.

Requiescat in pace, gezellige en dierbare makker.”

Lei Schroeder

In memoriam Piet Hein Gerver

Spaarpot van de jonge kandidaten in Den Haag uit ca. 1920

Op 28 januari 2015 overleed prof. mr. dr. Piet Hein Gerver, notaris te Amsterdam, emeritus hoog-
leraar Notarieel recht aan de UvA en lange tijd voorzitter van de Stichting tot Bevordering der 
Notariële Wetenschap. Op 6 februari werd in De Duif te midden van familie, vrienden, collega’s en 
belangstellenden afscheid genomen van Piet Hein. Lei Schroeder herdacht zijn vriend en collega.

IN MEMORIAM
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D IIn augustus 1564 was hij op ruim eenentwintigjarige leeftijd 
aangesteld als stadssecretaris op contractbasis. Dit leverde 
geen dikke boterham op voor een man met vrouw en kin-
deren, maar er was hoop op verbetering. Dit veranderde op 
2 februari 1569 toen het stadsbestuur hem op last van de 
stadhouder van Holland, Maximiliaan de Hennin, graaf van 
Boussu, afzette als stadssecretaris. Van Hout had zich na-
melijk te flink geroerd toen de Beeldenstorm in de nazomer 
en vroege herfst van 1566 door de Nederlandse bisdommen 
raasde. Na zijn ontslag trok van Hout met zijn gezin naar zijn 
schoonfamilie in het Brabantse Zoutleeuw. Van Hout ver-
bleef daar tot de kust in Leiden begin 1573 weer veilig leek. 
Het zou tot 9 augustus 1573 duren eer hij – voorlopig voor 
één jaar – in zijn ambt hersteld werd, zulks met terugwerken-
de kracht met ingang van 25 juli. Kort daarna zou de hertog 
van Alva een aanvang maken met het eerste beleg van Leiden 
(eind oktober 1573), maar Van Hout heeft klaarblijkelijk niet 
te veel last gehad van deze operatie. Het stadsbestuur, reeds 
lang op de hoogte van wat er stond te gebeuren, had grote 
voorraden levensmiddelen ingeslagen om de belegering te 
kunnen doorstaan. Deze werd eind maart 1574 door Alva’s 
opvolger Requesens opgeheven, maar in de nacht van 25 op 
26 mei 1574 door een Spaans leger hervat. In dit tweede be-
leg werd door de vijand een uithongeringstactiek toegepast. 
Veel burgers zouden best door de nieuwe machthebber over-
heerst willen worden, als dat betekende dat zij weer te eten 
zouden hebben. De ernst van hun toestand blijkt uit het feit 
dat tijdens het beleg zesduizend van de achttienduizend in-
woners van de honger en de pest zijn omgekomen. Een har-
de kern in het stadsbestuur, waaronder Jan van Hout, was 
echter zo prinsgezind dat zij niet aan overgave wilde den-
ken. Men weigerde te capituleren. Mede ten gevolge van het 
draaien van de richting van een noordwesterstorm werd het 
beleg opgeheven. In de nacht van 2 op 3 oktober keerde de 
tot stormkracht aangewakkerde wind naar het zuiden en 
dreef het water van ondergelopen polders naar Leiden. Daar 
kwam het zo hoog dat de Spaanse troepen vluchtten. In de 
vroege ochtend van 3 oktober 1574 voeren de geuzen over 
de Vliet de stad binnen met aan boord haring en wittebrood. 

Notaris in Leiden
De positie van de stadssecretaris Jan van Hout was na  
Leidens Ontzet natuurlijk sterk, en zij zou dit blijven. Voor 
de lezers van Ponder is echter van belang, dat Van Hout na 
zijn terugkeer uit Zoutleeuw de eerste zeven maanden van 
1573 ambteloos burger was. Op zijn verzoek kwam de door 
de Staten van de gewesten Holland, Zeeland en Utrecht er-

kende nieuwe stadhouder, Willem van Oranje, hem te hulp. 
Hij benoemde Van Hout op recommandatie van de Leidse 
schout, burgemeesters en schepenen op 10 maart 1573 ‘na-
mens en vanwege de Koninklijke Majesteit’ tot notaris. Op 
28 maart kreeg Van Hout van het Hof van Holland, Zeeland 
en West-Friesland de admissie tot de uitoefening van het no-
tarisschap. Ook werd hij die dag beëdigd. Het protest van 
de laatst bijgekomen notaris te Leiden, de op 11 september 
1571 beëdigde S.L. van der Wuert, dat hem zonder vacature 
een ambtgenoot werd gegeven, vond geen gehoor. Van Hout 
ging direct na zijn beëdiging aan de slag. Eén dag later, 29 
maart, verleed hij zijn eerste akte en bleef de maanden erna 
druk bezig zoals uit de archieven blijkt. Van Hout passeer-
de in 1573 veertig tot vijftig procent van alle in zijn leven 
opgemaakte akten. Veel van zijn tijdgenoten beschouwden 
het notarisschap als een opstapje naar een ‘echt’ beroep, en 
lieten deze activiteit schieten indien een andere carrière in 
zicht was gekomen, maar onze hoofdpersoon bleef tot zijn 

Jan van Hout, 
notaris te Leiden van 1573 tot 1609 

 Jan van Hout

De naam Jan van Hout zal veel lezers van dit blad bekend in de oren klinken. 
Zijn levensloop was nauw verweven met de geschiedenis van de stad Leiden. 

IN MEMORIAM

In Memoriam Ruud van den Berg

Die antiquarische bibliotheek is één van de verborgen schat-
ten van de Notariële Stichting. In boekenkasten met glazen 
deuren staan ongeveer 1.000 boeken, gedrukt in de 16e, 17e 
en 18e eeuw. Het is een unieke verzameling, deels opgebouwd 
door prof. Pitlo. Aan Ruud de taak om de titelbeschrijvingen 
van de collectie online te zetten. Als afgestudeerd historicus 
en gepromoveerd rechtshistoricus was hij hier op zijn plek. 
In alle rust kon hij beginnen met het beschrijven van de ban-
den uit deze bibliotheek. De oude catalogus (een stalen kaar-
tenbak vol met fiches) werd helemaal omgeploegd en voor-
zien van fluorescerende merktekens. 
Daarnaast werd een titel uit onze bibliotheek, indien moge-
lijk, online vergeleken met de titelbeschrijving in de catalo-
gus van de KB of een andere gezaghebbende bibliotheek. 
Monnikenwerk. Maar Ruud kon er mee omgaan.

