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In nomine Dei 

Langer dan welke oorkondenschrijver ook heeft de notaris vastgehouden aan 
de aanroepingsformule in het begin van zijn instrument. Ook toen het zwaar
tepunt van zijn werk verschoof naar de minuut, heeft hij soms getracht die ge
woonte voort te zetten aan het begin van zijn protokol. Gesteund door de in 
de openingszin vervatte wens volbracht hij zijn taak en beëindigde die met 
een zucht van verlichting, onder woorden gebracht in een kernachtige slotzin. 
Dit archaïsch gebruik past bij het beeld, dat wij van de notaris hebben, maar 
het is onvolledig. Achter het ouderwetse aan vormen gebonden taalgebruik 
behoeft geen dorre, in afzondering levende figuur schuil te gaan, zeker niet in 
het verleden. Het is zelfs mogelijk dat de notaris in de 17e en 18e eeuw dich
ter bij het dagelijks leven van de maatschappij stond dan zijn 20e eeuwse op
volgers. 

Vereisten voor de uitoefening van het notarisambt 

Het Habsburgse bestuur in de Nederlanden, dat de administratie en de 
rechtsbedeling in zovele opzichten opnieuw en beter regelde, heeft ook het 
notariaat hervormd 1). In navolging van de in 1512 voor Duitsland uitgevaar
digde Reichsnotariatsordnung verschijnen in de Nederlanden de plakkaten van 
1531 en 1540. De aanhef van het 4e artikel van het groot plakkaat van politie 
van 7 oktober 1531 geeft een aardig beeld van de situatie: En om te voirsien op
tie geb re eken, faulten ende abuysen, die in onse voirsz. landen gecommitteert wor
den bij den notarissen of tabellioenen, bij eenige uyt simpelheyt en ignorantie ende 
bij de andere mit propooste ende opsetten wille, ten grooten interessen van onsen 
ondersaten ende van der gemeynder welvaart 2). In dit artikel werd verder be
paald, dat voortaan niemand tot het uitoefenen van het notariaat zou worden 
toegelaten, dan na een door het provinciaal Hof ingesteld onderzoek naar zijn 
geschiktheid. In de praktijk liep de zaak soms wat anders. Zo verzocht Splin-

1) Voor het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van de Inleiding op de archieven der no
tarissen van de stad Utrecht, S. Muller Fz. en C. L. de Leur, ed., Catalogus van het archief. Supple
ment, bijvoegselen en indices (Utrecht, 1914), en de losse aantekeningen van W. A. G. Perks in 
GAU. 
2) Johan van de Water, ed., Groot Placaatboek vervattende alle deplacaten, ordonnantien en edicten, 
der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht, (3 dln; Utrecht 1729) I, 414. 
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ter van Hamersfelt Splintersz., geestelijke van het bisdom Utrecht, in 1568 om 
admissie van het Hof van Utrecht, hoewel er reeds sinds 1560 akten voor hem 
passeerden. Hij zegt in dat verzoek onder andere, dat hij suppliant over lange 
jaren openbaer notaris gecreeert ende gemaeckt is. Nu verstaet hij suppliant, dat 
hij dexercitie van tzelve notariaet sulcx nyet en soude moegen gebruycken, dat men 
hem in allen aden ende by sonder in testamenten geloeffsouden gheven overmits ze
keren placaten ende ordonnantien tzelfde contrarier ende zonder van desen edelen 
Hove geadmitteert te zijn 3). 
Een andere belangrijke maatregel werd vastgelegd in het 13e artikel van het 
plakkaat van 4 oktober 1540 4). De notarissen waren gehouden te maken goet 
ende rechtveerdig register ende prothocolle van alle contracten, testamenten ende 
andere acten, die sij passeren ende ontfangen zullen ende deselve registreren bij or-
dene, dat sij die ontfangen ende gepasseert sullen hebben; ende in 't eynde van elke 
contract, testament of andere acte teeckenen 't voorsz. register ende 't zelve wel be
waren, om daar toe cours te hebben, wanneer dat van nooden wesen zal. Vervol
gens werden in de artikelen 14 en 15 verschillende bepalingen gemaakt over 
het opmaken der akten met betrekking tot de onbekendheid van de notaris 
met de komparant en zijn domicilie. 
Maar deze regeling was toch nog onvoldoende, vooral nadat de Opstand een 
geheel nieuwe toestand had geschapen. In de verschillende gewesten werd 
het notariaat op het einde van de 16e of in het begin van de 17e eeuw nader 
geregeld. In Utrecht geschiedde dit bij plakkaat van 22 januari 1606 5). In de 
aanhef van deze ordonnantie wordt allereerst gewezen op het belang van een 
goed notariaat. Nu waren er deur veranderinge der tijden ende langduerige 
oorlogen tot den selven amp te en officie van notaris ingevoert personen, die niet al
leen niet bequaem genoeg en sijn ter selver bedieninge, maar ook aan den anderen 
eedplichtig gemaakt worden onder decksel van voorgaande creatie apostolyk of im
periaal (soo men die noemt) deur eenige hen dragende als prothonotarissen. De 
eerste vijf artikelen handelen dan ook over de toelating tot het notarisambt. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn vereisten, kreatie, admissie en eed. 
In de volgende vier artikelen vindt men een aantal bepalingen over het opma
ken van de akten. Vervolgens wordt in de artikelen 10 en volgende het hou
den van een protokol behandeld. In artikel 16 tot en met 19 komen dan bewa
ring en overbrenging van het protokol na het overlijden van de notaris aan de 
orde en in artikel 20 vinden we tenslotte enkele bepalingen met betrekking 
tot de afkondiging. 
Deze ordonnantie is in de loop der jaren verder uitgebreid door resoluties van 
Gedeputeerde Staten en het Hof van Utrecht. Op 1 november 1769 is de or
donnantie op het notarisambt opnieuw vastgesteld als een herhaling van die 
van 1606, maar aangevuld door resoluties die na 1606 waren uitgevaardigd 6). 
Men kan stellen, dat de ordonnantie van 1606 van kracht is geweest tot aan de 
inlijving van het koninkrijk Holland bij Frankrijk. Toen werd de Franse wet 

3) GAU, Not. Arch., nr.UOOlaOOl. 
4) Groot Placaatboek, I, 423. 
5) Groot Placaatboek, I, 459. Bij verdere aanhalingen van deze ordonnantie is de vindplaats niet 
meer vermeld. 
6) C. W. Moorrees en P. J. Vermeulen, ed., Vervolg van Mr. Johan van de Waters Groot Plakkaat-
boek 's Lands van Utrecht van de vroegsten tijd af tot het jaar 1810 (Utrecht, 1856-1860) I, 889. 

225 



op het notarisambt van 25 Ventôse an XI van kracht met ingang van 1 januari 
1811. 
Tijdens de Republiek was er geen sprake van een benoeming tot notaris, 
maar van een vergunning om het notariaat uit te oefenen. Vroeger werd deze 
vergunning verleend door de paus of keizer, of hen, aan wie door dezen de 
bevoegdheid was gedelegeerd, de protonotarissen en paltsgraven. Na de af
zwering van Philips II als landsheer trokken de Staten de souvereiniteit aan 
zich zelf. In de ordonnantie van 1606 werd het verband met de pauselijke 
stoel opgeheven. De Staten bepaalden, dat het aan niemand dan aan hen ge
oorloofd was enige notarissen te kreëren. Degenen die door een protonotaris 
apostolyk ofte imperiaal waren gekreëerd en beëdigd, mochten niet worden 
toegelaten binnen stad, steden en landen van Utrecht. Alle notarissen, die op 
het moment van de afkondiging funktioneerden, moesten de eed van trouw 
aan de Staten van Utrecht afleggen en waren daardoor ontslagen van hun eed 
aan Rome. In Utrecht gaf dit geen problemen zoals in Noord-Brabant, waar 
de notarissen, na de val van Brussel en Antwerpen in 1585, geadmitteerd wer
den deels door de koningsgetrouwe Raad van Brabant te Brussel en deels 
door de Raad van de opstandelingen te Den Haag. Vele notarissen lieten zich 
daarom zowel te Brussel als te Den Haag admitteren. Waarna ze door beide 
partijen weer met een boete werden bedreigd 7). 

