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Voorwoord
Publicaties over de geschiedenis van het notariaat zijn in ons land zeldzaam. De
oorzaak hiervan is de opleiding die de student voor het notarieel examen verplicht
is te volgen, een opleiding, die zoo schoolsch is, dat zij den lust tot eigen studie niet
weet te activeeren. Een wetenschappelijke opleiding zou, naast andere zegenrijke
gevolgen, ook tot gevolg hebben, dat het notariaat vaker als object van historisch
onderzoek werd gekozen. Dit toont ons de belangstelling die dit gegeven ondervindt
in de vele landen, waar de wetgever den toekomstigen notaris wel een universitaire
opleiding waardig keurt. In het onderwerp ligt zeker niet de oorzaak van het gebrek
aan interesse; want dit is niet minder aantrekkelijk dan de geschiedenis van eenig
ander onderdeel van het recht en van het maatschappelijk leven.
Dit boek is gewijd aan onze oude notarisboeken. Deze zijn, op een paar
uitzonderingen na, zooals van Leeuwen en Lybreghts, noch gezocht, noch gelezen.
Een samenvattende verhandeling over deze in zoo menig opzicht typische en
leerrijke werken ontbrak tot nu toe.
De 17de en 18de eeuw omvatten dit onderdeel van onze oud-vaderlandsche
rechtlitteratuur. Vóór de 17de eeuw waren er ook wel notarisboeken, maar geen
van eigen bodem. Tot deze laatsten heb ik mij willen beperken. Daarom heb ik het
bekende, in 1682 te Parijs verschenen werk van de Ferrière, La science du parfait
notaire, waarvan ten onzent in de laatste helft der 18de eeuw een vertaling het licht
zag, die drie drukken beleefde, onbesproken gelaten. Het geeft Fransch recht en
het geeft beschouwingen over het Fransche notariaat. Nu weken de Fransche
rechtsinstellingen op het
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gebied van het notariaat niet zoo sterk van de onze af, dat een oordeelkundig
Nederlandsch notaris uit de 18de eeuw met dit boek niet zijn voordeel kon doen,
maar baanbrekend kan het voor ons allerminst genoemd worden en het feit, dat de
vertaling drie drukken beleefde, is dan ook meer toe te schrijven aan het ‘frères, qui
trouvez beau, tout ce que vient de loin’ dan aan superioriteit van dit werk boven
onze eigen litteratuur. Ik kon het boek zonder bezwaar buiten beschouwing laten.
Ik heb de werken, die uitsluitend aan de testamenten gewijd zijn - met uitzondering
van het belangrijke werk van Verweij - niet in mijn verhandeling betrokken. Zij houden
niets anders in dan een weergave van de gangbare meeningen betreffende dit deel
van het erfrecht, met hoogstens eens een enkele wenk aan den notaris om hier of
daar aan te denken, maar zonder dat wij er voor onze kennis over het notariaat
eenig nut aan kunnen ontleenen. Het betreft een Tractatus novus et brevis de
testamentis seu ultimis voluntatibus et jure codicillorum. Omnibus in foro et in scholis
versantibus et notariis omnino utilis et necessarius - zooals het op het titelblad heet.
Het is van de hand van Johannes Gael, uitgegeven te Haarlem in 1616. Het werkje
behandelt in een honderdveertigtal bladzijden achtereenvolgens den aard en
oorsprong van het testament, de bevoegdheid om te testeeren en om uit testament
te genieten, de vormvereischten, de makingen met substituties, de nietigheid en
vernietigbaarheid der testamenten en de herroeping. En het betreft een werk van
Willem van Aller, getiteld Tractaat van Testamenten, Codicillen, Legaten, ende
andere Acten van uyttersten wille, verschenen in 1648, herdrukt in 1656. Het biedt
enkel een in gesloten verband gegeven vertaling van plaatsen uit vreemde schrijvers,
doorweven met buitenlandsche rechterlijke uitspraken.
Evenmin heb ik in mijn beschrijving aandacht geschonken aan de in 1782
verschenen dissertatie van

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

XI
Costerus, De Instrumentis. Dit werkje raakt ons onderwerp, geeft enkele opmerkingen
over den inhoud van notarieele akten, over het territoir van den notaris, de
bewijskracht en de executoriale kracht van de notarieele akte en over nog enkele
andere notarieele onderwerpen. De behandeling van dit alles is echter zoo summier,
dat het naast de zeer veel uitvoeriger behandeling, die de notarisboeken hieraan
wijden, geen afzonderlijke beschouwing verdient. De schrijver heeft willen geven
eenige uitspraken over de beteekenis van akten in het algemeen, een notarisboek
te schrijven is niet zijn bedoeling geweest. Het proefschrift, dat den beknopten
omvang heeft aan de proefschriften dier dagen eigen - een vijftigtal bladzijden houdt alles bij elkaar slechts enkele bladzijden in, die ook in een notarisboek hadden
kunnen staan en dit weinige is niet anders dan een weergave der toen geldende
communis opinio.
Eveneens heb ik buiten beschouwing gelaten het eenige samenvattende
geschiedkundige werk over het notariaat, dat wij in ons land rijk zijn, De histori van
het Notarisschap door van der Schelling, uitgekomen in 1745. Het behoort niet tot
de notarisboeken in engeren zin. Dit boek behandelt het notariaat tot ongeveer het
midden der 17de eeuw.
De vier notarieele bibliographiën, die ik heb geraadpleegd, garandeeren mij, dat
ik het voornaamste in mijn studie heb betrokken. Het zijn de in Recht en Wet, deel
26 (anno 1874) afgedrukte bibliographie van J.P.J.W. Korndörffer, toenmaals
adjunct-bibliothecaris van de Koninklijke Militaire Academie; de in 1880 te Zara
verschenen bibliographie van den Italiaanschen hoogleeraar Pappafava; de Poolsche
studie van A. Niemirowski, Warschau 1884, Bibliografia Powszechna notarjatu; en
de door notaris H.A. Warmelink te Amsterdam aangelegde bibliographie. Deze
laatste is zeer veel uitvoeriger dan de drie eerstvermelden. Het is te wenschen, dat
deze bibliographie, die de eerste op dit
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gebied van dezen omvang in Europa is, spoedig voor een ieder verkrijgbaar zal zijn.
Notaris Warmelink stelde zijn werk met de hem eigen welwillendheid voor mij open.
Volledigheidshalve vermeld ik nog: M. Torres-Campos, Estudios de Bibliografia
Espanola y estrangera del Derecho y del Notariato, Madrid 1876, verschenen als
antwoord op een door de Madrileensche Notarieele Academie uitgeschreven
prijsvraag.
De Naamrol der Rechtsgeleerde en Historische Schrijvers van B. Mourik, 1741,
vermeldt geen auteur op notarieel terrein, die in mijn studie niet is betrokken.
Tenslotte wil ik nog melding maken van de zeer summiere en niet geheel feillooze
opgave van notarieele litteratuur in het Overzicht van Oud-Nederlandsche
Rechtsbronnen van S.J. Fockema Andreae (tweede druk, 1923, herzien door A.S.
de Blécourt); zij houdt geen verrassingen in.
Uiteraard houd ik mij aanbevolen voor opmerkingen en aanwijzingen, waar ik
verdere litteratuur kan vinden. Het is allerminst uitgesloten dat vermeldenswaardige
boekjes of brochures in particuliere bibliotheken zijn verborgen. Aan een ieder, die
mij raad ter vervolmaking dezer studie kan geven, zeg ik bij voorbaat mijn
welgemeenden dank.
De gegevens aangaande de jaren van ambtsaanvaarding en van defungeering
der notarissen heb ik ontleend aan Hartongs Protocollenregister.
Er is drieërlei materie, waaruit men de kennis over het oude notariaat kan
opbouwen: de akten (die, ondoorzocht, bij tienduizenden in onze archieven rusten),
de wetgeving en de oude litteratuur. Om zich een volledig beeld te vormen is
bestudeering van alle drie deze bronnen vereischt. Ik heb in het tweede deel van
deze studie een begin gemaakt met het verwerken van de stof, die de litteratuur
biedt.
Niet meer dan een begin. In de eerste plaats heb ik mij beperkt tot dat wat de in
deze verhandeling betrok-
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ken boeken meedeelen. Ook in de algemeene oud-Vaderlandsche rechtsliteratuur,
bij Damhouder, Merula, de Groot, van Leeuwen, Huber, Voet, Bijnkershoek en Zurck,
om een aantal van de voornaamsten te noemen, vinden wij plaatsen die over het
notariaat spreken. Het paste niet in het kader van dit werk deze litteratuur in mijn
beschouwing op te nemen. Evenmin heb ik anders dan bij uitzondering ter sprake
gebracht de enkele beschrijvende werken over het oude notariaat die wij rijk zijn,
zooals Koopmans Notariaat in Friesland voor 1811 en Schadee's Tweehonderd jaar
notariaat en zeezaken. De behandelde notarisboeken zijn met het hier gegevene
geenszins uitgeput. Stof ligt hier te over voor wien wetenswaardigheden over ons
oude notariaat wenscht op te sporen. Wat ik hier aan den inhoud dier boeken heb
ontleend, is niet meer dan een summiere behandeling van de belangrijkste kwesties
die het notariaat in het algemeen raken.
Menig onderdeel, zooals sommige akten in het bijzonder, het testament, de
inventaris, de attestatie, is een afzonderlijk onderzoek waard. Een volledige weergave
van al hetgeen de hier te bespreken notarisboeken met betrekking tot het notariaat
bieden, zou dit boek tot een zeer lijvig boek hebben gemaakt. Hiervoor ben ik huiverig
geweest, want de beginneling - en wie is hier geen beginneling? - deinst terug voor
lijvige werken. Mijn bedoeling is het geweest belangstelling te wekken voor dit nog
vrijwel maagdelijk terrein. Daarvoor was het geraden de veelheid te toonen, maar
de onderdeelen dier veelheid eer aan te stippen dan uit te putten.
Moge mijn studie aan haar doel beantwoorden: dat hier en daar iemand, begaafd
met liefde voor het notariaat en met zin voor de historie, de oude notarisboeken aan
een nader onderzoek onderwerpt, de algemeene rechtslitteratuur er op naslaat,
oude wetteksten verzamelt of in de archieven gaat werken.
November 1947
A.P.
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Eeredicht op den notaris
Een notarius (dus lezen wij) moet syn een man wel geleert en onderwesen,
magh geen yltuyt, verkwister en dronckaert wesen,
de luyden vriendlick bejegenen en geven syn advys,
en alles verrigten tot Godes eer, lof ende prys.
Sijn comptoir moet hij witten en uytvaghen,
want dat geeft aen het oogh groot behaghen,
hij moet sorghe draghen, dat syne stucken syn in goede forme,
ende nyet en vergaen door roet, vuyl en worme,
de penne voeren met sierlyckheit, en vlugge trecken maecken,
t

en wel toesien da er geen kladdekens op raecken.
Hij moet hebben een prothocol oft register om alle acten te stellen,
en syne jonstigers door geen brabbel-latijn quellen.
Van goede seden, manieren ende conditien moet hij syn,
en beleefdelyck tracteren die tot hem compt, groot en clyn.
Zijn pampier oft perkament mag niet wesen vet, gehairt of gheraseert, wilt weten,
hij moet bewaren met goeden conscientien der luyden Secreten,
hij vermijdde alle sotteclap of vreemd propoost,
maer moet wijselijck adviseren, die troost, die wordt getroost.
Geen passien, maar redenen van verstant, moeten hem regeeren,
ende met sijn clercken met vrindelijcke strafheid verkeeren:
Hij en macht niet dichten eenigh vals of onbehoorlijk testament,
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geen merckelijcke plaetse uytschrabben, 't staat als of 't is geprent.
Een notaris moet syn een vroom man, wel verstandlich in de leere,
syn clercken tot exempel, dienende den Heere.
Niet winstbejagend nochte schraepagtich, onrein,
geen hoerenjagher, dief ofte buytelaer mach hij syn,
want syn officie is nobel, door keyzers verheven,
ende wert van olde daghen aan edelen gegeven,
hooghgeëerd bij alle vorsten en potestaten,
ende welgezien in alle steden ende staten.
Een notaris moet zijn geen vloecker, zweerder bij Godes naem,
een man van goede geruchte en wel ter faem,
geen kijver, geen smijter, niet tuk op bedriegen,
geen vuylbecker, meineediger, nog fijn in het liegen.
Properlijck moet hij wesen, nae de stijl van 't lant,
ende nyet wesen de borghery ende syn confraters tot schand.
(notaris Adriaan van Nispen).
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Inleiding
Er is een tamelijk omvangrijke specifiek-notarieele juridische litteratuur. Deze dankt
haar bestaan voornamelijk aan de zeer speciale taak, die den notaris door alle
eeuwen heen is opgedragen: het maken van akten. Akten ontwerpen is een moeilijke
en tevens verantwoordelijke bezigheid. Een oude notarieele spreuk is: notare et
cavere - opteekenen en waken. Het opteekenen van den toestand van vandaag is
niet voldoende; de notaris moet ook de wijzigingen en wendingen, welke de toekomst
kan brengen, voorzien en zoo de moeilijkheden bij voorbaat opvangen. Dit is niet
een ieders werk. Het enkele feit, dat men een examen heeft gedaan, garandeert
weinig. Slechts enkelen zijn de kunst van het akten maken machtig, want daartoe
behoort naast een goed verstand de gave van vooruitzien - gouverner c'est prévoir
-, accuratesse, beheersching van de taal, de gave scherp te kunnen formuleeren;
en tenslotte, want zonder dat slaagt niets: liefde voor het werk.
Ideaal zou het zijn, wanneer op het notariskantoor een man zat met al deze gaven
begenadigd, die den tijd had voor ieder geval een eigen akte te ontwerpen. In de
praktijk is dit onmogelijk. Men heeft op het kantoor een model voor ieder der vaakst
voorkomende akten en schrijft dit over. Deze modellen zijn gebaseerd op de ervaring.
Maar vaak een oude ervaring, want deze modellen overleven niet zelden den notaris
die ze heeft ontworpen. Sleur, gemakzucht, angst voor vernieuwing dragen er toe
bij dat zoo een model tientallen en tientallen jaren ongewijzigd wordt gebruikt. De
jonge candidaat die op het kantoor komt en de theorie vaak beter beheerscht dan
zijn notaris - in het notariaat gaan de
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meesten in kennis achteruit - heeft gewoonlijk niet het gezag vernieuwingen door
te voeren. Tegen den tijd dat hij notaris wordt, is ook bij hem de ambitie aan het
werk de uiterste zorg te besteden in den regel geluwd en hij gebruikt straks als
notaris de modellen uit zijn candidatentijd - op welke hij, toen hij zijn theorie nog
beheerschte en nog niet in de praktijk was verstard, zooveel had aan te merken.
Niet velen zijn er, die als notaris nog de frischheid hebben bewaard hun werk naar
de eischen der wetenschap te verzorgen. Het risico voor het slaafs copieeren van
het eigen model is intusschen tastbaar, want iedere casus heeft zijn eigen nuances
en eischt derhalve zijn eigen redactie. Toont een casus een markante afwijking,
dan zal wie er aanspraak op maakt zijn werk eenigermate behoorlijk te verrichten
in het model een dienovereenkomstige wijziging aanbrengen, maar men voelt het
gevaar: sleur stompt het differentiatievermogen af.
Hierbij komt, dat de notaris conservatief behoort te zijn. Proefnemingen in zijn
akten beteekent: de belangen der cliënten op het spel zetten. Het adagium: veiligheid
vooral - is hier geboden. Er is een anecdote van twee notarissen, zij is historisch.
Een oude en een jonge notaris. De jonge notaris zegt vol trotsch, dat hij een clausule
heeft bedacht, die den toets heeft doorstaan; er is over geprocedeerd, maar hij heeft
gewonnen. De oude notaris kijkt den jongen collega bezorgd aan en zegt: Ik ben
dertig jaar notaris, maar over mijn modellen is nog nooit geprocedeerd.
Zoo dringen, uit verheugende en uit betreurenswaardige gronden, de nieuwe
rechtsgedachten in de notarieele modellen slechts langzaam door. En dan: ook het
nuanceeren heeft zijn schaduwkant. Het is als bij de wetgeving: wie te veel wil
ondervangen, verstrikt zich en wordt onleesbaar. In de notarieele akten heeft dit
bovendien het voor de praktijk hinderlijke gevolg, dat zij te lang worden. Hieraan
heeft men trachten te ont-

