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17E - EEUWS  SCHILDER I J  A ANWINST  VOOR  MUSEUM FLEH ITE

Een thuiswerkende notaris

door ALBERT BOERSMA

Van de Amersfoortse schilder Thomas Jansz. van Veenen-

daell zijn slechts vier werken bekend, allemaal portretten.

Drie daarvan zijn in het bezit van particulieren. Het vier-

de portret heb ik na een jarenlange speuractie weten te

traceren op Corfu. In 2011 heeft de Oudheidkundige Ver-

eniging Flehite het portret weten te verwerven met be-

hulp van het Van Hoorn-Kosterfonds en mede dankzij de

inzet van de Amersfoortse notaris Aart Veldhuizen. Een

lacune in de collectie ‘Amersfoortse School 17e eeuw’ is

hiermee opgevuld. Bijzonder is dat het om een Amers-

foortse regent gaat die zich thuis in zijn functie als nota-

ris heeft laten portretteren. 

BLIK IN DE WERKKAMER
Op het schilderij zien we een notaris voor een kast. Zijn

haardracht is halflang en een dun snorretje siert zijn bo-

venlip. Hij is gekleed in een Japonse rok. Dat is een com-

fortabel (huis)gewaad waarin ook bezoek kon worden

ontvangen. Linksboven hem is een wapenschild afgebeeld

met zes rode Franse lelies op een grijs veld en in het mid-

den een hoorn aan een rood lint. De kast op de achter-

grond is een zogenoemde notarisloketkast. Deze heeft

een groot aantal smalle vakjes waarin akten worden be-

waard. Enkele akten zijn voorzien van grote zegels, teke-

nen bij uitstek van betrouwbaarheid. Een zegel waarborg-

de immers de echtheid van een document en was daar-

mee het handelsmerk van onder meer de notaris. Boven-

op de kast ligt een opgeslagen boek met protocollen uit

de Kleyne Rolle (geschillen met een boete tot 25 gulden),

waarin civiele rechtspraak werd opgeschreven. In zijn rech-

terhand heeft de man een ganzenveer. Rechts van zijn

linkerhand zijn de contouren van een inktpot zichtbaar.

In zijn linkerhand heeft hij een document met daarop de

volgende tekst: Eij / & / Gerritz / Ged~e / geren. Vol-

gens Dick van Wageningen van Archief Eemland zou dit

kunnen duiden op:  Eij= afkorting van Eijser/ &= ende /

Ged~e= Gedaagde /geren= niet duidelijk, kan gerenom-

meerd betekenen. De notaris kijkt even op van zijn werk. 

Het 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. 

WILLEM VAN HOORN
De afgebeelde notaris is ten onrechte geïdentificeerd als

Gijsbrecht van Schaick uit Budel. Het familiewapen van de

Amersfoortse familie van Schayck is weliswaar gelijk aan

het op het schilderij afgebeelde wapenschild, maar in het

derde kwart van de 17e eeuw was er in Amersfoort geen

notaris met die naam actief. Een (familie)relatie met een

notaris in Budel is evenmin aangetoond. Ook de Amers-

foortse familie Van Dashorst, die hetzelfde wapen voer-

de als de familie van Schayck, kent geen notaris met die

naam die in die tijd actief was in Amersfoort.

Wie is deze notaris dan wel? Waarschijnlijk is het een por-

tret van Willem van Hoorn, zoon van de gegoede burger

Jacob van Hoorn (lid van de raad, schepen, weesmeester

en regent van de  Onze-Lieve-Vrouwekapel en Armen de

Poth). Willem van Hoorn was vermoedelijk gedoopt op 21

juli 1618 in Amersfoort en was vanaf 1654 ‘eerste clerc

ter secretari’ in Amersfoort. In 1673 verdiende hij daar-

mee 130 gulden per jaar. Van Hoorn was ook zwager van

de Amersfoortse schilder Matthias Withoos, die in 1653

trouwde met Wendelina van Hoorn. 

Diverse families, zoals Van Schayck en Van Dashorst,

voerden het wapen met de hoorn en de Franse lelies. Ver-

moedelijk was het ook het familiewapen van de familie

Van Hoorn. Het was namelijk niet ongebruikelijk dat ge-

goede families een sprekend wapen als familiewapen

aannamen. Een sprekend wapen heeft een afbeelding die

verwijst naar de naam van de drager. Vandaar de hoorn

in het wapen. 

Museum Flehite is een aanwinst rijker. De Oudheidkundige Vereniging
Flehite wist een voor Amersfoort uniek schilderij van Thomas Jansz. 
van Veenendaell aan te kopen. Albert Boersma legt uit waarom dit 
17e-eeuwse werk zo bijzonder is.

Handtekening van

Willem van Hoorn.