De aspirant-notaris in het Sticht wendde zich in een verzoekschrift tot de Sta
ten van Utrecht of hun Gedeputeerden om toelating tot de uitoefening van 
het notariaat. De Gedeputeerden stelden zich op de hoogte van de nutticheyt 
ende bequaemheyt des suppliants oock van sijnen eerbaren leven goeder seden 
name ende fame. Onder het nodige ceremonieel, waarbij de aspirant overgele
verd werd pampier, penne ende inckt, verleenden Gedeputeerden hem de akte 
van kreatie. Met dit stuk begaf hij zich naar het Hof en werd daar door één of 
twee kommissarissen geëxamineerd. Na bekwaam te zijn bevonden, werd hij 
geadmitteerd en vervolgens legde hij de eed af. De aldus gekreëerde en gead-
mitteerde notaris mocht nu verlijden alle publicque instrumenten, contracten, 
acten ende verhandelingen soe judiciele als extrajudiciele ende als bij den gerech
ten geoorlooft sijn, testamenten, codicillen ende allen anderen uytersten wil
len .. . ende voorts all 't gene te doen dat tot den ampte van een eerlijck ende legael 
notaris behoort. Hij kon verzekerd zijn van de legaliteit van zijn akten: Soe sul
len alle contracten, instrumenten . . . voor hem ende getuygen nae behoren gepas-
seert, soe volcomen gelooff hebben ende van gelijcke macht ende weerde wesen als 
alle andere instrumenten voor enich legaele notaris gepasseert 8). Voor de uit
oefening van het notarisambt waren dus nodig een akte van kreatie en een 
akte van admissie. Later kwam daar nog een akte van konsent van de plaatse
lijke overheid bij. Notaris werd men pas, doordat men zich als zodanig vestig
de. 

Een eerste vereiste waaraan een aspirant-notaris diende te voldoen, was dat 
hij minstens 25 jaar oud was. Op die leeftijd lag de meerderjarigheidsgrens. 
Deze eis werd voor de eerste maal opgenomen in de ordonnantie van 1606, 
maar er is niet altijd streng de hand aan gehouden. Bekijken we de rekesten 

7) J. A. ten Cate, ed., De notariële archieven in Noord-Brabant (Den Haag, 1957) 8 vlg. 
8) RAU, Staten, nr. 349. 
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om toelatingen van verschillende personen als notaris, dan zien we dat in de 
periode 1667-1780 in totaal 45 maal dispensatie werd verleend wegens het niet 
bereikt hebben van de 25-jarige leeftijd 9). In de helft van de gevallen gaat het 
slechts om het ontbreken van enkele maanden. Er zijn ook enkele uitschie
ters. Zo was Gerard van Etten, later notaris te Mijdrecht, in 1720 pas 19 jaar. 
In andere gevallen trad men weer strenger op. De Staten van Utrecht verleen
den op 11 augustus 1762 aan Dirk van Schalkwijk, ruim 22 jaar oud, burger en 
inwoner van Utrecht, geen dispensatie. Afwijzing van een kandidaat kan haar 
oorzaak vinden in het feit dat er op een bepaald moment een groot aanbod 
was, terwijl opvolging van een vader door een zoon een reden kan hebben ge
vormd voor toekenning van de dispensatie. Een voorbeeld hiervan vormt Jan 
Smit (1780): terwijl aan des suppliants ouderdom van 25 jaren thans maar ruym 
twee maanden ontbreeken en hij daarenboven gaarne zoude aanhouden het nota-
rieele comtoir van sijn onlangs overledene vader, die in Venendaal, alwaar tegens-
woordig geen notaris gevonden word, de notarieele practijk exerceerde. In 1762 
werd besloten geen dispensatie van de leeftijdgrens meer te verlenen 10). De 
verleningen van dispensatie betreffen zowel notarissen in de steden als op het 
platteland. We hebben de indruk, dat in de 18e eeuw de leeftijd waarop men 
notaris werd, lager is dan in de voorgaande eeuw. Eén van de redenen kan 
zijn, dat in de 17e eeuw een aantal notarissen via het schoolmeesters- of se-
kretarisambt opklom tot notaris, terwijl men in de 18e eeuw direkt als klerk 
startte en het notarisschap gebruikte als een springplank voor magistraats-
funkties. In het algemeen kan men stellen dat men op jeugdige leeftijd notaris 
werd. Dit blijkt mede uit de vaak lange uitoefening van het ambt. 
De opleiding voor het verkrijgen van de bevoegdheid voor de uitoefening van 
het notarisambt was een zuivere praktijkaangelegenheid. De gang van zaken 
wordt ons getekend in een verzoek om toelating door Pieter van Nes van 8 
november 1707. Deze schreef ondermeer, dat hij eenige jaeren aen desselfs huys 
voor Matthijs van Lobbrecht, notaris ende procureur van de stad Utrecht, nu en dan 
heeft geschreven; die ook de moeyten heeft willen neemen van hem particulierlijk te 
onderregten omtrent het geene dat tot het notariaetschap requireert. Tijdens de 
praktijkopleiding bestudeerde men de zogenaamde notarisboeken, handlei
dingen voor notarissen met veel modellen van akten, veelal geschreven door 
mede-notarissen 11). Een veel geraadpleegd werk voor Utrecht was de Prak
tijk notariael van de Utrechtse notaris mr. Gerard van Wassenaer uit 1661 12). 
In een resolutie van 25 oktober 1701 werd een nieuwe vereiste ingevoerd voor 
de toelating 13). In de toekomst zouden alleen als notaris worden toegelaten 
degenen, die zich gedurende vier achtereenvolgende jaren op een notariskan
toor in de praktijk hadden geoefend. Bij de verzoeken om toelating is een en-

9) Brieven van Gedeputeerde Staten van Utrecht aan het Hof, waarin zij advies verzoeken om
trent de toelating van verschillende personen als notaris. Met de minuten der antwoorden, 1656-
1790, RAU, Recht. Arch., nr. 280. Bij verdere aanhalingen is de vindplaats niet meer vermeld. 
10) Vervolg GrootPlakkaatboek, I, 889. 
11) Een uitgebreide behandeling van deze notarisboeken kan men vinden in: A. Pitlo, De zeven
tiende en achttiende eeuwsche notarisboeken (Haarlem, 1948). 
12) Gerard van Wassenaer, Practijk Notariael ofte Instructie, tot het maken ende instellen van de 
voornaemste instrumenten, van alderleij Contracten, Acten, Handelingen en Dispositien, die voor Nota
ris ende Getuygen ofte in 't particulier bij partijen opgerecht ende gedaen worden (Utrecht, 1661). 
13) Groot Placaatboek, 1.462. 
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kele maal een stagebewijs achtergebleven. Zo verklaart notaris Vosch van 
Avesaet uit Utrecht in 1711, dat Johan van der Horst eerst te Breukelen bij 
notaris Henrik Verwoert meer dan vier jaar als klerk heeft geschreven en ver
volgens twee jaar bij hemzelf. Het examen werd aanvankelijk door één, sinds 
1702 door twee raadsheren van het Hof afgenomen. Over de inhoud van dit 
examen geven de archivalische bronnen geen inlichtingen, wel krijgen we een 
indruk daarvan uit het notarisboek Notarius Publicus van Adriaen van 
Aller 14). De nadruk schijnt gelegen te hebben op de praktische ervaring. 
Niet vereist was een akademische opleiding. Pas in 1959 werd die voor de be
oefening van het notariaat verplicht gesteld. Onder de notarissen bevonden 
zich natuurlijk wel een aantal afgestudeerde juristen. Gedurende de periode 
1606-1810 was dit aantal 86, op het geheel gerekend ongeveer 12%. Over de 
periode 1606-1706 bedroeg het aantal 27, circa 6%. Inzake de opleiding werd 
door de Staten in een aantal gevallen dispensatie verleend. Een voorbeeld 
hiervan is mr. Albert George Elsnerus, advokaat voor het Hof van Utrecht, 
die op grond van zijn promotie tot doctor in de rechten direkt werd geadmit-
teerd. In de periode 1701-1781 betrof het aantal dispensaties in totaal vijf ge
vallen. Daarna wordt er geen melding meer van gemaakt. 
Ook op het punt van de godsdienst van de notarissen stelden de Staten eisen. 
In de ordonnantie van 1606 wordt hierover nog niet gerept. Bij resolutie van 7 
november 1639 besloten zij voortaan geen paapsgezinde personen toe te laten 
tot de uitoefening van het publiek notariaat 15). In de marge werd echter het 
volgende aangetekend: Nota hiervan te maecken extract authenticq; houdende 
dese resolutie secreet sonder te divulgueren, maer deselve te practiseren nae be-
hooren. Een andere resolutie van 22 mei 1679 bepaalt uitdrukkelijk dat nota
rissen tot de hervormde kerk dienen te behoren 16). Dit verbod wordt in late
re jaren regelmatig herhaald. Zo wordt er in een resolutie van 6 februari 1770 
aan herinnerd, omdat men dit vergeten was op te nemen in de ordonnantie op 
het notarisambt van 1 november 1769 17). De regelmatige herhaling van het 
verbod duidt er al op dat het slecht werd nageleefd. In het begin zal dit bij ge
brek aan geschikte hervormde kandidaten ook moeilijk te handhaven zijn ge
weest. Bovendien verleenden de Staten ook op dit punt regelmatig dispensa
tie, zoals op 8 juni 1667 aan Bartholomeus Hagen te Amersfoort, die beducht 
is dat sijne religie (als sijnde van de roomsche) hem mochte obsteeren. Enig in
zicht over de mate van verlening van dispensatie krijgen we bij bestudering 
van de rekesten van de aspirant-notarissen aan de Staten om toelating. Gedu
rende de periode van 1667 tot 1712 vinden we een twintigtal roomse aspirant
notarissen: twaalf uit Utrecht, twee uit Amersfoort en zes onbekend. Een uit
schieter vormt het jaar 1696, toen er vier tegelijk werden toegelaten. Na 1712 
vinden we echter geen gevallen meer van dispensatieverlening. Bij geloofs-