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

3
komen door algemeene voorwaarden vast te stellen, waarnaar men in de akten
verwijst. Teekenend is het intusschen, dat een poging, uitgegaan van de Vereeniging
van Directeuren van Hypotheekbanken om een standaardmodel voor de
hypotheekakte te ontwerpen, schipbreuk heeft geleden. Het model voorzag in de
onmogelijkste mogelijkheden; het is bij een concept gebleven. Gevaarlijk is ook de
neiging de rechtspraak in de modellen op te vangen. De rechtspraak verandert veranderen de modellen mede?
Zoo is het te verklaren, dat in de testamenten van tallooze notarissen nog steeds
sprake is van verouderde uitdrukkingen als het ‘beschikbaar gedeelte’, terwijl iedere
student weet, dat dit een dubbelzinnige uitdrukking is. Wie met een dergelijke
formuleering nooit ongelukken heeft gehad, gaat er mee door. Slechts weinigen
weten zich hieraan te onttrekken.
Ik heb een notaris gekend, die in zijn transportakten de raadselachtige clausule
opnam: ‘onder het verkochte is mede begrepen al wat daartoe behoort, al ware dit
ook aard-, muur- of nagelvast’. Op mijn vraag wat dit beteekende, zeide hij mij, dat
hij dat ook niet wist, maar dat hij eens een makelaar had gehad, die deze clausule
er persé in wilde hebben en dat hij sindsdien om kwesties te vermijden deze clausule
maar steeds opnam ...... Ik moet er bij zeggen, dat deze notaris een klein kantoor
had.
De Rechtsgeleerde, die de auteur is van de Aanmerkingen op Lybreghts
Redenerend Vertoog, maakt enkele aardige opmerkingen over de kunst van het
akten maken. Hij schrijft op p. 2 e.v. ‘Egter is het beter tweemaal het zelve te zeggen,
dan de zaak duister en dubbelzinnig te laaten; want het laatste benadeelt en het
eerste niet, immers superflua cautela non nocet, een dood paard aan een boom
gebonden is wel overtollig, maar het doet geen kwaad; te groote kortheid maakt
duisterheid, dit getuigt de dichter Horatius van zig
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zelven. Brevis esse, zegt hij, laboro et obscurus fio, dat is: ik doe mijn best om kort
te zijn en ik worde duister’. En, naar aanleiding van de vraag of de notaris in zijn
akte moet opnemen, dat de comparanten hem bekend zijn, het volgende: ‘maar ik
zegge, dat niemand kan voorgeeven, dat het niet veel duidelijker is, wanneer de
notaris verklaart, dat hij de comparanten kent, dan dat hij zwijgt, en dat men uit dat
zwijgen dan moet praesumeeren, dat hij de comparanten heeft gekend, waar toe
al die raisonnementen op de been gebragt en omgehaald, voegd'er de drie woorden,
mij notaris bekend, by, en snijdt al dat praesumeeren en disputeeren af.... zoo raade
ik myn confraters die drie niemand beleedigende woorden uit de jurisdictie hunner
acten niet te verbannen’. Minder behartenswaardig is de volgende les van denzelfden
auteur: ‘een jong notaris behoort, als 'er geen volstrekte noodzakelijkheid hem toe
dwingt, geene nieuwigheden in te voeren, en vooral niet hetgeen eeuwen herwaarts,
zonder tegenspraak is gepractiseerd, te veranderen, al was het al eens zoo, dat hij
het waarom 'er niet van kan begrijpen’.
Het is met dit alles duidelijk, dat modellen ontwerpen niet ieders werk is. Ten allen
tijde zijn er goede geesten geweest, die aan de nooden der praktijk van het notariaat
tegemoet hebben willen komen door formulierboeken te schrijven.
Wie een formulierboek schrijft, voelt de gevaren die zijn werk meebrengt. Daarom
geeft gewoonlijk de auteur meer dan enkel modellen. Hij schrijft een theoretische
verhandeling over de materie in de modellen vervat, die eensdeels als commentaar
op die modellen dienst doet, anderdeels den lezer rijp maakt zelfstandig te oordeelen,
zoo, dat deze het model niet klakkeloos copieert, maar het als leidraad neemt. Er
zijn ook auteurs, die het modellen geven zoo gevaarlijk achten - zij kennen de
gemakzucht van den mensch - dat zij uitsluitend een theoretische beschouwing
geven. De
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lezer kan, als hij deze stof onder de knie heeft, de akten zelf redigeeren. En zoo
kunnen wij drie soorten notarisboeken onderscheiden: de zuivere formulierboeken,
de formulierboeken, die tevens theoretische beschouwingen inhouden en de boeken,
die enkel theoretische beschouwingen bevatten, gericht op de kunst van het akten
maken. Naar de laatste soort is uiteraard minder vraag. Zelf denken kost den
meesten onevenredige moeite, zij laten zich liever leiden, zij willen het zich zoo
gemakkelijk mogelijk maken. Het gevolg is, dat een auteur, die in zijn eersten druk
geen modellen heeft gegeven, er in zijn volgende drukken toe komt dit wel te doen.
Waarschijnlijk is de middenweg ook hier de juiste. Zonder meer gevaarlijk mag men
de modellenboeken zonder commentaar noemen. De notarisboeken zonder modellen
daarentegen stellen aan het meerendeel der lezers te hooge eischen.
De overgroote meerderheid der notarisboeken bestaat dan ook uit een versmelting
van beide elementen. Hierbij doet zich verschil in de wijze van bewerking voor. De
schrijver kan eerst een theoretische uiteenzetting geven en daarop de modellen
laten volgen. Hij kan ook het model doen voorafgaan en daarop een commentaar
schrijven.
De groote massa maakt dankbaar gebruik van de gegeven modellen. Het gevaar
is, ondanks alle voorzorgen, onvermijdelijk: gedachtenloos copieert men, tot nadeel
van het publiek degradeert men zich zelf tot klerk. Zoo is het altijd geweest en zoo
zal het altijd blijven: de meerderheid werkt in sleur, schrijft modellen over, mist de
energie zelf te scheppen. Notarisboeken zijn er altijd geweest en zij zullen er altijd
blijven. Zij strekken tot voordeel en zij strekken tot nadeel.
In zekeren zin zijn aan de modellen uit een modellenboek de gevaren klevende
aan de zelf geschapen modellen in versterkte mate eigen. Want de suggestie die
uitgaat van het gedrukte is machtiger dan die van het
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geschrevene. Als men het waarom van een clausule niet meer begrijpt, komt men
er minder spoedig toe die uit een boek-model te schrappen dan men dit bij een door
een ambtsvoorganger samengesteld model doet. Bovendien houdt het boek modellen
in, die bij den stand van de wetenschap ten achter zijn, zelfs al heeft men den
laatsten druk; met het eigen model behoeft dit niet het geval te zijn.
Naarmate de ontwikkeling grooter wordt, vermindert het gevaar der
formulierboeken. Het zelfstandig denken, ja, de innerlijke noodzaak voor den
intellectueel zelfstandig te denken, neemt toe. Ik meen, dat de invloed van Schermers
werk op de notarieele praktijk niet groot is geweest. Dit was in vroeger eeuwen
anders. De boekmodellen werden menigmaal critiekloos overgeschreven. Er zijn
altijd zelfstandige werkers geweest; zij zijn de uitzonderingen; deze uitzonderingen
zijn dunner gezaaid naarmate men verder teruggaat. Het modellenboek had in de
middeleeuwen grooter beteekenis dan in den tijd, waarover dit werk spreekt; en in
dien tijd grooter beteekenis dan thans. Bij een geringere ontwikkeling is de behoefte
aan het modellen boek grooter en zijn de aan dat boek verbonden gevaren derhalve
ook grooter.
Hoe absurd de gevolgen van een modellenboek kunnen zijn, daarvan vertelt ons
Bismarck in zijn gedenkschriften. Bismarck krijgt als jonge man het verzoek van een
gerechtsambtenaar - geen notaris; tot eer der notarissen vermeld ik dit er nadrukkelijk
bij - met hem mee te gaan naar een grondbezitter in den omtrek, die zijn testament
wil maken, Bismarck kan dan als getuige optreden. Ter bestemder plaatse gekomen
worden de heeren in het studeervertrek van den grondbezitter ontvangen. Hij vraagt
den ambtenaar het testament voor te lezen. Deze haalt het testament uit zijn tasch,
treuzelt echter met het voorlezen en brengt er dan verlegen uit, dat dit in een
slaapkamer moet ge-
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schieden. De testateur begrijpt er niets van, maar goed, men gaat naar de
slaapkamer. Leest U nu voor, zegt de comparant, maar de ambtenaar zegt hem,
dat hij dat niet kan doen terwijl de testateur zit: of mijnheer op bed wil gaan liggen.
De verbazing stijgt. Duitschers hebben respect voor den ambtenaar. Na eenige
zwakke protesten legt de testateur zich op zijn bed neer. Dan begint de voorlezing:
......is voor mij verschenen de Heer X, die ziek te bed lag in zijn slaapvertrek en
aangezien hij rekening wilde houden met de eindigheid van zijn leven aan mij heeft
verzocht.... Toen begrepen comparant en getuigen waarom eerstgenoemde te bed
moest liggen. Het was een formulierboek dat hem dit deed! Wie aan de waarheid
van Bismarcks verhaal twijfelt, mag bedenken, dat Bismarck in 1835 bij de rechterlijke
macht kwam te platten lande. In een achterlijke streek van Duitschland honderd jaar
geleden is zoo iets niet onmogelijk. Metternich, de laatste die den moed had te
zeggen, dat de menschheid gelukkiger is naarmate zij minder weet, was toen nog
de leider van Europa. Metternichs opvatting was een eigenaardige opvatting, maar
toch ook niet onaardig.
In ons land is er een nevenoorzaak voor de notarieele litteratuur. De notaris is bij
ons van oudsher de eenige jurist, die niet aan de Universiteit studeert, althans daar
niet behoeft te studeeren. Het Romeinsche Recht, eeuwen lang het alpha en het
omega van de rechtstudie, bleef voor hem een gesloten boek. De in het latijn
geschreven werken waren hem ontoegankelijk, aangezien geen vooropleiding
vereischt was. De in de eigen taal geschreven juridische werken als die van de
Groot, van van Leeuwen en anderen waren voor hen veelal te moeilijk, want het
waren eenvoudige menschen, zij die zich voor het notariaat bekwaamden. Als notaris
bereikten zij niet de maatschappelijke standing van den advocaat of den arts of den
rechter. Zij waren half-intellectueelen. Slechts enkelen werkten zich uit deze
depreciatie om-
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hoog. Dit waren gewoonlijk zij, die een Universitaire studie hadden genoten en dus
ook sociaal tot de klasse der universitair gevormden behoorden. Men onderscheidden
hen maatschappelijk. Deze kleine élite-klasse werd genoemd: voornaam notaris.
Nog tot de laatste eeuwwisseling kon men soms op een aan een notaris gerichte
enveloppe lezen: Aan X, voornaam notaris. Ook advocaten vonden tot het midden
van de vorige eeuw dit beleefde woord wel op aan hen gerichte enveloppen
geschreven: voornaam advocaat. De beteekenis was toen geheel uitgesleten; het
was eenvoudig een titel geworden, zooals wij kwistig zijn met den titel
Weledelgeboren.
De groote massa der notarissen en van hen, die zich voor het notarieel examen
bekwaamden, had dus een afzonderlijk studiemateriaal noodig voor hun theoretische
ontwikkeling, niet te moeilijk en liefst van modellen voorzien.
De titelpagina der Notarisboeken vermeldt voor wien de auteur zijn boek bestemt.
Soms is de nadruk gelegd op de behoeften van den man van de praktijk, soms is
het boek bedoeld als leerboek. Soms ook vinden wij er melding van gemaakt, dat
ook anderen, zooals kooplieden, hier hun voordeel mee kunnen doen. De oorzaak
hiervan is, dat de notaris verscheidene akten opmaakt, die in onderhandschen vorm
eveneens geldig waren geweest. In menig boek vinden wij dan ook modellen voor
onderhandsche akten. En hiermee kan uiteraard ook de niet-jurist in de praktijk van
het dagelijksch leven zijn voordeel doen.
Wij zullen zien, dat slechts een viertal van de auteurs van notarisboeken een
universitaire studie had genoten.
De notarisboeken openen met een uiteenzetting over het notariaat: wat een notaris
is, waaruit zijn taak bestaat, aan welke vereischten een notaris moet voldoen en
aan welke vereischten zijn akte moet voldoen. Deze uiteenzetting is gewoonlijk kort.
De hoofdinhoud der
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notarisboeken is een burgerlijk-rechtelijke handleiding, gewoonlijk voorzien van
aktenmodellen.
In deze studie is het mij om het typisch notarieele te doen. In een beoordeeling
van de mérites dezer werken in wat de handleiding voor het civiele recht betreft,
treed ik niet. Ik deel iets over de boeken zelf mede - in het eerste stuk; en in het
tweede stuk zal ik schetsen hoe de notaris en de notarieele praktijk uit deze boeken
oprijzen. Het gevolg hiervan is, dat ik vaak meer aandacht zal besteden aan het
werk van een in de juridische wereld vrijwel onbekenden notaris-auteur, dan aan
het notarisboek van een Simon van Leeuwen. De eerstgenoemde heeft, als vakman,
meer aandacht besteed aan dat wat ons hier bezig houdt dan Simon van Leeuwen,
de niet-notarieele jurist, die uit zijn hoorn des overvloeds ook eens een notarisboek
liet rollen. En zoodoende valt in deze studie soms meer licht op een werk van lager
wetenschappelijk niveau dan op een werk van hooger gehalte.
De meeste dezer boeken zijn geschreven voor het gewest Holland. Holland voerde
in alles den boventoon, hier was het zakenleven het meest intens, hier waren dus
ook de meeste notarissen en bijgevolg was hier de grootste behoefte aan
notarisboeken. Daar komt bij, dat het notariaat in de oostelijke provinciën des lands
tot de invoering van de Fransche wetgeving geen rol van beteekenis heeft gespeeld.
Waarschijnlijk was dit een gevolg van het feit, dat de plakkaten van Karel V daar
nooit hadden gegolden, zoodat het notariaat er nimmer een solide basis had
verkregen. De gerechten hadden daar de geheele jurisdictio voluntaria in handen.
In Groningen, Drente, Overijssel en Gelderland was een notaris een tamelijk
zeldzame verschijning; in het laatste gewest had het notariaat in de aan Utrecht en
Holland grenzende streken eenig gezag.
Voor Utrecht schrijft van Wassenaar een notarisboek
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in 1650. Het bleef het eenige en werd dan ook herdrukt tot 1746 toe.
Boerbergh, die een tiental jaren later de Inleidingh tot den Plight van een
beampte-schrijver schreef, was opleider voor het notarieel examen geweest te Goes;
het werkje is geschreven te Tholen. Deze auteur heeft zich dus georiënteerd op het
Zeeuwsche recht; veel blijkt hiervan echter niet. In de Aenleidingh tot zijn Inleidingh
deelt de auteur ons mede, dat hij meest slechts ‘in algemeene palen’ is gebleven,
zoo, dat hij de bijzonderheden in vele andere landschapen en steden niet heeft
vermeld. Dit duidt er op, dat hij zooveel mogelijk uitsluitend het algemeen geldende
heeft behandeld. Op een enkele plaats, zooals op p. 8, waar sprake is van de
vereischten voor de benoeming tot notaris, komt het Zeeuwsche recht duidelijk naar
voren.
Voor Friesland verschijnt een notarisboek in het midden der 18e eeuw.
Al het andere is geschreven voor het gewest Holland, door Hollandsche juristen.
Groote bezwaren heeft dit blijkbaar niet opgeleverd, anders zouden er wel meer
werken voor de andere gewesten geschreven zijn. Wij moeten ons van de
rechtsverdeeldheid in de verschillende gewesten niet een te erge voorstelling maken.
Ieder voelt de bezwaren van den toestand waarin hij leeft, zou die graag opgeheven
zien en meet die bezwaren dus breed uit. Zoo was er een roep om rechtseenheid
in onze republiek. Men overdreef de nadeelen van den bestaanden toestand, er
was legendevorming. De legende bleef nog lang rondwaren nadat de eenheid was
gebracht. Thans weten wij, dat het niet zóó erg is geweest. Daarbij komt, dat de
Staten der gewesten van hun bevoegdheid tot wetgeving op civielrechtelijk terrein
slechts een gering gebruik maakten. Zij lieten dit over aan de plaatselijke overheid,
zoodat de notaris uit Middelburg niet veel minder gebaat was bij het werk van zijn
ambtgenoot
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in den Haag, die speciaal aan Haagsche verordeningen dacht, dan de notaris uit
Amsterdam.
Een nauwkeurig man als Boerbergh wijst op het gevaar, dat hierin schuilt (zie
laatste pagina van de Aenleidingh). Sommige auteurs vermelden bij belangrijke
verschilpunten de regelen voor de andere gewesten geschreven; zoo doen o.a. van
Wassenaar en van den Helm in zijn bewerking van Schoolhouder.
Zooals uit de op p. 330 gegeven bibliographische lijst blijkt, ben ik noodgedwongen
onvolledig. Van een paar werken, van welke ik titel en auteur ken, heb ik geen
exemplaar binnen mijn bereik kunnen krijgen; ik weet trouwens niet of er nog
