D E AANSTELLING V A N NOTARISSEN IN D E PROVINCIE
UTRECHT T E N TIJDE DER REPUBLIEK.
In de tegen het einde van 1948 verschenen aflevering van het
Tijdschrift voor Geschiedenis (jaargang 1948, afl. 1 en 2) wordt
in een aankondiging van een boekje van den Zwitserschen hoogleeraar Nabholz, dat studenten in de geschiedenis in het vak hunner
studie wil inleiden, een rake opmerking geciteerd: „Ein Irrtum, der
einmal in die historische Literatur eingegangen ist, ist nur schwer
daraus zu entfernen". Dit zinnetje kwam mij in de gedachten, toen
ik in diezelfde aflevering in de bespreking van het in 1948 verschenen boek van Mr. A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche
notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren, de
volgende mededeeling tegenkwam: „In de provincie Utrecht behoorde de creatie der notarissen tot de bevoegdheden van het
gesaeculariseerde kapittel van St. Pieter".
Zooals het hier is neergeschreven, heeft Mr. Pitlo het (gelukkig)
niet gezegd. In het eerste stuk van zijn werk bespreekt hij de
notarisboeken uit de 17e en 18e eeuw, d.w.z. de handleidingen,
die enkele notarissen ten bate hunner collega's hebben geschreven,
en die dus gewijd zijn aan de notarieele practijk. De meeste dergelijke boeken hebben in de provincie Holland het licht gezien. De
schrijver noemt er verder nog een uit Utrecht, een uit Zeeland en
een uit Friesland. Om het eerste van deze drie is het ons thans
te doen. Het is geschreven door Mr. Gerard van Wassenaer, advocaat en notaris te Utrecht, draagt den titel: Practyk Notariael, en
werd in 1661 te Utrecht voor de eerste maal gedrukt. W i e was
deze auteur?
Mr. Gerard van Wassenaer, die te Utrecht werd geboren en
daar in 1664 op 75-jarigen leeftijd overleed 1 ), legde er op 28
April 1612 den eed af als advocaat voor den Hove. Aanvankelijk
is hij alleen als zoodanig werkzaam geweest en eerst op 7 November 1634 werd hem door de Staten commissie als notaris verleend,
terwijl hij 14 November in die kwaliteit door het Hof werd
beëedigd. Vermoedelijk houdt zijn optreden als notaris verband
met de functie, die hij eveneens in 1634 verkreeg, nl. die van secretaris van het kapittel van St. Pieter te Utrecht. Van zijn voorganger
in dit ambt Mr. Christiaen Bruningh kan dat zelfs worden aangetoond. Volgens den hem op 3 Februari 1608 verstrekten commissiebrief heeft deze in het door hem ingediende request aan de Staten
medegedeeld, dat hij tot secretaris van het kapittel van St. Pieter
was aangesteld, „mits dat hij hem voor sijne admissie soude moeten
doen creëeren notaris".
De toelating van notarissen door de wereldlijke overheid
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dateert uit den tijd van Karel V . De desbetreffende placaten zijn
o.a. in het Groot Utrechtsen Placaatboek en ook weder in het boek
van Mr. Pitlo afgedrukt. Een nieuwe regeling kwam voor het
Nedersticht tot stand bij een placaat der Staten van Utrecht van
22 Januari 1606, dat eveneens in het genoemde Placaatboek te
vinden is. In art. 4 ervan is voorgeschreven, dat notarissen een
acte van creatie door de Staten of hun Gedeputeerden behoefden,
om vervolgens door het Hof geëxamineerd en na het afleggen van
den ambtseed geadmitteerd te worden. O p grond van deze bepaling ontving Bruyning zijn commissie op 3 Februari 1608 en werd
hij den 16en beëedigd, terwijl v. Wassenaer, gelijk gezegd, den
7en November tot notaris werd gecreëerd en den H e n den eed
aflegde.
Tusschen 1 September 1634, den laatsten dag, waarop Bruyning
een resolutie van het kapittel inschreef, en 31 October, den eersten
dag, waarop v. Wassenaer in het resolutieboek als secretaris
voorkomt, moet deze laatste zijn aanstelling als zoodanig ontvangen hebben. In het resolutieboek komt zij evenwel niet voor. Den
29en October 1635 werd hij tevens tot bibliothecaris benoemd,
onder uitdrukkelijk voorbehoud, dat dit ambt niet met het secretariaat vereenigd behoefde te zijn. Den 16en Juni 1643 werd hem
op zijn verzoek uit beide functies ontslag verleend wegens drukke
andere bezigheden. Als notaris is hij in de stad werkzaam gebleven: zijn bij het oud-archief der gemeente Utrecht bewaarde protocol gaat door tot 1662. Aangezien het evenwel niet meer dan een
vrij dun deel omvat, kunnen wij gevoegelijk aannemen, dat zijn
hoofdwerkzaamheid elders en dan waarschijnlijk in de advocatuur
gelegen was.
