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22 De akte 

ZelfbewusteZelfbewuste notarissen 

Kenn man met snor en vlassige baard kijkt ons aan f31).1 Hij is zwierig gekleed in een donker 

glanzendd kostuum met een gedrapeerde mantel. Kledingdctails zoals de soepete molensteenkraag 

enn breedgerande hoed getuigen van zijn modebewustzijn. In zijn rechterhand houdt hij een paar 

handschoenenn vast, een veelvoorkomend attribuut op portretten van de gezeten burgen). De man 

staatt voor een tafel, waarop zich een stapel onbeschreven papier bevindt. Daarbovenop staat een 

inkpott met maar liefst dne pennen. Ze wijzen op de net afgeronde of spoedig te ondernemen 

activiteitenn van de man. In zijn linkerhand houdt hij nadrukkelijk zichtbaar een opgevouwen 

documentt vast, waaraan twee afhangende linten met zegels zijn verbonden. De afbeelding komt 

tott leven op het moment dat er een naam aan wordt verbonden. Het is Willem Reversz. de 

Languee (1599 - 1656), een Delftse notaris, actief sinds 1623.: Zijn portret is vervaardigd door de 

Delftsee schilder Willem van der Vliet en gedateerd 1626/ 

Willemm de Langue was de familienotaris van de familie Vermeer in Delft. I li j hield 

kantoorr achter de Nieuwe Kerk, vlak bi] de herberg van Revnier (ansz. Vos alias Vermeer, de 

vaderr van Johannes Vermeer. Deze herbergier en kunsthandelaar trad sinds 1629 regelmatig op 

alss getuige in de notarispraktijk van De Langue. De Langue stelde in 1638 het testament van 

Revnierr Jansz. en zijn vrouw Digna Baltens op.4 In 1658 was hij getuige bij een attestatie waarin 

werdd vastgelegd dat Maria Thins niet formeel wilde instemmen met het huwelijk van [ohanncs 

Vermeerr en haar dochter Catharina Bolnes, maar evenmin afkondiging hiervan wilde 

tegenhouden.'' Johannes Vermeer was niet de enige schilder waarmee Willem de Langue een 

beroepsmatigee relatie had. Uit de protocollen van De Langue uit de jaren dertig en veertig van de 

zeventiendee eeuw blijk t dat hij , meer nog dan zijn Delftse collega-notarissen, kunstenaars tot 

klantt had." 

Relatiess tussen notarissen en kunstenaars waren in die tijd geenszins ongebruikelijk. Velen 

onderr hen behoorden tot de gegoede middenklasse.7 Bovendien hadden ze regelmatig zakelijk 

mett elkaar van doen.s De hoge frequentie van deze contacten bij Willem de Langue had echter 

eenn specifieke reden. I li j was naast notaris ook kunstkenner en schilderijenverzamelaar.9 De 

Amsterdamsee kunsthandelaar Johannes de Renialme, die ook in Delft opereerde, was een goede 

kenniss van hem. Ook de Haagse schoolmeester David Beck ontmoette in 1624 De Langue 

tweemaall  in de rol van kunsthandelaar en -liefhebber. Op 8 december deed Beek op een bezoek 

Bijj  de totstandkoming van dit hoofdstuk heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van de inventariserende 
studie-- kuno^ruphie du notarial notarial die in de jaren zeventig in opdracht van de Stichting tot Bevordering der 
Notariëlee Wetenschap is gemaakt Het verzamelde beeldmateriaal bevindt zich bij de genoemde stichting 
Schatborn/S/énassyy 1971, Notarial 

22 De identificatie is gebaseerd op het aanwezige wapenschild IB Den Haag. nr 37571. De Langue legde de 
eedd af op 9 februari 1623 Heersink 1999, Register notanorum. 374. 
Eenn pendantportret van zijn vrouw Maria Pijnacker dateert uit het/elfde jaar. 

44 Montias 1993. Vermeer. 88. 
55 Idem. 118. 
II  Idem. 81: Montias 1980. 'Vermeer'. 47 

Dee Vries/Van der Woudc 1995. Nederland. 650. Zie ook nt 36 
Ziee hiervoor de paragraaf A 'otaris op de markt uit dit hoofdstuk 
 Montias 1980. 'Vermeer'. 47-48 Cat Den HaagAVashington 1995. Vermeer. 88-89. Bok 2001. 'SocictV. 207-
208 8 



aann Delft diverse adressen aan en ging ook langs bij De Langue die hem 'verscheidene nieuwe 

teijckenmgenn ende schildernkens toonde'. 

Dee Langue was dus kind aan huis in Delftse kunstenaarskringen, ' legen die achtergrond 

wektt zijn portret geen verba/ing.11 De portrettist. Van der Vliet, was een van de Delftse 

portrettistenn en bovendien klant in De Langue's notansprakti)k. Misschien maakte Van der \1iet 

hett portret in ruil voor verleende diensten. De Langue was in 1626 al drie jaar als notaris actiet. 

Misschienn waren ze ook gewoon bevriend. Het ontstaan van het portret mag dan niet 

opmerkelijkk zijn, de verwijzing in het portret naar het beroep van De Langue is dat wel. In de 

jarenn twintig van de zeventiende eeuw was het niet gebruikelijk dat men zich liet portietteren met 

beroepsattnbuten.. De portretconventies waren nogal uniform. Len koopmansportret, zeer rijke 

koopliedenn daargelaten, onderscheidde zich in de regel met van een notarisportret. De 

achtergrondd was effen, de kleding donker en de handen waren ledig.1" 

Lenn sprong in de tijd met krap twee generaties. Len notaris zit voor een kast (32). Zijn 

haardrachtt is halflang en een dun snorretje siert zijn bovenlip. 1 li j is gekleed ii i een japonse rok. 

eenn comfortabel diuis gewaad waarin ook bezoek kon worden ontvangen. De kast op de 

achtergrondd is een zogenaamde notansloketkast en heeft een groot aantal smalle vakjes, geschikt 

voorr het opbergen van akten.1, Lnkele akten zijn voorzien van grote zegels, tekenen bij uitstek 

vann betrouwbaarheid. Len zegel waarborgde immers de echtheid van een document en was 

daameee het handelsmerk van ondermeer de notaris. Bovenop de kast ligt een opengeslagen 

foliant.. In zijn rechterhand heeft de man een ganzenveer. Hij kijkt even op van zijn werk. 

II  Iet schilderij is niet gedateerd, maar te situeren in het derde kwart van de zeventiende 

eeuw.. De japonse rok was namelijk in de mode vanaf circa 1660.14 Het portret is geschilderd door 

dee Amersfoortse schilder Thomas Jansz. van Yeenendael (actief sinds 1647)." De afgebeelde 

manspersoonn is via het wapenschild te plaatsen in een van de Amersfoortse Van Schayck 

families.1""  Xu was er in het derde kwart van de zeventiende eeuw geen notaris met die naam 

actieff  ui Amersfoort, maar wel een in het Xoord-Brabantse Budel. f Iet was Gijsbrecht van 

Schaickk die van 1656 tot 1672 aldaar het notanaat beoefende.17 Lr is een goede kans dat deze 

identificatiee hout snijdt.1 * Wellicht kwam deze Van Schaick via zijn Amersfoortse verwanten m 

:""  Beck/Veldhuij/en 1993. Spiegel. 217. 
111 Willem de Langue is ook geportretteerd op cen schuttersportret van Jacob Willcms/ Delff II uit 1648 

(locatiee onbekend). Voor dit portret en de afwezigheid van De Langue op cen uitgebreider schuttersportret 
vann DellT 11 uit hetzelfde jaar: Salomonson 1988. 'Civic guard'. 13-62. 

! :: De/e uniformiteit maakt de identificatie van de geportrettcerden vaak tot een lastige aangelegenheid Voor 
problemenn met betrekking tot de tocschnj\ing en identificatie van portretten: Ekkart 1997. Portrettisten, 1-
29 9 

1'' In het gebouw van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap in Amsterdam bevindt zich een 
dergelijkee notansloketkast uit de achttiende of het begin van de negentiende eeuw. De vakjes zijn voorzien 
vann de letters van het alfabet en daarnaast zijn er vakken met opschriften als 'Testamenten. Coopbrieve. 
Contracten.. Reeckcningen. Eijgenbncve [en| Copien' Eisma 1999. 'Verlijden'. 5. 

44 Mondelinge informatie van Irene Groenewcg. kunsthistorica aan de Universiteit Leiden. 
11 Van Hoorn-Koster 1991. 'Van Veencndaell'. 50-53 Van zijn werk is met veel overgeleverd HIJ schilderde 

ookk twee predikantsportretten die zijn geïdentificeerd als Hcnricus van Harlingen (predikant in Nigtevechl en 
Soest)) en zijn zoon Emcstus van Harlingen (predikant in Westbroek) Van Hoorn-Koster 1992. 'Geheim'. 22-
25 5 

:""  De Mcvcrc/Smit/Volkers-dc Ruiter 1995. 'McmorietafeL 10-11. De naam komt ook voor als Schaick. 
Schacck.. Schaack en Schadijk. 
Hartongg 1916. Register. 217. Ten Catc 1957. Xomnële archieven. 54 

vv De briefin de hand van de notaris bevat het opschrift: ' Eij/%'Gernt//Gcd t E./Ccrcn. ' Mogelijk was hij een 
zoonn van Gcrrit Amcls die op 26 augustus 1619 in Amersfoort met hetzelfde wapen zegelde IB Den Haag. 
nrr 16890 
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contactt met Thomas van Yeenendael. Niet elke plaats had immers een geschikte portrettist en bi] 

dee keuze voor een schilder speelde bekendheid met zijn werk - bijvoorbeeld door 

familiecontactenn - een belangrijke rol.1' 

Hett portret van Van Schaick is op zijn manier net zo informatief als het portret van De 

Langue.. De Langue's portret is interessant omdat het afwijkt van de gangbare portretconventies. 

Doorr de verbeelding van beroepsattributen is het portret een vroege visuele uiting van de plaats 

vann het beroep in de maatschappelijke identiteit van de gegoede middenklasse. Bij het portret van 

Vann Schaick ligt de betekenis daarentegen niet in de afwijking van de gangbare portretconventies, 

maarr in de optimale benutting van de ruimte die hierin in de tweede helft van de zeventiende 

eeuww ontstond. Portretconventies werden toen een stuk losser, zodat meer differentiatie in de 

wijzee van portrettering optrad. Dit bood volop de gelegenheid om het beroep een herkenbare 

plekk in de visuele identiteit van de geportretteerde te geven, indien men dit wenste. Dat 

Gijsbrechtt van Schaick welbewust deze wijze van portrettering verkoos is zonneklaar. Hier zit 

eenn notans in vol ornaat en hij is daar trots op ook. Ook het anonieme portret uit 1655 van Mr. 

Jacobb de Vogelaar (1624-1697), stadssecretans van Amsterdam, is een voorbeeld van 

onversnedenn beroepsportrettering (33). Het schilderij toont hem achter zijn werktafel, terwijl een 

klerkk hem een brief brengt of deze in ontvangst neemt. Het motief van de binnenkomende klerk 

kwamm vaker voor in de schilderkunst en gaf afbeeldingen een beroepsmatige setting.2" De lijst van 

hett schilden) is nog oorspronkelijk en bevat verschillende attributen die verwijzen naar het 

schrijvendee beroep van de geportretteerde (papier, inktpot, ganzenveer, stempel), wederom een 

indicatiee van bewuste beroepsportrettering.:1 

Dee beroepsportretten van De Langue en Van Schaick zijn illustratief voor de ontwikkeling van 

hett notanaat in de vroegmoderne Nederlanden. Ze zijn op te vatten als een visuele uitingsvorm 

vann een professie in opkomst, waarvan de oorsprong in laat-middeleeuwse kerkelijke sfeer lag." 

Sindss de tweede helft van de dertiende eeuw waren er officialaatsnotanssen, veelal geschoolde 

clerici,, die belast waren met bestuurlijke, gerechtelijke en buitengerechtelijke taken in met name 

kerkelijkee aangelegenheden. Iets later verschenen ook zelfstandig werkende openbare notarissen 

tenn tonele, meestal clerici met lagere wijdingen. Zij werkten nog steeds voor kerkelijke 

autoriteiten,, maar daarnaast ook voor gerechtelijke instanties en particulieren. 

Inn de zestiende eeuw seculanseerde het notanaat in de Nederlanden m hoog tempo. Met 

dee verschuiving van het notariaat van de pauselijke naar de landsheerlijke invloedssfeer verdween 

deelss de eenvormige structuur van het laat-middeleeuwse notariaat.2' Tegelijkertijd werden de 

eerstee tekenen van professionalisering zichtbaar. Zo vaardigde de landsheer van de 

Bourgondischee Nederlanden, Karel V, in het tweede kwart van de zestiende eeuw diverse 

luu Ekkart 1997. Ponremsten. 14-15. 
~""  Het bekendste voorbeeld is het portret van Constantijn Huygens en zijn klerk uit 1627 door Thomas de 

Kcyserr (The National Gallery. Londen) Interessant zijn verder de portretten van Mr. Pietcr van Veen. zijn 
zoonn Cornelis en zijn klerk door Jan van Ravesteyn uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw (Musée 
d'Artt et d'Histoire. Genève) en het portret van de Haarlemse notans Wemcrus Köhnc en zijn klerk Jan Bosch 
doorr W Hendriks uit 1787 (Rijksmuseum. Amsterdam) Zie voor het motief van de binnentredende klerk 
ookk afb 98 uit hoofdstuk 4. 