Zo groeide ook onze bibliotheek, want boekbinders van 
voor 1800 deden vaak verschillende boeken in één band. En 
door het uitzoekwerk van Ruud werd duidelijk dat nog niet 
alles was beschreven. De nieuw verworven kennis werd in 
de digitale bibliotheekcatalogus van de Stichting gezet. En 
de afgelopen twee jaar selecteerde Ruud elk half jaar één titel 
voor een klein stukje in Ponder ; een beschrijving van één van 
die curieuze parels in de boekerij van de Notariële Stichting. 
Omdat Ruud veel meer wist te vertellen dan op één pagina 
in Ponder gedrukt kon worden, spraken we wel eens over de 
mogelijkheid om zijn kennis te bundelen in een (digitale) uit-
gave. 

Ruud werkte met veel plezier aan deze bibliotheekopdracht. 
Ook thuis, want zijn karakter eiste veel van hem. Een boek-
beschrijving mocht geen open eindje hebben. Het moest 
nauwkeurig worden uitgezocht. En als hij niet zeker van iets 
was dan werd het ook nog niet online gezet. Daarom is een 
deel van zijn bevindingen nog niet in de catalogus onderge-
bracht, maar staat in dikke mappen te wachten op verdere 
verwerking. Dat geldt ook voor het werk dat Ruud besteedde 
aan notaris Jan Evenblij (ca. 1761-1836). In het vorige num-
mer van Ponder is melding gemaakt dat de Stichting werkte 
aan een artikel over de benoemingsakten en andere officiële 
documenten van Evenblij, die eind 2014 aan de Stichting zijn 
geschonken.

Ruud werkte met veel plezier bij de Stichting, waar hij een 
nieuwe wetenschappelijke uitdaging vond nadat hij afscheid 
had genomen van zijn werk bij de Universiteit van Amster-
dam. Oorspronkelijk zat hij alleen op de kamer te midden 
van de boeken, later schoof hij aan in het ‘kantoor’ van de 
Stichting op de begane grond. Steeds vaker werd er op Ruud 
een beroep gedaan. Zoals op zijn kennis van het recht en zijn 
kennis van de paleografie, want hij kon het beste van ieder-
een handschriften ontcijferen. En dat was soms hard nodig 
want de handgeschreven teksten van notarissen en advoca-
ten op de evaluatieformulieren kunnen echt onleesbaar zijn!

Met het heengaan van Ruud verliest de Stichting een bijzon-
dere medewerker. We missen hem.

Onze gedachten zijn bij zijn vriend Gerard en al zijn naasten.

Daan Meijer

Op woensdag 18 maart 2015 overleed onverwachts onze collega Ruud van den Berg. Sinds de-
cember 2011 was Ruud werkzaam bij de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. 
Zijn werk was het ontsluiten van de antiquarische bibliotheek. Oorspronkelijk vier uur per 
week; uiteindelijk achttien uur waarvan vier uur als werknemer en veertien uur als vrijwilliger.
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overlijden op 12 december 1609 het notariaat uitoefenen. De 
schaal waarop het geschiedde werd echter steeds kleiner. In 
het jaar 1609 telde ik slechts acht akten! En de ‘symbolische’ 
uitoefening van de notariële nevenactiviteit was reeds veel 
eerder begonnen. Krachtens het Eeuwig Edict van 1540 wa-
ren de ‘Nederlandse’ notarissen verplicht een bon et loyal 
registre et protocole te houden en te bewaren waarin alle 
voor hen verleden akten in chronologische volgorde moes-
ten worden ingeschreven. Jan van Hout legde op 23 april 
1583 ‘nieuwe stijl’ een nieuw protocolboek aan, omdat hij 
die dag een ander zegelstempel in gebruik had genomen. De 
woorden ‘nieuwe stijl’ sloegen op ‘de verminderinge der tien 
daegen in Januario voorleden geschiet’, een gevolg van de 
Gregoriaanse kalenderhervorming van oktober 1582. Het 
boek bevat 241 door van Hout zelf (met Romeinse cijfers) 
genummerde bladen (folia), voorafgegaan door enkele on-
genummerde bladen. Hierop prijkt een in de loop der jaren 
aangelegd alfabetisch register van partij-namen dat tevens 
de aard van de akte en het bladnummer in het protocol aan-
geeft. Het leert ons dat de notaris in de zes en twintig jaar 
vanaf vermelde datum tot het einde van zijn bediening (juli 
1609) ongeveer 220 akten verleed. De familiepraktijk met 
circa 100 testamenten en codicillen en 30 akten van huwe-
lijksvoorwaarden omvatte meer dan de helft van dit bestand. 
Dit vormt een groot verschil met de meer dan 300 akten uit 
de eerste twee jaren van het ambt. Toen maakte Van Hout 
voor een zeer uiteenlopende reeks van personen ‘attestaties’ 
op, formele verklaringen over gebeurtenissen of toedrach-
ten van feiten die later in een rechtszaak gebruikt konden 
worden. Details uit de Leidse geschiedenis, bijzonderheden 
over helden en heldjes kunnen hieruit geput worden. En de 
Franse taal werd door Van Hout niet gemeden, iets wat zijn 
akten extra fleur geeft.

Twee protocollen
Het eerste door Van Hout aangelegde protocolboek heeft 
een beperkte omvang. Daarna is in het nog aanwezige mate-
riaal het ‘protocolloze tijdperk’ aangebroken, totdat in 1583 
het tweede protocol ten tonele verschijnt. Voor de periode 
van september 1573 tot 1583 ontbreken de wettelijk voorge-
schreven protocollen. Wellicht heeft Van Hout ze niet aan-
gelegd. Het jaar 1573 was het topjaar van zijn notariaat en 
het kan hem aan tijd ontbroken hebben om alle akten in de 
juiste volgorde in het net over te schrijven. De na te bespre-
ken ‘instrumenten’ moesten immers ook nog vervaardigd 
worden. Hij heeft de oorspronkelijke akten, als ‘originalen’, 
‘principielen’, of ‘minuyten’ betiteld, echter altijd bewaard. 
Zij zijn doorgaans slordig en in grote haast geschreven en 
werden aan een draad of touwtje aaneengeregen tot bundels 
of liassen en zo bewaard. Waarschijnlijk heeft de notaris zich 
van 1573 tot 1583 beholpen met de aan elkaar geregen akten. 
In de na zijn overlijden opgemaakte boedelbeschrijving vin-
den we onder het hoofdje ‘Notariael Stucken’ slechts twee 
‘liachen off coppels van de stucken zijns notarisschap ende 
d’exercitie van dien betreffende’ over de tijdvakken van 28 
maart tot en met 9 november 1573 en van 10 november 1573 
tot en met 18 november 1608, alsmede één protocolboek, het 
hierboven vermelde over de jaren 1583-1609. Voorts waren 
er nog zes katernen ‘in maniere van prothocol van eenige 
akten voor zaliger Jan van Hout als notarys gepasseert’. Het 
oudste protocolboek werd kennelijk in 1610 niet meer als zo-
danig herkend. Het grote verschil tussen het oudste en het 
tweede protocol is, dat in het eerste slechts keurig geschre-
ven afschriften voorkomen van de slordige en ondertekende 
‘originalen’, terwijl het tweede boek overwegend bestaat uit 
de van handtekeningen voorziene originelen zelf. Slechts bij 
uitzondering neemt de notaris een afschrift in dit boek op; 