exemplaren van voorkomen. Ook is het mogelijk dat er werken zijn, die ik zelfs bij
name niet ken, maar, naar ik in het Voorwoord heb opgemerkt, heb ik al wat
belangrijk is, kunnen naslaan. Om zoo volledig mogelijk te zijn heb ik ook het
onbelangrijke dat mij in handen kwam onder de loupe genomen. Ook het
onbelangrijkste, ook het prullerigste werkje, kan eenig licht verschaffen. En uit die
onbelangrijke werkjes leeren wij in elk geval één ding verrassend duidelijk: wat stond
het geheele onderricht op een veel lager peil dan het huidige! Lorrige boekjes,
zonder eenige waarde, vol fouten en lachwekkende quasi-geleerdheid, die nu geen
uitgever zouden vinden, werden toen niet alleen gedrukt, maar soms zelfs herhaalde
malen herdrukt. Het onderwijs was onoordeelkundiger, het was slechter geregeld
en daardoor was er ook op het gebied van de publicaties meer plaats voor
beunhazerij. Wij zullen daarvan voorbeelden zien.
In een ver verleden was de ars notariatus nauw verbonden geweest met de
rhetorica en de ars dictandi, de kunst van het styleeren. De werken over de ars
dictandi - die bloeide in de 12de en 13de eeuw aan de Italiaansche hoogescholen
- houden modellen voor notarieele akten in, terwijl de werken over het notariaat uit
die tijden de kunst doceeren van het styleeren. Zoo
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waren er middeleeuwsche studieboeken, die minstens evenzeer gewijd waren aan
het verwerven van vaardigheid in het hanteeren van elegante tournures des phrases
en in het scheppen van welluidende en indrukwekkende zinnen als aan het vergaren
van rechtskennis. De hier door mij bedoelde prutserige juridische werkjes uit onzen
republiektijd zijn soms een laatste - verwaterde en nietswaardige - uitlooper van
deze middeleeuwsche boeken, die de beide kunsten dooreenstrengelen. Het in
hoofdstuk XIX behandelde Procureurswoordenboekje is er een voorbeeld van.
Onder de twaalf voornaamste auteurs, wier werken ik binnen den kring van mijn
beschouwing heb getrokken, zijn een viertal opleiders voor het notarieel examen.
Het zijn Boerbergh, Kos, Schoolhouder en Lybreghts. Misschien zijn er meer, maar
alleen van dezen is het mij gebleken. Op drie na - van Leeuwen, Boerbergh en
Kersteman - zijn alle auteurs notarissen, sommigen met, andere zonder academische
opleiding. De meeste dezer notarissen schreven hun werken pas wanneer zij langen
tijd het ambt hadden uitgeoefend. Verwey was 41 jaar notaris toen hij zijn eersten
druk in het licht gaf, Kos en de Coeur 32 jaar, Lybreghts 20 jaar. (Men was
benoembaar op vijf-en-twintig-jarigen leeftijd. De lange wachttijden van thans kende
men niet).
Hoewel deze boeken dus doordrenkt zijn van notarieel bloed, moet men zich toch
niet de illusie maken, dat men uit deze lectuur een volledig beeld zou kunnen krijgen
van de werkzaamheden van een notaris in die dagen. Deze boeken leeren ons een
deel daarvan, maar zij geven ons geenszins inzage in het geheel. Dit kan niet anders.
Wie, die Schermer bestudeerd heeft, maar nooit op een notariskantoor werkzaam
is geweest, vermag zich een juiste voorstelling te scheppen van wat er op een
notariskantoor al zoo te koop is? Er is allerlei werk buiten het akten maken om; de
bezigheden
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varieeren van dag tot dag; het is een deel van het leven - het leven dat in geen zijner
onderdeelen in boeken te vangen is. Adriaan van Aller bindt het ons in de aan zijn
werk voorafgaande opdracht op het hart ‘nog niemandt het gheheel 't gunt tot de
Practycque dienstigh is, en de dagelycx in swangh gaat, mitsgaders van dage tot
dage nieuwlykx opkomt, beschreven kan werden’.
Een studie gewijd aan de wetgeving voor het notariaat zal een belangrijke bijdrage
zijn tot de kennis van de geschiedenis van het ambt. Daaruit zal echter de notaris,
zooals de praktijk hem heeft gekend, nog bezwaarlijker te construeeren zijn. De
handleiding voor het notariaat brengt ongetwijfeld een helderder beeld van den
notaris van vleesch en bloed dan de wettekst dit vermag.
Dit geldt voor alle tijden, ook voor het heden, maar in het bijzonder voor de
eeuwen, op welke zich hier onze aandacht concentreert. Want de wetgeving op
notarieel gebied hield voornamelijk in voorschriften over de benoembaarheid, over
het aantal der notarissen, over de verplichting protocol te houden en dergelijke
onderwerpen, behoorende tot de formeele zijden van het ambt.
Het dichtst zullen wij het oude notariaat benaderen, wanneer wij ons zetten aan
de studie der notarieele archieven. Veel werk wacht hier; dankbaar werk.
Maar al mogen de notarisboeken dan al geen volledig beeld van het oude
notarieele leven geven, zij geven in hun beperktheid een getrouw beeld. Daarvoor
staan vooral de schrijvers die mannen uit het vak waren ons borg. En zij geven
bovendien een beeld van de economische toestanden, van het maatschappelijk en
zelfs voor een deel van het privé-leven. Bij een bestudeering der notarisboeken
naar de chronologische volgorde vinden wij hier tevens materiaal inzake de
ontwikkeling van
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het recht, inzake de ontwikkeling van het rechtskundig denken en inzicht.
Het lag voor de hand, dat ik de boeken behandelde in chronologische volgorde
naar de verschijning van den eersten druk. Van ieder der boeken heb ik de titelpagina
overgenomen. Gewoonlijk heb ik daarvoor gebruikt den oudsten druk van het werk,
dien ik in handen heb gehad.
Op p. 330 vindt de lezer een lijst van de behandelde werken met opgave der
drukken. De druk, naar welken in den tekst verwezen is, is daar vet gezet.
Het is met de verschillende drukken in dien tijd vaak een warwinkel. Auteursrecht
kende men niet; wel was er een bescherming van den drukker, het z.g.
drukkersprivilege. Dit gold voor 15 jaar. Het moest van geval tot geval worden
verleend door de gewestelijke Staten. In verscheidene boeken wordt van dit
drukkersprivilege in het voorwerk gewag gemaakt. Het drukkersprivilege gold ook
wanneer het wel was verleend, maar de vermelding er van in het desbetreffende
werk achterwege was gebleven. Het had gewoonlijk slechts territoriale gelding,
beperkt tot het gewest, tenzij er tractaten dienaangaande tussen de gewesten
bestonden. Eén ding staat vast, dat is, dat men voor den litterairen eigendom weinig
respect betoonde. Bij herhaling lezen wij in het voorwoord, dat de auteur zijn beklag
doet over het feit, dat er drukken van zijn werk zijn verschenen, zonder dat hij daarin
te voren was gekend. Teekenend in dit opzicht is het antwoord, dat de Coeur in de
Voorrede voor zijn tweeden druk geeft op Lybreghts' verwijt, dat de Cours in zijn
Kort Examen stukken uit het Kort Examen van Aller zou hebben overgeschreven.
Hij verweert zich als volgt: ‘Ik beken dat de Vragen en Antwoorden van het Kort
Examen der notarissen een zeer naauwe overeenkomst hebben met het Kort Examen
van wijlen Adriaan Aller. Maar wat concludeert dat? Anders niet, mijn's bedenkens,
dan dat het een naauwe
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overeenkomst heeft met het Kort Examen van Adriaan Aller, die dood is, en dat ik,
volgens het gezegde van Lybreghts die een liefhebber is van wat korts, het wat
korter heb gemaakt als Aller. Heeft Aller zaken geoppert, die goet en nuttig zijn, zoo
heb ik een naauwe overeenkomst met den man gehad. Wat valt daar nu op te vitten?
Immers weinig of niets’. En met dezelfde gemoedelijke nonchalance verdedigt hij
zich tegen Lybreghts opmerking, dat hij, de Coeur, den titelprent voor zijn werk had
gestolen: ‘Wat de nabootzing van de Tytel-Plaat betreft, moet ik zeggen dat zulx
buiten myne ordonnantie is geschiet; doch vermits de Boekverkoper, die het alzoo
heeft geordonneerd gehad, ten minsten pretendeert zoo wys te wezen, als myne
Confrere, zoo zal ik dat different hen onder hun beiden laten beslissen’.
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Eerste stuk
De 17de en 18de eeuwsche notarisboeken
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Hoofdstuk I De notarisboeken vóór de 17de eeuw
Ten allen tijde hebben er handleidingen bestaan ten gerieve van hen, die tot taak
hadden het redigeeren van akten en ten gerieve van hen, die zich voor een dergelijke
taak bekwaamden. Het oudste werk van dezen aard in West-Europa dateert van
ongeveer 660 en is van de hand van den Franschen monnik Marculfus, uit de abdij
van St. Denis.
In den Merovingischen tijd was de notaris waarschijnlijk een onbekende in deze
streken. Wij vinden tenminste geen spoor van hem. Karel de Groote draagt aan zijn
missi dominici op notarissen aan te stellen. Of het zoover is gekomen, of deze
notarissen in dienst zijn getreden en, zoo ja, wat dan wel hun functie precies was,
weten wij niet. Op den dood van den keizer volgt de chaos. Pas eeuwen later
vernemen wij wederom de klanken notariaat en notaris. Het werk van Marculfus en van hen, die na hem kwamen - was dan ook niet bestemd voor notarissen, maar
voor, om een samenvattend woord te bezigen, de kanseliers. Wij vinden hierin n.l.
in overwegend aantal modellen voor publiekrechtelijke stukken, ten dienste van de
kerkelijke en wereldlijke overheid. Onder de privaatrechtelijke formulieren nemen
de testamenten een belangrijke plaats in. Testamenten hadden in dien tijd geen
ander doel dan om de kerk te bevoordeelen; het opmaken van testamenten was
dan ook een taak van de geestelijkheid.
Later ontwikkelt zich een notariaat. Het houdt het midden tusschen een
griffiersfunctie en een kanselierschap. De notaris is dan de schrijver voor de kerkelijke
overheid en voor de vorsten. Hij redigeert dus niet
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alleen akten op privaatrechtelijk terrein, maar ook - en vooral - op publiekrechtelijk
gebied. Hij stelt de brieven op en de diplomatieke nota's, hij ontwerpt de wetteksten
en andere officieele geschriften en maakt proces-verbaal op van het verhandelde
in rechts- en vergaderzaal. De eenige menschen van ontwikkeling in die eeuwen
waren geestelijken. De ontwikkeling van de meesten hunner moeten wij niet hoog
aanslaan, maar zij stond toch altijd boven die der leeken. Notaris waren dan ook
uitsluitend geestelijken. Oorspronkelijk werden zij alleen door de kerkelijke overheid,
door den Paus of den bisschop benoemd; later kreeg ook de wereldlijke overheid
de bevoegdheid notarissen aan te stellen, de vorst, de graaf of de heer; voor deze
benoemingen was oorspronkelijk de goedkeuring van de kerkelijke overheid
vereischt; later vervalt deze eisch. Maar ook dan nog duurt het geruimen tijd voor
het leekenelement zijn intrede in het notariaat doet; want een incorrupte wereldlijke
overheid kon, gezien de mate van ontwikkeling, die noodig was om de notarieele
functie naar behooren uit te oefenen, niet anders benoemen dan geestelijken. Ook
de traditie sprak hier haar woord mede.
Men houde hierbij wel in het oog, dat het notariaat toen ter tijde geen ambt was,
zooals heden, maar een bevoegdheid. Een geestelijke verkreeg - of als belooning,
of omdat er ter plaatse aan een dergelijk iemand behoefte was - de bevoegdheid
authentieke akten te maken. Op privaatrechtelijk terrein bleef dit nagenoeg beperkt
tot het opmaken van testamenten. De hoofdwerkzaamheden lagen op
publiekrechtelijk terrein, voornamelijk op het gebied der kerkelijke administratie. De
door de wereldlijke overheid aangestelden bewogen zich uiteraard op het gebied
van de administratie van de wereldlijke macht.
Voor deze notarissen-kanseliers waren er formulierboeken. De titel dezer boeken
geeft te kennen, dat de
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functie van den notaris een gespletene is; want gewoonlijk vermeldt de titel het
kanselierschap, spreekt over de ‘kanselarijstijl’.
Aanvankelijk zijn deze werken in het latijn gesteld. Men schreef in officieele stukken
geen andere taal dan latijn. Voor de notarissen was dit geen bezwaar; zij behoorden
immers allen tot den geestelijken stand.
Ongetwijfeld hebben de notarissen uit onze gewesten in die eeuwen ook hun
voordeel gedaan met de notarisboeken, die de geleerden aan de Italiaansche
hoogescholen, vooral aan die van Bologna, schreven. Daar was het centrum voor
de beoefening der ars notariatus. Daar was voor het eerst in de geschiedenis de
notarieele wetenschap tot een zelfstandige wetenschap verheven. De grootsten
onder de juristen wijdden er hun aandacht aan en schreven notarisboeken, waaruit
men het geheele privaatrecht van hun tijd kan leeren. In Noord-Italië was het notariaat
tot een breeder ontwikkeling gekomen dan in onze streken en in Duitschland; de
Italiaansche notaris had ook de kanseliersfunctie; maar bovendien bewoog hij zich
op een veel ruimer terrein van het privaatrecht dan onze vrijwel uitsluitend
testamenten-makende notaris. Een aantal van onze notarissen heeft de hooge
scholen in Noord-Italië bezocht en kwam daar dus in een zeer nauw contact met
de sfeer waaruit de handleidingen voor hun beroep waren voortgekomen. Toen
vond men niet op iedere vijftig kilometer een universiteitsstad. Men moest naar het
buitenland om te studeeren. Het jonge intellect toog naar Parijs en Bologna. Er
waren wel steeds oorlogen, maar dat waren particuliere kwesties, waarmee het volk
niets te maken had. Pas in de 13de eeuw worden de eerste kiemen van het
nationaliteitsbesef gelegd, dat in onze tijden Europa onbewoonbaar maakt. In de
‘duistere’ middeleeuwen voelde de intellectueele elite zich meer Europeaan dan
thans. Bovendien was er het onverge-
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lijkelijke voordeel, dat het intellect van geheel Europa dezelfde taal sprak en schreef.
Het notariaat-kanselierschap uit die eeuwen vervult zijn taak naar behooren; de
functie is in handen van menschen van voldoende ontwikkeling.
Alles wordt anders wanneer het leekenelement zijn intrede doet. Dit vindt plaats
in den loop van de 15de eeuw. Deze leeken brengen niet de garantie van
ontwikkeling mee, die de geestelijkheid met zich bracht. Het gevolg is, dat er andere
handleidingen noodig zijn voor deze lieden, die voor een deel geen latijn kennen.
In Duitschland worden dan dikke formulierboeken in de landstaal geschreven.
Vertalingen daarvan in het Nederlandsch zijn ons bekend. Antwerpen was omstreeks
1500 de hoofdstad van Europa; het is dan ook in die stad, met zijn belangrijke
drukkerijen, dat deze vertalingen verschijnen, verzorgd door Brabantsche notarissen.
Maar verre is het ervan, dat het verschijnen van notarisboeken in de landstaal
het eenige gevolg zou zijn geweest van de intrede van het leekenelement in het
notariaat. Er waren nog geheel andere gevolgen en wel hoogst ongewenschte. Met
het leekenelement daalde het ontwikkelingspeil der notarissen, niet slechts in het
geen latijn kennen, maar over het geheele front. Tevens vrat ook hier de kanker
van de verkoopbaarheid der ambten door. De vorst of heer, die in geldverlegenheid
zat, deelde ambten uit; en daaronder viel nu ook het notariaat. Het gevolg was een
te groot aantal personen, die de bevoegdheid hadden authentieke akten op te
maken, waaronder vele volmaakt onbekwamen. Want of de drager van het ambt
de capaciteiten deelachtig was, die noodig waren om een behoorlijke functioneering
te verzekeren, liet hem, die in geldverlegenheid verkeerde, geheel koud. In dien tijd
is het, dat het ambt snel omlaag gaat. De klachten over wantoestanden, over de
onbekwaamheid der notarissen zijn niet meer van de
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lucht. De notarissen van dien tijd zijn vaak droeve caricaturen van wat een jurist
behoort te zijn. Karel V doet de eerste pogingen tot ingrijpen, maar pas langzaam,
zeer langzaam zal het ambt zich uit zijn décadence verheffen, zal het zich uitwerken
boven den staat van depreciatie, waarin het aan het einde der 15e eeuw is gevallen.
In andere landen, met name in Frankrijk, hebben gunstige factoren het notariaat op
een hooger plan gehouden. In ons land zou het tot het midden der 19de eeuw duren
alvorens de notaris maatschappelijk de gelijke wordt van den advocaat, den arts
en andere intellectueelen.
Hoe laag het peil was, waarop het notariaat was gezakt, blijkt ten duidelijkste uit
een tractaatje, getiteld Ars Notariatus, gedrukt en herdrukt tot in het oneindige