"'' Van Thiel/Bruyn Kops. i'raming. nr 35 
Voorr een schets van de ontwikkeling van het notariaat in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden: Pitlo 
1948.. Notaris-boeken. Gehlen 1989. Notariaat'. 477-497. Gehlen 1987. Notaris'. 55-68 Gchlen 1992. 
NotariaatsgeschiedenisNotariaatsgeschiedenis Ncve 1995. Schets Bruneel/Godding/Stevcns 1998. Notanaat. 
Dezee eenvormige structuur had overigens met tot gevolg dat het notariaat in alle gebieden even sterk was 
ontww ikkeld. Zie voor een beknopt overzicht per gebied: Van den Bichelaer 1998. Stad en Meijerij. 27-41 
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plakkatenn uit ter verbetering van de kwaliteit van het openbare notariaat. Stadsbesturen konden 

voortaann het aantal toegestane praktiserende notarissen aan een limiet verbinden. Notarissen 

kregenn bovendien de plicht protocollen aan te leggen van door hen opgemaakte akten, l evens 

vondd sindsdien de toelating, exammatie en beëdiging van notarissen - op voordracht van de 

stedelijkee overheden door daartoe aangewezen instanties plaats.""1 Na de Opstand ging de 

landsheerlijkee bevoegdheid over op de Staten van de afzonderlijke gewesten en voor de 

Generaliteitslandenn op de Staten Generaal.*' 

Aanvankelijkk werd het notanaat vaak uitgeoefend in combinatie met een andere 

wereldlijkee functie, zoals stadssecretaris, procureur, deurwaarder of advocaat. Ondermeer de 

combinatiee stadssecretaris-notaris was gangbaar, hetgeen gezien de aard van de werkzaamheden 

ookk voor de hand lag."' \ an de zestiende-eeuwse Amsterdamse notarissen verenigden er elf deze 

functiee met het stadssecretariaat/7 In Den Bosch waren in de periode 1383-1531 zestien van de 

zesentwintigg stadssecretarissen tevens notaris; in Deventer ging het om zeventien van de 

achtentwintigg secretarissen in de periode tot 1580.:s Als zestiende-eeuwse notarissen zich al 

beroepsmatigg lieten portretteren - en zestiende eeuwse beroepsportretten voor de 

maatschappelijkee middenklasse zijn zeldzaam - dan was de kans dus niet zo groot dat dit een 

herkenbaarr notarisportret opleverde. Ken van de weinige uitzonderingen is het portret van een 

notariss van de Antwerpse schilder Quinten Massys '34; en zelfs dit schilderij is met de nodige 

onzekerhedenn omgeven.2'' De Amsterdamse notaris en stadssecretaris Bartholomeus van der 

Wieree liet zich in 1593 door de Knkhuizcr schilder |an Claesz. portretteren op een wijze die bij 

beidee functies zou passen (35).1" F lij staat achter een tafel, waarop verschillende attributen van 

eenn schrijvend beroep zijn uitgestald (papier, mktstel en pen). Li t de aanhef, op een briet in 

hetzelfdee portret blijk t echter, dat Van der Wiere zich hier als stadssecretaris laat identificeren/1 

Waarschijnlijkk oefende hij het notarisberoep in een eerdere fase van zijn leven uit/~ 

Inn de zeventiende eeuw was de ontwikkeling van het notariaat van nevenfunctie tot 

zelfstandigg beroep al ver gevorderd. Terwijl weesmeesters en particulieren in Maassluis voor het 

opstellenn van boedelbeschrijvingen nog tot ver m de achttiende eeuw gebruik maakten van 

notarissenn die tevens secretaris van het dorpsbestuur waren, verdween de combinatie van deze 

functiess in de grote steden van het toneel/" De professionalisering van het notariaat was daar in 

vollee gang. 

244 De officiële term voor het toelaten van notarissen was admittcren. Voor cen beknopte beschrijving van de 
benoemingsproceduree en de gewestelijke verschillen hierin: Gehlcn 1987. 'Notaris'. 60-62 

""  Niet in elk deel \an de Republiek kwam het notariaat in dc/elfdc mate tot bloei, hetgeen mede is terug te 
voerenn op het al dan niet ontbreken van een oudere juridische voedingsbodem Dit gold bijvoorbeeld voor 
Groningen.. Drenthe. Overijssel en Gelrc Gehlen 1987. 'Notaris'. 56 

:""  Tot in de achttiende eeuw kwam ook de combinatie notaris-procureur vaak voor 
:?? Oldcwelt 1929. 'Notarissen'. 25-43 
:xx Vanden Bichelaer 1998. Stad en Meijehj. 145 fs-Hertogcnbosch) en 38 (Deventer) 
:""  Er is onduidelijkheid over de halo boven /.ijn hoofd, over het mogelijke verband met de patroonheilige St 

Fiacrcc en over de duiding van het landschap op de achtergrond De Bosque 1975. Xfetsys. 242. Silver 19X4. 
Massys.Massys. nr 64 
Hett portret heelt cen pendant waarop Van der Wiere's \ rouw. Ltjsbeth Hendricksdr. is afgebeeld. Voorde 
toeschrijvingg aan Jan Clacs/ : Ekkart 1997. Portrctttsten. 35-37. 
Dee aanhef luidt: "Eersamen /eer discretcn (Secretariusl Tot Amsterdam' Gcge\ens IB Den Haag. nr 22832 
Ekkartt 1997. l'oriretnstcn. nr. 1.62. 

' :: Toen hij in 1564 als getuige optrad, gaf hij als beroep nog notaris op. Hij werd in 1578 stadssecretaris 
OldcweltOldcwelt 1929. 'Notarissen'. 39 

""  Dibbils 2001. Vertrouwd bezu. 17-18 
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Professionaliseringg vereist kritische massa. I Iet groeiende handelsverkeer, de stijgende vraag naar 

notariëlee dienstverlening in familiale aangelegenheden en de sterke bevolkingsgroei voorzagen in 

dee Nederlanden in die kritische massa. I Iet aantal werkzame notarissen nam in de zeventiende 

eeuww dan ook met rasse schreden toe. Voor Amsterdam waren er in 1526 vier, in 1567 negen en 

inn 1720 maar liefst zeventig officieel toegelaten notarissen. Het stadsbestuur besloot vervolgens 

hett aantal te maximeren op 60.'4 Andere steden volgden een vergelijkbaar groeipatroon ; ' 

Daarnaastt waren er ook met officieel erkende notarissen in de steden actief, hetgeen duidt op een 

aantrekkelijkee markt. Onder de groeiende groep notarissen bevonden zich verschillende sociale 

stijgers.. De omvang van hun vermogens in de belastingkohieren nam onmiskenbaar toe.5" I lun 

socialee stijging bleek ook uit de toetreding tot verschillende stadsbesturen." 

Hett groeiend aantal notarissen kreeg behoefte aan vakinhoudelijke bagage. Naast 

kwaliteitsbewakingg (protocollen, gecontroleerde toelating) en verzelfstandiging (van nevenfunctie 

tott hoofdberoep) was dit een derde aspect van de professionalisering van het notariaat. Ken 

universitairee studie was voor de uitoefening van het notariaat echter niet vereist en dat is tot 1958 

zoo gebleven/*  Kr waren wel notarissen met een academische graad, maar zij vormden een kleine 

minderheid.. In de praktijk leerde de (aankomend) notaris de uitoefening van het vak als leerling 

off  klerk bij een reeds ervaren notaris. Overgeleverde leerlmgcontracten leggen hier getuigenis van 

af.. Volgens een akte van 1 mei 1628 werd Johannes van den Rosieren de Jonge door zijn 

voogdenn als leerling en dienaar uitbesteed aan de Amsterdamse notaris Benedict Baddel. I li j zou 

voorr een periode van drie jaar vrije kost en inwoning ontvangen en een som van 60 car. guldens 

perr jaar. Notaris Baddel moest de jongeman 'leeren ende wysen den stijl ende cons te van 

notanaetschapp met alle den aencleven ende gevolge van dien, sonder hem diesaengaende yets te 

verberghen' .̂̂  Baddel zelf had zestien jaar als klerk bij notaris fan Bat gewerkt, voordat hij zich als 

zelfstandigg notaris vestigde.4" Veel kennis zal echter ook in familieverband zijn overgebracht. Net 

Hett stellen van een maximum was noodzakelijk om de zittende notanssen van voldoende emplooi te 
voorzien.. De reductie diende door versterving tot stand te komen Heersink 1989. 'Oude tijden'. 51. 
Inn Rotterdam bedroeg het aantal notarissen in 1578 circa vijf . In het begin van de zeventiende eeuw liep dit 
aantall  op en in 1630 stelde het stadsbestuur het maximum vast op zestien. Desondanks steeg het aantal 
notanssenn naar circa zevenendertig in 1651. Tweehonderd jaarnotariaat. 6. In Utrecht was een snelle 
stijgingg van het aantal notarissen in de periode 1627-1686 te zien. In 1685 ging het om vierenzestig 
notarissenn Het stadsbestuur wilde dit terugbrengen tot dertig, maar dat lukte slechts te dele. Heins 1981. 
'Utrechtsee notariaat'. 235-236. 
Inn Leiden nam in 1674 de notaris in de sociale rangorde op basis van de Tweehonderdste Penning en het 
Kleinn Familiegeld de zevende plaats in (na vroedschap, schepen, veertigraad. advocaat, predikant en 
professor),, terwijl dat in 1600 nog een negentiende plaats was. Peltjes 1995.I.eidse lasten. 43. Van Maanen 
1978.. 'Vermogensopbouw'. 23 
Inn Leiden namen in de periode 1619-1650 zes notarissen deel aan het stadsbestuur Allen bleven hun beroep 
uitoefenen.. In de periode tot 1672 nam vervolgens hun aantal af. hetgeen verband hield met de 
professionaliseringg van het stadsbestuur. Fulltime besturen en een universitaire opleiding werden belangrijke 
criteriaa voor deelname aan het stadsbestuur. Noordam 1994. Geringde buffels. 83-86 

''%% Gchlcn 1987. "Notaris'. 87 Voor het Noord-Brabantse notanaat is bekend dat in de periode 1550-1750 
vijfendertigg notarissen zich aan een juridische faculteit hadden ingeschreven. De overgrote meerderheid van 
henn (zesentwintig) bezocht niet een Noord-Nederlandse universiteit, maar de universiteit van Leuven. Bots 
1979.. Noordbrabantse studenten. 130 
Vann Dillen 1929/1933/1974. dl. 2. nr 1157. 649 Een vergelijkbare overeenkomst sloot Jurriaan de Wij se op 
22 september 1637 met notaris en procureur Jan Verhey voor zijn zestien-jarigc zoon Joris de Wijse Deze zou 
tweee jaar onder de hoede van Verhey komen 'omme ten huyse, comptoire. in de kost onder opsicht en 
instructiee van den zelven Verhey <...) gcoclïcnt te werden in de theorie ende practique van het notariactschap 
endee de maniere van procederen in civile saecken" Geciteerd in: Van Ecghcn 1980. 'Twee notanssen'. 103 
Heersinkk 1999. Register notanorum. 29 
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alss bij veel andere beroepen het geval was, ging het notariaat regelmatig over van vader op zoon. 

Zoo werd het verzoek van het Amsterdamse stadsbestuur bi) het I lof van Holland om Hercules 

ballet,, zoon van notaris Gedeon lal let. als notaris toe te laten kracht bijgezet met de woorden 

'vermitss de kennisse die wij hebben van zijne nutheyt ende bequoemheyt als van jongs op ter 

pennee ende ui de practvcque geoeffent geweest sijnde'.4" 

Naastt deze praktijkscholing vervulden de vele zeventieude-eeuwse en achttiende-eeuwse 

notarisboekenn een belangrijke rol bij de overbrenging van kennis en de vorming van een 

beroepscanon,4""  Ze gaven dieoretische en praknsche handreikingen voor de uitoetenmg van het 

notariaat,, maar verschilden onderling nogal in diepgang en kwaliteit."" Het liep uiteen van 

formulierboeken,, met of zonder enige theoretische beschouwingen, tot complete theoretische 

boekwerken.. Vaak namen de enkele universitair geschoolde notarissen het laatste type voor hun 

rekening.4.. De meeste notarisboeken verschenen in Holland, het meest dichtbevolkte en zakelijk 

actievee deel van de Republiek. De kern van de zeventiende- en achttiende-eeuwse idealen rond de 

notanaatspraktijkk werd hierin omstandig verwoord en in een enkel geval ook verbeeld. 

PubliekePublieke zaken 

Opp de titelprent van een editie van de populaire Ars Notarial us van Jacques Thuys uit 1675 is een 

scènee in een notariskantoor verbeeld (36). De Ars Xotariatits verscheen oorspronkelijk m 1583 in 

Antwerpenn en was het oudste Nederlandstalige notansboek van enige betekenis.4' De voorstelling 

toontt een notaris die aan een werktafel zit en zijn schrijfwerk onderbreekt voor een onderhoud 

mett een klant. Rechts van hem is een klerk verdiept in zijn werkzaamheden. ' legen de muur staan 

enkelee folianten en daaronder hangen akten aan zogenaamde liassen.47 Vakkennis en geordende 

bewaarproceduress waren immers tekenen van een deugdelijke notariële beroepsuitoefening. Ze 

behoordenn tot het professionele repertoire van elke zichzelf respecterende notaris. Zo bevonden 

zichh in het comptoir van de Amsterdamse notaris en boekhouder van de Y\ est Indische 

Compagnie,, Hendnck Schaeff, in 1665 enkele gedrukte notarisboeken en een zwarte kofter met 

diversee protocollen.4" Ook de onbekende notaris op een schilderij van Michiel van Musscher uit 

411 Enkele voorbeelden zijn te vinden in de lijst met /cstiendc-eeuwse notarissen in: Oldcwclt 1929. 'Notarissen', 
38-433 Familierelaties en opvolging van vader op zoon waren in 's-Hertogcnbosch en omgeving belangrijke 
kenmerkenn van de sociale stijgers onder de notarissen Van den Bichelacr 1998. Stad en Mei/erij. 160-162 
Oldcwcltt 1929. 'Notarissen'. 43. Jcunaan de Vos ging in 1648 bij zijn oom Joris de Wijsc wonen om daar te 
wordenn opgeleid in het notariaat Uit de protocollen van De Wijsc blijkt dat zijn neef gaandeweg meer op de 
voorgrondd trad. Hij werd pas in 1657 toegelaten (gcadmittcerd) en vestigde zich toen als notaris in 
Amsterdam.. Van Eeghcn 1980. Twee notarissen'. 106-107, 

4""  Pitlo W4X. Notarisboeken. Gehlen 1998. 'Notarisboeken' 
444 Pitlo 194$. Notarisboeken. 
4'' Hel gaat hier om Pravtyk Notahael (midden zeventiende eeuw) door Gerard van Wasscnacr (notaris te 

Utrechtt van 1634-1661) en Ars Testamli door Jacob Vcrwey (1656). Een derde theoretisch notarisboek 
(Notarnts(Notarnts Publicus. 1656). was van de hand van Simon van Leeuwen, maar dat was een junst. Pitlo 1948. 
Notarisboeken. Notarisboeken. 