dan vermeldt hij in de marge dat ‘de originele minuyte es op-
geregen aen de coppel van de notariale stucken’.
Reeds in de eerste akte van Van Hout komen wij naast ‘mi-
nuyten’ een tweede categorie notariële ‘producten’ tegen. En 
in het tweede protocol vinden we bij de tekst van de laatste 
ons bekende akte, het codicil waarbij de echtelieden Pieter 
Huygenszoon de Boys en Grietgen Poulsdochter op 14 au-
gustus 1609 de voogdij over hun kinderen na het overlijden 
van éen der ouders re-
gelden, opnieuw het 
‘instrument’ vermeld. 
In de marge, naast 
de tekst, schreef Van 
Hout: ‘Hiervan een 
Instrument uytgege-
ven in pargament 17. 
sept. 1609 in platten 
forme onder myn op-
gedruct zegel by myn 
eygen handt gescreven 
in 32 ½ regelen’. Hier-
onder staat: ‘Hiervan 
bet(aald) mit een roo-
sennobel in specie’. 
Ik zou aan deze voor-
beelden tientallen an-
dere kunnen toevoe-
gen. Zij leren ons dat 
in Leiden rond 1600 
de bewijskracht van de 
notariële akte niet aan 
de minuut werd toege-
kend, maar aan het aan 
partijen uitgereikte 
openbare instrument. 
Aan dat stuk kon een 
rechter uitwendige be-
wijskracht verlenen. 
Daarvoor moest het 
volgens de geleerde li-
teratuur aan bepaal-
de eisen voldoen. Ik 
noem hier slechts het 
jaartal, de dag en de 
maand van de rechts-
handeling (het op-
maken van de akte), 
de plaats van voltrek-
king, het regeringsjaar 
van paus of keizer, het 
notarieel onderschrift 
van de notaris en zijn 
signum of signet. Het 
onderschrift en het signet waren volgens het Speculum iudi-
ciale van de beroemde jurist Guillaume Durand (1271-1276) 
de twee bekrachtigingsmiddelen waarmee de akte rechts-
kracht verwierf. Jan van Hout nam dan ook op de achterzij-
de van het titelblad van zijn tweede protocolboek een afdruk 

van zijn nieuwe stempel en een voorbeeld van zijn notari-
ele handtekening op. Van Hout schonk veel aandacht aan 
een juiste vermelding van de namen en regeringsjaren van 
de Duitse keizers van zijn tijd (Maximiliaan II en Rudolf II) 
en heeft hen tot het eind van zijn jaren trouw vermeld. Zou 
hij nooit gedacht hebben: de man die mij heeft benoemd, de 
prins van Oranje, deed dit op papier in naam van de Spaanse 
koning? Had de keizer aan die Spaanse vorst de bevoegd-

heid gedelegeerd om 
notarissen in de Ne-
derlanden te benoe-
men? Ik zwijg dan 
nog van de van Fi-
lips II afgeleide be-
voegdheid van Wil-
lem van Oranje om 
dit te doen.

Aan het begin van 
dit artikel memo-
reerde ik dat de 
Leidse notaris Van 
der Wuert zich tegen 
de benoeming van 
Van Hout als nota-
ris te Leiden verzet 
had. Aan het eind 
van Van Hout’s car-
rière komen wij een 
andere Leidse col-
lega tegen, de in 
1597 benoemde no-
taris Jacob van Te-
throde. Hij nam op 
16 september 1606 
van Van Hout twee 
exemplaren van 
diens op 10 septem-
ber geschreven ho-
lografisch testament 
in ontvangst en stel-
de op één exemplaar 
een acte van super-
scriptie. In zijn tes-
tament, zo bleek 
na zijn overlijden, 
had de testateur zijn 
notarieel protocol 
cum annexis aan de 
jongste in Leiden in 
functie zijnde nota-
ris gelegateerd. Het 
zou een aangename 

verrassing zijn, indien een van de lezers van dit blad ons zou 
kunnen inlichten over de identiteit van deze legataris!

P.L. Nève

Kaart van Leidens Ontzet

Monument, dat opgericht is ter gelegenheid van 350 jaar  
Leidens Ontzet in 1924. Jan van Hout is rechts afgebeeld.
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O
Ondanks de grote behoefte aan meer flexibiliteit in het erfrecht, waren juristen tot nu 
toe huiverig voor wilsdelegatie. Onterecht, zegt Nathalie Bauduin. Zij verkende in haar 
proefschrift de civielrechtelijke grenzen. Tijdens een PAO komend najaar biedt zij de 
notaris die ermee te maken krijgt theoretische handvatten. 

Wilsdelegatie in het erfrecht
‘Op grond van de wet moet wilsdelegatie kunnen’

Ondanks de grote behoefte aan meer 
flexibiliteit in het erfrecht, waren juris-
ten tot nu toe huiverig voor wilsdelega-
tie. Onterecht, zegt Nathalie Bauduin. 
Zij verkende in haar proefschrift de 
civielrechtelijke grenzen. Tijdens een 
PAO komend najaar biedt zij de notaris 
die ermee te maken krijgt theoretische 
handvatten. 

Bij wilsdelegatie krijgt een vertrou-
wenspersoon van de erflater de be-
voegdheid om na diens overlijden de 
inhoud of werking van een testament 

nader te bepalen. Zo kan worden in-
gesprongen op de omstandigheden die 
zich op dat moment voordoen. Dat kan 
een uitkomst zijn. ‘Je weet immers niet 
wanneer je overlijdt’, zegt Bauduin. 
‘Misschien duurt dat nog wel dertig 
jaar. Wat is tegen die tijd je vermogen? 
Ben je nog getrouwd, heb je kinderen? 
Is de fiscale wetgeving misschien zo 
gewijzigd dat een making die gunstig 
leek, dan juist ongunstig uitpakt? En 
die vriend voor wie je een legaat hebt 
opgenomen, misschien heb je daar in-
middels wel ruzie mee.’ 