gedurende de 15de en in de eerste jaren der 16de eeuw. Het is in het latijn gesteld.
Hoe groot is de achteruitgang na de uitvoerige werken van één, twee, drie eeuwen
te voren! En dan was dit werkje nog alleen bereikbaar voor wien latijn kende, en die
dus, zij het niet over een aanmerkelijke, toch altijd over eenige ontwikkeling
beschikten. Hoe moet het dan wel gestaan hebben met hen, die aan dezen in dien
tijd elementairen eisch van ontwikkeling niet voldeden?
In de U.B. van Amsterdam is een exemplaar van een druk van 1495. Het beslaat
6 pagina's, verdeeld in 26 capita, waarvan de eerste 7 aan het notariaat in engeren
zin zijn gewijd. Wat is de ars notariatus, wat is een notaris, wie benoemt hem, wie
heeft toegang tot het notariaat, waarvan moet een notaris zich onthouden, waarop
moet hij letten? En dan telkens het antwoord direct op de vraag volgend. Daarna in
denzelfden vraag- en antwoord vorm (deze zal nog eeuwen blijven) eenige
burgerlijkrechtelijke beschouwingen: wat is een contract, wat is een obligatie, enz.
Men begrijpt hoe uiterst summier dit alles wordt behandeld. Het werkje vangt aan
met den titel, de tabula en
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het begin van den tekst op één pagina; het eindigt met het drukkersmerk, waarin
wij het wapen van Antwerpen vinden weergegeven.
Was dit alles wat noodig was om als notaris te kunnen optreden?
Wij vinden daarnaast in de 16de eeuw werken van een beter gehalte. Er
verschijnen zoowel werken in het latijn als in de eigen taal; die in de eigen taal zijn,
voorzoover ik heb kunnen nagaan, vertalingen. Het werk van den Antwerpschen
notaris Thuys, het eerste dat ik zal bespreken, is als het ware de overgangsvorm
naar de notarisboeken der volgende eeuwen.
De plakkaten van Karel V stellen een examen in om toegang tot het notariaat te
kunnen verkrijgen. De eischen van dit examen zijn ongetwijfeld laag geweest.
Bovendien zal men hiermee de hand hebben gelicht, zooals men de hand lichtte
met alle wettelijke voorschriften. Om enkele voorbeelden op ons eigen gebied te
geven: de leeftijdsgrens om notaris te kunnen worden was 25 jaar, maar nu en dan
benoemde men iemand, die jonger was; aan de stedelijke regeeringen droeg de
keizer op het maximum aantal notarissen binnen de gemeente vast te stellen; de
stedelijke overheden talmden daarmee, sommigen wisten dezen maatregel tientallen
jaren te saboteeren; en was er dan eindelijk een maximum bepaald, dan hield men
zich daar lang niet altijd aan. Onze wetgever uit vroeger eeuwen had te kampen
met overheden en burgers, die zich aan de wetgeving weinig stoorden. Dit bewijst
ook het feit, dat op menig gebied plakkaten en ordonnanties bij herhaling werden
gegeven. De overheid gaf een voorschrift; men hield er zich niet aan; dan herhaalde
na verloop van jaren de overheid haar voorschrift maar eens. Het is niet aannemelijk,
dat men onder zulke verhoudingen zich wel streng gehouden zou hebben aan de
voorschriften aangaande het examen.
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Hoofdstuk II
Ars Notariatus:
Dat is,
konste ende stijl van notarischap:
begrepen in Theorijcke
ende Pracktijcke.
Allen Practisynen, Rentenieren, Kooplieden,
ende andere, seer nut, oirboir,
ende dienstelick.
Tot Rotterdam,
Door Pieter van Waesberge, aen
de marckt. 1628.
Jacques Thuys was notaris te Antwerpen in 1585, toen de eerste druk van zijn werk
het licht zag. Het boek is geschreven voor het notariaat in Vlaanderen en Brabant.
Daarvan draagt het duidelijk de sporen. Het is opgedragen aan ‘Den Eerw. Wijsen,
ende Voorzieninghen Heere, meester Joachim de Buschere, Secretaris van syne
Maiesteyts Rade gheordonneert tot Brabandt’. Er is sprake van ‘den grooten hove
van Boitffort’ (p. 81), van den Raad van Brabant (p. 88) en op p. 198 vinden wij een
certificaat van betrouwbaarheid in vier talen, Latijn, Nederlandsch, Fransch en
Spaansch.
Thuys' Ars Notariatus is, naar ik reeds heb meegedeeld, niet het eerste werkje
dat in het Nederlandsch geschreven aan deze materie werd gewijd, maar Thuys is
wel het eerste werk in het Nederlandsch, dat veel en gedurende tientallen jaren is
gebruikt, niet alleen in Brabant en Vlaanderen, maar ook in de noordelijke gewesten.
Dit vindt zijn verklaring hierin, dat de andere
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werken vertalingen waren van de boeken over den kanseliersstijl, terwijl Thuys
vrijwel uitsluitend privaatrechtelijke akten geeft. Thuys opent de rij der notarisboeken,
zooals wij die in de volgende twee eeuwen zullen kennen.
De rechtsstelsels van de Noordelijke Nederlanden en die van Brabant en
Vlaanderen liepen niet ver uiteen. Tot het laatste kwartaal van de 16e eeuw was
beider lot verbonden geweest onder het Bourgondische en het Oostenrijksche huis;
de rechtsontwikkeling in het eene gebiedsdeel was in groote lijnen samengegaan
met die in het andere. De op het notariaat betrekking hebbende plakkaten van Karel
V, van 21 Maart 1524, 7 October 1531 en 4 October 1540, golden in Noord en in
Zuid. Indien wij den Notarius Belgicus van Huygens (eerste druk 1704) en
Schoolhouders werk voor Holland geschreven (eerste druk 1722) met elkaar
vergelijken, merken wij op hoeveel gelijkenis er meer dan honderd jaren na de Unie
van Utrecht in beide rechtsstelsels nog is.
Dat Thuys' werk in de Noordelijke Nederlanden veel is geraadpleegd, blijkt ten
duidelijkste uit het feit, dat het herhaalde malen te Amsterdam en te Rotterdam is
herdrukt, hetgeen aan nieuwe drukken in Antwerpen niet in den weg stond. Van
1585 tot 1640 toe zijn er, verdeeld over genoemde steden, 14 drukken bekend. Dat
is veel, maar het was voor de notarissen van wie de meesten geen latijn kenden,
dan toch ook wel een zegen, dat er eindelijk eens een boekje van eigen bodem
verscheen, waarin zij in voor hen verstaanbare taal, zonder veel overbodigs, modellen
voor hun akten vonden. Omdat het hier te lande veel is gebruikt en omdat het hier
eenige malen is herdrukt, neem ik dit werk in deze bespreking op, hoewel ik mij
overigens beperk tot de notarisboeken in de Zeven Provinciën uitgekomen.
Thuys heeft dus met zijn werk in een dringende behoefte voorzien - om deze
prijscouranten-uitdrukking eens te bezigen. Maar wat heeft hij het zich overigens
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gemakkelijk gemaakt! Wie zich de moeite geeft het in mijn Inleiding vermelde
middeleeuwsche tractaatje, de Ars Notarius, naast de Ars Notarius van Thuys te
leggen, ziet al dra dat Thuys heele passages letterlijk heeft vertaald. De schrijver
heeft hier overigens geen geheim van gemaakt. In den druk van 1590 staat vermeld,
dat hij voor belangrijke deelen stukken uit Fransche en Latijnsche werken heeft
vertaald. In de latere drukken is deze mededeeling weggelaten. Ik twijfel er aan of
het werk iets origineels inhoudt. Want het feit, dat een auteur, die een werk van
eenigen omvang in het licht geeft, stukken uit een beknopt tractaatje, verouderd
van inhoud, letterlijk vertaalt, getuigt van zoo groote geestelijke armoede, dat wij
weinig vertrouwen kunnen stellen in de originaliteit van de passages waarvoor het
vergelijkingsmateriaal ons ontbreekt. Het zou mij niet verwonderen als hij, die de
middeleeuwsche werken op zijn duim kent, in Thuys overal den vertaler zou
ontmaskeren.
Ik heb vergeleken de drukken van 1590,1620 en 1628. Behoudens enkele geringe
verbeteringen, wijziging in de spelling en een andere plaatsing der registers, zijn zij
gelijkluidend. Nochtans staat in elk dezer uitgaven te lezen: Den goetwillighen Leser,
Saluyt. Beminde Leser, alzoo wij eenighen jaren, gheledē dese konste van
Notarischap in Druck hebben laten wtgaen, ende de Exemplaren daer van al verkocht
ende ghesleten zijn, zoo en hebben wij niet willen laten V.L. tzelve wederom te
presenterē in een geheele andere forme, maniere, ende ordonnantie, dan
tvoorgaende gheweest is, alzoo V.L. d'een metten anderen confererende lichtelijcken
mercken zal: hebbe ooc tzelve Boeck in twee deelen bedeylt: als in Theorijcke ende
Practijcke, op dat de ghene die lust totte zelve konste hebben, daer door voldaen
ende vernoecht mochten wesen. De goedwillende lezer, den eenen druk met den
anderen confereerende, kan hier niets van merken. Waarschijnlijk ligt het verschil
in
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den eersten druk (1585) en den volgenden; hierop duidt, dat de auteur zegt, dat hij
het werk in twee deelen heeft gesplitst. Teruggaande van den laatsten druk tot en
met die van 1590 bestaat het werk steeds uit twee deelen. Jammer genoeg heb ik
den druk van 1585 niet in handen kunnen krijgen.
Het voornaamste verschil tusschen de drie genoemde drukken onderling bestaat
hierin, dat de druk van 1590 typografisch fraaier is dan de andere. Daar is b.v. de
inventaris met een mooie civilitéletter gedrukt.
In 1645 komt er nogmaals een herdruk. Dit is zoo wonderlijk niet, want dan is
onze eigen eerste aan het notariaat gewijde verhandeling, die van van der Mast,
pas één jaar oud. Maar merkwaardig is het, dat plotseling in 1675 nog weer een
uitgave te Amsterdam verschijnt, bij Samuel Imbrechts. Het is een letterlijke overdruk
van de uitgave van 1628, zelfs de drukfouten, een hapering in de pagineering en
fouten in den klapper zijn blijven staan. En natuurlijk is ook blijven staan de toespraak
tot den lezer, die nog steeds gewaagt van den geheel anderen vorm, manier en
ordonnantie. Wat een wonderlijke gedachte is het geweest in 1675 dit boekje te
herdrukken, terwijl toen reeds de werken van van der Mast, Verwey, Wassenaer,
Boerbergh, van Leeuwen en Aller, waaronder er uitstekende zijn, de markt hadden
veroverd. In de uitgave van 1628 lees ik op p. 3 ‘Eerst een Slave en mach gheen
notaris wesen’. Dit was in 1628 reeds een anachronisme, het was in 1585 reeds
een anachronisme. Ook toen waren er nog maar één soort slaven en dat waren de
slaafsche vertalers! Maar in 1675 - drie jaar na radeloos-redeloos-reddeloos - in
Amsterdam nog eens te verkondigen, dat in Holland een slaaf geen notaris mag
zijn, is toch zelfs voor dien tijd, die in het wetenschappelijk werk slordiger placht te
zijn dan de onze, op zijn zachtst gezegd kras te noemen. De Noord-Nederlandsche
uitgaven hadden allen gedachtenloos de akte in het Spaansch gesteld en
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de vermeldingen van den Raad van Brabant en het Hof van Boitsfort behouden;
ook in den druk van 1675 kan men dit alles nog vinden!
Merkwaardig is het nog, dat het drukje van 1675, met kleine afwijkingen,
denzelfden titelplaat heeft als de vierde druk van Simon van Leeuwens Notarius
Publicus van 1665 (zie p. 67).
Van de 213 bladzijden tekst zijn de eerste 52 gewijd aan de theorie. Hiervan zijn
er ongeveer 20 uitgetrokken voor het notariaat in engeren zin, wat de taak van den
notaris is, waaraan hij moet denken bij het opmaken van zijn instrumenten, e.d. Van
de 32 bladzijden die overschieten voor de theoretische verhandeling over het civiele
recht zijn er 18 aan het erfrecht gespendeerd. De plaatsruimte voor de overige
deelen van het burgerlijk recht, waarmee de notaris in de uitoefening van zijn functie
te maken heeft, is dus al zeer kariglijk toegemeten. Het weinige dat in deze 32
bladzijden staat is bovendien vlak en flakkerig. Het geheel doet in den schrijver
geen hoogen dunk veronderstellen van zijn lezers. Is het daarom, dat hij in zijn
woord vooraf opmerkt dat het niet in de eerste plaats voor notarissen is geschreven?
‘Die meynen zouden dat dit werc tot dienste van de Notarisen alleene ghemaect
zijn, verabuseren hun, midts dat die door daghelijkcxsche oeffeninghe ghenoegh
eervaren zijn: Dan wel op dat alle Liefhebbers, tzij Kooplieden, Rentiers,
Ambachtslieden, ende andere, daer door eenighe ervarentheydt, wetenschap, ende
konste mochten bekomen’. In werkelijkheid is het wèl voor het notariaat geschreven.
Want de hoofdmoot bestaat uit het tweede deel, aanvangende op p. 53 ‘Het tweede
deel van Ars Notariatus, wesende de Practijcke van de Notarisen, Inhoudende de
forme ende maniere, hoe men alle soorten van Instrumenten sal minuteren ende
grosseren’.
Het belang van het werk ligt voor ons in de eerste twintig bladzijden. In verhouding
ruimt Thuys aan het
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notariaat in engeren zin meer plaats in dan een van de auteurs der andere
notarisboeken die ik zal bespreken. Hij verdeelt deze stof over 14 capita; een, het
13de, draagt tot opschrift: ‘Van Woeckerije’; het is daar geheel misplaatst en de
meeste alinea's van dit caput handelen dan ook over verplichtingen van den notaris.
Het 14e caput, met het opschrift: ‘Zekere besluytingen ende decisien, nopende 't
feyt van de Notarisen, volghende d'opinie van de Doctoren’, bestaat uit 4 bladzijden
citaten over het notariaat uit de glossatoren en postglossatoren. Deze 14 capita zijn
voor ons uiteraard waardevol, al staat er dan ook geen persoonlijke visie van den
schrijver in.
Het tweede deel houdt formulieren in, voornamelijk voor notarieele akten. Het
begint met de formulieren voor verschillenderlei soort volmachten. Dit is niets
ongewoons; de notarisboeken openen vaak met procuraties. Thuys neemt de tweede
op in het latijn. Van het moment af, dat het leekenelement zijn intrede in het notariaat
deed, dus van voor het begin van de 16e eeuw, was het niet langer ongewoon de
akten in de landstaal te stellen. Het latijn handhaafde zich echter nog geruimen tijd,
het was de wetenschappelijke taal en de taal waardoor men zich onderscheidde
van het profanum vulgus. Pas tegen het einde der 16de eeuw slijt het latijn als
aktentaal uit. De overgangsvorm is, dat de inhoud in de landstaal, het hoofd en het
slot der akte in het latijn zijn geredigeerd. Bij dit eene model in het latijn blijft het. Is
de verklaring misschien deze, dat de volmacht bestemd kon zijn voor het gebruik
buitenslands?
Wij ondergaan altijd het spreken van iemand, die twee talen door elkaar bezigt,
als komisch. Op alle taalgrenzen doet dit spreken in twee talen zich voor. Wij in
Holland kennen het voornamelijk uit den mond van den niet-Fransch sprekenden
Belg; als deze geen geboren taalzuiveraar is, doorspekt hij vaak zijn Nederlandsch
of Vlaamsch met Fransche woorden en zinnen. Hier, in
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een notarieele akte, doet de tweetaligheid ons wel zeer humoristisch aan. Het gaat
hier in het Latijn en in het Nederlandsch: ‘Op den etc. Anno etc. Comparerende etc.
N. Eerst ende voor al ratificerende ende approberende omnia acta per N. Heeft
denzelven voorts in omnibus gheconstitueert, cum potestate substituendi unum aut
plures, enz. enz.’.
Van de ongeveer 140 pagina's modellen nemen huwelijksgoederen- en erfrecht
ruim een derde in beslag. Deze rijke doseering voor genoemde twee onderdeelen
zullen wij ook in alle latere notarisboeken kunnen registreeren. Het duidt er op, hoe
altijd de notaris specialist in huwelijksgoederen- en erfrecht is geweest.
Een enkele maal is de lange reeks van modellen onderbroken door een aanwijzing
of raadgeving van den schrijver, gericht tot den notaris, dat hij daar en daar op letten
moet. Deze onderbrekingen worden aangeduid door een ‘Nota’. Wij zouden zeggen:
N.B.
Het tweede deel eindigt met een wonderlijk samenraapsel van modellen, die
buiten het kader der notarieele akte vallen. Daar staan o.a. modellen voor door
officieren aan soldaten af te geven paspoorten. Wat ons hier interesseert is het
voorschrift aan den notaris voor het maken van een copie collationnée, een
benoeming tot notaris door een protonotaris, gedaan bij notarieele akte en een
verklaring van betrouwbaarheid van een notaris door een aantal geloofwaardige
personen.
Aan het eerste deel gaat een verklarende lijst van Latijnsche en Fransche woorden
vooraf, een achthonderd in getal, bijna alle woorden uit het juridisch taaleigen of
woorden, die in notarieele akten te pas komen. Dit boekje, dat op menige plaats
anachronismen vertoont, vertoont deze ook hier. En dit maakt dat dit werkje, dat
wetenschappelijk gezien vrijwel waardeloos is, toch zijn aantrekkelijke kanten heeft
voor hem, die van de oude perkamenten houdt en die de oude perkamenten,
ongeacht hun fouten en tekortkomingen, te