4,11 Van Dievoet 1998. 'Notarisboeken'. 58-60 De druk uit 1675 was de zeventiende druk sinds 1583. Pitlo 
noemtt overigens als jaar \an uitgave 1585. maar hij kende de/e oudere editie niet (informatie van cm 
Proff  dr A Fl. Gehlen |. De editie uit 1675 was een letterlijke overdruk van de uitgave \an 1628 en sterk 
verouderd.. Pitlo 1948. Notarisboeken. 28-29. 330 De illustratie werd al eerder gebruikt in de vierde druk \an 
Simonn van Leeuw en's Notarnts Publicus uit 1665 Pitlo 1948. Notarisboeken. 62-71 

44 Dit waren koorden waaraan documenten werden geregen en aldus bijeen werden gehouden 
Loughman/Montiass 2000. Public ami private. 156-157 
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dee tweede helft van de zeventiende eeuw is met zijn folianten, lussen, loketkast en zegels volledig 

toegerustt voor zijn taak (37). 

Opp de achtergrond van de titelprent van de Ars Sotanatus (36'; is de voorstelling van een 

sterfbedd opgenomen. Men notaris maakt het testament op van een zieke man. Het is in 

verschillendee opzichten een toepasselijke voorstelling voor een notansboek. Testamenten werden 

inn de zeventiende eeuw regelmatig op een laat moment opgesteld of nog gewijzigd; de notaris znt 

duss soms letterlijk aan het sterfbed.49 Bovendien vormden in veel zeventiende- en achttiende -

eeuwsee notansboeken de testamenten het leeuwendeel van de voorgezette theorie- en 

praktijkkennis."""  Ook dit maakt de sterfbedscène op de titelprent een logische keuze. De 

voorstellingg past eveneens in een oude beeldtraditie." De verbeelding van het naderende einde 

hadd meestal een religieus-moralistische ondertoon. De gierigaard op z'n doodsbed was een 

dankbaarr personage om de ijdelheid van het aardse materiële streven beeldend te visualiseren/2 

Dee Dood was immers de grote gelijkmaker, die geen onderscheid tussen rangen en standen 

kende. . 

Inn aardse aangelegenheden was het notariaat eenzelfde gelijkheidsbeginsel toegedaan." In 

velee toonaarden werd het openbare karakter van het beroep in notansboeken bezongen. De 

Schiedamsee notaris Dirck Heymansz. van der Mast benadrukte m zijn Pmctique Des Xotarisclhips uit 

1649,, dat de notaris 'tot nut ende profijt van haer even-iiaesten' zijn beroep uitoefende. 

Omstandigg zette hij uiteen dat 'alle state ende conditie die hier op der aerden bedient werden, 

konnenn eerlijck vroom ende Godsahgh bedient werden'; weduwen en wezen incluis/4 De 

aanwezigheidd van de gegoede klant en de man met de pet in de hand op de titelprent van de Ars 

'ÏNotariatus'ÏNotariatus (36) berusten dan ook niet op toeval. Ze refereren aan het gemêleerde klantenbestand 

vann de notaris. De notaris verrichtte zijn werkzaamheden immers 'tot gervcff van een vegelvck'." 

Dee deur van zijn kantoor stond altijd open. Tenzij hij kwader trouw vermoedde, kon een notaris 

zijnn dienstverlening ook niet weigeren. Toen de Leidse notaris en stadssecretaris fan van Hout in 

15733 een akte van een ondastende getuigenverklaring opmaakte voor een wegens vermeende 

beledigingg opgepakte man, wees hij er op hiertoe verplicht te zijn geweest 'naer dien mvn ampt es 

publ^'ck'."'' Wel moest een notaris in zijn akte verklaren dat hij de comparant (degene die om de 

opstellingg van een akte verzocht) kende danwei dat hij zich ervan vergewist had dat deze te 

goederr trouw was. 

Ziee hiervoor ook de verschillende en sterk overeenkomstige sterfbedscènes in aanwezigheid van een notaris 
inn de zeventiende-eeuvvsc schilderkunst, ondermeer in het werk van Egbert van Hcemskerck I. Meestal wordt 
dee notaris hierin geflankeerd door een dokter (piskijker) en geestelijke, hetgeen een satirische toonzetting 
doett vermoeden. Fotocollectie RKD Den Haag. 
Zoo wijst Jacob Venvey in zijn Ars Testandt uit 1656 er op dat 'de materie van Testamenten, ende uyterstc 
willenn alle andere in gebniyek ende nutticheydt overtreft en te boven gaet" Pitlo !948: Notansboeken. 38. 
Cat.. Nijmegen 1984, Laatste wil. Schatbom/Szénassy 1971. Notarial. Bruncel/üodding/Stcvcns 1998. 
NotanaatNotanaat De meeste afbeeldingen kennen een religieus-moralistische context, maar soms is ook sprake van 
eenn louter wereldlijke context In een populair Vcnctiaans rekenboek uit 1530 werd bijvoorbeeld een 
sterfbedscènee met notaris gebruikt om een ingewikkelde rekensom te illustreren. Thornton 1997. Scholar. 17. 
Eenn bekend voorbeeld is het schilderij Dood van een vrek van Jhcronimus Bosch uit ca. 1494 oflater 
(Nationall  Gallery of Art, Washington). 
Hett gaat wellicht te ver de sterfbedscène op de titelprent van de Ars Notanatus mede in dit licht te 
interpreteren,, maar de parallel dringt zich wel op 
Dee eerste druk van dit werk dateert uit 1642 In veertien jaar tijd kwamen vier drukken van dit werk uit. Pitlo 
1948.. Notansboeken. 44-55. De citaten staan respectievelijk op de bladzijden 46 en 47. 
Alduss Jchan Re\nbouts Danckerts/. van Bniesscl in zijn verzoekschrift van 1592. Kossmann 1932. 
Boekverkoopers.Boekverkoopers. 91. 
Prinsenn 1908. 'Notaris-protocol'. 53. 
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Kenn veelkleurig gezelschap treedt naar voren uit de notariële archieven die de tand des 

tijj  ds hebben doorstaan. Kooplieden die een zakelijke overeenkomst wilden vastleggen. 

Welgesteldee of gewone mensen die een huwelijkscontract, testament, overeenkomst of semi-

processuelee akte (attestatie, getuigenverklaring) lieten opmaken. Voor alles wat betrekking had op 

vrijwillig ee jurisdictie kon men immers in die rijd bij de notaris terecht. Juist door het werken voor 

bredee lagen van de bevolking speelden notarissen, samen met andere geletterde dienstverlenende 

beroepsgroepenn zoals schoolmeesters en predikanten, een belangrijke begeleidende rol in het 

process van verschnftehjking van de cultuur.' In de loop van de zeventiende eeuw was er zelfs in 

dee polder meestal wel een notaris die deze rol kon vervullen, al had die weliswaar ook andere 

zakenn aan z'n hoofd." 

Hett publieke karakter van het notariaat was een kernelement bij de ontwikkeling van het notariaat 

tott een professie."' / .onder publiek dat van de diensten van notarissen gebruik wilde maken, zou 

hett notariaat nooit tot bloei zijn gekomen.*" l iet dienstverlenende karakter versterkte de 

maatschappelijkee stams van het notariaat en beïnvloedde mede de beeldvorming hierover. De 

beroepsgroepp droeg hier zelf ook bouwstenen voor aan. Het veelvuldig gebruik van de benaming 

Xotar/itsXotar/its P/iblictis in notansboeken - op titelprenten, in boektitels en teksten - illustreert treffend 

hett beeld dat men van het notanaat wilde uitdragen. Deze benaming dook ook regelmatig in het 

straatbeeldd op, zoals op enkele zeventiende-eeuwse gravures van de Amsterdamse Beurs en het 

Oudee Stadhuis is te zien (38,.''1 Henzelfde herkenntngsfunctie hadden de talloze gevelstenen, 

uithangbordenn en huisnamen die van de beroepsactiviteiten van de aldaar werkzame notarissen 

kondd deden (39).̂  l iet waren visitekaartjes avant la lettre. Het is dan ook geen toeval dat 

notariëlee misstanden vaak werden bestraft met maatregelen die de betrokken notaris direct in zijn 

publiekee imago troffen. In 1680 moest bijvoorbeeld de Amsterdamse notaris Henncus Laurentius 

vanwegee het overtreden van liet verbod op het tegelijkertijd acnef zijn als notaris en provoost, 

zijnn protocollen inleveren en met lede ogen toezien dat zijn uithangbord van zijn huisgevel werd 

verwijderd."" " 

lienn notarispraktijk moest niet alleen in het straatbeeld herkenbaar zijn, maar eveneens 

eenn gunstige ligging hebben. De wederwaardigheden van de I laagse notaris Cornells van 

Bodeghemm bij het zoeken van een geschikt comptoir (klem kantoor; laten dit treffend zien. Hij 

^^ Frijhoff/Spies 1999. Bevochten eendracht. 157 
"**  De Grafter notaris Adriaen Groet vcr/ocht aan de plaatselijke rechtbank om in november geen zittingen te 

houden,, omdat hij het dan te druk had met de slacht Van Dcurscn 1998. Dorp. 106. 
Ikk gebruik hier de term 'publiek' in de betekenis van van 'openbaar, voor iedereen toegankelijk' en niet in de 
beperkteree betekenis van 'behorend tot de (taak van de) overheid' 
Dee Engelse diplomaat William Temple schaarde het bankwe/cn en het notariaat - en met name het systeem 
vann verkoop bij notariële akte - onder de handclsbcvordcrcnde factoren in de Republiek. Roorda 1978, 
Ambassadeur.Ambassadeur. 136. 

'' De gravure is - mede op basis van een begeleidende tekst - te dateren rond 1611. Schatborn/S/cnassy 1971. 
Sotariat.Sotariat. nr 73. Op een tekening van het Oude Stadhuis in Amsterdam van Jacob \ an der Ulft uit circa 1635 
/.i|nn op de gevel en luifel \ an het huis rechts respectievelijk de woorden 'notanus' en 'notarus' geschreven 
Idem.. nr 74 

" :: Huisnamen als In de schnevendc handt (woonhuis notaris Hercules Fallct). In de france notaris (woonhuis 
notariss Frans Bnivmngh Anthz en zijn zoon. notaris Jan Bruymngh Frz.) en De dulden Handt (werkadres 
notariss Jan Coencn) kwamen regelmatig voor Oldcwelt 1929. 'Notarissen'. 41 en 43 respectievelijk Van der 
Leeuw-Kistemakerr 1974. Warmoesstraat. 171. nr 91 In een afbeelding \an Gabriel Metsu uit 1665 waarin 
eenn notaris prominent met een boek en gezegelde akten in beeld is gebracht, is aan de muur een bordje met 
dee benaming openhaer notaris bevestigd. Veilingcat Amsterdam 1959. nr 194 (met afb.) 

"'' Huijbrecht 1999. 'Kraam'. 29 
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wass m 1623 een van de zes belangstellenden voor het comptoir aan het Haagse Binnenhof van de 

overledenn schrijver Isack de Bert.'"1 Van Bodeghem had reeds sinds 1607 op twee verschillende 

plaatsenn op deze locatie een comptoir gehad, maar wilde graag nogmaals van plek wisselen. 

Onderr verwijzing naar deze eerdere gunsten gaf hij als argument voor zijn verzoekschrift: 'Maer 

gemercktt de suppliant van de vreemde man (...) nyet een stuyver en wint, waeromme hv dickwvls 

m ett offte emmers seer wevnich wint'.5' l ien gunstige ligging van een notariskantoor was dus 

belangrijkk voor een financieel goed draaiende notarispraktijk. Men betere locatie dan het 

notariskantoorr bi] de ingang van de Amsterdamse Beurs (38) kon geen zeventiende eeuwse 

notariss zich dan ook wensen. Voor voldoende klandizie moest een kantoor immers 'in de loop' 

zitten.. Als zeventiende-eeuwers een notaris nodig hadden, liepen ze namelijk gewoonweg bij hem 

aan.. Zo deed de Haagse schoolmeester David Beek op een lange wandeling op 18 januari 1624 

hett comptoir van notaris Dancker aan om een uittreksel uit het testament van zijn vrouw te laten 

makenn 'doch en vant hem niet'."" 

Inn de vele verzoeken voor comptoiren aan het Haagse Binnenhof, die gedurende de 

gehelee zeventiende eeuw zijn gedaan, klinkt dan ook de roep om een 'bequaem plaetsken' door."7 

Notarissenn vestigden zich bij voorkeur aan de voorzijde en noordzijde van de Groote Zaal van 

hett Binnenhof. 1 Iet moet er een wirwar van kleine houten en stenen comptoirtjes zijn geweest. 