Herroepen is natuurlijk ook een optie 
om op veranderde omstandigheden in 
te spelen, maar volgens Bauduin ge-
beurt dat niet altijd. ‘Als er eenmaal 
een testament is, wordt er daarna vaak 
niet meer naar gekeken.’ Bovendien 
moet de erflater voor een aanpassing 
in het testament wilsbekwaam zijn. Stel 
dat bijvoorbeeld de ziekte van Alzhei-
mer toeslaat. Dan kan de erflater wils-
onbekwaam zijn en een eerder testa-
ment niet herroepen. 

Civielrechtelijke grenzen
Notarissen wagen zich nog niet aan 
wilsdelegatie, beducht dat het onge-
oorloofd is. Terecht? Staat de wet wils-
delegatie aan een familielid, vriend of 
andere vertrouwenspersoon in de weg? 
Zie hier de centrale vraag in het onder-
zoek waarop Bauduin eind vorig jaar 
promoveerde aan de Radboud Univer-
siteit in Nijmegen. Haar conclusie: nee. 
‘Op grond van de wet moet wilsdele-
gatie kunnen’, zegt Bauduin. ‘Een al-
gemeen verbod is er niet, dat zou ook 
strijdig zijn met de testeervrijheid in 
het erfrecht.’ 
Logische vervolgvraag: waar liggen 
de civielrechtelijke grenzen? Bauduin 
maakte in haar onderzoek een onder-
scheid tussen wilsdelegatie ten aanzien 
van de inhoud en van de werking van 
een uiterste wilsbeschikking. Gaat het 
om de inhoud, dan bepaalt de vertrou-
wenspersoon bijvoorbeeld wie de erf-
genamen zijn en wat de erfdelen zijn. 
Gaat het om de werking, dan heeft 
de erflater zelf de inhoud vastgesteld, 
maar voorwaarden daaraan gesteld. 
Bauduin: ‘Zo zou er kunnen staan: 
persoon X is mijn enige erfgenaam, op 
voorwaarde dat mijn broer dat wil. In 
dit geval is wie en wat dus al duidelijk, 
maar is een soort toestemmingsrecht 
toegevoegd.’

Soepel of strikt?
Om de mogelijkheden van inhoudelijke wilsdelegatie te on-
derzoeken, spoorde Bauduin om te beginnen de grenzen op 
van het bepaaldheidsvereiste. Dus hoe specifiek moet de in-
houd van een uiterste wilsbeschikking door de erflater in 
het testament zijn bepaald? In hoeverre je dit vereiste soepel 
of strikt moet opvatten, is afhankelijk van de aard van de 
wilsbeschikking, zo blijkt uit het onderzoek van Bauduin. 
Is die van goederenrechtelijke aard, zoals bij de erfstelling 
het geval is, dan geldt een striktere interpretatie van het be-
paaldheidsvereiste. Er zal dan dus weinig ruimte zijn voor 
wilsdelegatie. Maar is het testament meer van verbintenis-
rechtelijke aard, bijvoorbeeld wanneer legaten worden ge-
maakt, dan hoeft de erflater niet alles tot in detail te hebben 
bepaald. Heel soepel kan het vereiste worden geïnterpre-
teerd als in de wilsbeschikking een testamentaire last staat. 
Dan is er qua flexibiliteit volgens Bauduin het meeste mo-
gelijk.
Wil de erflater niet de inhoud maar de werking van het tes-
tament overlaten aan een vertrouwenspersoon, dan komt de 
toelaatbaarheid van wilsafhankelijke voorwaarden in beeld. 
Gebruikelijk is een voorwaarde in de trant van: persoon X 
krijgt mijn auto gelegateerd, indien hij op het moment van 

mijn overlijden een 
rijbewijs heeft. Bau-
duin: ‘De vraag is ver-
volgens in hoeverre je 
zo’n voorwaarde af-
hankelijk kunt maken 
van andermans wil. 
Dan stel je bijvoor-
beeld als voorwaar-
de: persoon X krijgt 

mijn auto gelegateerd, als mijn 
broer dat wil.’ Of dit mag, is 
volgens Bauduin afhankelijk 
van hoe de voorwaarde pre-
cies is verwoord. Een ‘tenzij’-
clausule wordt in het algeme-
ne vermogensrecht doorgaans 
wel geaccepteerd. Denk bij-
voorbeeld aan de herroepelij-
ke schenking. Zo bezien zou 
zijn toegestaan een formule-
ring als: ‘Persoon X krijgt mijn 
auto gelegateerd, tenzij mijn 
broer dat niet wil’. De indien-
clausule blijkt lastiger toepas-
baar, dan kan wilsafhanke-
lijkheid volgens Bauduin een 
struikelblok worden. 

Bruikbare schema’s
Van de mogelijkheden en onmogelijkheden van wilsdelega-
tie in verschillende wilsbeschikkingen heeft Bauduin over-
zichtelijke schema’s gemaakt. Die zijn bruikbaar voor nota-
rissen die in de praktijk te maken krijgen met situaties waarin 
wilsdelegatie een uitkomst zou kunnen bieden. ‘Ik laat zien 
wat in de wet mogelijk is, in welke richting de notaris kan 
denken’, aldus Bauduin. Tijdens de cursus in het najaar zal 
zij nader ingaan op de theoretische ins en outs van wilsde-
legatie. Daarnaast zal notaris Jan Hölscher van Hölscher & 
Davids notarissen uit het Twentse Rijssen vanuit de praktijk 
de raakvlakken met flexibele testamenten belichten.

