
/ \ ~^ÏW V KWDER \ 
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korenmolen werd', Van Stad en Graafschap 
Leerdam, VI, nr. 4. 
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15. ARA, Not. Arch, na 1842, nr. 110, akte 5945. 
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230, 398, 738, 762, 947, 1392, 1393, 1397. 
17. De Leerdammer, 11 juli 1894. 
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nog levende bejaarde Lexmonders dan 
ook categorisch wordt ontkend. 

De laatste eigenaar van de molenstomp 
was F. de Jong, die de al een tijdje leeg
staande stomp en een kleine berging in 
1941 kocht en er in 1943 zijn intrek nam. 
Toen eind jaren '60 de rijksweg A27 werd 
aangelegd, moest dit woonhuis (waarin 
toen twee gezinnen woonden) daarvoor 
plaats maken. Ter plaatse van de voorma
lige molenstomp in de polder Kraayendaal 
loopt nu de rijksweg A27. Alleen de gevel
steen uit de molen, die onder de dikke 
pleisterlaag weer tevoorschijn kwam, is 
behouden. Ze is opgenomen in het stenen 
talud van het viaduct over de 
Heicopperweg, en het viaduct heeft de 
toepasselijke naam Korenmolenviaduct 
gekregen. 

W. van Zijderveld 

Noten 

1. Oud Archief Lexmond, diverse statistieken, 
niet gerubriceerd. 

2. H.W. Lintsen, 'Ons dagelijks brood of het 
brood en de dood', De Ingenieur, nr. 12 (dec. 
1989). 

3. A.C. Enkelaar, 'Molens te Vianen', In het land 
van Brederode, XXII (1987). 

'De notaris als noot daer is?'* 

Het beeld van de notaris in de samen
leving 

Vaak kan men de plaats die een beroeps
beoefenaar in de maatschappij inneemt, 
zeker als het om het verleden gaat, bepa
len door na te gaan hoe hij wordt beschre
ven door zijn tijdgenoten. Illustratief voor 
de positie van het notariaat in de samen
leving is het volgende citaat uit de vader
landse literatuur: 
'De notaris, jichtig waarschijnlijk, liep met 
houterige stappen van zijn korte beentjes, 
die hij onder het lopen bijna niet boog, 
naar een stoel en ging zitten. Zijn wang-
zakken waren nog geduchter dan de eer
ste keer dat Paulina hem had gezien, of 
hij alle problemen die nu aan de orde 
moesten worden gesteld, erin verzameld 
had. Zijn kleine mondje werd bijna dicht-
gedrukt tussen de twee dikten, maar hij 
sprak toch heel verstaanbaar'. 
Komt dit fragment uit de vorige eeuw? 
Niets is minder waar. Zo beschrijft F.W. 
Hermans de notaris in zijn laatste roman 
Au Pair. Hierin geeft Hermans een weinig 
flatteuze schildering van deze notaris, 
Corde genaamd, die in zijn studeerkamer 
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vol ongelezen prachtbanden onduidelijke 
werkzaamheden verricht. 
De scenarioschrijver Wim T. Schippers 
komt in zijn onlangs door de VPRO op de 
televisie uitgezonden serie Wij zijn weer 
thuis evenmin tot een moderne voorstel
ling van het notariaat. In bijna iedere afle
vering valt notaris Henk Borne de rijke 
weduwe lastig met zijn vele onverwachte 
bezoeken en ongevraagde adviezen van 
financiële en andere aard. 
Is het niet vreemd dat hedendaagse 
schrijvers kennelijk bij voorkeur een 19e 
eeuws stereotype van de notaris hante
ren? In dit artikel wil ik proberen een 
andere kijk te geven op de historie en in 
het bijzonder op de plaats van de notaris 
in Nederland. Ik wil hier trachten de ach
tergronden enigszins toe te lichten door 
ajjgroorct aan to qgwon \\ig\ ç\Q invloed is 

geweest van de notaris op de cultuur en 
vervolgens hoe kunstenaars op hun beurt 
het notariële bedrijf hebben afgebeeld. 
Voorzover mogelijk zal ik daarbij Vianen 
en haar geschiedenis betrekken. 

Notaris publycq. Tekening van Victor de 
Stuers, 1886. 