Dee kleinste hoeken en gaten werden in verzoekschriften aangedragen om er een comptoir neer te 

mogenn zetten. Onze notaris Cornells van Bodeghem kreeg zo in 1617 toestemming om op een 

doorr hem 'verspiet' plekje een houten comptoir op te richten. Het werd hem verboden er een 

schoorsteenn in aan te leggen. Bovendien moest hij er op toezien dat de 'jongens op de Ga lene 

niett en caetsen off eenige andere spelen speelen'."*  Zowaar een openbare plek dus! En notarissen 

warenn niet de enigen die de aantrekkingskracht van het Binnenhof zagen. In de gebouwen aan het 

Binnenhoff  waren ook kramers, handwerkslieden en boekverkopers gevestigd.6g 

Hett publieke imago van het notanaat stond of viel echter met de integriteit van de 

notariëlee beroepsuitoefening. Niet voor mets legden notarissen in beeld en geschrift veelvuldig de 

nadrukk op het eerzaam en discreet uitoefenen van hun beroep.7'1 Nu kenmerkte de vroegmoderne 

tijdd zich door een sterke explicitering van eer en eerzaamheid onder alle lagen van de bevolking, 

maarr notarissen sprongen daar in relatie tot hun beroep wel uit.71 Bij ambachtslieden bijvoorbeeld 

verweess eerzaamheid meestal naar het eerzaam, dat wil zeggen hardwerkend, de kost verdienen. 

Eerr in hogere kringen vertoonde steeds een nauwe band met de familie-eer.7: Bij notarissen is de 

betekeniss van eerzaamheid echter primair verbonden aan de wijze waarop zij hun beroep 

uitoefenden. . 

Kossmannn 1932. Boekverkoopers. 98-99. 
Zijnn verzoek werd niet gehonoreerd; de net beëdigde notaris. Jacob de Jonge Jacobs/.. werd de gelukkige 
eigenaar.. Kossmann 1932. Boekwrkoopers. 99 De naam Cornells van Bodeghem komt overigens om 
onbekendee redenen niet (ook niet in afwijkende spelling) in het notarisrcgister van het Hof van Holland voor 
Hcersinkk 1999. Register noianorum. 
Beck/Veldhuij/enn 1993. Spiegel. 34 Het gaat hier overigens om notaris Johan (Reijmbouts) Danckaert(s). 
diee op 7 mei 1615 als notaris in Den Haag was beëdigd Heersink 1999. Register notanorum. 190 
Verzoekschriftt van notaris Joachim Coop van Groen uit 1632. Kossmann 1932. Boekverkoopers. 65 
Kossmannn 1932. Boekverkoopers. 64. 
Kossmannn 1932. Boekverkoopers. 
Ziee voor een vergelijkbare nadruk op eervolle beroepsuitoefening onder ambtenaren: Knevel 2001. Haagse 
bureau bureau 
Ziee hiervoor de literatuurverwijzingen over eer in de \roegmodcmc tijd uit de Inleiding. 
Ziee hiervoor de paragraaf Onder Mercurius' vleugels uit hoofdstuk 4 
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ff  Iet portret van Ghvsbert van W ïjck uit 1608 is hiervan een goed voorbeeld (40,. \ an 

W'ijckk was notaris te Delft sinds 1585.7' Hij is op vijfenzes tigjarige leeftijd geportretteerd, terwijl 

hijj  aan een tafel zit en bezig is met schrijven. Zijn twee zoons,Jan en Wouter, staan naast hem. 

Dee jongste zoon heeft een brief met het leesbare opschrift "Aan den wij sen voorzieningen seer 

discretee Sr. Gijsbert van Wuck. notaris tot Del ff in zijn hand.74 Ken bewuste identificatie dus, 

vergelijkbaarr met de enkele portretten van kooplieden waar eveneens via briefvorm naam en 

beroepp worden aangeduid.7' Zowel het portret van Van W'ijck als het bijbehorende 

pendantportrett van zijn vrouw. Machteld Pietersdr. van Boulgersteyn, bevatten op het paneel een 

motto,, f let gaat respectievelijk om \:nk au I 'ide - m vrije vertaling: let op wie je vertrouwt - en i:er 

voorvoor Gotidt."" f Iet zijn toepasselijke motto's voor een notaris en zijn familie. Integriteit en 

betrouwbaarheidd gingen in de notarispraktijk immers boven alles. Ze worden gesymboliseerd 

doorr de zegel en het signet - de kunstig vormgegeven handtekening - van de notaris, die hiermee 

aangaff  persoonlijk garant te staan voor de juistheid van het geschrevene.77 Ze waren sterk met de 

persoonn van de notaris verbonden en verloren na zijn overlijden dan ook hun betekenis.7x 

Inn de praktijk van alledag moest het ideaal van de betrouwbare en gedegen notans 

vanzelfsprekendd wel eens het onderspit delven. Niets menselijks was ook notarissen vreemd." 

Alss Roemer Yisscher in zi|n S/ti tuf oppen uit 1614 aan lezer en beschouwer de spreuk Periaihtm in 

decüthit/oHi'decüthit/oHi' - in de afwijking schuilt het gevaar - voorhoudt, dan kiest hij geen willekeurig visueel 

voorbeeld,, f Iet embleem bevat een afbeelding van een lessenaar met een inkstel. Ken schrijvende 

handd beroert een stuk papier (41). In de bijbehorende tekst wordt een waarschuwend vingertje 

opgestoken.. Zodra giften en gaven worden geacht en gierigheid het hart beroert, loopt men 'van 

dee eene kromme gang in de ander?" Handschriften worden nagebootst, zegels worden 

onrechtmatigg gebruikt en valse getuigenissen worden in rechte aangevoerd. Maar pas op, want de 

waarheidd zal de leugen altijd achterhalen. Ken ieder die 'hem ghedenckt op den incktpot te 

gheneerenn |de kust verdienen]' moet dan ook, zo besluit Roemer Yisscher, 'de koocker 

[inktkoker]]  op de rechte zyde hanghenV De geblinddoekte notans in Hendrick Goltzius' gravure 

uitt de serie \ Jtis Abitsits (\ Iet misbruik maken van procesvoering) uit 1597 bevindt zich dus aan de 

JJ'"'"  Hecrsink 1999. Register notanorum. 616 
744 Vergelijk hiermee ook het opschrift 'Eersamen /eer disercten ' in de brief op het portret van Bartholomeus 

vann der Wicre uit 1593 (afb. 35). 
"'' Zie voor enkele voorbeelden de paragraaf I 'erborgen bankiers uit hoofdstuk 4 
'' Het laatstgenoemde motto werd door Godfried Udemans in zijn (feestelijke Roer van 't Coopmans Schip uit 

16400 ook de koopman als richtsnoer voorgehouden Schama 1991. Embarrassment of riches. 330-331 
Voorr signetten en andere instrumenten van notarissen {zoals zegels, inktstellen. lakstempels. zakken \oor 
akten):: Cat Amsterdam 1989. Exposition du notarial 

^  ̂ De hechte koppeling van zegel en signet aan hun eigenaar komt treffend naar voren in een zesticnde-eeuwse 
aktee die is opgenomen in het protocol van de Friese notans Nicolaus Judoci Cleuting. werkzaam in 
Leeuwardenn van 1554-1585. Syouck Stanye. weduwe van wijlen Jonker Tyaerdt van Bourmannia. droeg op 
133 maart 1560 in het bijzijn van getuigen alle zegels en signetten die door haar man tijdens zijn leven waren 
gebruiktt over aan de notaris. Zij verzocht de notaris deze te breken en in stukken te slaan Na zijn dood kon 
dee eigenaar immers niet langer \oor de betrouwbaarheid hiervan instaan. Zwart 1970. Protocol Cleuting. nr. 
260 0 

"'' Verschillende voorbeelden \an fraude onder notarissen worden aangehaald in: Huijbrecht 1999. 'Kraam'. 15-
222 Een extreem voorbeeld is het gev al \an notaris Aris Quickenburg. die op 6 november 1700 in Amsterdam 
werdd onthoofd Hij was in een hoofdrol betrokken geweest bij fraude in testamenten van overleden of 
vermistee Indié-vaarders Heersink 1989. 'Oude tijden'. 48 Daamen 1985.'Quickenburgh'. 108-109 

""  Visscher/Bnimmel 1949. Sinnepoppen. 117 en 210 Zie voor oneerbaar gedrag onder ambtenaren: Knevel 
2001.. Haagse bureau, met name hoofdstuk 6. 

vv Oorspronkelijk droeg men de inkt m een buisje of koker bij zich Visscher/Brummel 1949. Sinnepoppen. 210 
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verkeerdee kant van de streep (42).*2 Hij laat oogluikend toe wat een integer notaris zou moeten 

weigeren:: een handelsovereenkomst tussen kooplieden die door Bedrog en t 'alsheid wordt 

ingegeven.. De serie is geïnspireerd door de denkbeelden van Goltzius' leermeester Dirck 

Yolckertsz.. Coornhert, die zelf ook het notanaat beoefende.v ' 

II  Iet benadrukken van het ideaal door afwijkingen hiervan visueel aan de kaak te stellen, 

wass een beproefd recept in de beeldende kunst van late Middeleeuwen en vroegmoderne rijd. 

Menigg verbeelde beroepsbeoefenaar is mede vanuit deze invalshoek te duiden.*4 Heel letterlijk 

wordenn goed en fout gedrag van de notaris verbeeld in de geïllustreerde Duitstalige druk van de 

sterkk moralistische Speculum l 'itue Humanae van Rodencus van Zamora uit 1471. lien integere en 

eenn corrupte notaris verschijnen hierin ten tonele (43)."' De integere notaris heeft gezegelde 

documentenn ordelijk opgeborgen. Zijn klanten zijn eveneens te goeder trouw, zo blijk t uit hun 

eedgebaar.. Op de afbeelding van de corrupte notaris laten daarentegen zowel de notaris als zijn 

klantt zich influisteren door duivelsfiguren. De zak met geld vervult zijn onvermijdelijk 

corrumperendee werking. 

Vann de vijftiende-eeuwse Speculum tot de zeventiende-eeuwse Sïnnepoppen ging het 

uiteindelijkk dus om één en dezelfde zaak: de integriteit van het handelen. In het spanningsveld 

tussenn ideaal en weerbarstige praktijk moest de notaris pogen de juiste weg te bewandelen. Of, 

zoalss notans Van der Mast in zijn eerder aangehaalde Practiqne Des Xo/ur/sc/jcips uit 1649 beeldend 

verwoordt:: 'de Amptcn die men bedient syn in haer selven, eerlijck ende goet, maer de mensche 

diee de selvige ontrouwehjek bedient, maeckt dat die ghclastert werden, derhalven soo wil de 

jonghee luyden die haer sullen oeffeneu in dese Practijcke des Notarischaps, vermanen (...) dat zv 

haerr trouwehjek willen draghen in haer Ampt, op dat Godt daer door magh ge-eert werden, haer 

evenn naesten gedient ende gesticht werden, in alle neerstighevt, ende also waerdighjck in haer 

beroepp wandelen'.*5 

Datt in zeventiende ccuwse notarisportretten de integriteit van de geportretteerde 

ondubbelzinnigg voor het voetlicht wordt gebracht, lag dus voor de hand. Een betrouwbaar imago 

wass immers het visitekaartje van een notaris, f li j die ondanks de verlokkingen van het geld dit 

imagoo succesvol staande wist te houden, kon rekenen op een langdurige en soms ook florerende 

notanspraktijk.""  Het zal geen toeval zijn dat de geportretteerden op de reeds besproken 

notarisportrettenn zonder uitzondering notarissen met een indrukwekkende en lange staat van 

Hett is de tweede gravure uit een serie van acht gravures Illustrated Hartsch. dl. 3 (Hendrick Golt/ius) I60k-
160r.. De tweede staat van de serie is gedateerd 1597 en heeft het uitgeversmerk M Spiegel excude. Volgens 
Veldmann moet het echter zijn uitgegeven door zijn vader Hendnck Spiegel, omdat zijn zoon in 1597 pas elf 
jaarr oud was Veldman 1990, Wereld. 28 Later verscheen ook bij H Hondius nog een uitgave van dezelfde 
senee Idem. 25-26. 29 
Veldmann beschouwt hem als de werkelijke inventor van de serie. Veldman 1990. Wereld. 24-25 
Ziee hiervoor ook de paragrafen Zestiende-eeuwse collega's en Tegendraadse vrouwen uit respectievelijk de 
hoofdstukkenn 4 en 7. 
Inn dit werk worden personen van verschillende staat en stand op een vergelijkbare manier belicht. Het werk 
vertoontt een zekere gelijkenis met de latere prentensenes van beroepen. Lehman Haupt 1976. Book of trades. 
5-6.. Het is niet in de Nederlanden verschenen, maar heeft in het laatste kwart van de zestiende eeuw wel 
verschillendee buitenlandse uitgaven gekend (Augsburg. Keulen. Ba/el. Toulouse. Rome). 

Kll Pitlo \94K. Notanshoeken. 47 
Dee gemiddelde duur van de uitoefening van het notarisberoep in Haarlem bedroeg in de achttiende eeuw 
23.44 jaar. waarmee de notarissen een middenpositie innamen tussen apothekers en chirurgijns (respectievelijk 
29.11 en 25.4jaar) en procureurs (21.8 jaar) Meer dan driekwart van de notarissen oefende na 10 jaar nog 
steedss hetzelfde beroep uit Fnjhoff 1981. Soaéte néerlandaise. 227-229 
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dienstt waren/" Sommigen, zoals de Antwerpse notaris Bartholomeus van den Berghe die 

verderopp m het verhaal een rol speelt, stierven zelfs in het harnas. Hun marktpositie was 

onomstreden.. Door hun beroepsmatige en maatschappelijke contacten met schilders waren ze 

volopp in de gelegenheid het visuele medium te benutten om hiervan getuigenis te doen. 