14) Adriaen van Aller, Notarius Publicus ofte Inleydinge tot een openbaren Beampt-Schrijver mitsga
ders het Examen der Notarissen: Tot dienst der Notarissen en der genen die haer in die Praclijk willen 
oeffenen, waer dat noch bij gevoeght zijn verscheyden rare Consultatien en Advertissementen (Rotter
dam, 1671). 
15) RAU, Staten, nr. 264. Bij verdere aanhalingen van resoluties is de vindplaats niet meer ver
meld. 
16) Groot Placaatboek, 1,403. 
17) Vervolg Groot Plakkaatboek, 1.893. 
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overgang naar de roomse religie werd de betrokkene zelfs uit zijn ambt ont
zet. In een resolutie van 6 januari 1718 verklaren de Staten: gesien de commis
sie, alsmede seeckere verciaringe den 29e december 1717 getekent bij eenige perso
nen dat den voornoemden Lindsay [= Patricius Hendrick Lindsay, sekretaris 
van Breukelen Proostdij en Reyerscop S. Pietersgerecht] professie doet van de-
gereformeerde religie ende de periode daar onderstaande ende bij hem sijnde gete
kent dat hij Lindsay met de hulpe van God daarinne sal volherden; is na deliberatie 
bij provisie goedgevonden ende verstaan dat gemelde commissie bij den heer presi
derende sal worden geparapheert ende bij den secretaris van Staten getekent ende 
uytgegeven, mits dat indien hij Lindsay weder mogte komen te veranderen tot de 
roomsche religie den selven ipso facto van de bedieninge van 't voors. notariaat
schap salsijn vervallen. 

Niet alleen door de Staten, maar ook door de stad Utrecht werd aan dit punt 
aandacht besteed. Een resolutie van de vroedschap van 3 september 1655 
schreef voor dat de aspirant-notaris bij zijn verzoek een attestatie van de her
vormde kerk diende te overleggen 18). Een andere van 6 november 1671 be
paalde, dat derselver resolutie bij de welcke de notarissen van de roomsche religie 
sijnde worden geweert, nu gerenoveert ende wederom in practijck gebracht soude 
dienen te worden, welke resolutie werd herhaald op 24 juli 1676 en 22 januari 
1683. In de laatste resolutie van 1683 werd evenwel bepaald, dat een notaris 
van de roomse religie toegelaten kon worden indien de vroedschap dit met 
eenparige stemmen goedkeurde. 

Het werk van de notaris 

De notaris ontving zijn akte van kreatie van de Staten van Utrecht. Hij was 
dus bevoegd in het gebied waarover de Staten het gezag uitoefenden. In de 
ordonnantie van 1606 is dan ook van een konsent van stedelijke of andere 
autoriteiten geen sprake. Op 9 augustus 1655 besluit de vroedschap van de 
stad Utrecht echter dat geen notarissen binnen de stad het notarisschap zouden 
mogen excerseren, dan die benevens de admissie van de edele Hove, daartoe mede 
acte van de edele vroedschap, zullen hebben verkregen. In de akte moest worden 
gesteld: gepasseerd voor N. N., notaris 's Hofs van Utrecht binnen de stad Utrecht 
residerende ende bij burgemeesters en vroedschap derzelve stadgeadmitteerd. Bij 
publikatie van 17 augustus 1697 wordt deze materie opnieuw aan de orde ge
steld 19). Burgermeesters en vroedschap der stad in ervarentheydkomende, dat 
contrarie de wel hergebragte costuymen sedert immémoriale tijden geobserveert, 
verscheyde practisijns, notarissen, ende andere persoonen binnen deze stad ende 
vrijheyd onderstaan notariële actens als anders te passeren, zonder dat dese/ve 
daartoe behoorlijk consent van de vroedschap hebben verkregen ofte tot de exerci
tie van 't notariaatschap zijn geadmitteert, herhalen het verbod om als notaris 
op te treden in de stad zonder hun konsent. Op overtreding wordt een boete 
van 300 gulden gesteld voor de eerste en 600 gulden voor de volgende maal. 
De boeten komen voor een derde ten goede aan de hoofdofficier, voor een 

18) GAU, Slad, II, nr. 121. Bij verdere aanhalingen uit de resoluties van de vroedschap van 
Utrecht is de vindplaats niet meer vermeld. 
19) GrootPlacaatboek, 111,394. 
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derde aan de aanbrenger en voor een derde deel aan het stadskinderhuis. 
Naar aanleiding van een voorstel van de Gekommitteerden ter directie van de 
stadsfinancien werd op 8 oktober 1759 door de vroedschap een onderzoek in
gesteld naar de mogelijkheid van een heffing op de afgiften van konsenten. 
Dit hing samen met de vele verzoeken, die dagelijks binnenkwamen om het 
notariaat binnen Utrecht te mogen uitoefenen. De heffing werd in 1760 inge
voerd en de opbrengst daarvan bestemd voor de parochiescholen. Het afge
ven van akten van konsent vond navolging. Behalve in steden gebeurde dit 
ook in hoge heerlijkheden. Zo was het in de proosdij van S. Jan verboden het 
notariaat uit te oefenen zonder konsent van de proost. 
In het achtste artikel van de ordonnantie van 1606 werd de notaris verplicht 
in de akte de woonplaats te vermelden van de personen, die akten voor hem 
verleden, alsook de plaats, waar de akte gepasseerd werd. Een steekproef uit 
1650 geeft het volgende beeld: 

Utrecht Ame 
uit de stad afkomstig 65% 76% 
rest provincie 13% H% 
buiten provincie 7% 9% 
onbekend 15% 4% 

Hierbij moet een kanttekening worden geplaatst. De personen uit de rest van 
de provincie zijn voor wat Utrecht betreft afkomstig uit de hele provincie. 
Voor wat Amersfoort betreft komt deze groep vrijwel alleen uit het Eemland. 
In beide gevallen geldt dat de meesten uit de direkt omliggende plaatsen ko
men. 
De meeste notarissen waren erg honkvast. In de 17e eeuw treffen we slechts 
elfmaal een verandering van standplaats aan. Ook al is sprake van opvolging 
door een zoon of een andere bloedverwant, dan kan men vóór de tweede helft 
van de 18e eeuw niet spreken van doorlopende notariskantoren. De regeling 
van de overdracht van de notarisprotokollen stond de vorming van zulke no
tariskantoren in de weg. Bij de overdracht van huizen bewoond door notaris
sen hebben wij evenmin sporen van voortzetting van de praktijk kunnen vin
den. 
Een steekproef onder de akten opgemaakt in 1750 geeft aan dat 40% van alle 
akten gepasseerd werd ten huize van de komparant. Dit geldt zowel voor de 
steden als voor het platteland. In een aantal gevallen ligt de verklaring in de 
broosheid van het lichaam van de testator. Verder hebben wij de indruk, dat 
ook de maatschappelijke positie van de komparant een rol speelde. Enkele 
malen vinden wij dat akten werden gepasseerd in een herberg. Geen vreemd 
verschijnsel als we bedenken, dat in dorpen de plaatselijke herberg vaak als 
rechthuis dienst deed en dat daar ook de openbare verkopingen plaatsvon
den. Aan de hand van de bewaard gebleven Protokollen kan een globale tel
ling worden verricht van het aantal akten dat door de notarissen in de steden 
en op het platteland jaarlijks werd opgemaakt. Gekozen is weer het jaar 1650. 
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Utrecht 110 
Amersfoort 20 
overige kleine steden en dorpen 14 