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

32
meer liefheeft naarmate zij iets eigens vertoonen. Welnu, in dit slordige boekje is
de woordenlijst kostelijk; men proeft er de middel-Nederlandsche taal nog in, het
middel-Nederlandsch, met zijn directe dictie, met zijn plastische zeggingskracht,
dat ons zooveel nader staat - wanneer wij ons even de moeite willen geven door
de kleine uiterlijke bezwaren heen te bijten - dan de vaak zoo gekunstelde,
verwaande taal onzer renaissanceschrijvers. De gave ons zoo direct uit te drukken
hebben wij verloren. Niet alleen wij in Nederland. Ook Francois Villon is in directheid
van dictie in zijn taal nooit meer geëvenaard. Met den eenvoud van denken en
voelen zijn wij ook den eenvoud van de taal kwijtgeraakt. De Tachtigers hebben
nog eens getracht een taal te vormen die direct aansprak, maar in
dooreenschommelen van woorden het niet zitten, ik zeg.
Hier eenige proefjes:
acte, eeigh ghedaen werck, vonnisse etc.
arbiters, zegs-lieden, fijn mannen.
civile zake, daer lijf noch bloet aen en hanght.
crime, daer lijf of lidt aenhanght.
expeditie, het eynde van den wercke.
gros, tghene uter kladde int nette ghestelt is.
interloqueren, een zake met gheen uterlijc vonnisse wijzen, twelc men noemt
vonnisse met eenen steert.
notaris, een schrijver, die der menschen handelingen ter toekomender
ghedenckenisse schrijft.
prothocol, beworp-boeck, daer men yet van te voren inne schrijft oft opteeckent.
secretaris, die heymelijcke dinghen schrijft.
Woordenboeken worden met woordenboeken geschreven. Thuys heeft zich niet
de moeite gegeven de oude omschrijvingen - zooals die van civile zake, crime en
interloqueren - in zijn eigen taal te transponeeren, hij heeft ze laten staan in hun
oud-Bourgondische kleurigheid.
Het werk eindigt met een inhoudsopgave van het eerste deel en een alphabetische
klapper op de modellen.
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Drukkersmerk in de Ars Notariatus van 1495, aanwezig in de U.B. te Amsterdam (c.f. blz.
23)
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Hoofdstuk III
Decisiones
Joannis Gael, I.U. Licentiati
De Jure et Arte Notariatus.
Decisien
Van Johan Gael, Licentiaet in
beyde Rechten,
Van het Recht ende Konst
des Notarischaps.
Harlemi
Apud Vincentium Kasteleyn, sub signo Typographiae,
Anno CIƆ, IƆC, XVIII.
Hoe gemeensaem ende in het geheele Aerdt-rijck ghebruyckelijck, ende hoe niet
min profijtelijck als noodtsakelijck is de Wijsheyt van het Recht ende Konst des
Notarischaps, dat is niet alleen uwer E. heerlijke Mannen, maar oock allen met reden
begaeft zijnde ghenoeghsaem bekent ende perspect’ zoo luidt de aanhef van de
opdracht in dit werk. Gael had twee jaar tevoren een Tractatus novus et brevis de
testamentis gepubliceerd. Blijkbaar was erfrecht het sterke punt van Gael. Want
terwijl het tractaat over de testamenten een soort bloemlezing van erfrechtsregelen
is, handelen ook de Decisiones in hoofdzaak over het erfrecht. Geen van beiden
geven zij modellen.
Gael bepleit in de Opdracht het belang van theoretische beschouwingen voor het
notariaat. En hij sluit zich bij de in die eeuwen herhaaldelijk gehoorde klachten over
de onkunde der notarissen aan, wanneer hij
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opmerkt: ‘want waer toe strecken de gemeene ghedaente der woorden ende van
schrijven, sonder kennisse der Rechten ende Konst? ten zy beyde concurreert de
wetenschap ende maniere van schrijven: of niet hier van daen so veel ontallijke
Processen ende kyvagien uytspruyten uyt het verdorven ghebruyck van Notarissen?
uyt de obscure ende imperfecte dispositie van Testamenten, ende uyt de
twijfelachtighe verdorven scripture van Contracten ende Acten?’
o