Lizanne Schipper

11

Nathalie Bauduin

Het testament, schilderij van Betsy Repelius (18481921)

PAO NADER TOEGELICHT PAO NADER TOEGELICHT

         Programma postacademisch onderwijs tot en met december 2015

Mr. F.J. Vonck    Actualiteiten onroerend goed 
Mr. dr. N.V.C.E. Bauduin en mr. J.Th.T.M. Hölscher Wilsdelegatie in het erfrecht
Mr. F.M.H. Hoens en prof. mr. F.W.J.M. Schols De voorwaarden- en scheidingspraktijk en pensioen Humbug?
Prof. dr. B.E. Reinhartz   Actualiteiten huwelijksvermogensrecht
Prof. mr. W.G. Huijgen     Aansprakelijkheid en functie van de notaris bij onroerendgoedtransacties 

(inclusief dienstweigering)
Mr. W. van Kerkvoorden   ICT
Mr. W. Tonkens   Mediation
Mr. J.J. Dammingh   Koop onroerende zaken
Mr. S.A.M. de WijkersloothLhoëst  Goede/Sociale Doelen en fiscaliteiten

Deze en andere lezingen vinden plaats in het gebouw van de Stichting, Van Eeghenstraat 222 te Amsterdam. In principe duren de  
cursussen drie uur. Het overzicht van de lezingencyclus met daarbij uitgebreide titelbeschrijving, datum, nadere toelichting en over
zicht erkende POstudiepunten. staat in bijgaande brochure en op de website: www.notarielestichting.nl. 
En soms geeft de actualiteit aanleiding om een extra cursus te organiseren. Donateurs en belangstellenden worden daarover  
geïnformeerd via Facebook en de nieuwsbrief van de Stichting. Nog geen nieuwsbrief? Een mail naar info@notarielestichting.nl is vol
doende! Opgave voor één of meer cursussen kan via de website of via inschrijfkaart.
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A
Hoe komt een jurist aan zijn opvattingen? Meer in het bijzonder: hoe komt een jurist 
aan zijn opvattingen over de werking van het recht? Iedere jurist heeft voorbeelden die 
hem of haar vormen. Voor de Amsterdamse hoogleraar Adriaan Pitlo (1901-1987) was er 
echter maar een echte leermeester: de privatist Jannes Eggens (1891-1964).

De toga van de leermeester
Eggens en Pitlo over recht en wet

Als notariële-opleider was Eggens met 
de nog jonge Pitlo in contact gekomen. 
Het werd een vriendschap voor het le-
ven. Bij zijn emeritaat bekende Pitlo 
met trots dat Eggens op intellectueel 
vlak de meeste invloed op hem had 
uitgeoefend. ‘Wat ik van hem geleerd 

heb, is de aanpak, de bandering van het 
recht. Dat laten zien, dat het niet in het 
legisme zit; hoe wijd dat terrein is, dat 
je er van alles in kunt passen, en dat er 
natuurlijk ook een persoonlijke levens-
beschouwing achter zit. Eggens is vol-
gens mij de man, die er zo zijn stempel 

op gezet heeft, dat je hem, niet kunt 
wegdenken uit ons recht. Hij heeft ons 
de betrekkelijkheid bijgebracht’.1

Ook collega’s hadden deze bewon-
dering voor Eggens opgemerkt. Zo 
karakteriseerde nog in 2009 de Rot-
terdamse civilist J.M. van Dunné het 
geschreven werk van Pitlo als: ‘Eggens 
voor eenvoudige lezers verklaard’.2 
Dit is wellicht wat vilein gesteld. Toch 
roept het een belangrijke vraag op. 
Want in hoeverre droeg Pitlo eigenlijk 
de ‘toga van Eggens’? Dit is niet alleen 
uit biografisch oogpunt van belang, 
maar ook omdat Pitlo – op zijn beurt – 
een groot aantal leerlingen heeft voort-
gebracht die het vak tot op heden vor-
men. 

Dagblad De Tijd 
15 maart 1935

De kern van Eggens
Voor een scherper begrip van deze ver-
houding richten wij ons op de kern van 
het rechtsfilosofie van Eggens. In een bij-
drage aan de feestbundel voor de Utrecht-
se hoogleraar Johannes Suyling omschreef 
hij dit denken het scherpst. Na het voorbe-
houd dat hij slechts Hegel ‘navertelt’, be-
toogt Eggens dat het verleden niet meer is 
dan de persoonwording van de mens. Voor 
de rechtsgeschiedenis was dat niet anders. De consequentie 
van deze gedachtegang was Eggens helder: ‘dit houdt – on-
der andere – in dat ook het recht altijd een meer of min on-
begrepen en daarom een meer of min onvolgroeide persoon 
geweest is... en zal blijven.’3

Deze hegeliaanse rechtsopvatting had Eggens al in 1941 ge-
propageerd. In zijn diesrede voor de Nederlandse universi-
teit te Batavia stelde hij, duidelijk geïnspireerd door de oor-
log, dat recht en wet niet hetzelfde waren.4 In zijn Utrechtse 
oratie uit 1946 Transpositie en convergentie verduidelijkte 
hij deze zienswijze op een wijze die het citeren verdient:

‘Zooals het lichaam van den mensch voortdurend ver-
andert en de geest die het bezielt en de verandering van 
omstandigheden waarin hij zich bevindt – in wissel-
werking – die verandering mede bepalen, zoo veran-
dert de wet – als teeken van het recht – van beteekenis, 
door den geest die haar beteekent, die haar beteekenis 
bepaalt en doet verstaan in wisselwerking met de ver-
andering van omstandigheden waarin zij geldt.’5 

Kortom: zoals alles op deze wereld verandert ook het recht. 
In zijn Amsterdamse oratie ‘Over het fingeren van rechtsfic-
ties’ (1957) herhaalde Eggens deze these nog eens. Zijn voor-
ganger, Paul Scholten, had het recht dan wel terecht als een 
open systeem gekarakteriseerd, maar dat was niet genoeg. 
Het was een organisch systeem, bepaald door de maatschap-
pelijke verhoudingen.

Hoogleraar in Amsterdam
De Amsterdamse benoeming van Eggens 
is tekenend voor de relatie tussen leerling 
en leermeester. Pitlo was uitgegroeid tot 
decaan van de hoofdstedelijke rechtenfa-
culteit en had de aanstelling van Eggens, 
ondanks veel kritiek, stug doorgedrukt. 
Dit was niet minder dan een eerbetoon, 
een getuigenis van respect. Voor Eggens 
was het persoonlijk ook een overwin-

ning. Zijn Utrechtse professorschap was slechts gegoten in 
een bijzonder hoogleraarschap en stond in aanzien een stuk 
lager. Vanaf de Amsterdamse leerstoel kon hij eindelijk de 
rol vervullen die hij in Batavia voor de academische juri-
dische opleiding had geproclameerd. De universiteit diende 
een hoofdrol te spelen in de invulling van het recht. Profes-
soren dienden ‘in opdracht van de tijd’ hun commentaar te 
leveren. In zijn Bataafse oratie had Eggens dit stelliger ver-
woord: ‘leider is hij, die den geest van zijn tijd verstaat en 
vorm en richting weet te geven’. De rechtspraak liep daarom 
altijd achter de wetenschap aan.6