Invloed van het notariaat op de cultuur 

Teneinde te schetsen hoe de notaris de 
cultuur beïnvloed heeft, moeten wij ver 
terug naar een wereld waarin de meeste 

mensen nog analfabeten waren. 
Vanzelfsprekend waren in dit land van 
blinden de weinige intellectuelen koning. 
En de notaris was één van hen. Vaak was 
in de begintijd van het notariaat, in het 
Italië van de middeleeuwen, de functie 
van notaris gecombineerd met die van 
keizerlijk kanselier, griffier of secretaris . 
De notaris behoorde tot die kleine groep 
van geletterden, die misschien nog het 
predicaat homo universalis verdiende. 
Nooit was de band van het notariaat met 
de letteren en kunsten sterker dan in die 
dagen. Hierbij speelde vooral de ars dic-
tandieen belangrijke rol. Deze ars dictan-
di, een ingewikkeld samenstel van vorm
gevende en inhoudelijke schrijfvoorschrif-
ten, werd aan de Italiaanse universiteiten 
van de twaalfde tot de veertiende eeuw 
onderwezen als onderdeel van zowel juri
dische als literaire scholing. Haar grootste 
betekenis verwierf de ars dictandi doordat 
zij de rechtswetenschap ging beïnvloe
den. Het gevolg was een sterke verwe
venheid tussen de schone letteren, de 
welsprekendheid en de rechtsbeoefening . 
In die tijd waren vele beroemde notarissen 
dan ook grote literatoren, zoals bijvoor
beeld lacopone da Todi, een der bekend
ste mystici uit de dertiende eeuw, en 
Jacopo da Lentini, van wie wordt gezegd 
dat hij de uitvinder van het sonnet is . 
In Nederland, zij het drie eeuwen later, 
was Dirk Volckertszoon Coornhert naast 
notaris in Haarlem en secretaris der 
Staten van Holland ook een bekend dich
ter en prozaschrijver. Zijn roemruchte 
loopbaan was echter in Vianen begonnen. 
Vanaf 1541 was Coornhert op het slot 
Batenstein 'conchierge en toesiender'. 
Een baantje dat hij ongetwijfeld te danken 
had aan Anna Symonsdochter, de zuster 
van zijn vrouw Neeltje. Anna was een van 
de bijzitten van Reinoud III van 
Brederode. De ouders van Coornhert 
waren dermate ontstemd over de onwetti
ge relatie van Anna Symonsdochter met 
Reinoud, dat zij bij testament hadden 
bepaald hun zoon te zullen onterven inge
val van een huwelijk met Neeltje. Toen 
Coornhert desondanks met Neeltje 
Symonsdochter trouwde, was hij gedwon
gen in zijn eigen middelen te voorzien en 
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Dirck Volkertsz. Coornhert, hofmeester van 
Reinoud III van Brederode op Batestein, later 
notaris te Haarlem. Gravure van Hendrik 
Golzius 

op Batenstein te gaan werken . 
Coornhert bleef zijn leven lang contact 
houden met de Brederodes en Vianen, 
ook na zijn vertrek naar Haarlem, waar hij 
na enige jaren in 1561 door de stadsrege
ring tot notaris werd benoemd . 
Veel is nog schimmig op het gebied van 
de notariële cultuurgeschiedenis. Om een 
van de lacunes op te vullen heeft wijlen 
prof. A. Pitlo in een rede in Athene in 1971 
historici opgeroepen een onderzoek te 
verrichten naar het notariaat aan de wieg 
van de typografische kunst . Hij zag het 
notariaat als de bakermat van vele cultu
rele uitingen, waaronder hij graag de 
boekdrukkunst rekende. Daartoe schetste 
hij een romantisch beeld van notarissen/-
drukkers, die halverwege de vijftiende 
eeuw vanuit Duitsland, op de vlucht voor 
oproerkraaiers, in zuidelijke richting de 
Alpen overtrokken met het geheim van de 
boekdrukkunst in hun ransel. Tot nog toe 
is er echter geen gevolg gegeven aan zijn 
verzoek. Ik ben op speurtocht gegaan in 
de geschiedenis van Vianen. En de erva
ring was boeiend, alhoewel - afgezien van 
het zojuist opgemerkte over Coornhert -