Duidelijk springt het verschil naar voren tussen de notaris in de stad Utrecht 
en elders, waarbij we moeten bedenken, dat de meeste notarissen in de stad 
Utrecht resideerden. De Utrechtse notaris Splinter van Hamersfelt produ
ceerde in de periode 1560-1589 in totaal 440 akten met als hoogste aantal 33 
akten per jaar. Jacob van Herwaerden daarentegen kwam tot een gemiddelde 
van 88 akten per jaar in de periode 1576-1578. 
Verschillende soorten akten worden reeds in het plakkaat van 4 oktober 1540 
opgesomd: contracten, testamenten of andere acten (artikel 13). In het volgende 
artikel worden nog vermeld: obligatien, geloften of contracten, alienatien, testa
menten ofte lesten wille. De ordonnantie van 1606 herhaalt de voorgenoemde 
soorten en breidt deze verder uit met testamenten, codicillen, giften, maken, 
procuratien, attestatien ende generalijcken alle acten en contracten. Naast de or
donnanties vormen ook de leerboeken van notarissen een bron voor de ver
schillende akten waarmee de notaris te maken kreeg. Volgens Pitlo werd twee 
eeuwen lang ongeveer dezelfde soort akten besproken 20). Bij de 18e eeuwse 
schrijvers neemt het aantal modellen toe, d.w.z. niet het aantal soorten akten, 
maar de verscheidenheid per soort. Er komen b.v. meer vormen van het testa
ment in zwang. De meeste schrijvers van notarisboeken onderscheiden drie 
groepen, nl. akten betrekking hebbend op het kontraktenrecht, op het erf
recht en op het gebied van de rechtsvordering. Een derde bron zijn de notaris-
protokollen zelf. 
De akten opgemaakt door de Utrechtse notaris Van Herwaerden over de pe
riode 1575-1581 laten zich als volgt indelen: kontrakten 8%, erfrecht 91/, % en 
rechtsvordering 82'/,%. Bij de kontrakten betreffen de meeste akten transak-
ties van onroerend goed. De testamenten vormen het merendeel van de twee
de groep. Bij de laatste groep is een drietal uitschieters n.l. de attestaties, de 
prokuraties en de protesten. Deze percentages wijzigen zich in de loop van de 
17e eeuw, als we tenminste de cijfers van één stadsnotaris mogen vergelijken 
met die van een aantal collegae uit de 17e eeuw. Een steekproef wederom 
voor het jaar 1650 levert het volgende beeld op: 

Utrecht Amersfoort Kleine steden 
en dorpen 

kontrakten (a) 16%% 8'/2% 19% 
erfrecht (b) 33 % 42y2% 27% 
rechtsvordering (c) 5oy2% 49 % 54% 

De meeste akten betreffen schuldbekentenissen, cessies, kwitanties, koop en 
huur (a), testamenten, huwelijkse voorwaarden, schenking, voogdij en boe
delscheiding (b) en prokuraties, substituties en attestaties (c). 
Ter vergelijking enkele cijfers uit 1750: 

20) Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken, 240 vlg. 
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Amersfoort Kleine steden 
en dorpen 

kontrakten (a) 5iy2% 39% 
erfrecht (b) 36y2% 39% 
rechtsvordering (c) 12 % 22% 

De meeste akten betreffen schuldbekentenissen, huur en koop (a), testamen
ten, boedelscheidingen, huwelijkse voorwaarden en voogdij (b) en prokura-
ties (c). Er kan dus in 1750 een verdere toename worden gekonstateerd bij het 
kontraktenrecht, hetgeen zich vooral uit in het veel grotere aantal koop- en 
huurakten. De tweede groep van het erfrecht is sinds 1650 vrijwel konstant 
gebleven, terwijl de derde groep van de rechtsvordering is afgenomen. Dit 
laatste is het gevolg van de vermindering van het aantal prokuraties en het 
vrijwel verdwijnen van de attestaties. Over het geheel is dus een verschuiving 
te zien van de werkzaamheid van de notaris van het terrein van de rechtsvor
dering in de 16e eeuw naar het kontraktenrecht in de 18e eeuw. 
In het plakkaat van 4 oktober 1540 was door Karel V voorgeschreven, dat alle 
notarissen moesten maken goet ende rechtveerdig register ende prothocolle van 
alle contracten, testamenten ende andere acten, die sij passeren ende ontfangen 
zullen ende desehe registreren bij ordene dat sij die ontfangen ende gepasseert sul
len hebben; ende in 't eynde van elke contract, testament of andere acte teeckenen 't 
voorsz. register, ende 't zelve wel bewaren, om daar toe cours te hebben, wanneer 
dat van nooden wesen zal. Dit was de theorie. De praktijk gaf het volgende 
beeld te zien. De notaris maakte de concepten ofte minuten, die de partijen on
dertekenden. Een enkele maal werden deze mee ondertekend door de nota
ris. De minuten werden door middel van een lias bij elkaar gehouden. Op af
beeldingen van notariskantoren ziet men deze liassen aan de muur aan een 
spijker hangen. Een voorbeeld van een dergelijke lias is nog te vinden in het 
eerste deel van notaris Van Herwaerden, lopende over 1575-1581 21). Later 
werden de liassen wel ingebonden. Naast deze liassen werd door de notaris 
een protokol bijgehouden. In dit deel werden de minuten achtereenvolgens 
afgeschreven en door de notaris alleen gewaarmerkt. Een voorbeeld hiervan 
is het eerste deel over de jaren 1560-1589 van notaris Van Hamersfelt 22). Een 
enkele maal wordt in de geschreven akte verwezen naar die minute, die afzon
derlijk bewaard werd, om daertoe recours te hebben, des noots sijnde. De hele si
tuatie wordt duidelijk beschreven in het slot van een akte van notaris Van 
Herwaerden van 15 juni 1576: hiervan begeerden die voors. comparante ende 
Aeltgen heur dochter acte die heurluyden gegonst es. Aldus gedaen t'Uytrecht ten 
woenstede mijns notaris staende onder die lakensnijders ten jare ende dage alsvo-
ren ter presentie van Hubert Antonisz. ende Jan Henricxz. getuygen hiertoe ver
sucht, die de minute van desen hangende aen de leasse met mijn notaris ende die 
comparante ondertekent hebben 23). 

Op het einde van de 16e eeuw zien we de situatie veranderen. Van Herwaer

den gaat in 1578 over tot een andere werkwijze. Hij registreert (zijn akten) an

il) GAU, Not. Arch., nr. UOOóaOOl. 
22) GAU, Not. Arch., nr.U 001 aOOl. 
23) GAU, Not. Arch., nr.U 006a001. 
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stonts in het protokol. De procedure wordt dus vereenvoudigd. De minuut 
wordt direkt ingeschreven in het protokol en ondertekend door de notaris en 
partijen. De lias komt hiermee te vervallen. De notaris moest aan deze nieu
we werkwijze wennen. Verscheidene malen vergat hij zijn protokol mee te ne
men. Volgens ouder gewoonte stelde hij de eerste redaktie op een los vel pa
pier. Aan het einde van elk deel van zijn protokol verzamelde hij later de af
schriften van deze akten in een appendix. De afschriften werden weer alleen 
gewaarmerkt door de notaris. Dit nieuwe systeem wordt bevestigd door de 
ordonnantie van 1606. In het 12e artikel wordt gesteld: dat al bij ordine ende 
sonder confusie, soo die voor hem gestipuleert ende gepasseert sullen worden, in 
welck register hij oock elcke testament, acte ofte contracte gehouden sal wesen te 
onderteykenen, ende bij den contrahenten ende stipulanten, midsgaders den getuy-
gen, doen onderteykenen ofte mar quer en. Sommige notarissen bleven kennelijk 
moeite hebben met de nieuwe werkwijze. Zo hield Nicolaes Vonck (1669-
1728) een protokol in de oude vorm bij naast de lias van zijn minuten 24). 
Sedert de ordonnantie van 1606 hield dus de notaris een protokol, waarin de 
voor hem gepasseerde akten werden opgenomen, ondertekend door hemzelf 
en de partijen. Dit protokol had gewoonlijk de vorm van een deel, enkele ma
len van een lias. Sommige notarissen verdeelden hun Protokollen in verschil
lende series, b.v. een van testamenten, een van huurcedullen en een van aller
hande andere notariële akten. Maar niet alle akten, die voor de notaris waren 
verleden, kwamen in het protokol voor. In het 1 Ie artikel van de ordonnantie 
van 1606 staat, dat hij in zijn protokol moest opnemen alle testamenten, codicil
len, giften, maken, procuratien, attestatien ende generalycken alle acten en con
tracten, die informe van acte notariaal voor hem gepasseert sullen worden. Naast 
zijn protokol vormde bijna iedere notaris een serie onderhands opgemaakte 
akten, die niet notariael waren en die hij apart bewaarde, geregen aan een lias. 
Voor enkele soorten akten was opmaak in notariële vorm noodzakelijk. Voor 
andere gold echter de wens van partijen. Huwelijkse voorwaarden werden 
b.v. vaak onderhands gepasseerd. Claes Verduyn uit Utrecht schreef dan ook 
in zijn protokol ter begeerte ende requisitie van N.N., die bij mij op huyden heb
ben doen beschrijven haer huwelijcxvoorwaerden, soo heb ick deselve hier in desen 
mijn notariiprothocolle geregistreert. De grens tussen de notariële en niet-nota-
riële akten werd op den duur steeds vager. Aan de lias van de niet-notariële 
akten werden soms ook notariële akten geregen. Het betrof dan vooral de no
tarissen, die alleen de door hem gewaarmerkte afschriften van hun notariële 
akten in het protokol opnamen. Bovendien werden er nu en dan onderhandse 
akten in de Protokollen opgenomen. Nog onzekerder werd de grenslijn, toen 
het bij sommige notarissen gewoonte werd om ook het protokol uit losse ak
ten te doen bestaan. Deze gewoonte werd regel sedert de publikatie van 1730, 
waarbij voorgeschreven werd om elke minuut van de notariële akte van een 
zegel te voorzien. Sinds die tijd schijnt elke notaris in de regel slechts een se
rie losse gezegelde akten bijeengebracht te hebben, die hij zelf met partijen 
en getuigen ondertekende. 

