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Op een doorsnee vrijdagmiddag belde een dame naar het kan-
toor waar ik destijds als kandidaat-notaris werkte. Haar man was 
al maanden ziek maar de situatie holde momenteel achteruit. 
Plotseling bedachten zij zich dat hij eigenlijk nog nimmer zijn 
testament had opgesteld. Dat moest dan ook alsnog – op deze 
misschien wel laatste dag – met gezwinde spoed gebeuren. 
Meneer was niet meer in staat om zelf naar kantoor te komen. 
En daar de familie op een kilometer of tien afstand woonde en 
nogal buitenaf, sprong de notaris in zijn auto en haastte zich naar 
de bewuste boerderij. Het was nog het tijdperk van voor de  
TomTom, de boerderij was vrijwel onvindbaar en de notaris  
verreed zich dan ook minstens vier keer voor hij ruim drie  
kwartier later op de plaats van bestemming arriveerde. 
Hij sprak met de man, noteerde zijn uiterste wil en ging terug 
naar kantoor. De terugweg verliep iets eenvoudiger, al werd ook 
nu de kortste route niet ineens gevonden. Daar werd ik met de 
uitvoering belast. Ik schoof al het werk waarmee ik bezig was 
terzijde en begon ijverig een en ander uit te werken.
Na een klein uurtje stoeien met onze notariële poëzie was het 
testament gereed en konden we terug. Aangezien het erfrecht 
destijds nog twee getuigen verlangde bij het passeren en 
de verplichte volledige voorlezing van een testament, en de 
gemiddelde kantoorklerk wel enthousiast wordt van het tijdelijk 
verruilen van het beeldscherm voor wat frisse lucht, gingen een 
secretaresse en ik met de notaris mee op pad. 
Ook deze tweede keer kregen we een complete sightseeing-
tour door de omgeving voordat we de betreffende plek 
uiteindelijk terugvonden. Ter plaatse aangekomen bogen 
wij ons diep om door de lage deur het antieke slaap-
kamertje te kunnen betreden en troffen daar de man in 
bed, met zijn echtgenote in een treurige houding aan zijn 
zijde. Destijds nog denkend dat een ernstige ziekte altijd 
aan de buitenkant te zien moet zijn, bedacht ik mij nog 
dat de man er veel beter uitzag dat ik had verwacht. Er 
werd wat gekeuveld en vervolgens werd het testament 
besproken. De man bedacht zich echter op een aantal 
punten, waardoor het testament nog enigszins diende te 
worden gewijzigd. De wijzigingen konden niet ter plaatse 
worden doorgevoerd en dus moesten we terug naar 
kantoor. Inmiddels was het reeds ver voorbij zes uur. 
Bij het verlaten van de boerderij bespraken we nog kort 

de optie om de akte aan te passen en maandagochtend terug 
te keren voor de ondertekening, maar dat durfden we toch niet 
aan. Een testament heeft pas werking na de ondertekening en 
we wilden niet het risico lopen dat de man nog diezelfde nacht 
zijn laatste adem zou uitblazen. Dus togen wij samen terug naar 
kantoor en enige tijd later was de akte opnieuw gereed. Om 
een uur of acht ’s avonds waren we gedrieën weer ter plaatse. 
Ditmaal hadden we ons ‘slechts’ éénmaal verreden. Deze plek 
móest al een ramp zijn voor de postbezorger, laat staan voor elke 
andere sporadische bezoeker. Het testament werd volledig voor-
gelezen zoals ook dat destijds nog moest, waarna de handteke-
ningen werden gezet. Iedereen was opgelucht dat een en ander 
te elfder ure nog was geregeld. Toen het mijn beurt was schudde 
ik de man de hand, wenste hem sterkte, want ‘tot ziens’ leek me 
niet gepast, en verlieten we de woning.

Het betreffende dossier werd opgeborgen en hoewel een 
dergelijk tafereel meestal nog wel enige tijd in het hoofd blijft 
hangen, doofde toch langzaam maar zeker de herinnering en 
vergat ik het voorval. Ik zou er ook niet snel weer aan hebben 
teruggedacht, ware het niet dat ik ruim drie maanden later 
vanachter mijn bureau opkeek en mijn ogen afdwaalden naar 
buiten. Daarbuiten was de lucht helder, de zon warm, én kwam 
onze erflater in spe op de fiets voorbij terwijl hij vrolijk zijn hand 
naar me opstak. 
Zelfs Magere Hein had blijkbaar het huis niet kunnen vinden…

Het kan zeer zinvol zijn - desnoods op het laatste  
moment - een testament op te maken of aan te  
passen. Al snel wordt aanzienlijk Erfbelasting bespaard.  
In veel gevallen kan Erfbelasting zelfs volledig worden  
voorkomen. Ook potentiële problemen tussen de erven  
kunt u voor zijn, bijvoorbeeld door nu al te bepalen wie wat verkrijgt, of door 
iemand voor de afwikkeling aan te wijzen, met alle uitgebreide bevoegd-
heden daarbij. Een testament heeft pas werking na ondertekening. Overigens 
is de volledige voorlezing van een testament in het bijzijn van twee getuigen 
bij de invoering van het huidige erfrecht per 1 januari 2003 afgeschaft.
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van de notaris
Krakende wagens

Mr. Jeroen te Lindert (37) is notaris te Doesburg. In zijn vrije tijd is hij zanger/pianist in een 

‘jaren 50 rock-‘n-rollband’. Met vriendin en dochter van 9 woont hij in Voor-Drempt.
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