weinig notarieel . Wel stuitte ik op een fas
cinerend fenomeen. In de zestiende eeuw 
zochten drukkers, overal elders aan ban
den gelegd door de strenge plakkaten van 
Margaretha van Parma, hier hun toe
vlucht. Zelfs Plantijn uit Antwerpen instal
leerde in die tijd in het geheim een druk
pers in Vianen. Hendrik van Brederode, 
die als hoofd van het Verbond der Edelen 
streed tegen de macht van Spanje, stond 
hun immers, onder bescherming van zijn 
pseudo-souvereiniteit, vrijheid van druk
pers toe . Maar helaas trof ik geen enkele 
notaris achter de persen aan. 
Vanzelfsprekend heeft het notariaat recht
streeks invloed gehad op de juridische 
ontwikkeling in Nederland. Een eerste 
aanzet daartoe vormden de vele handlei
dingen voor de notaris, die in de zeven
tiende en achttiende eeuw voor het eerst 
in de landstaal verschenen, kortweg 

VERHANDELINGE 
"IT O V E R H E T 

NOTARIS-AMPT 
O F T E 

KORTEN I N H O U D T 
Van al het fakelykfte dat toe de wetenfehap van 

het Notariaat vcreyfl: werdt. 

Benevens een kort en bondig 

E X A M 'E N 5 
Seer dienflig voor al!t die geeneu die fig tot het 

Notaris- Amp dtßimeren. 

By een geftelt door' 

P . F , R E G T S G E L E E R D E . 

T ' UTRECHT, 
By J O H A N N E S E V E L 

Boekverkoopcr op d' Oiidegragt. 1740. 

Verhandelinge over het Notaris-ampt. Hand
boekje samengesteld door P.F., mogelijk 
P. Forquade, notaris te Vianen (1738-1742). 
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Notarisboeken genoemd . 
Deze publicaties, meestal geschreven 
door notarissen, behandelden alles wat de 
notaris diende te weten, oftewel gaven 
een Verhandeling over het Notaris-ampt, 
of korte inhoud van al het zaaklijke dat tot 
de wetenschap van het Notariaat ver-
eischt wordt, zoals de grootse titel luidt 
van het nietige notarisboekje van 52 pagi
na's geschreven onder pseudoniem van 
P.F. Regtsgeleerde'. Dit boekje heeft veel 
pennen in beweging gezet. Lybreghts, 
een der groten onder de notarisschrijvers, 
is in een ellenlang betoog fel van leer 
getrokken tegen het werkje van P.F. 
Regtsgeleerde. Hij toonde aan dat de hele 
publicatie op plagiaat berust en dat het 
waarschijnlijk om een oud dictaatje gaat. 
Pitlo vroeg zich in zijn Zeventiende en 
achttiende eeuwsohe notarisboeken af of 
zich achterde initialen P.F. eventueel 
notaris P. Forcade verschuilt, die te 
Vianen resideerde van 1738 tot 1742 . 
Dit vermoeden is echter nooit bevestigd. 

De notaris in de kunst 

Hoe de daadwerkelijke bijdrage van de 
notaris aan de cultuur dan ook geweest 
moge zijn, feit is dat van hun kant kunste
naars de notaris gingen afbeelden . Al in 
de middeleeuwse miniaturen van bijvoor
beeld de Saksenspiegel en het manu
script waarin het Hamburgse stadsrecht 
werd opgetekend, ziet men afbeeldingen 
van het opmaken van een testament en 
de verdeling van een boedel. Op de vijf
tiende en zestiende eeuwse houtsnedes, 
die de eerste rechtsboeken illustreren, 
zien wij de notaris aan het werk in zijn 
kantoor of een testament opmakend aan 
een ziekbed. Later, in de zeventiende 
eeuw, stortte de beeldende kunst zich in 
het algemeen op de uitbeelding van de 
mens en zijn wereld. 
Bekend is het boek van Jan Luyken 
Spiegel van 't menselyk bedryf (1694), 
waarin talloze beroepen bezongen en ver
beeld worden. In dat kader gingen schil
ders, etsers en tekenaars dus ook aan
dacht besteden aan de notariële taken. 
Hun belangstelling gold, en geldt nog 
steeds, voornamelijk de meest tot de ver-