NotarisNotaris op de markt 

Opp 8 januari 1654 ondertekende de schilder Thomas Willeboirts Bosschaert een verklaring 

waarinn hij aan de Antwerpse notaris Peter Ghijsberti drie schilderijen met naam en toenaam 

schonk.. De schilder gat als argumentatie: 'Knde dit alles m recompense ende voldoeningen van 

allee de vrindtschappen ende weldaden die denselven aen my voor desen heeft gedaeu ende 

bewesenn ende dewelcke ïck extimere meer weirdich te wesen als de voors. schilderijen'/' Hij 

verzochtt zijn erfgenamen deze schilderijen na zi|n overlijden aan de notaris te laten 

toekomen.. Twee maanden later verklaarden op verzoek van notaris Ghijsberti enkele getuigen, dat 

dee handtekening van Thomas Willeboirts Bosschaert op de eerdergenoemde verklaring echt 

was.""  / i j hadden regelmatig ondertekende boeven en andere documenten van hem ouder ogen 

gehad.. Bi) een van hen had de schilder zelfs jaren ingewoond; hij had hem 'memchmael (...) sien 

schrwenn ende teeckeneu'.41 L'it latere notariële akten blijk t dat deze opgetekende verklaringen 

broodnodigg waren. De schilder was namelijk op 23 januari 1654, dus veertien dagen na zijn gulle 

giftt aan notaris Ghijsberti, overleden. Zijn zuster, Maria Willeboirts, vocht de rechtmatigheid van 

dee schenking aan. Op haar verzoek verklaarden op 22 april 1654 de getuigen die bij de 

optekeningg van het codicil van de schilder door notaris Ghijsberti aanwezig waren geweest, dat 

opp dat moment de schilder geen melding had gemaakt van een eerdere afspraak tot schenking 

vann drie schilderijen aan de betreffende notaris.92 Wel verklaarde een van de getuigen, de schilder 

Davidd Rvckaerr*1, dat hij Willeboirts Bosschaert had horen zeggen dat hij de notaris eens iets 

moestt (ver)maken, waarop deze, zoals een integer notaris betaamde, had geantwoord 'dat en 

soudee ïck nyet mogen schrijven'.94 De gulle schenking van de schilder aan de notaris was dus van 

lateree datum dan het codicil. 

Notariss Ghijsberti heeft diverse molen akten op verzoek van Thomas Willeboirts 

Bosschaertt opgesteld. Ze kenden elkaar vrij goed, In een verklaring van 18 juli 1642, dus twaalf 

jaarr voor de genoemde erfenis kwestie, legden de schilder en nog drie personen een verklaring af 

voorr notaris Ghijsberti m verband met door hen geleverde schilderijen. Notaris Ghijsberti 

bezigdee voor Willeboirts Bosschaert hierin de zinsnede 'alhier my notaris .mr wel bekent (mijn 

Willemm de Languc. Gijsbrecht van Schaick en Ghysbcrt van Wijck waren respectievelijk notaris van 1619-
1655.. van 1656-1672 en van 1585-minimaal 1608 (jaar van zijn portrettering) 
Duvcrgerr 1984-1999. Antwerpse kun.stinventanssen. dl 7. nr. 1905 
Hett gaat om koopman Justo Colhmoer, makelaar Roclant \an Kesscl en schilder Gonsalc/ Cocques. Dc/e 
laatstgenoemdee Antwerpse schilder maakte het portret van notaris, dichter en kunstbiograaf Cornells de Bic 
Dee Bic schreef in 1661 het (iitkkn Cabinet, een biografie van Vlaamse schilders in zijn tijd Welckcr z.d.. 
Dee Bic 
Doorr notaris H. Nicolai werd \an deze verklaringen op 7 maart 1654 een akte opgemaakt Duverger 1984-
1999.. Antwerpse kunstinventarissen, dl 7. nr 1910 
Hett eerdere testament dateert van 19 november 1647 en was eveneens opgetekend door notaris Ghijsberti. 
Idem.. dl. 5. nr. 1487 
Hett betreft hier de schilder Da\ id R\ckaert III Hij was. zoals de akte ook vermeldt, op dat moment deken 
vann het St Lucasgilde te Antwerpen. In dit boek komt hij aan de orde in hoofdstuk 5. 
Duvergerr 1984-1999. Antwerpse kunstinventarissen, dl 7. nr 1922. 
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cursivering}'' terwijl de anderen de toevoeging 'seer' moesten ontberen.̂ Ghijsberti verrichte ook 

notariëlee handelingen voor andere schilders onder wie [an Boeckhorst, Gonsalez (toques. David 

Ryckaertt II en 'I heodoor van Thulden." Tevens trad hij regelmatig op in zaken waarin 

schilderijenn onderwerp van handeling waren. Schilderijen werden hierin via testament gelegateerd, 

werdenn verhandeld of dienden als onderpand voor een geldlening."*' Ren neus voor langdurige 

kwestiess kan hem hierbij niet worden ont/egd. Zo legde hij notarieel de aaneenschakeling van 

verpanding,, verkoop en terugverkoop van de kunstverzamelaar Georges Yilhers, hertog van 

Buckingham,, vast. Het ging hierbij niet om de minste schilderijen, vaak met naam en toenaam in 

dee transacties benoemd."̂ Ook de kwestie van Wüleboirts Bosschaert's schilderijengift was 

langdurig.. I Iet getouwtrek over de drie schilderijen zette zich in ieder geval nog tot in 1656 voort. 

Niett alleen de schenking vormde een twistpunt, maar ook de vraag welke drie schilderijen nu 

eigenlijkk waren bedoeld en waar ze zich bevonden." Of Ghijsberti in deze kwestie formeel het 

rechtt aan zijn zijde had of achteraf rechtzette waar de schilder door zijn overlijden niet meer aan 

wass toegekomen, is op basis van de overgeleverde documenten niet meer te reconstrueren. 

Hett geval Ghijsberti is illustratief voor de diverse manieren waarop notarissen in de 

vroegmodernee Nederlanden in contact kwamen met kunst en kunstenaars. Niet alleen bij het 

vastleggenn van zakelijke transacties rond schilderijen en schilders, maar juist ook bij het opstellen 

vann boedelinventarissen waarin schilderijen prominent figureerden. Notarissen legden in 

bocdelinventarisseiii  getrouw lange lijsten van schilderijen en prenten vast: groot en klein, in 

goedee of slechte staat, met of zonder lijst en soms met vermelding van de kuustcnaarsnaam 

en /off  het onderwerp. Dat sommige notarissen in de loop van hun carrière meer gevoel voor 

schilderkunstt kregen, lag voor de hand. Voor Delft is geconstateerd dat vanaf de jaren veertig en 

vijfti gg van de zeventiende eeuw relatief gezien het aantal toegeschreven kunstwerken steeg. 

Notarissenn en hun klerken leken zich meer bewust te worden van het belang om 

kunstenaarsnaamm en schilderij met elkaar te verbinden.'"" Ook Leidse kunstinventarissen wijzen 

opp een groeiende kennis van notarissen over de kunstmarkt.1" De bekendheid met de verbeelde 

onderwerpenn vertoonde een wisselend patroon. ' ': 

Dee beroepsmatige betrokkenheid van notarissen bij kunstwerken en kunstmarkt heeft 

hunn persoonlijke belangstelling voor schilderijen vermoedelijk mede bevorderd. Sporen van 

schildenjenbezitt onder notarissen zijn volop aanwezig. Men enkeling had zelfs een grote 

Idem.Idem. dl 4, nr. 1203 De clausule 'my notaris bekent' was een standaardclausulc in veel akten en vloeide 
voortt uit de verplichting van notarissen om zich te vergewissen van de identiteit van de optredende partijen. 

'J-- Idem. dl. 9. nrs. 2663. 2744. 2792 (Boeckhorst). dl 5. nr. 1364 (Coqucs. Ryckaert) en dl. 8. nrs. 2521. 2528 
(Vann Thulden). 

977 Idem. dl. 4. nrs. 920 en 1205. dl 5: nrs 1434 en 1494 en dl 7. nrs 1%7 en 2015. 
Idem.. dl. 6. nr. 15%. Het ging ondermeer om diverse schilderijen van Rubens. 

"'"'  Idem. dl. 7. nrs. 1965. 1966. 1969. 1971. 2001. 2007. 2009. 2096, 211R. 
Montiass 1982. Artists and artisans. artisans. 227'. Hij acht dit een belangrijke stap: 'There is no greater step in the 
metamorphostss of craft into art than the recognition that an object is the unique creation of an individual' 
Inn Leiden kwamen tot en met de jaren dertig van de zeventiende eeuw vermeldingen van schil dersnamen 
sporadischh voor. Vanaf de jaren veertig werd 25% van de schilderijen in inventarissen van een 
kunstenaarsnaamm voorzien ïn de jaren zestig liep dit op tot meer dan 40%: daarna liep dit weer terug tot het 
oudee niveau Fock 1990. 'Kunstbezit'. 11. 
Dee onderzochte zeventiende-eeuw se Leidse inventarissen bevatten in totaal 7993 schilderijen, waarvan van 
18588 (23.2%) het onderwerp niet kon worden bepaald. De jaren zestig sprongen er ook nu weer gunstig uit 
meteenn percentage van slechts 2.2% Fock 1990. 'Kunstbezit'. 18-19 In Dordtse inventarissen werden na 
16700 de beschrijvingen van schilderijen vluchtiger en uerden bovendien schildersnamen minder vaak 
genoemdd Cat. Dordrecht/Keulen 1998. De Gelder. 38. 
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schilderijenverzameling.. Carel van Mander, de auteur van het Scbilderlwck uit 1604, telde onder 

degenenn die hij het predikaat kunstliefhebber gaf al een notaris. Jacques Razet. Hij was naast 

notariss ook prentenuitgever en secretaris van de vlootaccijns.1 ' In Den Haag. waar door de 

aanwezigheidd van bestuurlijke instanties veel notarissen en advocaten woonden, waren er ook 

verschillendee verzamelaars onder de notarissen. Johan van der I.isse, sinds 1628 actief als notaris, 

hadd een grote schildenjenverzamehng.'" Thomas Robijn, werkzaam als notaris sinds 1655. 

verzameldee niet alleen Haagse, maar later ook niet-f laagse schilders. Dit blijk t uit de veiling van 

eenn deel van zijn bezit in 1678 en uit latere inventarissen.'"" Maar ook in andere steden heten 

notarissenn zich als meer of minder bescheiden schilderijenbezitters niet onbetuigd. De 

Amsterdamsee notans Hendnck Schaeff liet bij zijn dood in 1665 vierenvijftig schilderijen na. " 

Dee Utrechtse notaris Dirck de Swart kreeg in 1665 twee schilderijen van elk driehonderdenvijftig 

guldenn gelegateerd van Mr. Johan Ileurnius.1''" In de luxueuze boedel van de voormalige Leidse, 

maarr later in Woerden woonachtige notans Pieter Dircksz. van Leeuwen uit 1649 bevonden zich 

maarr liefst negenenzeventig *  Ook in de honderdentwintig zeventieude-eeuwse 

Leidsee boedelinventansseti. geselecteerd op hun interessante schildenjenbezit, ontbrak een 

notarisinventariss niet. J Tot slot bevonden zich onder de hoofdzakelijk Amsterdamse kopers 

opp veilingen van de Amsterdamse Weeskamer in de periode 1597-1638 relatiet veel notarissen. 

Vann de in totaal zesendertig kopers in de categorie vrije beroepen waren er tien notaris van 

beroep."" " 

Notarissenn volgden met hun schildenjenbezit de algemene trend. Ken omvangrijk en 

gevarieerdd schildenjenbezit onder brede lagen van de bevolking was immers kenmerkend voor de 

vroegmodernee Nederlanden.1'1 Hierin verschilden notarissen niet van andere beroepsgroepen uit 

hett maatschappelijk middenveld. Wat het schildenjenbezit van notarissen bijzonder maakt, zijn 

dee verschillende beroepsportretten van notarissen. Ze zijn op te Natten als een vertaling van de 

individuelee beroepsidentiteit van notarissen in de portretkunst.112 Het is een visuele vertaling die 

doorr de gevaneerde connecties tussen notanssen en kunstenaars relatief eenvoudig tot stand kon 

komen.. Ook al is de ontstaansgeschiedenis van deze portretten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

veell  predikantsportretten, vaak in nevelen gehuld, steeds keert deze factor als circumstantial evidence 

terug.. Notarissen hadden als professie in opkomst dus niet alleen het motief, maar ook de 

gelegenheidd om zich beroepsmatig te laten portretteren. 