Het is een in 8 uitgegeven boekje van 189 pagina's, waarvan de in het Latijn en
in het Nederlandsch geschreven opdracht tien pagina's beslaat. Het geheele werkje
is tweetalig. Op iedere alinea Latijnsche tekst volgt de vertaling in het Nederlandsch.
De alinea's zijn gescheiden door interlinies. De eigenlijke inhoud is derhalve gering
van omvang. De eerste 145 bladzijden tekst zijn gewijd aan het erfrecht, voor het
overige blijft slechts een dertigtal bladzijden over. De middeleeuwsche notaris had
eens tot eenige taak gehad het passeeren van testamenten en dus was voor hem
kennis van het erfrecht van overwegend belang geweest. Maar die tijd was toen
Gael zijn boek samenstelde achter den rug, de notaris had toen reeds een veel
uitgebreidere taak. Daarvan getuigt het werk van Thuys, daarvan getuigt het een
twintigtal jaren later verschijnende werk van van der Mast. Gael geeft dus allerminst
een kijk op de functie van den notaris uit den aanvang der 17de eeuw. Daarom kan
ik het ondanks de pretentie van den titel en ondanks het feit, dat het het eerste
Noord-Nederlandsche werk is geweest, dat ten doel had den notarissen tot steun
te zijn, niet het eerste Noord-Nederlandsche notarisboek noemen. Ik wil dezen
eerenaam bewaren voor het werk van van der Mast. Daarbij komt, dat van der Mast
origineel is, terwijl Gael voornamelijk compilatie is. In de eerste plaats is daar de
titel: Decisien. Voorts staat in de opdracht geschreven: ‘want daghelijcks ende in
den Vierschare ende in de
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Scholen ontmoeten van dit deel der Rechten, Questien, ende desselver Decisien:
dewelke ick na voor-ghestelde Vraghen met corte en̅ rechte ordre onder gestelt
hebbe in het Tractaet vande Decisien’. Dit duidt op een weergave van rechtsregels
en rechterlijke beslissingen. Ongeveer de helft zijner kort geformuleerde uitspraken,
groepsgewijze gegeven naar aanleiding van een algemeene vraag, eindigt met een
plaatsverwijzing.
Is het erfrecht nog met eenige uitvoerigheid behandeld - en hoe oppervlakkig is
ook dit nog, vergeleken bij het in 1641, dus nog geen 25 jaar later, verschijnende
werk van Verwey - de behandeling van het overige deel van de kunst des
notarisschaps, samengedrongen in een dertigtal pagina's tekst en vertaling, stijgt
niet ver uit boven de waardelooze tractaatjes, waaraan de 15de en de aanvang der
16de eeuw zoo rijk waren geweest. Een paar bladzijden over certificaat en attestatie,
een paar bladzijden over contracten en obligatien en het onderscheid tusschen
contracten stricti juris en bonae fidei. En dan twintig pagina's over de borgtocht,
gewijd aan de behandeling van de ook in ons positieve recht nog bekende
voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing en van enkele andere
Romeinschrechtelijke excepties, die in ons Oud-Vaderlandsch recht nog voortleefden.
Het sluitstuk vormen enkele opmerkingen over de cessie.
Na de middeleeuwsche tractaatjes beweegt de notarieele rechtslitteratuur zich
in de 16de eeuw in opwaartsche richting. Thuys is reeds een uitstekend werk
vergeleken bij het materiaal waarmede de notarissen van een eeuw te voren werkten.
Het werkje van Gael is een terugval. Na hem stijgt de lijn onmiddellijk weer met
Verwey en van der Mast. Succes heeft de auteur van zijn oeuvre dan ook niet
beleefd. Zijn boek komt uit in den tijd, waarin de drukken van Thuys nog stroomen.
Gael beleefde, voorzoover ik het heb kunnen nagaan, geen enkelen herdruk.
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Hoofdstuk IV
Ars Testandi
ofte
Erf-maeckinghs-konst,
dat is:
Uytbreydinge over een Formulier van een Solemneel
Testament, uyt de gemeene Rechten, ende verscheyden
Rechts-geleerden in Nederduytsche
Taele gebracht,
Door
Mr. Jacob Verwey,
Der Rechten Licentiaet, ende Openbaer Notaris binnen
de Stadt Leyden.
In 's Graven-Hage,
By Johannes, ende Pieter Tongerloo, Boeckverkoopers,
Anno 1656.
Het is teekenend voor de centrale plaats, die de zorg voor het testament in de
notarieele functie inneemt, dat de eerste belangrijke publicatie in deze gewesten in
de Nederlandsche taal op notarieel gebied een monografie over het testament is.
Hoe dringend moet de behoefte aan in het Nederlandsch geschreven werken
voor den notaris geweest zijn, die niet tevreden was met het slaafs navolgen van
oude modellen, waarvan hij vaak de verschillende clausules niet eens goed begreep!
Want, afgezien van het werkje van Thuys, het onbeteekenende geschrift van Gael
en de een eeuw oude vertalingen van vreemde werken over den kanselarijstijl,
waren er slechts publicaties in het latijn. De meeste notarissen kenden geen latijn;
maar voor hen, die deze taal voldoende
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machtig waren om haar te kunnen lezen, was het nog niet eenvoudig. Want deze
werken waren soms eeuwen oud, waren geschreven voor andere tijden en andere
zeden. De middeleeuwsche notarisboeken, afkomstig uit het milieu van de
rechtshoogeschool te Bologna, waaronder er waren, die in het bijzonder het
testamentenrecht behandelden, waren twee, drie, vier eeuwen oud. Wel zijn er
regelen, die de eeuwen trotseeren, maar in het detail is noodzakelijkerwijs door het
verschil der tijden en door het verschil van plaats zooveel nuanceering, dat een
Nederlandsch werk uit den eigen levenssfeer geen weelde genoemd kon worden.
Op het titelblad doet de schijver zich zelf te kort. Het wekt immers den schijn alsof
zijn werk niet veel meer is dan een vertaling, hoogstens een compilatie van schrijvers
in vreemde talen (voornamelijk in het Latijn; maar een enkele maal treffen wij hier
ook een verwijzing naar een in 't Fransch geschreven werk aan), gebaseerd op het
Romeinsche Recht. Dit nu is, voorzoover men niet van bijna ieder boek kan
opmerken, dat het met boeken geschreven is, onjuist. De auteur geeft blijk van een
groote belezenheid, het wemelt van verwijzingen naar oudere werken en
ontegenzeggelijk vinden wij hier dan ook talrijke opmerkingen en rechtsregels
weergegeven die in Verwey's tijd reeds anachronismen waren, maar tevens is hij
een man, die deze stof volkomen beheerscht, die veel eigen opmerkingen invlecht
en uit deze omvangrijke materie een overzichtelijk geheel weet op te bouwen. Het
werk staat op een hoog wetenschappelijk peil. Men krijgt den indruk, dat men, als
men weet wat hier in staat, wel een vrij volledige kennis heeft van wat er in dien tijd
over testamenten te weten was. Dat de schrijver een universitaire opleiding had
gehad, is hierbij uiteraard niet zonder beteekenis. Want men bedenke wel, dat,
moge in onzen tijd het wetenschappelijk gehalte van een universitaire schooling
verschillen van dat van een particuliere opleiding door krachten, die zich
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aan geen enkele toets van intelligentie, doceerkunst of kennis behoeven te
onderwerpen, in onzen gouden eeuw dit verschil aanmerkelijk grooter was, aangezien
de eischen van het examen voor notaris toen zeer gering waren. Maar ongetwijfeld
draagt tot het slagen van dit werk bij, dat de schrijver, toen de eerste druk het licht
zag, reeds 41 jaar lang notaris was (hij was benoemd in 1600 te Woerden en in
1608 te Leiden). De tweede druk dateert van 1656; Verwey was toen niet minder
dan 56 jaar notaris; gezien de benoembaarheid van het 25ste jaar af, moet hij toen
in de tachtig zijn geweest. Wat een rijke ervaring voor hem, die, niet verzonken in
den sleur der dagelijksche routine, vragen en moeilijkheden blijft opmerken! Wie
zoovele jaren met frissche belangstelling en met zin voor de wetenschap zijn ambt
heeft uitgeoefend, wat heeft hij een rijke school doorloopen!
Dit doorwrochte, welgedocumenteerde werk is, naar de schrijver in zijn ‘Tot den
lezer’ voor den tweeden druk meedeelt, geschreven voor ‘practizijns en andere
liefhebbers’. In zijn opdracht aan de Heeren Rector ende Rechters van de
Universiteyt binnen de Stadt Leyden, wijst de auteur, aan de hand van teksten uit
het Oude en het Nieuwe Testament, op het belang van het testament. ‘Dewyle nu
dan de materie van Testamenten, ende uyterste willen alle andere in gebruyck ende
nutticheydt overtreft en te boven gaet, ende dat dienvolghende 't maecken van
deselve niet alleen in andere, maer oock mede insonderheydt in dese Nederlanden,
in dagelickschen swang gaet, dat oock veele bevonden worden, ja oock wel eenighe
practizijns selfs, die uyt onervarentheyt noch niet en weten, hoe sy de selve krachtich
ende bondich doen stellen ofte stellen sullen, ende dat in onse Nederduytsche tale
tot noch toe niet uytgegeven is, waer door eenvoudige ende onervaren luyden
genoechsame onderrichtinghe krijgen mogen, omme by Testament ofte uyterste
wille yet be-

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

39
standigs te disponeren, soo heeft my goet gedocht in dit Tractaet naer mijn sober
begrijp Nederduytsche uytbreydinghe te doen, over een Formulier van een solemneel
Testament’.
De tekst van den eersten druk beslaat 193 pagina's quarto. De tweede druk is
iets uitvoeriger, zij beslaat 208 pagina's.
Het begint met het model van een geheim testament, 6 pagina's lang, waarin de
testateur alle makingen doet, waaraan een juridisch vraagpunt kan worden
vastgeknoopt. De zinsneden, over welke de schrijver een uiteenzetting geeft, zijn
voorzien van een cijfer (de zelfde methode als Schermer bezigt). Het zijn in totaal
68 punten. De uitwerking vindt plaats in 195 bladzijden druks. Daarop volgen nog
eenige wenken aangaande de formaliteiten aan welke andere soorten testamenten
onderworpen zijn.
Men denke toch niet, dat het doorlezen van dit boek wel een taaie kluif zal zijn.
Allerminst. Het zal over drie eeuwen veel vervelender zijn Schermer door te werken,
dan de lectuur van Verwey voor ons is. Want àl zijn geleerdheid ten spijt is hij kind
van zijn tijd. Dit wil zeggen, hij is een sappig Renaissancemensch, niet verdord in
de studeerkamer, maar vol belangstelling in al wat des menschen is, in
gebeurtenissen en gebruiken bij vreemde volken, in geschiedkundige anecdoten.
En het testament levert een rijke stof voor hem, die zich voor cultuurcuriosa
interesseert. Testamentum est speculum hominum, zegt Plinius. En deze spiegel
van het menschelijk geslacht heeft ons de beelden uit een zeer ver verleden bewaard,
want het testament is altijd een plechtig stuk geweest en daardoor zijn er veel
testamenten van de vroegste tijden tot ons gekomen. Wij kennen de testamenten
van vele Grieksche en Romeinsche grooten en zelfs uit nog oudere
beschavingsperioden. Zoo kunnen wij een heel brok cultuurgeschiedenis aflezen
uit dat wat men met het stoffelijk overblijfsel van den
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mensch doet. Testamenten verschaffen hierover licht. De grilligste en zonderlingste
wenschen kan men uit testamenten lezen aangaand de verzorging van, wat wij
noemen, de begrafenis. Verwey maakt van de geboden gelegenheid een dankbaar
gebruik door bladzijden lang te vertellen over de zorg voor lijken en
rouwplechtigheden bij vreemde en oude volkeren. Hij zou geen zoon van zijn eeuw
zijn als hij zich deze kans om sterke verhalen te doen liet ontglippen. Van p. 48 tot
56 deelt hij ons zulke wonderlijke wetenswaardigheden mee, dat onder het lezen
de gedachte opkomt aan Lucianus' Waarachtig verhaal. Deze parodie had ook
vijftien eeuwen later geschreven kunnen worden. Trouwens, de zeevaarders der
16de en 17de eeuw hadden er een handje van ontstellende reisverhalen te doen,
al was het alleen maar om anderen af te schrikken ook zulke gevaarlijke en
winstgevende volksstammen op te zoeken. Deze poging tot monopolievorming zou
zonder resultaat zijn geweest als de tijdgenooten niet met graagte den grootsten
onzin voor zoete koek hadden opgenomen. Wel zouden de beweringen van de
ontdekkers uit Marco Polo's tijd, die vertelden, dat er menschen waren, ginds, heel
ver, met beenen op hun hoofd, in de zeventiende eeuw waarschijnlijk geen geloof
meer hebben gevonden. Heerlijk doet Verwey ons griezelen bij de beschrijving van
begrafenisgebruiken. ‘De Essendons, Scyten in Asia, begingen de uytvaerden van
hare Vader ende Moeder al vrolijck singende, ende alle de Vrienden vergadert sijnde
verscheurden so deselve met hare tanden, ende vermengende in dit bancket noch
ander vleesch van eenige beesten (gelyck van de Masageten geseyt is) aten het
selve alsoo met malkanderen, ende in plaetse van een Cop om te drincken,
gebruyckten so der dooden beckeneel, 'twelck sy in goudt lieten beslaen, ende dit
(naer 't seggen van Plinius) hielden sy voor een sonderlingen grooten Godtsdienst’.
Maar begrafenisplechtigheden zijn niet de eenige aan-
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leiding voor een schrijver over testamenten om zijn werk kleur bij te zetten. Deze
opmerking geldt niet voor ons. Wij weten ook de levendigste onderwerpen nog saai
te maken, maar wij hebben dan ook drie eeuwen meer van gewichtigdoen, van
muffe studeerkamers, lezenaars en bureau-ministres achter den rug. Onze
zeventiende eeuwsche voorvaderen stonden, ook als zij menschen uit de
studeerkamer waren, in nauwer contact met het warme leven en zij waren daardoor
rijker dan wij. Ik heb het altijd moeilijk gevonden om de uitzonderingen van art. 958
van ons burgerlijk wetboek te onthouden. Maar wat wordt een rijtje gemakkelijk als
het ons op deze wijze wordt voorgezet:
Om veertien saecken mach de Vader 'tkint onterven!
Indien 't den Vader slaet, hem scheldt, gaet 'tsoo verkerven,
Hem synd' gevangen, dol, oft sinneloos verlaet,
Van hals-saeck hem klacht maeckt; hem nae het leven staet;
So hy hem veel schae doet, niet lost van's vyants banden;
Syn Testament belet; volght boeven, sond' en schanden,
Met gooch'laers ommegaet; syn vaders bedd' besmet;
't Oprecht geloof versaeckt; De dochter d'eer verset.
Wt acht oorsaeken mach de soon de Vaer onterven,
So hy pooght hem een doot ontydich te doen sterven:
So hy van saecken, gaend', den hals aen, d'soon maeckt klacht;
So hy met zijns soons wyf bloedt-schand' te plegen tracht;
So hy de moeder soeckt te brengen om het leven;
So hy het Testament zyns soons belet daer neven;
So hy een ketter wordt, zyn dolle soon verlaet,
En hem gevangen zynd' niet weer verlossen gaet.
Een broer of suster mach om driederleye saecken,
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Een vuyl infaem persoon tot erfgenaeme maecken,
So suster ofte broer d'selfd' nae het leven staet;
Oock die aen 'tlijf beklaeght; En doe die groote schaed.