In de loop van de tijd heeft de bewijskracht zich verplaatst. Het protokol was 
in de middeleeuwen een kladboek met konsepten. De door de notaris ge-

24) GAU, Not. Arch., nr.U083a001. 
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waarmerkte grosse was alleen bewijskrachtig. In de 16e eeuw neemt de waar
de van de door partijen ondertekende minuut toe. Bovendien gaat de notaris 
een register met afschriften aanleggen. Dit register ontleent zijn bewijskracht 
aan de ondertekening van de notaris. In geval van nood kan het worden ge
raadpleegd. Voor de zekerheid liet de notaris de minuut van de akte, die hij in 
het protokol afschreef, ondertekenen door partijen. Hij bewaarde deze aan 
een lias tot zijn decharge. De grossen werden slechts voorzien van de handte
kening van de notaris en het zwaartepunt verschoof van de grosse naar de mi
nuut. Deze gang van zaken wordt bekrachtigd in een publikatie van de Staten 
van 2 januari 1730. Hierin bepaalden deze, dat ter voorkoming van fraude 
niet meer de afgegeven grossen, maar de originele actens ende instrumenten 
selfs, die gepasseert ende ter registere of protocolle werden gebragt, gezegeld 
moesten worden. 

Een van de hoofdmotieven voor de invoering van de ordonnantie van 1606 
vormde de conservatie van de registeren ofte prothocollen der notarissen omme 
daar toe des nood, acces ende openinge van te hebben. Deze materie is verder uit
gewerkt in de artikelen 15-19. Volgens artikel 15 was de notaris gehouden het 
protokol goed te bewaren en niet te scheuren, plecken of anders die acten of in
strumenten daar inne staande, onleesbaar te maken. De notaris mocht aan be
langhebbenden inlichtingen uit het protokol niet weigeren mits dezen een bil
lijke beloning daarvoor betaalden. 
Het volgende artikel regelde de overbrenging van de Protokollen na het over
lijden van de notaris: soo men bevind dat naar het afsterven van de notarissen, hun 
prothocollen of registers dikwijls qualijken bewaart blijven, deur onkunde of on-
achtsaamheijd van hunne kinderen, vrienden ofte erfgenamen, daar door deselve 
verbrocht, verbijstert en ook te niet gemaekt werden. De bescheiden van de over
leden stedelijke notarissen moesten binnen het jaar overgebracht worden 
naar de sekretarie, die van de plattelandsnotarissen naar de griffie van het 
Hof van Utrecht. Artikel 17 behandelde de verstrekking van inlichtingen uit 
de Protokollen en het geven van uittreksels. De verschuldigde kosten worden 
verdeeld tussen de dorpssekretaris c.q. de griffier van het Hof en de erfgena
men. Artikel 18 stelt de boeten vast bij overtreding en het slotartikel regelt de 
vrijstelling van de verplichting tot overbrenging voor de nabloedverwanten, die 
zelf notaris waren en aan wie de Protokollen waren vermaakt. Dezen konden 
er gedurende hun leven over beschikken tegen afgifte van een ontvangstbe
wijs. 

De overbrenging der Protokollen blijft een belangrijk punt. Zo wordt deze 
zaak opnieuw ingescherpt bij een resolutie van het Hof van Utrecht van 7 
maart 1724: dat het 16e, 18e en 19e articulen . . . t'eenemaalbuyten train ende ob
servantie sijn geraakt 25). Besloten werd alle schouten en sekretarissen aan te 
schrijven om te zien of er enige Protokollen in de gerechtskisten berustten of 
onder erfgenamen. Een zelfde geluid laat de ordonnantie van 1 november 
1769 horen: mitsgaders in ervaringe gekomen zijnde, dat verscheide protocollen 
van notarissen, in zonderheid ten platten lande dezer provincie geresideerd hebben
de, na hunlieder overlijden in grote wanorde bevonden ofte wel geheelijk vermist 

25) Groot Placaatboek.X, 462. 
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zijn geworden 26). De bepalingen worden weer verder uitgebreid. Zo moeten 
de Protokollen van overleden notarissen behoorlijk ingebonden, voorzien van 
een inventaris van het aantal delen en een alfabetisch register op de akten, in
geleverd worden. Ieder deel moet binnen 24 uur na bekomen kennis van het 
overlijden van de notaris gerechtelijk worden verzegeld en binnen 14 dagen 
worden overgebracht. 
Ook de stedelijke besturen zijn attent op de overbrenging van de Protokollen 
naar de stedelijke sekretarie. Op 27 augustus 1688 besluit de Utrechtse vroed
schap de lijst van overleden notarissen, welker erfgenamen almaer in gebreke 
blijven de Protokollen te brengen, in handen te stellen van de deurwaarder. Als 
op 3 februari 1690 notaris Van Wantenaer verzoekt de Protokollen van de 
overleden notaris Vastert, die hem bij testamentaire beschikking waren be
sproken, te mogen behouden, is het antwoord negatief. De vroedschap van 
Utrecht vindt dat Van Wantenaer niet soo nae in bloede is en ordonneert hém 
de Protokollen ter sekretarie van de stad te brengen. Volgens een resolutie 
van 8 januari 1694 was dit echter nog steeds niet geregeld. In Amersfoort gaf 
de sekretaris de deurwaarder opdracht in 1718 de Protokollen en liassen van 
de overleden notaris Van Raalt bij Rutgerus Dibbits op te halen, maar vol
gens zeggen van zijn vrouw waren deze al bij burgemeester Goudoever ge
bracht 27). 
Een enkele maal worden de Protokollen bij testament vermaakt. In het testa
ment van de Amersfoortse notaris Steven van Brinckesteyn van 8 oktober 
1741 verklaart deze, dat sijn soon Anthony van Brinckesteijn sal hebben ende be
houden alle de klederen ende kleynoden ten sijnen comparants lijve behorende als
mede de comptoire van 't notarisschap met alle boeken en papieren uytgenomen de 
bijbels ende sulke boeken die van geestelijke saaken melden 28). En door een an
dere Amersfoortse notaris Bartholomeus Hagen werd bij testament van 29 fe
bruari 1700 aan zijn zoon Arent Joseph toebedeeld een vijfde part neffens het 
geheele comptoir ende boecken niet uytgesondert j welck hij Arent Joseph Hagen 
als van meyninge sijnde te worden notaris boven sijnen voornoemden vijfden part 
wort gegeeven 29). 
Van de aantallen notarissen, die in de 18e eeuw de eed aflegden, is veel meer 
bewaard gebleven dan van de notarissen, die dit in de 17e eeuw deden. Waar
bij wij overigens dienen te bedenken dat er vooral in de 17e eeuw notarissen 
geweest kunnen zijn, die hoewel beëdigd, het ambt niet hebben uitgeoefend. 
Van de in de 17e eeuw beëdigde notarissen zijn van 47% de Protokollen be
waard gebleven, van de in de 18e eeuw beëdigden is dit percentage 82. Gespe
cificeerd per halve eeuw loopt het percentage op van 35% in de eerste via 
56% in de tweede helft van de 17e eeuw naar ruim 80% in de 18e eeuw. 