Zoo kende bijvoorbeeld de Antwerpse notaris Bartholomeus van den Berghe zijn 

portrettist,, Cornells de Vos, heel goed '44 . De Vos deed meermaals een beroep op hem in 

'' Bok 1993/1994. 'Art-lovers'. 136-166. m.n 159 en 163 
'44 Hij was eerder klerk ter griffie van het Hof van Holland Hccrsink 1999. Register notahontm. 386 

Vermeerenn 1998.'Opdat de kunst'. 56-58. 
Loughman/Montiass 2000. Public and private, 88 

"77 GPI. inventaris Mr Johan Hcumius. Utrecht 1665/10/21 
'' Frijholï 1995. Evert Willemsz., 342 
'""  Fock 1990.'Kunstbezit'. 6. 
11 Montias 2000. 'Auction sales' 157 

Ziee hiervoor de beschouwing over de ontwikkelingen op de kunstmarkt in de paragraaf Beeld en betekenis uit 
dee Inleiding 

""  Niet alle notarisportretten zijn overigens beroepsportretten Er zijn verschillende notarisportretten zonder 
bcrocpsindicatiee o\ergclcvcrd. zoals bijvoorbeeld de portretten van Adnaan Bisdom, notaris en secretaris van 
Haastrechtt uit ca. 1700 (IB Den Haag. nr 17445) en Wernard Barbc. notans te Utrecht \an 1681-1686. uit 
16788 UB Den Haag. nr 1875) De inventaris van de katholieke notaris Willem Croonenburgh be\atte een 
'contcrfevtscll  \an Croonenburgh op syn antijx', Loughman 1992. 'Een stad'. 55. Uit de zestiende eeuw ( 1567) 
dateertt een portret \ an de Goudse notaris Pieter Cornelisz Diephorst in rederijkerssetting Ekkart 1998. Van 
Suanenburg.Suanenburg. 65-66. met afb ) 



juridischee aangelegenheden."' Ook Van den Berghe's omvangrijke schildenjenbezit veronderstelt 

eenn relatie met kunstenaars kringen. Bij zijn overlijden in 1655 hingen in zijn woning maar liefst 

zo'nn honderdendertig schilderijen en prenten, verspreid over negentien vertrekken."4 In de 

'grootee Neercamere' bevonden zich vermoedelijk het genoemde portret van notaris Van den 

Berghee en het pendantportret van zijn vrouw; de portretten die nu nog zo getrouw bijeenhangen 

inn hun woonplaats Antwerpen.11, Cornells de Vos, een van de belangrijkste Antwerpse schilders 

vann burgerportretten uit die tijd, schilderde deze portretten in 1625."° Net als zijn Delftse collega 

Dee Langue en Budelse collega Van Schaick heeft Van den Berghe zich laten portretteren met 

attributenn die verwijzen naar zijn beroep als notaris. Hij zit aan een tafel met een oosters tapijt, 

waaropp een lessenaar staat. Op de tafel bevinden zich enkele gezegelde documenten. De 

geportretteerdee was op dat moment eenenveertig jaar oud en oefende reeds zestien jaar het 

beroepp van notaris uit."7 Hij zou dit tot zijn dood in 1655 blijven doen.118 Kleding, sieraden en 

entouragee van de geportretteerde en zijn vrouw wijzen op welstand. Men opgebonden gordijn 

biedtt uitzicht op een landschap met buitenhuis."9 

Ookk verschillende Antwerpse collega's van Van den Berghe hebben zich, getuige de vele 

notarisportrettenn in bocdelinventarissen, laten portretteren. De inventaris van Cornells I van den 

Bcmdee uk 1611 bevatte een 'Conterfeytsel van den Afflyvigen in desen'.1"1 [an I Nicolai het in 

1626,, naast een indrukwekkende hoeveelheid boeken (waaronder een Ars Xotamtits Ixitinaè) en 

schilderijen,, een portret van zichzelf en zijn vrouw na.121 Bij notaris Dirk Ketgcn diuis hing, zo 

blijk tt uit een inventaris uit 1660, voor de schouw eveneens een portret van de overledene en zijn 

v r o u w .""  Of deze portretten ook beroepsindicaties bevatten, is niet met zekerheid te zeggen. 

Boedelmventanssenn vermelden immers zelden informatie over de portretpose of attributen.12' 

Tochh ligt het voor de hand dat het met een zekere regelmaat om beroepsmatig getinte portretten 

zall  zijn gegaan. Het voorbeeld van Cornells de Vos, toonaangevend portrettist van 

burgerportretten,, waaronder diverse portretten met beroepsindicaties, zal zeker navolging hebben 

1,33 Op 26 augustus 1624 maakte Van den Berghe ten huize van De Vos en zijn vrouw Susanna Cock hun 
testamentt op Ook De Vos" tweede testament (1648) werd door Van den Berghe vastgelegd. Van der 
Stighclenn 1990. De Vos. 78 

1144 Duverger 1984-1999. Antwerpse kunstinventarissen, dl 7. nr 2039. 
l bb In het schildenjenbezit van Van den Berghe bevonden zich overigens nog meer portretten van hemzelf, zijn 

vrouww en andere familieleden Toch is het ge/ien de locatie van de portretten en het feit dat het om pendanten 
gaatt aannemelijk, dat de in de boedelinventaris als 'twee Contrefeytsels van de Afflivighen in desen ende 
sijncc Huysvrouwe op panneel in lystcn' omschreven portretten inderdaad de genoemde Antwerpse portretten 
zijn n 
Vann der Stighclen 1990. De Vos. nrs. 31 en 32 De identificatie van Van den Berghe staat vast op basis van 
wapenschildd en vermelde leeftijd. 

1177 Hij was notaris sinds 1609 Van der Stighclen 1990. De Vos. 78. 
'ss We treffen Bartholomeus van den Berghe zeer frequent en over een periode van een halve eeuw verspreid 

aann in Antwerpse kunstinventarissen. Hij werd veel gevraagd voor het opstellen van inventarissen met 
omvangrijkee bezittingen (w.o. veel schilderijen). Duverger 1984-1999. Antwerpse kunstinventarissen, dln. 1-
7. . 

"' '' Van der Stighclen merkt op dat de afbeelding van een dergelijk 'huiysinge van plaisantien" geduid kan 
wordenn als een statussymbool. Van der Stighelcn 1990. De Vos. nr. 31. nt. 169 

'"""  Duverger 1984-1999. Antwerpse kunstinventarissen, dl l.nr. 140 
' : ii Idem. dl. 2. nr 584 
i : :: Idem. dl. 8. nr 2364 
:~~ Van der Stighelcn 1991.'Burgers'. 152 
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gevonden.144 De talloze ongeïdentificeerde portretten van mannen met pen, brief en inktstel zijn 

hiervann het stilzwijgende bewijs. Hierachter zullen ongetwijfeld ook notarissen schuilgaan. 

Naastt zakelijke relaties hebben ook familiale relaties tussen notarissen en kunstenaars hun 

portretteringg vergemakkelijkt. Mr zijn verschillende portretten van notarissen overgeleverd die 

verwantt waren met schilders.12" Deze verwantschap lag voor de hand omdat beide 

beroepsgroepenn grosso modo tot dezelfde maatschappelijke klasse behoorden.1"'1 Men laat 

zevenüende-eeuwss voorbeeld is het familieportret van de I.eidse notaris Dirck 'loorenvliet (165.3-

1~255 en zijn gezin uit 1687/1694 (45;. Dirck loorenvliet was van 1675 tot zijn dood, dus vijtti g 

jaarr lang, notaris. Op het familieportret is hij. gekleed in japonse rok, ten voeten uit verbeeld, l iet 

familietafereell  is gesitueerd op een buitenterras. De notaris zit aan een tafel of balustrade 

waaroverr een kleed is gedrapeerd. Voor hem liggen enkele akten, onmiskenbaar een verwijzing 

naarr zijn beroep. Het familieportret is lang beschouwd als een portret van het gezin van de 

Leidsee schilder Jacob Toorenvhet. Juist de bezigheden van de man des huizes op dit portret 

warenn echter aanleiding deze identificatie opnieuw te bezien en uiteindelijk te verwerpen.1' ' 

Dee veelzijdige connecties tussen notanaat en kunst zijn echter nergens zo direct 

gevisualiseerdd als in de portretgravure van de humanist en notaris Dirck Yolckertsz. Coornhert 

'1522-1590.. door f lendnck Goltzius uit circa 1591-1592 (46 .1:' Het is Goltzius' postume 

hommagee aan zijn leermeester. Coornhert is prominent en haarscherp m een ovalen medaillon 

afgebeeld.. De vier hoeken van de gravure bevatten attributen die verwijzen naar zijn activiteiten 

mm het dagelijks leven. In de linkerbovenhoek zijn boeken, papieren, pennen en een inktstel 

afgebeeld,, die duiden op zijn activiteiten als notaris en secretaris in Haarlem. Dit was voor hem, 

naastt zijn ontwerp- en uitgeversactiviteiten, een noodzakelijke inkomstenbron. De afgebeelde 

Mercunusstaf,, teken van economische activiteit, prijkt dan ook tussen deze paperassen. 

Rechtsbovenn zijn de attributen van zijn werk als graveur en schrijver verbeeld. Men schilderspalet. 

onafscheidelijkk attribuut van de kunstenaar, ontbreekt niet. Mvenmm als de burijn, het 

gereedschapp waarmee een voorstelling op een koperplaat werd gegraveerd. De resterende hoeken 

vann de gravure bevatten attributen die refereren aan twee hobby's van Coornhert: schermen en 

muziek. . 

Dee economische activiteiten van Coornhert nemen in de gravure een gelijkwaardige plaats 

inn naast zijn activiteiten als kunstenaar.1-' Hij die wij tegenwoordig vooral kennen als boegbeeld 

vann het chnstelrjk-humanistische gedachtegoed in de (Noordelijke) Nederlanden, had in eigen tijd 

duss ook minder prozaïsche besognes, / e zijn ook met geheel los van elkaar te zien. Coornhert's 

wereldsee bezigheden brachten hem in aanraking met de schaduwzijden van het menselijk 

handelen.. Geen betere leerschool dan de weerbarstige dagelijkse praktijk. Deze bood hem 

1:44 Van der Stighelen 1990. l)c Vos, nr 7 (portret van Abraham Grapheus, knaep van het St Lucasgilde. 1620). 
nrr 12 (portret van een onbekende rechtsgeleerde. 1622). nr. 24 (portret van koopman Joris Vekcmans. ca 
1624)) en nr. 34 (portret van een heer. vermoedelijk een edelsmid, ca. 1624). 

: '' Pieter Cornclis van Everdingcn. de vader van schilder Caesar van Everdingen. was notaris en procureur in 
Alkmaarr Hartong 1916. Register. 77. Hij is in 1636 door zijn zoon geportretteerd met attributen die wijzen 
opp zijn functie als rechtsgeleerde en notaris. Cat. Alkmaar 1997. Schilderijen, nr 21 

11 Zo was bijvoorbeeld de broer van Cornells de Vos. de dierenschilder Paul de Vos. getrouwd met een 
notarisdochter.. Isabella van Waerbekc Van der Stighelen 1991. De Vos. 144 

:^^ Wolleswinkel 1996. Toorenvhet'. 415-429 
:""  Cat Amsterdam 1993/1994. Dawn, nr 50. 
'-'' Coornhert was in zijn familie niet de enige die het notariaat uitoefende Zijn broer. Frans Volckertsz 

Coornhertt v\as achtereemolgcns notaris te Amsterdam. Emden (na zijn vlucht vanwege problemen met het 
katholiekee stadsbestuur in 1567-1578) en opnieuw Amsterdam. Van Berkel 1980.'Coornhert'. 10-15. 
Oldewcltt 1929. 'Notarissen'. 38 Hij was ook actief als stadssecretaris 



ongetwijfeldd stof um zijn denkbeelden te adstrueren. De serie gravures Litis Abus/ts van Hendrick 

Goltzius,, waarvan Coonihert de vermoedelijke inventor was, was duidelijk geïnspireerd op zijn 

juridischee ervaring (42). Kenmerkend voor zijn chnstelijk-humanistische denkbeelden, die ook m 

dezee serie doorklinken, was het geloot in de goede oordeelsvorming van mensen. De mens was in 

zijnn ogen niet gedoemd tot zonde, maar kon de juiste keuzes maken.' " Coornhert was echter 

realistt genoeg om te beseffen dat menselijke oordeelsvorming wel een continue prikkeling 

behoefde.. De vroegmoderne prent- en schilderkunst, waaraan ook hij een bijdrage heeft geleverd, 

boodd hiervoor volop mogelijkheden. Ook voor de notaris was hierin een bescheiden rol 

weggelegd. . 

EenEen apocrief huwelijk 

Henn man zit gebogen over zijn schrijfwerk, terwijl over zijn schouder een andere man meekijkt 

(47).. Tegenover hem zit een oude vrouw aandachtig een groot document te lezen. Hik van de drie 

personenn gaat op ui zijn of haar eigen werk en gedachten. De felle belichting doet de 

documentenn oplichten. Hr is nog een tweede groep figuren aanwezig. Achter de tafel staan een 

jongee man en vrouw die alleen aandacht hebben voor elkaar. De man heeft liefdevol zijn arm om 

dee vrouw geslagen. Met zijn andere hand draait hij het gezicht van de jonge vrouw naar zich 

toe.'1'' Hen verliefd stel, maar de vreugde straalt er niet vanaf. 

Hett schilderij is gemaakt door Dordtse schilder Arent de Gelder. I li j wordt gerekend tot 

dee school van Rembrandt en is een van de laatsten die nog in zijn stijl bleef werken toen deze 

feitelijkk al uit de mode was. Het schilderij is gedateerd 1680-1685. De voorstelling is 

geïdentificeerdd als Het hinvelijkscontract van Tobias en Sara.ni Hater in zijn carrière schilderde De 

Gelderr nog twee andere schilderijen die de huwelijksvoltrekking van dit echtpaar tot onderwerp 

hadden.1" " 

Dee figuren van Tobias en Sara komen voor in het apocriefe bijbelboek Tobias. In de 

Statenbijbell  van 1637 was dit boek alleen als aanhangsel opgenomen. Tiet viel buiten de boot 

omdatt de Statenbijbel de Hebreeuwse canon als uitgangspunt nam en het boek Tobias alleen m de 

Grieksee en Hatijnse bijbel voorkwam, l iet is een prachtig verhaal met een goede afloop.1 4 Tobit, 

dee vader van 'Tobias, is samen met zijn vrouw Anna balling in het Assvrische Xinevé. Ihj is zeer 

getrouww aan de joodse wetten. Op een dag onderbreekt hij een feestmaal om, tegen alle 

Assvrischee geboden in, iemand te begraven. Na deze begrafenis is hij ritueel onrein, zodat hij zich 

buitenn te slapen neerlegt. Hr valt vogeldrek in zijn ogen en hij wordt blind. Hij vervalt tot 

armoede,, maar blijf t een vroom man. Teneinde zijn zoon voor armoede te behoeden, stuurt hij 

hemm naar de stad Rages om geld te innen dat hij daar lang geleden in bewaring heeft gegeven, f li j 

zoektt voor hem een rei>gezel uit, genaamd Azanas, die later in het verhaal de engel Rafael blijk t 

1""  Zie voor zijn denkbeelden ook de paragraaf Bijbelse arbeid mi hoofdstuk 1. 
11 >] Het gebaar is misschien minder onschuldig dan het lijk t en komt ook voor in afbeeldingen waarin het thema 

vann de ongelijke of ongewenste liefde is verbeeld Cat. Dordrecht/Keulen 199X. De Gelder, nr 9 
]] ''zz Von Moltke 1994. De Gelder, nr 44 

Hett gaat om Tobias m hel huis van Edna en Ragüel (ca 1690) en Edna zegent Tobias en Sara (ca. 1705-
1710)) De/c schilderijen bevinden zich respectievelijk in de collectie van de kunsthandel Otto Naumann in 
Neww York en in het Museum Het Catharijneconvent in Utrecht (bruikleen Instituut Collectie Nederland). Ze 
wordenn beschreven in: Cal Dordrecht-Kculen 1998. De Gelder, nrs 29 en 43. Het huwelijkscontraet van 
TobiasTobias en Sara uit Brighton maakte geen deel uit van dc/e tentoonstelling. 