De rechter die met de wetenschap in pas liep, was de aan-
gewezen figuur om de invulling van het altijd bewegende 
recht toe te vertrouwen. Eggens vergeleek hem met ‘de ware 
staatsman’ die in evenwicht bestuurt, in lijn met de maat-
schappelijke verhoudingen. Naast politiek gevoel diende de 
rechter ook te beschikken over creativiteit. ‘Want rechtstoe-
passing is niet alleen kunde, maar ook kunst - eene moei-
lijke, maar bevrijdende kunst.’ Eggens zag de parallel helder: 
‘zooals de musicus eene zetting transponeert in een anderen 
toonaard om haar in harmonie te brengen met de eischen 
van zijn instrument.’7 De wet moest daarom niet te veel in 
bijzonderheden treden. Open normen dienden als de schar-
nierpunten van ons recht.

1  Vergelijk: WPNR themanummer over Eggens: A. Pitlo, Eggens  1891  20 oktober  1961, WPNR 4701 (1961), p. 502; de interviews in: Gerver, Van Een van de Acht. 
Prof.mr. A. Pitlo (1901-1987). Acht toespraken, vijf maal ‘in memoriam’, acht interviews (Arnhem 1988) en ‘Adriaan Pitlo’, in J.M. van Dunné [e.a.], Acht civilisten in 
burger. Gesprekken (Zwolle, 1977), 133.

2  J. van Dunne, ‘Recht en cultuur. Lof der oppervlakkigheid?’ in: A.G. Castermans c.s, Ex libris Hans Nieuwenhuis (Deventer 2009).

3  J. Eggens, ‘Een man een man, een woord een woord’ (1949), in: Verzamelde privaatrechtelijke opstellen Deel 2 (Alphen aan den Rijn 1959) 201. 
4  J. Eggens, ‘Het misbruik van recht en de vrijheid’, rede te Batavia 28 oktober 1941, in: Verzamelde privaatrechtelijke opstellen Deel 2  

(Alphen aan den Rijn 1959) p. 71. 
5  J. Eggens, ‘Transpositie en Conversie, Inaugurele rede, Utrecht, 7 oktober 1946’, in Verzamelde privaatrechtelijke opstellen Deel 2  

(Alphen aan den Rijn 1959) p. 82.
6  J. Eggens, ‘In en uittreden van leden bij vennootschappen onder firma (uit het Vierde Congresnummer (1936) Bijlage v.h. Indisch Tijdschrift van het Recht,  

Deel honderd vier en veertig, in: Verzamelde privaatrechtelijke opstellen Deel 1 (Alphen aan den Rijn 1958) 395.
7 Eggens, Transpositie en Conversie, 101.
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MUZIEK IN UW TESTAMENT
De Wiener Philharmoniker met Mahlers Zesde symfonie onder leiding van Bernard Haitink in 1998, het 25-jarig jubileum van de 

serie Meesterpianisten in 2012, aria’s van Händel door Ian Bostridge en het Orchestra of the Age of Enlightenment in 2007… 

De geschiedenis van Het Concertgebouw is een aaneenschakeling van onvergetelijke concerten. Een mooie manier om zo’n ervaring 

door te geven aan volgende generaties is Het Concertgebouw Fonds opnemen in uw testament. We leggen u graag uit hoe dat in 

z’n werk gaat, waarom het nodig is, en wat we met uw legaat of erfstelling voor moois kunnen doen.

Bernard Haitinks
legendarische Mahler 

Bel 020 - 573 04 65 of kijk op www.concertgebouwfonds.nl
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Leraar en leerling
Als we deze opvattingen vergelijken met het rechtsdenken 
van Pitlo vallen de overeenkomsten moeilijk te ontkennen. 
Zo ademt Pitlo’s magnum opus Evolutie in het privaatrecht de 
woorden van zijn leermeester. Ook symbolische beschrijvin-
gen waren Pitlo niet vreemd. Vrij naar Eggens muzikale me-
tafoor omschreef hij de rechter als de ‘violist of de pianist 
die de muziek mooi of minder mooi doet klinken.’ In deze 
lijn stelde Pitlo zich ook op als verdediger van de rechtsge-
schiedenis in het universitaire curriculum. Zijn in het Leidse 
juridisch studentenblad Trias opgenomen pleidooi voor de 
bestudering van dit vakgebied, geeft een kernachtige weer-
gave van Pitlo’s cultuurfilosofie. In dit artikel poneerde hij 
de stelling dat het recht voor hen die de notariële opleiding 
volgden, pas in 1838 begon. Doordat deze juristen de aca-
demische basis ontbrak, kenden zij de betrekkelijkheid van 
het recht niet. Daarmee stond Pitlo zeer dicht bij zijn leer-
meester. 
Helemaal zonder kritiek was hij echter niet. De wetgever 
moest volgens Pitlo zijn heil niet zoeken in open normen. 
Het recht moest buigen voor de samenleving en daarom 
buigzaam zijn, maar formuleringen als naar billijkheid of 
te goeder trouw beschouwde Pitlo als blijk van machteloos-
heid, als ‘een zijdelings erkenning van l’impuissance des lois’, 
de onmacht van de wetten.8 Het grootste verschil tussen bei-
den juristen is echter hun pen. Waar Eggens een zeer moei-
zaam proza produceert, is Pitlo een zeer toegankelijk schrij-
ver die soms ontspoort in mooischrijverij.

Wat betekent academische oorspronkelijkheid? Pitlo’s denk-
beelden weken zeer minimaal af van die van Eggens, maar 
was hij daarmee slechts een spreekbuis? Nee, Pitlo was een 
intellectuele omnivoor. Zijn pen en spreekvermogen (in 
college) heeft vele generaties helder inzicht verschaft in de 
betrekkelijkheid van het recht. De figuur Eggens is op die 
manier niet alleen een leermeester van Pitlo, maar ook van 
een groot deel van juridisch Nederland. Pitlo achtte dat van 
groot belang. Het is daarom dat hij zo ageerde tegen de Leid-
se school ‘waar je zonder ooit de naam Eggens hebt gehoord 
kunt afstuderen’.9 
Toch vertaalde Pitlo niet alleen, hij vormde het gedachte-
goed van Eggens soepel om naar de actualiteit. Dat laatste 
had Eggens nooit gedaan. Te veel geloofde hij daarvoor in 
de dogmatiek van het hegeliaanse systeem. Nog een laatste 
opmerking: Eggens liet Pitlo zakken voor het derde deel van 
zijn notariaatexamen.10 Een corrigerende tik van de leer-
meester blijkt zijn vruchten af te werpen. 