De notaris in de samenleving 

Sedert 1606 werd door het Hof van Utrecht een register bijgehouden van het 

26) Vervolg Groot Plakkaatboek, 1. 889. 

27) RAU, Recht. Arch., nr. 478. 
28) RAU, Not. Arch.,nr.AT036aOO4. 
29) RAU, Not. Arch.,nr. AT024e001. 
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afleggen van de eed door de notarissen 30). Het register begint met een op
somming van de notarissen, die reeds in funktie waren en hun eed vernieuw
den. Aan de hand van onderstaand staatje krijgen we een indruk van de toe
name van het aantal notarissen: 

Jaren Aantal beëdigde notarissen 
1607-1631 70 
1632-1656 127 
1657-1681 131 
1682-1706 83 
1707-1731 77 
1732-1756 79 
1757-1781 73 
1782-1810 79 

Bovengenoemde cijfers geven een snelle stijging aan in de jaren 1627-1686 
met pieken in de periode 1647-1656 en 1667-1676. Inde 18e eeuw schommelt 
het gemiddelde rond drie toelatingen per jaar. Het totale aantal notarissen 
over de periode 1606-1810 bedraagt 748. Een aantal malen hebben we in de 
17e eeuw een momentopname: in 1606 bij de hernieuwing van de eed waren 
er 29, in 1659 bij het afleggen van de eed op het 22e artikel van de ordonnan
tie van 22 april van dat jaar 71 en in 1685 bij de vastlegging van het aantal no
tarissen 105. Ter vergelijking kan dienen dat in de 19e eeuw het aantal nota
rissen schommelde tussen de 35 en 46. 
De overheid streefde naar een goed funktionerend notariaat. Men kon alleen 
beschikken over goede notarissen wanneer hun een redelijk bestaan werd ge
boden, hetgeen onder andere bereikt kon worden door hun aantal te beper
ken. De Staten besloten op 20 februari 1685 om het aantal notarissen, op dat 
moment te Utrecht bestaande uit 64 personen, door uitsterven terug te bren
gen tot 30, te Amersfoort op gelijke wijze van 14 tot 8, te Rhenen, Wijk bij 
Duurstede en Montfoort het aantal te handhaven op elk 3, en verder op het 
platteland de situatie te stabiliseren: in de proosdij van S. Jan 6, in Eemland 
en de hoge heerlijkheid van Soest 4, te Amerongen en Vreeswijk elk 1, te 
Demmerik 2, te Breukelen, Nederhorst den Berg, Kortehoef en Werkhoven 
elk 1 notaris 31). De mogelijkheid werd opengelaten dat in andere hoge heer
lijkheden en dorpen, waar op dat moment geen notarissen waren, op gelijke 
voet notarissen werden aangesteld. In een resolutie van Gedeputeerde Staten 
van 25 oktober 1701 werden deze getallen nog eens bevestigd 32). Praktisch 
betekende het dat de bestaande situatie van 1685 bevroren werd. Alleen voor 
de beide grote steden, Utrecht en Amersfoort, traden verminderingen op. 
Van een vermindering tot het streefgetal van 30 kwam echter niet veel te
recht. Zo lag het aantal in 1707 nog op 51, in 1748 op 44 33). Van enige logi
sche verdeling over de gehele provincie was geen sprake. 

30) RAU, Recht. Arch., nr. 281. 
31 ) Groot Placaatboek, 1, 462. 
32) Groot Placaatboek, 1,462. 
33) Naamwyser waarin aangewesen worden de Namen en Woonplaatsen van de Heeren Geèligeerden, 
Edelen en Ridderschap, en de Regenten der Stad Utrecht, zijnde de Ed. Mog. Heeren Stalen van den 
selven Lande. Met de Namen van eenige der selver Officianten en Bedienden. Tot dienst van de Ließeb-
bers in ordre gesteh over desen Jare 1707 (Utrecht, 1707); Wem. 1748. 
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De natuurlijke tegenspeler van de notaris lijkt de dorpssekretaris. Om enige 
indruk van de konkurrentie tussen beide funktionarissen te krijgen dienen we 
het aantal akten en de soort akten te bezien, die opgemaakt zijn door de se-
kretarissen van een aantal gerechten rondom Amersfoort in 1650. Dit geeft 
het volgende resultaat: 

Hoogland 16 
Isselt 0 
Leusden 7 
Soest 24 
Stoutenburg 1 

Een totaal van 48 akten die in de volgende kategorieën kunnen worden ver
deeld: 

transporten 24 
hypotheken 7 
estimaties 2 
prokuraties 2 
attestaties 1 
codicillen 1 
huwelijksproklamaties 6 
nominaties schepenen 1 
overige 4 

Alle akten op onroerend goed betrekking hebbend moesten voor het plaatse
lijk gerecht passeren binnen welks jurisdictie de goederen gelegen waren. De 
notaris mocht wel alle akten opmaken van de obligatoire rechtshandelingen 
op onroerend goed betrekking hebbende. Het aantal bekeken akten is na
tuurlijk te gering om er verregaande konklusies uit te trekken. Voorzichtig 
kunnen we stellen, dat het aantal akten, dat de sekretaris per jaar opmaakt 
slechts gering schijnt. De meeste van deze akten zijn transporten van onroe
rend goed en vestiging van hypotheken, welke akten de notaris niet mocht 
opmaken. Prokuraties, attestaties en testamenten konden zowel voor notaris 
als sekretaris worden verleden. Op het geheel van 48 opgemaakte akten is een 
totaal van vier vrij gering. Als wij daarnaast bedenken, dat in de 17e eeuw een 
groot aantal dorpssekretarissen tevens notaris was, terwijl in de 18e eeuw veel 
stedelijke notarissen een of meer dorpssekretariaten bekleedden, dan schijnt 
de konkurrentie, die de sekretaris de notaris aandeed wel meegevallen te zijn 
34). 

Slechts op het randgebied van de openbare verkopingen vernemen we af en 
toe van spanningen. Een voorbeeld hiervan is het geschil in Mijdrecht tussen 
een aantal notarissen en de schout en sekretaris van Mijdrecht 35). In 1780 
wendden zich een dertigtal notarissen in een rekest tot de Staten van Utrecht 
en maakten daarin bezwaar tegen een publikatie van deken en kapittel van S. 

34) In 1650 was de katholieke Amersfoortse notaris Reinier van Ingen sekretaris van Hoogland 
en Soest. Hij was tevens schout van Isselt. 
35) RAU, S.Jan.nr. 1081. 
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Jan te Utrecht van 25 februari van dat jaar. Daarbij werd aan alle notarissen 
verboden openbare verkopingen te houden van roerende of onroerende goe
deren. Deze publikatie was overigens een herhaling van die van 1671 en 1702. 
In concreto protesteerden schout en sekretaris tegen het optreden van de bei
de notarissen Cornelis Mom en Dirk van Bork, die door middel van aanplak
biljetten de vrijwillige verkoping hadden aangekondigd van verscheiden per
celen veenland gelegen onder Mijdrecht in de plaatselijke herberg Het wapen 
van Mijdrecht. Dit werd strijdig bevonden met de inhoud van de keur en in vi-
lipendie van de authoriteit van de heere proost en desselvs tot hier toe nooit weder-
sprooken regaal van admissie tot de exercitie van 't notarisschap. Bovendien 
merkten schout en sekretaris op dat als er tegen zulke zaken niet zou worden 
opgetreden, zij zeer zouden worden benadeeld in de opbrengst van de emolu
menten van hun ambt, waarvoor zij een hoge prijs hadden betaald. Ook voor 
de proost zou dit een vermindering der revenuen uit dit ambt betekenen. In
zet van dit geschil waren twee zaken. Op de eerste plaats dat het aan notaris
sen binnen de hoge heerlijkheid van S. Jan verboden was publieke verkopin
gen te houden. Vervolgens dat alleen notarissen, die door de proost waren ge-
admitteerd hun funktie binnen dit gebied mochten uitoefenen. 
Behalve tegen de konkurrentie van de dorpssekretarissen moesten de notaris
sen zich ook te weer stellen tegen beunhazen. In 1697 vernemen wij dat in de 
stad Utrecht verscheyde practisijns, notarissen en andere persoonen binnen dese 
stad ende vrijheyd, onderstaan notariële actens als anders te passeeren, zonder dat 
deselve daar toe behoorlijk consent van de vroedschap hebben verkregen ofte tot de 
exercitie van 't notariaatschap zijn geadmitteerd 36). In Veenendaal klaagt nota
ris Elias Verschuyr in een rekest aan het gemeentebestuur van Rhenen op 19 
mei 1704 dat door particulieren, in het bijzonder Cornelis Garritsen worden ge
houden openbare erfhuizen, publieke verkopingen en door den sehen geschreven in
ventarissen, maeggescheyden en vordere contracten contrarie 't oude gebruik. Hij 
verzoekt daarom maatregelen tegen Cornelis mitsgaders allen anderen onge-
qualificeerde d'penne voerende in Veenendaal 37). 