Ik heb altijd studenten gehad, die moeite hadden met de fracties voor de legitieme
uit het hoofd te leeren, maar er zijn geen moeilijkheden meer als je het op deze
wijze te leeren krijgt:
Indien der Kind'ren tal is vier of daer beneden,
So wordt slechts 'tderdendeel naer rechten haer geleden,
Maer so 'tgetal tot vijf,of hooger is geresen,
Soo wordt haer 'thalve goedt naer rechten toegewesen.

Verwey plaatst graag zulke gedichtjes. Hij heeft groot gelijk, want het maakt de
lectuur aangenamer en waarom vinden de meesten onzer toch, dat een boek alleen
dan den naam wetenschappelijk kan verdienen, wanneer het saai is! Op p. 46 geeft
Verwey een verhandeling naar aanleiding van de tirade in het testament ‘In den
eerste so bevele ick mijn siele so haest die naer den wille Godes uyt mijn lichaem
sal komen te scheyden in de barmhertige handen van Godt van Hemelrijck’. Daar
vinden wij afgedrukt het volgende tweeregelige versje:
O burgers, burgers wilt voor eerst u gaen verkloecken,
te saem'len geldt en goedt, daarnae de deucht te soecken.

Een les, die ons vreemd aan doet bij de formuleering der aanbeveling onzer ziel in
Gods handen. Maar er staat dan ook duidelijk in den tekst, dat men dezen raad van
den poëet niet mag volgen! Verwey vond het versje zoo grappig, dat hij niet kon
nalaten het op te nemen! En toch, hij was waarlijk een geleerd man en hij schreef
met zijn Ars Testandi een belangrijk wetenschappelijk werk.
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Maar laat ik niet den valschen schijn wekken, dat deze mensch, die in zijn
tweehonderd bladzijden lange commentaar op het formulier dat aanvangt met de
woorden ‘In den Naem des Heeren, Amen. Ick N.N. overdenckende de kortheyd
ende broosheydt van het leven der menschen op deser aerde. De sekerheydt des
doots, ende d'onsekerheydt des tijdts ende uyre van dien’ zooveel luchtige dingen
weet te zeggen, een amoreele grappenmaker zou zijn geweest. Hoe een geloovig
en voelend mensch hij was, moge blijken uit het feit, dat hij de ontroerende woorden,
die Xenophon in zijn levensbeschrijving van Cyrus aan dezen koning op diens
sterfbed in den mond legt, tot tweemaal toe meedeelt, eens in de opdracht en daarna
op p. 49: ‘Ghy mijn lieffste soonen, als ick nu gestorven sal sijn, soo en wilt mijn
lichaem niet in goudt ofte silver, nochte in eenige andere kostelijcke dingen legghen,
maer gheeft het ten aldereersten wederom de aerde, want wat isser gelucksaliger
ende heerlijcker dan met d'aerde vermenght te worden, die al wat schoon ende goet
is voortbrenght, ende onderhout, Ick heb mijn selven t'allen tijden voor een aertsch
mensch ghehouden, ende 'tis mijn lieffelijck ende aengenaem deelachtich te worden,
dies dinghs, dat 's menschenlijck gheslacht soo veel goets doet’.
Ik meen, dat in handen van hem, die tegen lijkverbranding is, deze woorden een
beter argument zijn dan de geleerdste theologische redeneering.
Het boek houdt noch een inhoudsopgave, noch een zakenregister, noch een
verklarende lijst van vreemde woorden in. Het beleefde niet meer dan de twee
vermelde drukken.
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Hoofdstuk V
Practique
Des
Notarischaps
Seer nut, profytelick ende
noodigh alle Jonckheyt die haer
willen offenen in dese konst.
Midtsgaders voor alle andere Persoonen.
Beschreven door
Dirck Heymansz van der Mast,
notaris.
Tot Delf
Bij Jan Pietersz. Waelpot, Boeck-Verkooper
woonende aen 't marckt-velt, 1649.
Dirck Heymansz van der Mast was notaris te Schiedam van 1629-1671. In 1642
verscheen de eerste druk van zijn werk. Zijn lange ambtsperiode was toen nog niet
voor een derde gedeelte verstreken. En lang voor 1671, te weten in 1656, kwam
de vierde en laatste druk uit. Anderen hadden hem toen reeds terzijde gestreefd en
waren hem vooruitgeschoten met pennevruchten, die op hooger wetenschappelijk
niveau stonden. Maar aan van der Mast komt de eer toe de eerste te zijn geweest,
de eerste, die in het Nederlandsch voor Noord-Nederland - als notaris te Schiedam
schreef hij zijn boek voor Holland en West-Friesland - een handleiding en leerboek
voor het notariaat samenstelde, voortgekomen uit eigen studies, waarin hij de
geheele stof, die voor het notariaat van belang was, beschreef. Het boek van van
der Mast moet zoowel voor notarissen als voor toekomstige notarissen zeer welkom
zijn
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geweest. Dit blijkt uit het feit, dat er in 14 jaren tijds vier drukken van uitkwamen.
Als wij bij de kennisneming van zijn boek veel onvolkomenheid constateeren en
menige feil kunnen aanwijzen, dan mogen wij daarbij niet vergeten, dat hij de
baanbreker is geweest.
Er ligt aan de indeeling van de stof weinig systeem ten grondslag. Wij vinden hier
de, in de middeleeuwsche geschriften zoo veelvuldig voorkomende, uitweidingen
over zaken die met het onderwerp weinig of niets te maken hebben, het geheel
maakt hierdoor, doorspekt als het bovendien is met kleine onnauwkeurigheden, een
tamelijk slordigen, onverzorgden indruk. En: een groot stylist was de schrijver niet.
Hiervan getuigt al dadelijk de voorrede. Uit de voorrede voor den derden druk, die,
negen bladzijden lang, uit één zin bestaat, neem ik een paar passages over. ‘maer
oock nu, dewijle het voor de derde mael is gedruckt, ende na dien bij de Heeren
Staten deser landen, de Privilegien der Steden ende Dorpen sijn verhooght, nopende
de sommen van hare Vonnissen, by haer te verleenen, soo ist dat ick by dese
ghelegentheyt, mijn eerste Deel deses Boecks, by additie hebben gheamplieert,
ende oock met eenen beschreven de generale Privilegien die ons eertijds by onse
Graven van Hollandt, in hare inhuldinghe sijn verleent, mitsgaders summarischer
wijse verhaelt, hoe dat den Koninck van Spangien Philippus de II van die name,
Grave van Hollandt, versocht heeft ons daer van te frustereren, waer door
verscheyden inconvenientien sijn gebeurt, binnen onse Republijcke, voorwaer hoe
naerstigh dat ick in dese beschrijvinge gheweest hebbe, omme met mijnen gheringen
arbeydt, de begeerlijcke Jonckheydt te instrueren ende te dienen, dat kan den
goetwilligen Leser judiceren naer wel visiteren ick soude dese mijne beschrijvinghe
wel ampelder konnen doen hebben, maer om alle prolixiteyt te schouwen, ende de
Joncheydt te benemen alle schrupuleusiteyt, die anders door lange schrifturen
verdrietigh mochten werden,
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ende wanhopen, om tot verstant van deze Practijcke te geraken, soo hebbe ick dit
selfde ghevoeght ende gheschickt in sulke ordre als ghy nu siet, ick verhope dat
ghy 'tnu wederom met goede genegentheyt sult ontfangen, ende nadien ick dit
Boecxken hebbe gheintituleert de Practijcke des Notarischaps, soo acht ick alhier
noodigh te verklaren hoe de Latijnsche schrijvers, dit woort Practijcke overzetten,
in onse Duytsche Tael, te weten, Practijcke is een kunste ende wetenschap om 't
gene Recht is in 't ghebruyck te brengen, van Practijcke, wert bij ons gheseght
practiseren, dat is oeffenen ende int werck stellen de kunste, ende die sulcke
oeffeninge doen, werden Practisijns genaemt, hierom so ist dat oock de Notarisen
doorgaens van wege hare konst ghenaemt werden Practisijns, sommige goede
Practisijnen, overmits de eene meer wetenschap ende wijsheydt heeft, van de selfde
konste, als d'ander, ende daer in seer uytstekende zijn, boven andere, ende
insonderheyt goet ghenaemt, om dat zy hare wetenschap, ghebruycken ter eeren
Godes ende tot nut ende profijt van haer even-naesten, doch daer sijn oock andere,
die mede seer kloeck, verstandich ende ervaren zijn, ende haere wijsheydt
misbruycken, oversulx soo wert dit woordt Practisijns, oock ghenomen voor
arghlistighe bedrieghers, loose vossen ende doorslepen schalcken, overmits sy
door haer kloeckheyt, ervarentheyt ende verstant nadeeligh zijn; ja soecken andere
luyden van goet ende bloet te berooven, ghelijck Godt betert deur droevige
ervarentheyt ghenoegh ondervonden wert, dewijl de Practisijns menighmael veel
vertrout wert, om Weduwen ende Weesen hun Goederen te administreren, Item om
desolate Boelen te redden ende andersints, waer inne dickwils seer trouwelooslijck
wert ghehandelt, soo dat men veel Weduwen, Weesen ende andere personen, hoort
suchten ende klaghen, van 't ongelijck twelck haer wert aanghedaen, daer nochtans
Godt gheseyt heeft, dat hy sulcx swaerlijck sal straffen
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ende te huys soecken, die eenige Weduwe ofte Weese ende andere personen, in
haer goet recht verkorten, gelijck wy sulcx in Gods Woort lesen, als onder alle
andere, Exodus cap. 22, v. 22. ghy sult gheen Weduwe nochte Weese beledigen,
ende indien zy eenighsints tot my roepen, ick sal haer geroep, sekerlyck verhooren,
ende mijn toorn sal ontsteken, ende ick sal u.l. met den swaerde dooden: ende de
uwe Wijven sullen Weduwen ende uwe Kinderen sullen Weesen werden Item bij
Jesus Syrach int XXXV cap. v. 15, hy sal het smeecken der Weesen, niet verachten
noch der Weduwen indien zy hare klagh-reden tot hem uytstorten, vlieten met de
tranen der Weduwen af op de wanghe ende haer gheschrey teghen hem, die deselve
heeft doen neder-komen, wederom de Propheet Jesaia cap. I, v. 16 laet af van het
quaet te doen, leert goet doen, soeckt het recht, helpt den verdruckten’.
Zoo gaat de schrijver nog eenige bladzijden door met het aanhalen van bijbelteksten
en besluit dan zijn eindeloozen zin met: ‘in voegen dat men uyt alle 'tgene hier voren
verhaelt is, siet dat alle state ende conditie die hier op der aerden bedient werden,
konnen eerlijck vroom ende Godsaligh bedient werden, want de Ampten die men
bedient syn in haer selven, eerlijck ende goet, maer de mensche die de selvige
ontrouwelijck bedient, maeckt dat die ghelastert werden, derhalven soo wil de jonghe
luyden die haer sullen oeffenen in dese Practijcke des Notarischaps, vermanen
wanneer zy mede tot bedieninge ende qualiteyt vant Notaris Ampt syn gekomen,
dat zy haer trouwelijck willen draghen in haer Ampt, op dat Godt daer door magh
ge-eert werden, haer even-naesten gedient ende gesticht werden, in alle
neerstigheyt, ende also waerdiglijck in haer beroep wandelen, achtervolghende de
lesse Paulus totten 1 Corin. cap. 7, v. 16. Gelijck Godt een ygelijck heeft uytgedeelt,
gelijck de Heere een ygelijck geroepen heeft,
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dat hy alsoo wandele, hier mede vaert wel, Actum in Schiedam uyt mijn Comptoir
den X October 1648 U.E. dienstwillige Dienaer Dirck Heymansz van der Mast,
Notaris’.
Dan volgt een eer-dicht, geteekend met den naam Vlietverdriet, een gedicht dat in
zijn eenvoud en aardige zegswijze gunstig afsteekt bij vele snorkende, met
hyperbolen en superlatieven overladen eeredichten, die wij zoo menigmaal in boeken
van dien tijd vinden afgedrukt.
Als Van der Mast in't Graff, met aerdt bedeckt sal wesen,
Sijn ziel by Godt den Heer, in 't Hemelrijck gheresen,
Genietende (met d' Heyligh uytverkoren Schaer)
De Vreuchde noyt beproeft, bevrijdt van alle vaer;
Dan sal sijn Deught, sijn Roem, sijn Pen en daad noch leven
In 't onderwijs, 't welck hy heeft aan de Jeught ghegheven,
Oock dees matery is wel eer ter Pars gebracht:
Maer 't was wat ver van huys, een lidt van ons geslacht,
Wert't elken graech begeerdt, landts wijse, landes eeren,
't Is best met sijns gelijcke altoos te verkeeren,
Het werck 't gunt Van der Mast hier heeft gevangen aen,
Is principael de Jeugt te leyden op de baan,
Om d'Konste en Practijcq, als 't heden dient 't useren,
En elcx in sijn gewest sich daer met te erneren.