Niels Graaf

8 A. Pitlo, Evolutie in het Privaatrecht (Amsterdam 1969) 22. 
9 Gerver, Een van de acht , p. 52. 
10 J.M. van Dunné [e.a.], Acht civilisten in burger. Gesprekken (Zwolle, 1977) 135.

De rede, die Eggens in 1941 in Batavia hield 
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Ars Notariatus
Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed  
Van Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed uit de serie Ars Notariatus is een geheel herziene druk 
verschenen. In deze geactualiseerde en uitgebreide vijfde druk van dit handboek worden de laatste ontwikkelingen 
van het privaatrechtelijk onroerendgoedrecht helder en beknopt toegelicht. De auteur behandelt de meest recente 
rechtspraak en commentaren daarop. Ook komen diverse publicaties en proefschriften aan de orde die sinds de 
vorige druk zijn verschenen.

Auteur: Prof. mr. A.A. van Velten
Druk: 5
ISBN: 9789013127003 
Datum verschijning: 25 maart 2015
Aantal pagina’s: 880
Prijs: € 59,50 (incl. btw)

Het Europees notariaat: één cohort of incoherent?    
Deze uitgave in de serie Ars Notariatus staat in het teken van het Landelijk Notarieel Studenten Congres 2014 (LNSC) 
dat op 14 maart 2014 plaatsvond te Utrecht.

Onder leiding van dagvoorzitter prof. mr. drs. J.W.A. Biemans hebben prof. mr. D.F. M.M. Zaman, dr. mr. J.M. Milo, 
mr. J. Vos en mr. J.H.F.Wilmink de coherentie van het Europese notariaat belicht vanuit vier verschillende 
rechtsgebieden. Naast een voorwoord en bijdrage van dhr. Biemans zijn de bijdragen van deze vier gerenommeerde 
sprekers opgenomen in Het Europees notariaat: één cohort of incoherent?

Redactie: Stichting LNSC Utrecht.
Druk: 1
ISBN: 9789013130386
Datum verschijning: 20 maart 2015
Aantal pagina’s: 76
Prijs: € 29,50 (incl. btw)

www.wolterskluwer.nl/shop
in onze shop bestelt u zonder verzendkosten
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Privaatrechtelijke aspecten 
van onroerend goed

ISBN 9789013129335
ISBN 9789013129342 (E-book)

Ars Notariatus: 120 vijfde druk
Aantal pagina’s: 880

Verschijningsdatum 25 maart 2015

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

HIn Ponder 15 (2003), heb ik de totstandkoming van dit hand-
boek toegelicht: er was tot op dat moment geen beknopt sa-
menhangend overzicht van de privaatrechtelijke aspecten 
van onroerend goed en dat werd bij het onderwijs als een 
hinderlijk manco ervaren. Toen ik op aandringen van nota-
riële studenten mijn collegedictaten had omgewerkt tot een 
compleet handboek dacht ik aanvankelijk hiermee voorgoed 
klaar te zijn. Hierbij vergat ik twee zaken: de voortduren-
de stroom van veranderingen in het onroerend goed recht, 
inclusief nieuwe toepassingen daarvan, en daarmee samen-
hangend de wens van universiteiten en specialistische op-
leidingen om geregeld een bijgewerkte herdruk tegemoet te 
mogen zien. Dit kwam in de praktijk neer op een herziene 
versie om de drie jaar met een uitdijende omvang van 471 
pagina’s in 2003 tot liefst 839 bladzijden thans.

De belangrijkste veranderingen sedert het verschijnen van 
de eerste druk betreffen de volgende onderwerpen:

•  de rechtspraak die werd ontwikkeld naar aanleiding van 
de in 2003 ingevoerde artikelen 7:2 (schriftelijk koopcon-
tract en bedenktijd) en 7:3 BW (Vormerkung en het in 
2015 gepubliceerde wetsvoorstel tot verbetering);

•  de stroom van arresten over non-conformiteit, lopende 
van de onbekende erfdienstbaarheid tot het lekkende dak 
van het gekochte woonhuis (art. 7:15 e.v. BW);

•  de invoering van wettelijke regelingen voor de eigendom 
van kabels en leidingen (art. 5:20 lid 2 BW) en ter voor-
koming van graafschade (Wion);

•  de veranderingen in het appartementsrecht van 2005 en 
2011, alsmede de vele jurisprudentie inzake deze rechtsfi-
guur;

•  het in 2009 verschenen evaluatierapport over de koop van 
woningen;

•  het in 2011 in consultatie gegeven voor-ontwerp voor een 
verbeterde regeling van huurkoop;

•  de in 2015 ingevoerde digitale executie-veiling en verdere 
aanpassing van het hypotheekrecht;

•  rechtspraak inzake vastgoedfraude (Klimop-zaak!) en 
wetgeving betreffende witwassen:

•  de vele nationale en Europese arresten over het onder-
scheid roerend/onroerend (o.a. waterwoningen);

•  invoering van het elektronische koopcontract en de daar-
aan verbonden gevaren;

•  diverse veranderingen van Europese wetgeving en de in-
voering van de Erfrechtverordening.

En verder tal van kleinere aanpassingen van het burgerlijk 
recht voortvloeiend uit afzonderlijke wetgeving, zoals aan-
passing van het burenrecht door de Warmtewet, het onge-
daan maken van de werking van het grafsteenarrest (Wet op 
de lijkbezorging) en afschaffing van het recht van de dertien-
de penning. Voorts aanpassingen van de Kadasterwet (o.a. 
style sheet akten). Ook de steeds verder gaande toepassing 
van bestaande rechtsfiguren als de rechten van erfpacht en 
opstal voor meervoudig grondgebruik en nieuwe rechtsob-
jecten, zoals volume-eigendom en energie opwekkende in-
stallaties, vragen steeds meer aandacht en dus behandeling 
in mijn commentaar.

Kortom, er bleek steeds onverwacht 
veel werk aan de winkel; werk dat ik 
niettemin met plezier heb verricht. 
Maar dat er in 2015 een vijfde druk 
van mijn boek zou verschijnen, kon 
ik in 2003 niet vermoeden.