In het eerste artikel van de ordonnantie van 1606 wordt naast het voorschrift 
van de minimumleeftijd van 25 jaar, vereist dat de kandidaat was van goeden 
leven en conservatie, ende staande ter goeder name ende fame. In de periode 
voorafgaande aan deze ordonnantie werden de notarissen vrijwel uitsluitend 
gerekruteerd uit de groep van de clerici. Een enkel voorbeeld: Johan van Hal-
Ier was pastoor van S. Jacob te Utrecht en Splinter van Hamersfelt wordt ge
noemd als bisschoppelijk klerk. Als in 1580 de rooms katholieke eredienst in 
de provincie Utrecht verboden wordt ontstaat er een grote leemte aan gekwa-
lificeerden. Het is interessant na te gaan wie de groep van clerici opvolgen. 
Aan de hand van de akten van kreatie door de Staten, waarin af en toe staat 
vermeld welke funktie de aspirant-notaris op dat moment uitoefent, kunnen 
we ons enigszins een indruk vormen 38). Over de periode 1606-1700 is bij 129 
personen deze vermelding bijgevoegd, waarbij niet gezegd is, dat de overigen 
geen andere funkties hadden. 

36) Groot Placaatboek. 111,394. 
37) RAU, Gemeentearch. Rhenen, nr. 
38) RAU, Staten, nr. 349. 
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Nevenberoepen notarissen: Aantal 
sekretaris van dorpsgerecht 32 
schout van dorpsgerecht 5 
schepen van kleine stad 1 
oud-burgermeester van kleine stad 1 
eerste klerk van Amersfoort 1 
schoolmeester, voorlezer, koster 5 

prokureur 46 
advokaat 17 
deurwaarder 1 
substituut-griffier 1 
substituut-sekretaris van politie 
te Utrecht 1 
bode en exploiteur Lekdijk 1 

notaris Hof van Holland 5 

kapittelsekretaris 12 

Totaal 129 

In deze opsomming zijn een viertal groepen te onderscheiden. In de eerste 
vinden we de sekretarissen en schouten van de dorpsgerechten met een aan
vulling van de schoolmeesters. Uit deze groep zullen voornamelijk de platte-
landsnotarissen gekomen zijn. Hoewel er ook weer aanwijzingen zijn van 
dorpssekretarissen, die hun karriere in de stad trachtten te maken. Zo besloot 
de vroedschap van Utrecht op 9 september 1672 dat voortaen de aggreatie van 
notariaetschappen alleenlijck sal worden verleent aen sodanigen die alhier effecti-
velijck wonen. Hierdoor werden vooral de sekretarissen en schouten in hun ex
pansie gehinderd. Dit voorschrift werd overigens niet streng nagevolgd. De 
sekretaris van Oostveen b.v. werd in 1689 toegestaan het notariaat in de stad 
Utrecht en haar vrijheid uit te oefenen, hetzelfde eenjaar later aan de sekre
taris van Werkhoven. De tweede groep wordt gevormd door de prokureurs 
en advokaten, waarbij verder nog enkele lagere funktionarissen als deurwaar
ders en substituut-griffiers te voegen zijn. Deze groep zorgde voor de notaris
sen in de steden. De derde groep bestaat uit een vijftal Hollandse notarissen 
uit het grensgebied. Zo werd de Woerdense notaris Wilhelmus Coster in 1681 
gekreëerd en geadmitteerd te Utrecht en een andere, Dirk Swartendijk, gead-
mitteerd te Montfoort. De vierde en laatste groep wordt gevormd door de 
sekretarissen van de Utrechtse kapittels. 

Bij de opsomming der verschillende beroepen missen we dat van predikant. 
Tijdens de Republiek nam de hervormde kerk een bevoorrechte positie in, 
doch zij zelf had de neiging om kerk en staat gescheiden te houden. Op de 
provinciale synode van Amsterdam van 1595 kwam de vraag aan de orde of 
dienaren lange tevoren het notariaetschap bedient hebbende en door het Hof van 
Holland met rede daerin vernieut sijnde, het sehe sullen mogen totten eynde haer-
lieder levés bedienen ofte dat sij 't sehe sullen moeten terstont verlaten. Waarop 
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werd geantwoord dat overmits soodanig ampt politycq is ende met vele inconve-
nienten ende swaricheden mitsgaders andere circumstantien vergeselschapt, dat 
een dienaer, de dienst der gemeynde (hetwelck den heelen mensche verheyscht) 
aengenomen hebbende, sijn voorgaende notariaetschap sal naerlaten doch alsoo 
dat sehe ten bequaemsten ende sonder merckelijcken versuymenisse dergener, wel-
ckers sake hij onder sijn handen heeft geschiedde 39). Als op de Amersfoortse 
klassisvergadering van 13 september 1625 wordt gevraagd of een predikant 
wel notaris mocht zijn en het notariaatschap praktiseren, wordt kort en bon
dig geantwoord: Neen! 
Over het inkomen van een notaris valt zeer weinig mee te delen. Hoge inko
mens genoten ambtenaren tijdens de Republiek niet. De ordonnantie van de 
Staten van Holland van de leges op het trouwen en begraven van 26 oktober 
1695 geeft ons een eerste aanwijzing van de inkomens- en vermogenspositie 
van de notaris 40). Tot de eerste klasse, zij die 30 gulden betaalden, behoren 
de baljuw, schout, burgermeester, raad, thesaurier, pensionaris en sekretaris 
van de steden, die een inkomen genieten van 800 gulden of meer. Dit werd 
gelijk gesteld met een vermogen van 12.000 gulden of meer. De tweede klasse 
bestond uit de notaris, prokureur, solliciteur, dorpsschout, dorpssekretaris en 
anderen, die ambten bekleden, welke een inkomen tussen 400 en 800 gulden 
jaarlijks opleveren en allen, die een vermogen van 6.000 tot 12.000 gulden be
zaten. De aanslag bedroeg 15 gulden. 
De notaris werd betaald voor het opmaken van akten, maar over de tarieven, 
die hij daarvoor berekende, weten wij bijzonder weinig. Er zijn wel ordonnan
ties, waarin deze vergoeding nauwkeurig wordt aangegeven voor advokaten, 
prokureurs en sekretarissen. De ordonnanties voor notarissen geven op dit 
punt geen bijzonderheden. In een ordonnantie van 28 januari 1686 op het in
vorderen en executeren van alle reële en personele ongelden staat: dat allen 
en eenen ygelijk ten platten lande vrij staat, ende gelaten word, omme selver often 
overstaan van schout en schepenen, of door een openbaar notaris 's Hoofs van 
Utrecht, erfhuys van sijne meubile en inmeubile goederen te houden, en over het 
loon of salaris van dien met deselve soodanig te transigeren of accorderen, als sij-
lieden te raide sullen werden, en dat daar mede alle contrarie usantien en gebruy-
ken ten platten lande, of op sommige plaatsen ingekropen, sullen cesseren 41). Een 
enkele maal wordt er op de achterzijde van een akte een aanduiding gegeven 
van de kosten voor het opmaken van de akte. Bij een huurakte uit 1744 verle
den voor de Amersfoortse notaris Erasmus van Goudoever, noteert deze in 
guldens, stuivers en penningen 42): 

minuteren 1-4-0 
2 afschriften 1-4-0 
rantsoen 1-15-0 
3 zegels 1-14-0 
getuigen 0-4-0 

Totaal 6-1-0 

39) J. Reitsma en S. D. van Veen, ed., Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de 
noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, I (Groningen, 1892)206. 
40) Jacobus Scheltus, ed., Groot Placaetboeck . . . van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael 
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Evenals over het loon hebben wij over de welstand van de notaris slechts en
kele losse gegevens gevonden. In de legger van het huisgeld te Amersfoort uit 
1755 komen we zes notarissen tegen 43). Bij twee vinden we de vermelding 
„notaris", bij twee „prokureur" en bij twee „heer". Alle zes bezaten op dat 
moment meerdere grote en kleine huizen in de stad. Zo bezat de bekende 
Abraham van Bemmel huizen in de Nieuwe straat, op de Kamp en aan de Sin
gel. Een uitschieter vormt Jacob Morray, die vele malen funkties bekleedde 
in het stedelijk bestuur. Bij zijn dood in 1703 liet hij meer dan 80.000 gulden 
na 44). Hendrik Arend van Zevender en de Goudoevers behoorden eveneens 
tot de welgestelden. Andere notarissen ging het echter minder goed. Zo ver
klaarde Maria van Swijnevoort te Amersfoort op 21 januari 1719 wel haar va
ders lijk te willen begraven zonder daarmee de nalatenschap te aanvaarden 
45). De Utrechtse notaris Gerrit Bredie kwam in 1723 in Jutphaas steun vra
gen voor een van zijn kleinzoons, die hij niet tot last wilde of kon hebben. 
Toen de jongen gestorven was kreeg Bredie 20 gulden van de predikant voor 
de begrafenis 46). 