1UU Goosen 1999. Abraham tol Zacharia. 235-239 



tee zijn. Onderweg neemt Tobias op aanraden van zijn metgezel diverse ingewanden van een vis 

mee.. Op hun reis zijn ze te gast bij Rnguel, een verwant van Tobias, en zijn vrouw Kdna. Hun 

dochterr Sara wordt geplaagd door een demon, die al zeven echtgenoten van haar in de 

huwelijksnachtt heeft doen s tenen. Zij is dus diep bedroefd. Tobias huwt met Sara, maar verdrijft 

eerstt met hulp van zijn metgezel de demon door de meegenomen ingewanden van de vis te 

verbranden.. De huwelijksnacht brengt het paar in intens gebed door. Na de feestelijkheden 

vertrektt Tobias met Sara huiswaarts. De angstig wachtende ouders zien het gezelschap met 

vreugdee terugkeren. Tobias smeert de gal van de vis op de ogen van zijn vader, zodat deze zijn 

gezichtsvermogenn terugkrijgt. Daarna maakt Rafael zijn ware identiteit bekend, ' lobias vertrekt 

pass naar veiliger oorden nadat zijn ouders zijn overleden en hij hen eervol heeft kunnen 

begraven. . 

ff  let schilderij van Arent de Gelder is bijzonder, omdat het juridische moment van het 

huwelijkscontractt tussen Tobias en Sara tot onderwerp is gekozen. Daartoe introduceert De 

( ielderr ook de figuur van de notaris, die ijverig het huwelijkscontract op schrift stelt. '̂  f Iet is een 

momentt dat in de rijke traditie van de verbeelding van dit apocriefe boek zeldzaam is. ' \\ el is 

mett enige regelmaat het ineenleggen van de rechterhanden van het apocriefe paar verbeeld.'l 7 I fet 

iss ondermeer aan te treffen in enkele vrjftiende-eeuwse Speculum llumanae Salvationist op laat 

vijftiende-eeuwsee beschilderde ronde glazen en op een Noord-Nederlandse trouwkazuifel uit de 

tweedee helft van de zestiende eeuw.1'^ Ook zestiende-eeuwse grafiek voert het apocriefe paar 

tijdenss de huwelijksceremonie ten tonele. In een anonieme gravure naar Maarten van 

Heemskerckk uit 1556 is te zien hoe Raguët. de vader van bruid, de rechterhanden van Tobias en 

Saraa meenlegt ter bezegeling van hun huwelijk (48).'y' Het huwelijkselement in het apocriefe 

verhaall  was tijdgenoten dan ook niet onbekend. De katholieke Dordtse koopman Arent Dichters 

enn zijn vrouw Anthonetta van Haarlem bijvoorbeeld lieten zich in een portrait histories dat 

vermoedelijkk ter gelegenheid van hun huwelijk werd vervaardigd, afbeelden als Tobias en Sara.4" 

FF Iet exemplum van 'Tobias en Sara sprak ook een gewone man van het volk als de Haarlemmer 

Boudewijnn |aspars aan. Hij pareerde de beschuldiging van de kerkenraad, dat hij zich met zijn 

vriendinn in 1629 schuldig had gemaakt aan voorechtelijke seksualiteit, met een verwijzing naar de 

bijbelsee figuren Tobias en Sara die hun huwelijk kuis en in gebed waren begonnen. Deze illustere 

voorgangerss wisten hem en zijn vriendin echter niet voor de kerkelijke tucht te behoeden.14 

: ""  Alhoewel notarissen niet de enige beroepsgroep waren die akten konden opstellen (secretarissen, griffiers 
ee d ) is het aannemelijk dat hier een notaris wordt bedoeld. Zie hiervoor ook Houbraken's aanduiding van de 
schrijvendee figuur in het schilderij van Jan Steen (nt. 153). 

'' Het apocriefe bock Tobias is door veel historieschilders in de Gouden Eeuw verbeeld. Ook in de /cstiendc-
cnn /evcnticnde-ccuwse prentkunst en toegepaste kunst diende het tot inspiratiebron Populair zijn de episodes 
vann Tobit en Anna met het bokje (zie hoofdstuk 7). de reis van Tobias en de engel, de vangst van de vis. de 
huwelijksnachtt in gebed en de genezing van vader Tobit Cat. Utrecht 1991. Bi/bel m huis. 
Hett samenvoegen van de rechterhanden tijdens de huwelijksvoltrekking, het ckxtrarum mnctio, kwam al bij 
dee Romeinen voor In de katholieke kerk was dc/e handeling vanaf de dertiende eeuw voorbehouden aan de 
priesterr Het bleef tijdens het protestantisme bestaan als symbool \an de. met wederzijdse instemming, 
aangeganee huwelijksband Nieuwcnhuisen 2000. Jawoord in beeld. 61-62. Schama 1999. Rembrandt. 373-
374. . 

vv Cardon 1996. Manuscripts, atb 153 en 154 (Speculum) Cat New York 1995. Luminous image, alb 4 (glasl. 
atb.. 2 (grafiek) Ter Kuile 1944, Sederlandsvhe monumenten. 96 (trouwkazuifel). 

' " D ee graveur \an de/e serie is onbekend Veldman 1994. Sew Hollstem. dl 1. nr. 194 
44 Loughman 1992. 'Een stad'. 54-55. 

:44 Dorren 2001. Eenheid en verscheidenheid. 157. 
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Tochh staat de opmerkelijke entree van de notaris in het huwelijkstafereel van Tobias en 

Saraa in De Gelder's schilden] uit 1680-1685 niet geheel op zichzelf. Herder in de zeventiende 

eeuww verbeeldde |an Steen het huwehjkscontract van Tobias en Sara maar liefst driemaal. Het 

vroegstee exemplaar, gedateerd 1667-1668, heeft het meest het karakter van een genrestuk (49).u: 

Alhoewell  er diverse verwijzingen naar het apocriefe verhaal in het schilderij zitten (ondermeer 

eenn tafel met een vissenpoot), is het aanvankelijk dan ook niet als historiestuk herkend.14' Arnold 

Houbraken,, die het stuk in zijn bezit had, refereerde niet aan het apocriefe verhaal toen hij in zijn 

DeDe Groote Schouburgh der Xederlin/sche kunstschilders en schilderessen uit 1718 over dit schilderij 

opmerkte:: 'Ik kan niet voorbygaan te melden den inhoud van een groot stuk ('t geen lang aan 

mynn huis gestaan hebbend (...) waar in afgebeelt stont een Bruidegom en Bruid, twee oude 

Luidenn en een Notaris. Deze beelden waren elk zoo natuurlyk in hunne verrichtingen afgebeelt, 

alss of men 't zelve wezendijk gebeuren zag. De oude luiden schoenen met den grootsten ernst 

hunnee meening te beduiden aan de pleitvos, die met de pen op 't Papier, schryfree met aandacht 

toeluisterde',1444 In Steeu's latere versies van het huwehjkscontract van Tobias en Sara werd het 

historiekarakterr van het stuk sterker benadrukt.14" 

Dee verbeelding van de vastlegging van het huwehjkscontract van Tobias en Sara was niet 

alleenn een nieuw motief in de beeldende kunst, maar kreeg door de nadrukkelijke aanwezigheid 

vann een notaris en de preoccupatie van de vader en moeder van de bruid met do inhoud van het 

contractt ook eigentijdse trekken. Hr sloop hiermee een wezensvreemd element het apocriefe 

verhaall  binnen. Nergens m het apocriefe boek wordt immers gewag gemaakt van een ijverige 

'pleitvos',, om met F loubraken's opmerkelijke en negatieve benaming van de notaris te spreken, of 

vann een sterke gerichtheid van Raguél en Edna op de inhoud van het contract.14h De 

veronderstellingg dat met de notaris en de akte ook eigentijdse opvattingen in beeld komen, is dan 

ookk aannemelijk. In de zeventiende-eeuwse literatuur zijn van klucht tot emblematabundel 

kritischee klanken te vernemen over de toenemende verzakelijking van het huwelijk. Deze kritiek 

betroff  niet de aangescherpte juridische regelgeving rond de huwelijksvoltrekking, waarin vanaf 

15800 de openbaarheid een prominente rol kreeg.147 Voortaan moest het huwelijksvoomemen bij 

dee magistraat of predikant worden gemeld.1*  Drie zondagen achtereen werd hot van de kansel 

afgekondigd,, voordat tot huwelijksvoltrekking kon worden overgegaan. De kritiek gold 

daarentegenn wel de materialistische trekken die de huwelijkssluiting in toenemende mate kreeg en 

14__ Cat Amsterdam/Washington 19%. Steen, nr 32. Een tweede schilderij bevindt zich in The Fine Arts 
Museumm of San Francisco en is gedateerd 1671-1673. Het derde schilderij wordt omstreeks dezelfde tijd 
gedateerd,, maar van dit schilderij is de locatie onbekend Zie voor beide schilderijen: Idem. nr 45. 
Westermannn heeft erop gewezen dat enkele laat-zeventicnde-eeuwse en achttiende-eeuw se documenten 
meldingg maken van "het huwelijk van Tobias' en /.eer waarschijnlijk venvijzen naar het betreffende 
schilderijj  Westermann 1997. Amusements, 107. nt 82 

1444 Geciteerd in. Cal Amsterdam/Washington i996. Steen. 205. 
14ss Wellicht had dit te maken met zijn stijlontwikkeling, maar even/cer is denkbaar dat zijn 'painter'sjoke for 

connoisseurs'' wat erg weinig herkenbaar was geweest Westermann 1997. Amusements. 106 Raupp 
betwijfeltt overigens of Houbraken het apocriefe boek werkelijk niet herkend heeft. Raupp 1983. Ansatze'. 
405-406 6 
Inn het WNT ontbreekt het woord 'pleitvos'. maar is wel het woord 'pleitvogel' opgenomen. Dit werd gebruikt 
alss benaming voor een advocaat die door gezwets en haarkloverij het proces wist te rekken. 'Pleitvos' is 
waarschijnlijkk een vergelijkbare negatieve benaming voor een advocaat of procureur. Met de keuze van deze 
termm \ oor de afgebeelde notaris benadrukte Houbraken vermoedelijk zijn negatieve kijk op de afgebeelde 
notariss in het tafereel 
Voorr de ontwikkeling van het huwelijksrecht: Van der Heijden 1998. Huwlijk in Holland, hoofdstuk 3. 
Tott het Concilie \an Trcntc in 1563 werd een huwelijk als geldig beschouwd indien een man en vrouw 
onderlingg de trouw beloften hadden uitgcw isseld 
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waarvoorr het huwelijkscontract symbool stond. Ook in vroeger tijden speelden familiale en 

zakelijkee belangen natuurlijk een rol bii de keuze vin huwelijkspartners. I luwelijk was immers een 

belangrijkee mogelijkheid tot positiebestendiging of sociale stijging: een mogelijkheid die men als 

hett even kon niet ongebruikt liet liggen. Men was ook niet blind voor de morele gevaren die 

hieraann verbonden waren. Al in de zestLende eeuw waren er visuele waarschuwingen, waarin het 

huwelijkk uit begeerte of geldzucht negaitief werd afgeschilderd en gecontrasteerd met het ware 

huwelijk,, zoals m een serie gravures vaii Jan Saenredam naar Uendnck Goltzius uit het laatste 

kwartt van de zestiende eeuw.14' l iet huwelijk uit geldzucht werd, hoe kan het anders, voltrokken 

doorr de duivel 5<)j. " Daar kou geen ^oeds vaii komen. 

Relatieff  nieuw in de zeventiende eeuw was echter de omvang en maatschappelijke 

spreidingg van het verschijnsel om vu hirnxlijkscontracten de inbreng van goederen in de 

huwelijksee staat vast te leggen. De ui t lassen van deze verzakelijking van het huwelijk vonden 

geenn genade in de ogen van zeventiende -eeuwsê moralisten.1'"1 Bij het huwelijk diende namelijk de 

huwelijksgeloftee op basis van wederzijdse affectie centraal te blijven staan. In zijn populair-

didactischee Troii-ringh uit 1637 formukerde |acob Cats zedenlessen op basis van beroemde 

historischee echtparen. E lij wees et op d it deze illustere voorgangers het allen zonder 

huwelijkscontractt hadden kunnen stillen, ( lok f loubraken liet niet na te memoreren dat de 

bruidegomm in Steen's schilderij zeer misnoegd is over liet gedrag van de wederzijdse ouders. "~ De 

thematiekk van genegenheid boven g<ld was ook een dankbaar onderwerp in kluchten. In het 

blijspell  liet huwelijk sütyten van Pieter Beniagie {1685y wordt de hebzuchtige vader in een 

ongunstigg daglicht gesteld.'"1 I li j wil ^ijn dochter voor veel geld aan een rijke huwelijkskandidaat 

uithuwelijkenn en laat het geheel door een notaris beklinken. De kandidaat, feitelijk de knecht van 

dee echte minnaar van de bruid, gaat dim plotseling failliet en de echte minnaar komt als geroepen 

omm de eer van het meisje te redden. Oo t in andere komische spelen zijn het steeds de ouders, en 

mett name de vaders, die een sterke ptenccupit ie met de zakelijke kant van het huwelijk ten toon 

spreiden.1"44 In de huwehjkssatire De /HJIB vermdkelikbeden des borwelyks van f Iieronymus Sweerts uit 

16788 wordt het regelen en ritselen rond huwelijken belachelijk gemaakt. 'Het is hedendaags wel 't 

gebruik,, dat men eerst vraagt, heeft Ac Juffrouw veel Geld?1"" In een van de illustraties uit dit 

werkk zijn mannen, ongetwijfeld vaders of voogden, druk in de weer weegschalen van de 

noodzakelijkee inhoud te voorzien (5 f. 