A.A. van Velten
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1867) was een vlotte leerling. In 1894 be
haalde hij het eerste deel van zijn op
leiding en snel daarop ook het tweede 
en derde deel. En in 1904 werd hij al 
benoemd tot notaris. Een ambt dat hij 
slechts zes jaar zou bekleden. 

Het bestuur van de Notariële Stich
ting dankt alle gevers hartelijk voor hun 
schenkingen.

Eén van de oudste notaris-
sen in de huidige provincie 
Noord-Brabant was Johannes 
Trippijn de Lovanio. Blijkens 
zijn naam weliswaar afkomstig 
uit Leuven, maar vanaf 1319 
was hij als notaris werkzaam 
in Den Bosch, waar hij waar-
schijnlijk ook woonde. Hij was 
1334-1340 werkzaam in Brus-
sel, overleed 1343/1344 en een 
paar jaar later bezat zijn wedu-
we een huis in de Kerkstraat 
van Den Bosch. Zijn signet be-
vat twee concentrische cirkels 
boven een 
hals op een 
podium van 
3 treden. In 
de binnen-
ste cirkel is 
een halve 

leeuw afgebeeld boven twee bloemach-
tige motieven en in het podium staat een 
gestileerde lelie. Het is altijd spannend 
om vrijwel identieke signetten te zien van 
verschillende notarissen. Johannes Jo-
hannis Leydecker de Busco Ducis (een 
echte Bosschenaar dus) gebruikte vrijwel 
het zelfde signet, behalve dat de halve 
leeuw nu vervangen is door 2 bloemen. 
In Utrecht waren Sander van Bomell en 

Willem van Lamzweerde (Ponder 28) 
grootvader en kleinzoon, maar tus-
sen deze beide Bossche notarissen is 
geen verwantschap gevonden, moge-
lijk heeft Leydecker stage gelopen bij 
Trippijn. Leydecker was als notaris ac-
tief in 1349 en 1351.
Elders in Noord-Brabant kwam het 
notariaat later van de grond. Voor 
Breda bijvoorbeeld vond ik als oud-
ste vermelding in 1331 twee notaris-
sen die voor het opmaken van een 
akte uit Geertruidenberg waren over-
gekomen. Het oudst bekende Bredase 
signet is van Cristianus Bont uit 1410. 

Hij is priester van het 
bisdom Luik en kei-
zerlijk notaris. De 
akte die hij in Breda 
opmaakt betreft een 
schenking door een 
begijn aan het begijnhof daar. Zijn signet is 
een achtpuntige ster met daarin de hoofd-
letter C boven een podium van twee treden, 
waarin de naam Bont.

Caspar van Heel

Bronnen: 
A. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en 
Meijerij van ś-Hertogenbosch (diss. VU Amster-
dam 1998) p. 48-49, 291, 293

Johannes Trippijn
Johannes Leydecker

Cristianus Bont

Het signet van de notaris (35)
Noord-Brabant (2)

Imponderabilia 
Bestellen ‘De notaris in woord en beeld’ 
Het boek ‘De notaris in woord en beeld’ is eind 2013 verschenen in samenwerking met uitgeverij Waanders. Dit 
is niet zomaar een kunstboek. Deze publicatie van de cultuurhistorische collectie van de Stichting tot Bevorde
ring der Notariële Wetenschap toont in meer dan duizend afbeeldingen vele gezichten van de notaris. Te zien 
zijn kunstwerken als schilderijen, prenten en tekeningen, maar ook trivialere zaken als documentatiemateriaal, 
reproducties en krantenknipsels. Rijp of groen, er is altijd een band met het notariaat binnen en buiten onze 
grenzen. 

Samenstelling en eindredactie : Liesbeth van der Marck en Marianne Eisma
Redactie   : Ton Gehlen, Ben Duinkerken, Sebastiaan Roes en Paul Nève
Bijdragen   :  Caspar van Heel, Annette de Vries, Aart van Velten, Jan G. Stuurman en
      Hans Piena
Fotografie   : Anne Roos
Ontwerp   : Monique Smulders/Monter, Amsterdam

Bij de Stichting zijn vele reacties binnengekomen. Een kleine selectie:

“Met welk een prachtig boek hebben jullie de notaris in woord en beeld gebracht” Bibliotheekdirecteur

“Wat een prachtig boek hebben jullie vervaardigd, alle lof!” Oud-notaris

“Het is geen boek, het is een monument” Erenotaris (B)

“[…] het boek had voor mij in het Engels mogen verschijnen: dit is iets voor alle bibliotheken ter wereld.” Notaris

“C’est un ouvrage superbe qui contient une documentation extraordinaire. Tous les thèmes notariaux sont illustrés. ” Directeur 
notarieel tijdschrift (F)

De uitgave is royaal uitgevoerd: groot formaat, 400 pagina’s dik met ruim 1.000 afbeeldingen in kleur en zwartwit. In de winkel is 
de prijs € 59,50. Voor donateurs van de Notariële Stichting geldt een aantrekkelijke ledenprijs. In plaats van € 59,50 betaalt men 
slechts € 45,00 per boek, incl. handlings en verzendkosten. 
Donateurs kunnen het boek bestellen via info@notarielestichting.nl. Het boek is niet af te halen bij de Stichting!

Vakantie
De Stichting en de bibliotheek zijn gesloten vanaf 27 juli tot en met 10 augustus 2015.

Schenkingen
De afgelopen maanden heeft de Stich
ting weer diverse schenkingen ont
vangen. Zo schonk men ons  diverse 
voorwerpen uit de notariële praktijk. 

Sommige zaken lijken 
op het eerste gezicht 
niet interessant, maar 
schijn bedriegt: alle
daagse dingen als stem
pels en meetlinten ge
ven  juist inzicht hoe de 
afgelopen 100 jaar het 
notarisambt werd uitge
voerd. Daarnaast mocht 
de Stichting ook weer 
vele oude en zeldzame 
boeken ontvangen.

Een bijzondere schenking ontving de 
Stichting van de nazaten van notaris Jo
hannes Sixtus Gerhardus Koning, notaris 
te Wedde van 1904 tot zijn overlijden in 
1910. Men schonk ons het cahier Vraag-
stukken. Het is het studiemateriaal vol 
handgeschreven casussen. Waarschijn
lijk werd Koning door notaris mr. D. van 
Heuven te Barneveld opgeleid. In het ca
hier staat het oefenmateriaal, zodat hij 
goed voorbereid het eerste, tweede en 
derde deel van het notariaatsexamen 
kon doen. Johannes Koning (geboren in 
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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.

www.nwk.nl
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