Notarius Publicus. Voorstelling van een notaris
kantoor. Frontspice van praktijkboekje voor de 
notaris door Simon van Leeuwen, 1665. 

beelding sprekende notariële taken, zoals 
het testament en de akte van huwelijkse 
voorwaarden, maar ook het opmaken van 
proces verbaal bij een openbare verko
ping of een loterij. Toch moet ik meteen 
hierbij aantekenen dat de notaris vrijwel 
nooit een hoofdrol in een meesterwerk 
kreeg toebedeeld en dat ook het karikatur
ale zelden werd geschuwd. De beide 
andere klassieke juristen, de rechter en 
de advocaat, trekken veel meer de aan
dacht dan de notaris. 
In de literatuur, in theaterstukken, romans 
en verzen, is de verschijning van de nota
ris dan ook sporadisch en zijn rol veelal 
onbetekenend . Bij drama en romantiek 
denkt men inderdaad niet in eerste instan
tie aan de notaris. Toch vormen de franse 
negentiende eeuwse romans van bijvoor-
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beeld Zola, Flaubert en vooral Balzac 
hierop een uitzondering. Deze romans 
handelen immers over de bourgeoisie, en 
daartoe behoorde ook de notaris. 
Honoré de Balzac schreef herhaaldelijk 
over het notariaat, maar hij had dan ook 
een notarieel verleden . Als twintigjarige 
voltooide hij zijn rechtenstudie. Daarna 
begon hij als aankomend klerk een kort
stondige loopbaan in het notariaat. 
Voornamelijk om tegemoet te komen aan 
de dringende wens van zijn ouders, die 
met deze beroepskeuze de losbandigheid 
van hun zoon in toom dachten te houden. 
Tijdens zijn stage op het notariskantoor 
van maître de Merville probeerde Balzac 
zich uit alle macht aan het keurslijf te ont
trekken, zozeer, dat hij het hele kantoor 
op stelten zette en daarom op een drukke 
dag een briefje thuisbezorgd kreeg met de 
mededeling: Monsieur Balzac est prié de 
ne pas venir aujourd'hui à l'étude, il y a 
beaucoup d'ouvrage . 
Dit was hem waarschijnlijk te veel en niet 
lang daarna keerde Balzac het notariaat 
de rug toe. Hij trok zich terug op een ijs
koude zolder om zich te wijden aan zijn 
grote hartstocht: schrijven. Vele van zijn 
romans getuigen van zijn ervaringen in 
het notariaat, zoals onder meer La comé 

die humaine, Le cousin Pons, La femme 
de trente ans en vooral Le contract de 
marriage. 
In de muziek, in opera's en operettes, van 
componisten als Mozart, Paisiello, Berlioz, 
Offenbach, Johann Strauss, Lehar, 
Puccini en Richard Strauss, treedt de 
notaris geregeld op . Maar ook op dit 
toneel is voor hem zelden meer dan een 
wat komische bijrol weggelegd. Vooral uit 
het feit dat de notaris in de opera regel
matig een stomme rol heeft, blijkt dat hij 
vaak meer een figuur is dan een karakter. 
Ik noem als voorbeelden hiervan De 
Barbier van Sevilla van Rossini, Het lief
deselixer van Donizetti en De slaapwan
delaarster van Bellini. Zijn veelal naam
loos optreden wordt ook meestal ingeluid 
met de kreet: Ecco il notaro. 

Samenvattend kan men stellen dat de 
notaris wel degelijk invloed heeft gehad 
op de juridische ontwikkeling in 
Nederland. Van een daadwerkelijke bij
drage van de notaris aan de Nederlandse 
kunst en cultuur kan echter nauwelijks 
gesproken worden. De notaris is nooit een 
hoofdfiguur, hoogstens een randfiguur. 

E.M. van der Marck 

Bijlage. Notarissen te Vianen 

[1626] 
[1651,1659,1668-?] 
[1655] 
1692- 1714 
1722- ? 
1724- 1725 

Rudolph van Zuylen van Natewisch 
Joost Jonas 
Johan van Oostroom 
J. d'Oirschot van den Brouck 
Th. van Aken 
J. d'Oirschot van den Brouck Jr. 