Behalve het ambt van secretaris van het kapittel vervulden zoowel Bruyning als v. Wassenaer er ook de functie van notaris.
Uiteraard zijn zij daarin niet de eenigen geweest, maar van hen
heb ik het speciaal nagegaan, omdat het fungeeren van den tweeden als zoodanig de aanleiding voor dit artikel vormde. Een kapittel
heeft natuurlijk evenals elk ander college vanouds behoefte gehad
aan iemand, die in de vergaderingen de pen kon voeren en de
correspondentie verzorgen. Volgens het Rechtsboek van den Dom,
dat ook den anderen Utrechtschen kapittelen tot leidraad strekte
— het kapittel van St. Pieter bezat een afschrift, dat het zelfs vóór
in zijn statutenboek, het Liber camere cathenatus, had laten opnemen — behoorde het schrijven der brieven tot de taak van den
scolasticus, den kanunnik, die o.a. met het toezicht op het onderwijs
aan de kapittelschool was belast. Reeds ten tijde van Wstinc echter
werd zijn functie als secretaris door den scriptor ecclesie waargenomen. Deze was een ambtenaar, die salaris ontving en een ambtseed aflegde. Hij trad als notaris op en wordt dan ook als zoodanig
betiteld. Wanneer een gezegelde brief moest worden afgegeven,
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mochten de zegelbewaarders, dat waren de deken en drie kanunniken, dien niet bezegelen, of hij moest geschreven zijn met de hand
van den gezworen notaris van het kapittel.
Zoo was het in het begin der 17e eeuw eigenlijk nog. De secretaris van het kapittel was tevens notaris en als het college de diensten
van een notaris behoefde, trad hij als zoodanig op. Bruyning heeft
zelfs een afzonderlijk protocol daarvoor aangelegd, dat door y.
Wassenaer is vervolgd en nog in het kapittelarchief berust (Inv.
no. 61 ). In het gewone protocol van den laatste is echter wel eens
een acte verdwaald, die in dat van het kapittel thuis behoorde.
Voor Bruyning is dit niet na te gaan, omdat van hem geen gewoon
protocol bewaard gebleven is. Het was dus niet, gelijk Mr. Pitlo
zegt (blz. 58), zoo, dat de aloude bevoegdheid van den bisschop
om notarissen te benoemen op de kapittels was overgegaan en de
stedelijke overheid daarnevens deze bevoegdheid had. De notarissen, die in de stad werkzaam waren, werden als zoodanig toegelaten door de Staten. Daarnaast kon zoo iemand van een kapittel
een speciale aanstelling krijgen, maar in die kwaliteit was hij zuiver
en alleen ambtenaar van het college, in welks dienst hij stond.
A. J. V A N D E V E N .
DE SINT-JANSVIERING DOOR D E GILDEBROEDERS
V A N SINT-ELOYE OF SMEDEGILD.
In het Jaarboekje van ,,Oud-Utrecht" (jg. 1947 en 1948 blz. 57)
wordt melding gemaakt van de viering van het Sint Jansfeest,
waarbij ook de uitdrukking ter sprake komt „ghevangen verlossen"
in het Resolutieboek 1615. Juni 24. (,,Op Sint Jansdach als de
gildebroeders haar ghevangen verlossen").
Waarschijnlijk zal men de beteekenis van deze uitdrukking moeten zoeken in één der vele in gewest verdwenen folkloristische
Sint Jansgebruiken, welke elders echter nog voortleven.
Sint Jan was immers bijzonder de patroon der Hoefsmeden.
Algemeen schrijft men dit patronaat toe aan de nagel, waarmede
Herodias de tong van den onthoofden Joannes de Dooper liet doorsteken (o.a. Kerler, Doyé). Hieraan werden vooral de hoefsmeden
bij hun werk herinnerd. Behalve te Utrecht werd ook te Zwolle
het St. Jansfeest op bijzondere wijze gevierd. Daar bestond in de
„Smeden", de wijk of buurt waar de smeden hun bedrijf uitoefenden, het zoogenaamde Sint Jansgilde. Daags voor St. Jan (24 Juni)
verscheen de Gildeknecht met een kereltje langs de huizen der
Smedenbuurt, waarbij de straatjongens riepen:
Doar kump Sint Jan
met het ketteltien an,
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