Waarschijnlijk zal het leeuwendeel van het inkomen van de notaris gezocht 
moeten worden in de door hem beklede nevenfunkties. Het notarisambt 
schijnt zich langzaam van een bijkomende bevoegdheid, via een nevenfunktie 
tot een beroep hebben ontwikkeld. Een aantal personen had vergunning om 
het notariaat uit te oefenen nodig om bepaalde akten te kunnen opmaken. In 
een rekest aan de Staten uit 1707 verzoekt Erasmus van Goudoever om te 
worden toegelaten tot het notarisambt, dewijle den suppliant met den penning-
meesterampten van 't weeshuys ende 't S. Pietersgasthuys binnen Amersfoort is be
gunstigd geworden, wekkers huyrcedullen alle met willige condemnatie worden ge-
passeert, waerdoor het voors. notarisampt den suppliant ten hoogsten noodsaecke-
lijck is. En in een ander rekest uit hetzelfde jaar van Pieter van Nes zegt deze 
't voors. notariaetschap niet anders van meyning is te excerseere dan alleene voor 
soo verre hem het selve omtrent de bedieninge van sijn rentmeesterampt soude 
moogen te passe coomen. Een veel voorkomende nevenfunktie van de platte-
landsnotaris was die van schoolmeester. In ander verband zagen we reeds de 
kombinatie prokureur-advokaat/notaris en sekretaris/notaris. Het is niet al
tijd gemakkelijk aan te geven wat de hoofd- en nevenfunktie was. Zo zal bij 
de kombinatie prokureur/notaris mogelijk de eerste funktie de belangrijkste 
zijn geweest, omdat wij b.v. in de legger van het huisgeld van Amersfoort uit 
1755 vaak alleen de vermelding prokureur vinden bij de beroepsaanduiding. 
Van een nevenfunktie is duidelijk sprake bij dorpssekretarissen, die een hoge
re status proberen te bereiken door notaris te worden, van een hoofdfunktie 
bij stedelijke notarissen, die dorpssekretariaten verzamelen. 

der Vereenighde Nederlanden: ende Van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Holland! ende West-
Vrieslandt. Mitsgaders van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeetandt. IV (Den Haag, 1705) 899. 
41) Groot Placaatboek.il, 520. 
42) RAU, Not. Arch., nr. AT028b013. 
43) S. W. Melchior, Blaffen van het Huisgeld uit de Resolutieboeken berustende ten gemeente-archie-
ve van Amersfoort. A. D. MDCCLV (stencil: Amersfoort, z.j.). 
44) RAU, Not. Arch., nr. AT024e001. 
45) RAU, Not. Arch., nr. AT032a001. 
46) E. P. de Booy, De Weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 
tot hei begin der 19e eeuw. Stichtse Historische Reeks III (Utrecht, 1977). 
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De stedelijke notarissen treffen we aan in een grote verscheidenheid van be
stuurlijke funkties 47). In de tweede helft van de 17e eeuw komen we in 
Amersfoort notarissen tegen als kerkmeesters van de S. Joriskerk en de O. L. 
Vrouwekerk en als regenten van het S. Pietersgasthuis, het Burgerweeshuis, 
de Armen Noodhulp en de Armen, genaamd de Poth. In 1669 treffen we voor 
het eerst de notaris Jacob Morray aan als raad van de stad. Later zien we hem 
in zijn hoedanigheid als burgermeester, schepen en weesmeester. Sinds die 
tijd vinden we in toenemende mate notarissen onder de regenten. Zo vinden 
we in 1716 twee notarissen als burgermeester. In Utrecht wisten de notarissen 
pas veel later de regentenkolleges binnen te dringen. In de eerste helft van de 
18e eeuw bekleedden zij wel funkties van rentmeester van wees- en gasthui
zen of het sekretaris- en rentmeesterschap van de Duitse orde, maar zetelden 
zij niet in de magistraat. Een veel voorkomende kombinatie in de stad 
Utrecht was die van notaris en makelaar, soms ook van notaris en tapper. Bij 
de kontrole van de lijst van gezamenlijke notarissen besluit de vroedschap op 
17 maart 1656 de uitoefening van het notariaat te ontzeggen aan Frederick 
van Noordijck soolange hij tapperneringe doende is. Op 28 juli 1656 wordt 
Noordijck overigens weer toegelaten niettegenstaende de tapperneringe. De 
Utrechtse notaris Felix ten Brinck verkreeg van de Utrechtse vroedschap ver
gunning op 16 februari 1705 om te instrueren in de arithmetica, italiaens ende 
coopmans boeckhouden. Enige maanden later, 14 december 1705, werd deze 
vergunning ingetrokken en tevens aan hem en Nyclaes Bongert tijdelijk de 
uitoefening van het notarisambt ontzegd wegens quaede conduiten, inobedien-
tie, impertinente ende disrespectueuse expressien ende bejegeningen omtrent de re-
geringe. Op 16 februari 1706 werd deze resolutie weer ingetrokken. Beide he
ren worden nog eenmaal vermeld als de vroedschap op 2 juli 1708 besluit Ni-
colaes Bongert en Felix ten Brinck tot nader order niet tot de kerckedienst te 
nomineren. Het kwam vaak voor dat leden van het plaatselijk bestuur deel uit
maakten van de kerkeraad. Een onderzoek in de archieven van de hervormde 
gemeente te Utrecht bevestigde deze veronderstelling. Sinds 1654 treft men 
geregeld notarissen onder de ambtsdragers aan. Zo waren in 1691 de Utrecht
se notarissen Johan van Aalst, Engelbert Rhee, Rombout van Vechoven, 
Hendrik Vijandt ouderlingen en Hendrik van Hees, diaken. 

Tenslotte nog enkele andere aktiviteiten. Bartholomeus Hagen maakte van 
1667 tot 1704 deel uit van het S. Lucasgilde te Amersfoort. Twee andere 
Amersfoortse notarissen maakten naam als stadsgeschiedschrijvers: Jan van 
Ingen in het midden van de 17e en Abraham van Bemmel tegen het midden 
van de 18e eeuw 48). Behalve dat zij geschiedenis schreven, maakten notaris
sen ook geschiedenis. Sommigen deden aktief aan politiek. De Amersfoortse 
notaris Richard Saab was een van de voormannen bij de plooierijen in die 
stad. Na een mislukte poging met wapengeweld de stedelijke regering te ver-

47) Hiervoor is doorgenomen Beschrijving der stad Amersfoort door Abraham van Bemmel (2 dln; 
Utrecht, 1760). 
48) Johan van Ingen: Geschiedenissen, J. H. P. Kemperink, ed., Archief'voor de Geschiedenis van 
het Aartsbisdom Utrecht. LXXIV (1957) 1-155. 
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zetten, werd hij gevangen genomen en op 3 oktober 1703 onthoofd 49). Een 
van zijn grote tegenspelers was Jacob Morray, een oud-eollega. Op het eind 
van de 18e eeuw ontmoeten we een aantal notarissen, die betrokken waren bij 
de patriotse beweging. Een tweetal Utrechtse notarissen, Daniel Rother en 
Didericus Johannes van Olst, werden wegens hun aktiviteiten in 1784 zelfs en
kele jaren als notaris geschorst. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het notarisschap zich ontwikkelde van 
een nevenfunktie tot een volwaardig beroep. De beampt-schrijver werd een 
ambtenaar met een monopoliepositie. De werkzaamheden van de notaris ble
ven zowel in de aard als in de vorm gelijk. 
Gestart met de bede in de aanhef mogen wij eindigen met een zelfde zucht 
van verlichting en de zin die een oude notaris schreef aan het slot van zijn 
protokol. 

Finis coronal opus. 

49) J. Hovy 'De regeringsverandering te Amersfoort in 1703. Een bijdrage tot de geschiedenis 
der plooierijen in de provincie Utrecht' Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XV (1960), 
177-216. 
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