Cat.. Apeldoorn 1989. Kent. en versint. al l. 1 7a-c 
Hett huwelijk uit vleselijke begeerte wordt gearrangeerd door Eros Het w are huwelijk wordt door Christus 
/elff  ingezegend. 
Westerniannn 1997. Amusements. 105-106: Cat AmsterdamAVashingon 1996. Steen. nr. 32. Zie voorde 
verbeeldingg van de geordende huwehjksv oltrekkwg: de anonieme prent 'Het huwelijkscontract' naar Adriacn 
vann de Vcnne uit Houwehck \ an Jacob Cans en do gravure f.e cantrat du manage uit de serie l.e Mariage a la 
villeville {1633) van de Fransman Abraham Sassc. van wie heiwerk ook in de Republiek bekendheid genoot. 
Vill aa 1967. Basse, afb 5X. Een geschilderde kopie naar Bosse's gravure wordt toegeschreven aan de 
Amsterdamsee schilder Pieter Codde Schattbora'S^énassy. S'otariat. nr. 184 Een foto van het schilderij 
bevindtt zich bij de Stichting tot Bcvordcrmg der Notariële Wetenschap in Amsterdam. 
Hijj  vervolgt zijn beschrijving over de ems lige oude luiden en de notaris op het schilderij als volgt: 'De 
Bruidegomm stont (als ten uitersten hierover misnoegt) in een postuur, even of h\ van spyt stont te 
stampvoeten,, hoed. en trouwtecken tegens den gront geworpen, schouder en handen opgetrokken Hy ziet 
zvnn Bruid op zv aan. als of hy de schuit dair van aan doude wilde wyten. en zig voor haar ontschuldigen: die 
daarr b\ met de Uanen op de wangen bedroeft staat Ie kyken' Cat AmsterdamAYashington 1996. Steen. 205 
Leukerr 1992. 'Last van 't huys'. 1R1 -182 
Idem.Idem. 1X6. 
Idem.Idem. IXI . 
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Voorr een schilder als Jan Steen was de moralistische kritiek op de verzakelijking van het 

huwelijkk koren op zijn molen.'"1 Als geen ander kon hij, met een glimlach, tijdgenoten op hun 

nummerr zetten. De gepreoccupeerde ouders, de ouderwets geklede notaris, de voorbereidingen 

voorr een excessief huwelijksfeest: het zijn smakelijke ingrediënten. De Gelder staat minder 

bekendd om zijn komisch -kritische toonzetting, maar zijn fascinatie voor het thema is niet geheel 

toevallig.. Hij had een zekere belangstelling voor contracten en wettelijke documenten. Zijn broer 

Jann de Gelder, waar hij een hechte band mee had, was advocaat en had gestudeerd in le iden. Met 

zijnn broer trad hij regelmatig op als getuige, voogd en uitvoerder van testamenten.L" 7 Mogelijk 

heeftt De Gelders juridische interesse een rol gespeeld btj de keuze van het onderwerp. De 

nadrukkelijkee belichting van de documenten wijst in die richting. Met dit schilderij lijk t de 

huwelijksee schraapzucht aan het lijstje van algemeen-menselijke ondeugden die in De Gelder's 

werkk aan de orde komen (dronkenschap, ongelijke liefde, overspel) te worden toegevoegd.1'* 

Dee schilderijen van De Gelder en Steen vertellen ons dus meer over de maatschappelijke 

opvattingenn over de verzakelijking van het huwelijk dan over de maatschappelijke beeldvorming 

overr de notariaatsprofessie ui wording. Di t betekent niet dat de rol van de notaris in deze 

schilderijenn onbeduidend is. Hij draagt om te beginnen bij aan de herkenbaarheid van het 

onderwerpp van de voorstelling: het huwelijkscontract. Samen met de oudere man en vrouw 

behoortt lil ) tot de groep figuren die de aandacht op het schrijven en het geschrevene richt. In de 

schilderijenn van Jan Steen versterkt de notaris daarnaast ook de boodschap. Als ergens de 

negatievee connotatie van de benaming 'plettvos' toepasbaar is, dan is het wel op de notaris in het 

schilderijj  van Steen uit het begin van de jaren zeventig. Het is de schilder zelf die ons met een 

grimass aankijkt, terwijl hij met nadruk wijst op het geschreven document (52).lv ) I her zit een man 

vann de letter. Hij is echter niet het mikpunt van kritiek, maar veeleer een dankbaar personage 

voorr persiflage.Ih" Uiteindelijk gaat het in het schilderij van |an Steen en vergelijkbare 

voorstellingenn om het verwerpelijke gedrag van de ouders. De toenmalige beschouwer mocht de 

boodschapp op zichzelf betrekken; een vaker beproefd recept dat ook gangbaar was tn de 

zeventiendee eeuwse kluchtcultuur.'01 Niet de bedneger maar degene die zich laat bedriegen ligt 

onderr vuur. Hij of zij moet tot inzicht komen en het bedrog van anderen leren doorzien. '>: 

Eenzelfdee ratio lag aan de vele zeventiende-ecuwse verhalende voorstellingen van 

advocatenkantorenn ten grondslag. De duimendikke, haast spreekwoordelijke hebzucht van 

advocatenn wordt dankbaar gepersifleerd, maar het is uiteindelijk ook hier de beschouwer die in de 

schijnwerperss komt te staan. In l lef kantoor van de advocaat van Pieter de Bloot uit 1628 zitten een 

advocaatt en zijn medewerkers op een verhoging, terwijl klanten van rijk tot anti m een nj staan te 

wachtenn op hun beurt (53). Aan de wanden hangen en staan de stille getuigen van de 

lM>> Wcstcrrnann 1997, Amusements, 105-107 
];77 Von Moltkc 1994. De Gelder. 4 en 44. 
'^^ Voorbeelden zijn de verbeelding van Lot en zijn dochters (dronkenschap) en Juda en Tamar (ongelijke liefde 

enn overspel). 
" '' Cat. Amsterdam/Washington 1996. Steen, nr 45 

Westermannn 1997. Amusements, 106. Vergelijk hiermee ook de verschillende archaïsch aandoende 
schilderyenn van notariskantoren van ondermeer Jan Wouters/. Stap. waarvan de betekenis overigens niet 
eenvoudigg is te achterhalen. 
Vann Stipnaan 1996. Leugens en vermaak 

'""  Zie hiervoor ook de combinatie van pragmatiek en waak/aamheid met betrekking tot economische 
activiteitenn in Roemer Visscher's Smnepoppen uit 1614. Hij toont begrip voor degenen die economische 
kansenn aangnjpen 'alst sonder lieghen gheschieden mag', maar heeft tegelijkertijd kritiek op een ieder die erin 
tuint.. Schol/ 1990. 'Economische sector'. 23. 



advocatenpraktijk:: boeken, processtukken, archiefbescheiden. Op het bureau is een plakkaat 

bevestigdd met een waarschuwende tekst: 'die wil rechten om een koe die brengter er noch een 

toe'.. Het is een verwijzing naar de dikke boterham die advocaten aan andersmans leed 

verdienden,, maar tegelijkertijd een vermaning aan het toenmalige publiek. Want, zoals het motto 

bijj  de afbeelding van de advocaat in Hef Menselyk Bedryf van Jan en Casper Luyken uit 1694 luidt: 

' l iett Stof. en Slvck der Aard. l,n is den Twist niet waard'.1" Als de ware Christen nu maar deed 

watt hem was onderwezen, dan zou de rechtsgeleerdheid tot een noodzakelijk minimum kunnen 

wordenn beperkt.1"4 Hen eeuw eerder werd 111 de eerder gememoreerde serie gravures l Jtis Abnsus 

vann F lendnck Cïoltzius een gravure opgenomen waarin het voeren van processen om eigenbaat 

aann de kaak werd gesteld (54).'"> De procesgang (IJS) heeft de gedaante van een wolf met poten 

inn de vorm van de houten schroeven van een pers aangenomen, f li j loopt hand ui hand met 

OpinioOpinio (verkeerde mening) en 'Yestamenlia (een vrouw met een doodshoofd en een gezegelde akte 

opp haar voorhoofd) achter Cupido caecns (Blinde Begeerte aan. Bij deze laatstgenoemde is een 

geldzakk voor de ogen gezakt, zodat hij niets meer kan zien. Achteraan lopen Men ff/ (Mijn ; en 

DuimDuim 'Dijn.. De moraal van het verhaal is, zo bhjkt uit de vervolggravures, dat processen uit 

eigenbaatt alleen maar geld en slapeloze nachten kosten. Men kan er maar beter vanaf zien. 

Uiteindelijkk is de mens alleen gebaat bij eerlijkheid. In Casper Luykens's prent van de 

notans,, die door Chnstoph Weigel in een met vrome teksten omlijste beroepenserie uit 1698 

werdd gebruikt, is dit dan ook het centrale onderwerp (55).'r'" Dne burgerlijk geklede heren zijn in 

eenn opvallend handenspel verwikkeld. De figuur in het midden kijkt ons aan en wijst op een 

geslotenn deur aan zijn linkerzijde. In zijn andere hand houdt hij enig papierwerk. Ken tweede 

figuurr kijkt en wijst naar de grond. De achterste man maakt een uitnodigend gebaar alsof hij ons 

uitnodigtt binnen te treden. Op het eerste gezicht lijk t het alsof de heren wijzen op de 

gegarandeerdee vertrouwelijkheid die hun beroep eigen is.1"7 Uw geheimen zijn bij ons, achter 

geslotenn deur, in goede handen. De prent is echter voorzien van het motto 'Kein falches Mein, 

kann daurhafft sevn'. De toelichtende tekst wijst op het njke erfgoed waar de gelovige op hoopt en 

waarbijj  het aardse erfgoed, tijdelijk van aard, in het niet valt. Het handenspel van de heren knjgt 

zoo dus betekenis. Achter de deur ligt. na het overlijden, het njke erfgoed. De aardse erfenis, waar 

eenn ieder zich in aanwezigheid van de notaris zo druk om maakt, blijf t voor de drempel liggen. 

Dee mens heeft daar uiteindelijk niks aan. Geheel in deze lij n ligt ook Coomhert 's advies aan een 

onbekendd heer W * Deze vroeg hem hoe hij kon voorkomen dat zijn erfgenamen later processen 

overr zijn testament zouden gaan voeren. f li) adviseerde hem in het geheel geen testament te 

maken,, maar nog tijdens zijn leven het geld weg te schenken. F Iet geld behoorde hem immers 

dann nog toe. Of de goede man het advies heeft opgevolgd is niet bekend, maar zowel zijn vraag 

alss Coomhert 's advies illustreren dat notarieel vastgelegde testamenten tot heel wat geharrewar 

kondenn leiden. 

111 Zie voor een bespreking van Het Menselyk BeJryj'ook de paragraaf Prenten in serie uit hoofdstuk 5. 
'44 De volledige tekst luidt: 'Wierd Jcsus Christus recht ge Ecrd./ Van die hem met de mond beleidcn./ En 

welbetrachtt het geen Hij leerd./ Van laaten. derven, ende mijden,/ Naa Willekeur \ an 't hoogste Recht./ De 
Rechtsgeleerdheidd had 'et slecht' 

! ' ;; Veldman 1991. Wereld. 24-25. IllustratedBarisch. dl. 3. 160m. 
''' Zie hiervoor ook de paragraaf Prenten in serie uit hoofdstuk 5. 
"77 Bij de Stichting lot Be\ordering der Notariële Wetenschap in Amsterdam bevindt zich een kopie van 

de/elfdee afbeelding, maar dan in spiegelbeeld en met de nodige aanpassingen De afbeelding is ongedateerd, 
maarr waarschijnlijk \an latere datum. Het bevat een begeleidende tekst die juist wel wijst op de/e 
vertrouwelijkheidd 'Een man van vertrouwen, van Plighten van Wet, In doen en in lacten. stcets scer 
nauwgeseth;; Van duijsent geheijmen \erclapt hij »cen woort. Soo is de Notaris, die is. soo als't hoort' 

;'""  Bonger/Geldcrblom 1985. Weet of rust. 1 13-114. Veldman 1990. Wereld. 25. 
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Terwijll  zeventiende-eeuwse notarissen zich in hun beroepsportretten een glansrol toeéigenden, is 
hunn rol m de genre- en verhalende kunst dus bescheidener van aard. Met uitzondering van enkele 
afbeeldingenn die de integriteit van het handelen van de notaris zelf tot onderwerp hebben1''', is bij 
dee meeste voorstellingen waarin notarissen figureren de zeventiende eeuwse beschouwer de 
eigenlijkee hoofdrolspeler. De notaris speelt een bijrol. Weliswaar is het een bijrol met enige 
bijsmaak,, maar deze heeft de opgang van de notarisprofessie en de visuele neerslag hiervan in 
zelfbewustee beroepsportretten geenszins gehinderd. Het zijn deze uitingen van individuele 
beroepsidentiteitt die bij de verbeelding van het notarisberoep in de vroegmoderne schilder- en 
prentkunstt de toon zetten. De maatschappelijke beeldvorming over het notanaat en haar 
beoefenaarss komt op de tweede plaats. Dit vormt een cruciaal verschil met de verbeelding van 
eenn andere professie in wording: het predtkantschap. Hierin spelen het zelfbeeld van predikanten 
enn de maatschappelijke beeldvorming over predikanten een interactief spel met elkaar. Meer dan 
bijj  het notanaat ging het bij het predikantschap om een gevoelige publieke functie. In de religieus 
woeligee jaren van de Opstand kreeg de verbeelding hiervan al gauw een maatschappelijk-
confessioneell  tintje, dat de individueel geportretteerde oversteeg. 

''''' Zie hiervoor bijvoorbeeld de afb 42 en 43 uit de paragraaf Publieke zaken in dit hoofdstuk. 
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