Eerste Standplaats 
1738- 1785 
1785- 1827 
1828- 1867 
1868- 1881 
1882-1915 
1915- 1951 
1951 - 1973 
1973-

Mr E. van Diermen 
W. Pernis 
G.H. Broekman 
W.C.G.G. Broekman 
L.A. Baron van Ittersum 
J.C. Koedam 
B.R. Goldhoorn 
F.J. Bonk* 

Tweede Standplaats 
1696- 1724 
1724- 1731 

N. Tucker 
J. de Wildemans 
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Tweede Standplaats (vervolg) 
1732- 1735 
1736- 1764 
1765-1772 
1772- 1806 
1806-1822 
1822- 1851 
1852- 1887 
1887- 1912 
1912-1934 
1934- 1952 
1952- 1977 
1978-

Derde Standplaats 
1738- 1742 
1748- 1756 
1756- 1761 
1762- 1807 
1807- 1845 

Adriaan van der Straaten 
G.J. Hammius 
H.D. Hammius 
F.A. van Hall 
D. van der Tou 
F. van den Berg Pzn. 
A. de Wall Janssen 
B.A. van Houten 
J.B. van Houten 
W.H. Cambiervan Nooten 
J. Stolk 
J.H.A. Tromp* 

Mr P. Forcade 
J. Boerman 
W. van Rhijn 
R. Ockerse 
E.J. Mecima 

Vierde Standplaats 
1738- 1739 P. Ploos van Amstel 

Vijfde Standplaats 
1989- P.J.M. Esser* 

Notarissen in funktie 

Noten 

* Bewerkte tekst van de rede die mevr. mr. E.M. 
van der Marck, conservator van de Stichting 
tot bevordering der Notariële Wetenschap, 
heeft uitgesproken bij de opening van de 
expositie "De notaris als noot daer is?" in het 
Stedelijk Museum te Vianen op 19 februari 
1990 t.g.v. de vestiging van de 1000ste nota
riële standplaats. 
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Vianen toen en nu 

In deze vijfde aflevering van onze vergelij
kende terugblik op het Vianen van 100 
jaar geleden werpen we opnieuw een blik 
op een stukje Voorstraat, deze keer vanaf 
het stadhuis tot aan de Keizerstraat. De 
hedendaagse foto toont het wat rommeli
ge beeld van de herinrichting van de 
Voorstraat. Kijken we echter naar de 
gevels, dan moeten we constateren dat 
er, op een klein stukje na, eigenlijk niet 
veel veranderd is. 
We beginnen bij het stadhuis. Op de oude 
foto is nog goed de verhoogde stoep te 
zien, die nu in het plaveisel is verzonken. 
Daarnaast is nog net zichtbaar het 
gebouw van de Vijfheerenlanden, waar de 
krant van die naam werd gedrukt. Later 
kreeg het de bestemming van politiebu
reau, totdat het door de gemeente werd 
aangekocht. In de periode 1956-1957 
onderging het een grondige restauratie 
om ten slotte in 1984 te worden afgebro
ken en vervangen door de nog steeds 
omstreden doorkijk of inkijk als afschei
ding tussen het oude middeleeuwse 
gebouw en de rest van het gemeentehuis. 
Naast de Vijfheerenlanden bevond zich 
het huis van Ewout Costerus van 
Waarder, van beroep broodbakker. Na 
diens vertrek naar Vreeswijk in 1915 
bakte hier Gijsbertus Castein nog vele 
jaren brood, opgevolgd door Den Besten. 
Daarna kwam ook dit pand in het bezit 
van de gemeente. 

Het pand daarnaast, ook nu nog goed te 
herkennen aan de mooie uitstalkast, her
bergde eveneens een bakker, nl. Nicolaas 
van Asch, die in 1887 uit Tiel naar Vianen 
was verhuisd. Zijn zoon nam de goedlo
pende zaak over, maar vestigde er later 
een levensmiddelenzaak. Ook dit pand is 
nu in het bezit van de gemeente. Er is o.a. 
de bevolkingsregistratie in gevestigd. 
Het pand met de zwart geschilderde 
onderpui is al heel lang in het bezit van de 
familie Van Eiteren. Rond 1890 werd het 
bewoond door Philippus van Eiteren, 
geboren in 1835 te Vianen, die er een 
geschenkenwinkel dreef. Nog steeds 
wonen er Van Elterens in dit pand; in de 
winkel op de begane grond is momenteel 
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