     

Het schilderij 

vóór restauratie 

(foto: Ep de Ruiter,

Museum Flehite).
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THUISWERKER
Aangezien Van Hoorn zijn Japonse rok draagt is het aan

te nemen dat hij zich thuis heeft laten afbeelden. Het

kwam vaker voor dat ambtenaren werk mee naar huis

namen. Dit vermoeden wordt verder ondersteund door

de volgende opvallende gebeurtenis. Uit een notitie van

burgemeester van Hendrik van Schayck in het resolutie-

boek van 1678  blijkt dat een aantal boeken, charters en

papieren van het stadsbestuur uit het water gevist waren.

Ze waren afkomstig uit het huis van de in 1677 overle-

den Van Hoorn. Diens weduwe Petronella van Ommeren

verklaarde dat dit niet het gevolg was van kwade trouw,

maar dat de stukken waarschijnlijk weggegooid waren

bij het schoonmaken door ‘onnozelheid’. Dat betekende

toen ‘onkunde’ en om die reden is ze door het stadsbe-

stuur hiervoor vrijgesproken. �
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U
NOTARIS
Tijdens de Republiek was er geen sprake van een benoe-

ming tot notaris, maar van een vergunning om het nota-

riaat uit te oefenen. Die werd verleend door de Staten

van Utrecht. De aspirant-notaris wendde zich in een ver-

zoekschrift tot hen of hun gedeputeerden om toelating.

Op het verkrijgen van de acte van creatie volgde het exa-

men en de admissie door het Hof van Utrecht. Voor de uit-

oefening van het notarisambt waren dus nodig een akte

van creatie en een akte van admissie. Willem van Hoorn

deed zijn verzoek tot creatie op 19 juni 1668; de eed

legde hij af op 3 december. 

Uit het testament dat zijn weduwe in 1688 liet opmaken,

blijkt dat Willem in het leven zowel ‘mede-notaris’ is ge-

weest als ‘bedient hebbende ’t secretarisampt deser stadt’. 

THOMAS JANSZ. VAN VEENENDAELL
De schilder (wiens naam ook wel met één ‘l’ wordt ge-

schreven) werd geboren omstreeks 1630. Hij was de eni-

ge zoon van Jan Remmertszoon en Aelbertge Jacobs-

dochter. Remmertszoon kwam naar Amersfoort om daar

als kleermaker de kost te verdienen. Daarnaast was hij

‘tapper’. Zijn drukbezochte tapperij bevond zich in het

voorhuis van zijn woning in de Valkestraat. Zoon Thomas

bleek al jong een verdienstelijk tekenaar en werd door

zijn ouders in de leer gedaan bij een meesterschilder. Wie

dat was, valt niet meer te achterhalen. Wat wél bekend

is: één van Van Veenendaells latere leerlingen was Jasper

(beter bekend als Caspar) van Wittel, die in Italië beroemd

werd met zijn stadsgezichten. Van Veenendaell werd in

1647 opgenomen in het Sint-Lucasgilde, samen met on-

der anderen Matthias Withoos. Thomas zou het schop-

pen tot gildemeester in 1667. In 1655 trouwde hij met

Suzanne Packou in Soest. Tijdens de Franse bezetting

van Amersfoort (1672-1673) kreeg Thomas opdracht van

het stadsbestuur om enkele schilderijtjes te vervaardigen

voor gouverneur Murat, die zijn intrek had genomen in

een huis aan de Zuidsingel. Hij kreeg er zeventien gulden

voor. Van Veenendaell overleed na 1673. Het precieze

sterfjaar is niet bekend. 

Achter op het spieraam van het schilderij is een eti-

ket Collectie Goudstikker bevestigd. Dat sluit aan

bij een vermelding in het zogenoemde zwarte boek-

je, de inventaris van schilderijen die de Joodse kunst-

handelaar Jacques Goudstikker op zijn vlucht voor

de Duitsers in mei 1940 bij zich droeg.

Het overgrote deel van deze schilderijen werd op

13 juli 1940 verkocht aan Reichsmarschall Hermann

Göring en een klein deel aan de in Nederland woon-

achtige Duitse zakenman Alois Miedl.

Goudstikker kocht het schilderij van Van Veenen-

daell bij kunsthandel Paul Bottenwieser in Berlijn

voor 100 gulden. Dit blijkt uit het zwarte boekje

(zie foto links) waarin als inkoopprijs g.s.s. staat ver-

meld. De geheime inkoopformule was Got[t] helf

uns, waarbij elke letter een cijfer vertegenwoordigt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

G O T H E L F U N S

Zoals te zien op de afbeelding van het zwarte boek-

je dacht Goudstikker dat het ging om een portret ge-

schilderd door Adriaen van de Velde. 

In 1945 werd dit schilderij met enkele andere wer-

ken ‘gewoon’ aan de weduwe Goudstikker terug-

gegeven. Niet lang daarna verkocht zij het schilde-

rij op een veiling. Deze informatie was bij de advo-

caat van de erven Goudstikker bekend. Dat bete-

kende dat de erven het schilderij niet zouden gaan

claimen en dat de weg vrij was voor verwerving

door de Oudheidkundige Vereniging Flehite. 
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