De regels: Oock dees matery is wel eer ter Pars gebracht: maer 't was wat ver van
huys, enz. duiden er op, dat van der Masts werk het eerste in dit genre is. De andere
werken, die ‘wat ver van huys’ waren, gaven grootendeels recht van vreemden
bodem en in het latijn.
Het is alsof van der Mast, die, het blijkt uit den klank van zijn voorwoord, een
eenvoudige van hart is geweest,
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aan den dichter van het eeredicht heeft gezegd: maak het niet te mooi, laat uitkomen,
dat mijn werk niet meer pretendeert te zijn dan het werk van een eenvoudig man,
die geroeid heeft met de riemen die hij had. Want in het gedicht komt een
verontschuldiging voor, dat men hier geen geleerdheid moet verwachten, dat dit
slechts een nederig werk is, maar dat ook dat wat nederig is soms tot voordeel kan
strekken.
Een stock al is sy swack, kan't gantsche Lichaem dragen,
Het alderslechtste woordt, ghesproten van een Kindt,
Heeft menigh man ghedient, die sulcx niet hadt besindt.
Een jeughdigh ongetemt kan d' oudt bedaeghde leeren,
Dus grijpt het niet verkeert, dat men u schenckt ter eeren,
Of wacht g'uyt dese Pars, het werck van een Jurist,
Soo hebt g'u selfs misleyt, en t'eenegaer vergist,
G'hebt bloemkens veelerley, maer niet uyt verre landen,
Gesaeyt in dit gewest, geplant met duytse handen,
Ghedenckt den Schrijver Mast noyt Roomsch en heeft geleert,
Met Grieck, Chaldeer, Hebreer, noch Parter syt verkeert:
Maer Hollandt hem ghevoedet steedts, dies wil hy schrijven
Van handel daer gebruyckt, tot yder eens gerijven,
In desen kleynen Boeck, ghedruckt ten derden mael,
Hier hebt ghy veel byeen in Nederlantsche Tael.

Van der Mast noemt zich dus geen Jurist, omdat hij geen latijn kent, het Romeinsche
Recht dus niet heeft bestudeerd: noyt Roomsch en heeft geleert, met Grieck,
Chaldeer, Hebreer, noch Parter oyt verkeert - d.w.z. geen kennis heeft genomen
van de klassieke beschaving. Geen Jurist, omdat hij geen Latijn kent, omdat het
Romeinsche Recht een gesloten boek voor hem is gebleven. Twee eeuwen later
ontmoeten wij precies dezelfde mentaliteit in een van Cremers novellen, waarin de
candidaat-notaris van het dorp op de vraag van den nieuwen
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burgemeester of hij ook heeft gestudeerd, antwoordt met een ontkenning, en achteraf
bedenkt, dat hij eigenlijk ja had moeten zeggen. In den zeventienden eeuwschen
notaris vermag deze onwennigheid tusschen de juristen ons niet te verbazen. Want
hoe waren zij onderlegd in vergelijking met hen, die aan een hoogeschool hadden
gestudeerd? Zij gingen als jong maatje bij een notaris als klerk in de leer, deden
daar wat praktijkervaring op die voor een belangrijk deel bestond uit het copieeren
van vaste formulieren, leerden gewichtig doen - de schans, die hij die zich zwak
weet zoo gaarne om zich heen opwerpt - en deden een examen van gering gehalte.
Maar juist onze wetenschap, dat de schrijver zich bewust was in het corps der
juristen nauwelijks mee te tellen en met gebrekkige middelen te moeten werken,
doet onze waardeering voor den eenvoudigen Schiedamschen notaris stijgen, die
de rij der Vaderlandsche notarisboeken opende.
Gaan wij thans na hoe hij zich van deze taak heeft gekweten. De tekst beslaat
252 bladzijden van het in octavo uitgegeven werk. Hiervan zijn de eerste 78
bladzijden gewijd aan theoretische uiteenzettingen. Op p. 79 vangt het tweede deel
aan, dat modellen voor akten inhoudt.
Over den notaris en het notariaat staat hier uiterst weinig geschreven. Zegge
zestien regels zijn hieraan gewijd in antwoord op de vraag: Wat een notaris is, ende
waer in sijn officie bestaet (p. 1). Dan reeds volgt de burgerlijkrechtelijke
verhandeling, aanvangende met een uiteenzetting over de overeenkomst. Nog
tweemaal komen wij een paar opmerkingen tegen, die betrekking hebben op het
notariaat in engeren zin. Het is op p. 6, waar wij eenige regels lezen in antwoord op
de vraag wat een notarieele akte is en aan welke formaliteiten deze is onderworpen
en op p. 78 een korte opmerking over de bekendheid der comparanten, met welke
opmerking het eerste deel eindigt. De uiteenzetting op p. 6
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volgt op de vermelding van een artikel uit een instructie van den Hoogen Raad en
het Hof van Holland van 24 Maart 1644 over arbitrateurs en gaat vooraf aan de
vraag: wat is een obligatie (schuldbekentenis); de bedoelde plaats op p. 78 sluit
zonder onderbreking aan op een artikel uit een ordonnantie van de Staten van
Holland, betreffende het recht van hypotheek. Dit is reeds voldoende om aan te
toonen, dat met het woord onsystematisch hier niet te veel is gezegd.
Aan de volgorde, waarin de schrijver de onderwerpen in zijn eerste deel behandelt,
is geen touw vast te knoopen. Achtereenvolgens vinden wij gesproken over
overeenkomst, accoord, transactie, compromis, arbitrale rechtspraak, instrument,
obligatie, borgtocht en enkele excepties; dit alles binnen het bestek van 12 bladzijden;
hierop volgt een beschouwing over privileges (in publiekrechtelijken zin), het erfrecht
en nog eenig procesrecht. Wij hebben gezien, dat ook Thuys niet tot een behoorlijk
ordening van de stof is gekomen. Van der Mast had echter kennis genomen van
de in 1631 verschenen Inleiding van de Groot; hiervan blijkt uit zijn werk weinig.
Latere schrijvers van notarisboeken hebben wel hun voordeel gedaan met de werken
van de Groot en van Leeuwen (van Leeuwens Paratitla is pas na van der Masts
werk verschenen, in 1652), maar ook bij hen vinden wij willekeur in de
systematiseering, zij wijken onderling allen van elkaar af.
Te hard mogen wij van der Mast hierover dus niet vallen; het was een kwaal van
zijn tijd en hij beschikte over minder materiaal voor systematiseering dan zijn
navolgers. En dat een eenvoudig notaris tien jaar na het verschijnen van de Groots
Inleiding de portée van dit werk niet inzag en de daarin getrokken hoofdlijnen niet
tot eigen bezit had weten te maken, mag ons niet verwonderen. Maar een
extravagance is het toch te noemen, dat de schrijver van een notarisboek ons,
tusschen een uiteenzetting over verweermiddelen en erf-
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recht in, een brok vaderlandsche geschiedenis voorzet. Wij vinden van de 78 pagina's
aan de theorie gewijd er 30 door geschiedschrijving in beslag genomen. Een paar
opmerkingen over de generale privileges van de burgers dezer gewesten, een
verzuchting over dictatuur: ‘Want het is anders niet als tyrannije ende een wreede
regeringhe, gheen Wetten onderworpen te zijn, daer men nochtans bij contract is
aen verobligeert, ende in alles zijn eygen vernuft ende sindelijckheyt te volghen,
alle Goddelijcke ende menschelijcke Wetten te verachten. Al hoe wel een Prince
van Godt is ghestelt, als een hooft van sijn Ghemeente, soo wil nochtans Godt ende
verbiet expresselijck, dat hy hem niet te seer sal verheffen, boven sijne Onderdanen,
als wesende sijne Broeders, Deuternomium Capittel 17, veers 20’. En dan steekt
de schrijver van wal en vertelt ons onder veel aanhalingen uit den Bijbel over onzen
opstand, de graven van Egmond en Hoorne, Alva, Granvelle en den bloedraad,
onze staatsinstellingen, om dan op p. 47 laconiek over te gaan tot de vraag: wat is
een testament?
De rest van het eerste deel is bijna geheel ingenomen door het erfrecht.
Huwelijksgoederenrecht zoeken wij hier merkwaardigerwijze tevergeefs.
Het tweede deel beslaat de pagina's 79 tot en met 252. Hier zijn achter elkaar
modellen voor notarieele akten afgedrukt, een enkele maal afgewisseld door
formulieren voor onderhandsche akten. O.a. zijn hier opgenomen de modellen voor
verzoekschriften, onder welke er een is aan de Heeren Schout, Burgemeesters en
regeerders van Schiedam, afkomstig van iemand die een aanbevelingsbrief vraagt
bij de gecommiteerden van Holland en West-Friesland om tot notaris te worden
benoemd. Voorts onderhandsche huurakten en veilingsvoorwaarden.
Slechts een enkele maal wordt deze 170 bladzijden lange lijst van formulieren
onderbroken door een korte ‘nota’, waarin de schrijver een verklarende opmerking
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maakt of een raadgeving aan de hand doet. Deze ‘nota's’ vinden wij, op één
uitzondering na, uitsluitend toegevoegd aan de modellen, die het erfrecht en het
huwelijksgoederenrecht behelzen, de specialiteit van het notariaat.
De volgorde der modellen houdt geen verband met de volgorde van de
theoretische uiteenzetting van het eerste deel. Ook hier maakt de opeenvolging den
indruk van willekeur. En wij kunnen ook vele kleine onnauwkeurigheden signaleeren.
In het eene model vinden wij hoofd en slot eener akte opgenomen, in het andere
geen van beiden of een van de twee. Onder sommigen vinden wij staan de woorden:
't welck ick ghetuyghe, N. Notaris Publicq.
Na p. 252 vinden wij een nieuw titelblad, waarbij echter de nummering der pagina's
doorloopt, waarop te lezen staat: Woord-Boeck, waer in alle de Kunst-woorden des
Notarischaps, mitsgaders andere vreemde, soo Latijnsche als Fransche woorden
werden verduytscht. Dezen lesten Druck meer als met de helft vermeerdert, door
een liefhebber van de Nederduytsche Tael. Hier is noch bij-ghevoeght een tafel van
alle de kunst-woorden der Rechts-geleertheyt van mijn Heer Hugo de Groot, selver
kunstelijck in Duyts over-gheset. Alle Practisijnen, Rentemeesteren, Kooplieden,
en andere Liefhebbers seer dienstigh.
De eigen woordenlijst - van der Mast heeft het blijkbaar aan een taalkundige
overgelaten om in dezen druk de, door hem ontworpen, beperkte lijst uit de
voorgaande drukken uit te breiden - beslaat 70 pagina's. Een vreemd-woordenboek,
waarvan juridische termen niet meer dan een klein onderdeel vormen. De 14 pagina's
tellende tafel van kunst-woorden uit de Groots Rechts-geleertheyt is wèl tot juridische
termen beperkt.
Het einde van dit boek vormen een zaaksregister van 5 bladzijden en een aantal
errata.
Men ziet, dat in de uiterlijke samenstelling van het
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boek nog veel is, dat aan Thuys' werk doet denken. Bij beiden is de stof verdeeld
over een eerste deel, de theorie behandelend en een tweede deel dat modellen
geeft, vrijwel zonder nadere commentaar; beiden hebben een lijst van vreemde
woorden en een zaaksregister. In den vierden druk heeft van der Mast een aantal
modellen toegevoegd, daarentegen de les in de vaderlandsche geschiedenis er uit
weggelaten. Voorin prijkt een tamelijk houterig titelprentje. Wij zien een notaris
staande achter zijn schrijftafel, een boek opengeslagen voor hem. Voor den tafel
staat de cliënt iets uit te leggen; twee andere personen, waarschijnlijk de getuigen,
zitten aan de tafel. Tegen den wand van de kamer staan boeken op planken; door
de open deur kijkt men naar buiten. De linkeronderhelft van het prentje stelt den
barschen bisschop-krijgsman uit den tijd der Merovingers voor, met den stroomenden
witten baard, den rijksappel met het kruis en het zwaard, de punt omhoog, symbool
van rechtsbedeeling; rechts onderaan den 17en eeuwschen notaris in zijn
boekvertrek: de moderne rechtsbedeeling.
Met dezen vierden druk zijn de lotgevallen van het boekje niet ten einde. Onder
den naam van van der Mast verschijnt het niet meer. Maar er is een uitgave van
1671, bij Marcus Doornick, boeck-verkooper op de Vijgendam, in 't Comptoir Inckt-vat,
met den titel: ‘Oeffeninge van alderhande Formulieren, om contracten, huwelijckse
voorwaerden, testamenten, uyterste willen, obligatien, koop- en huur-cedullen, etc.
te leeren instellen’, onder de initialen V.D.M. Notaris. Van der Mast heeft van deze
uitgave niets geweten, dat is duidelijk. Het jaar 1671 is het jaar, waarin van der Mast
defungeert, en waarschijnlijk zijn sterfjaar, want hij was notaris van 1629 af en moet
in 1671 dus op zijn jongst tegen de zeventig zijn geweest. Verschenen met zijn
medeweten, zou het titelblad zijn naam hebben gedragen, niet slechts de initialen.
De 15 jaren voor
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welke het drukkers-privilege gold, waren juist verstreken: 1656-1671. Merkwaardig
duidelijk blijkt hier hoe brutaal men te werk kon gaan. Men verandert den titel,
vervangt den naam door de initialen en geeft een inhoud die niets anders is dan
een beknopte nieuwe druk. Wij zouden het in de terminologie van onzen tijd noemen:
een woordelijk gelijkluidend uittreksel. Slechts hier en daar is een kinderachtige
wijziging aangebracht door het vervangen van een naam of getal door een ander;
o

bovendien is de laatste pagina origineel. De tekst beslaat 95 pagina's 4 .
Was er na de verschijning van van Leeuwen, van Wassenaer, Boerbergh behoefte
aan een herdruk van van der Mast? Waarschijnlijk niet. Het was een probeeren.
Zooals vier jaar later een drukker met een nieuwe editie van Thuys' Ars Notariatus
zou aankomen.
Het boekje is verschenen te samen met het door een anonymus geschreven
Nederlandts Versterf-Recht. Op de titelpagina van dit laatste werk vinden wij melding
gemaakt van de Oeffeninge van alderhande Formulieren en in zijn ‘Aen den lezer’,
aan het Versterfrecht voorafgaande, deelt N.N. mede, dat hij tevens alderhande
soorten van Formulieren publiceert. De bedoeling is dus geweest, dat de beide
werkjes in één band zouden verschijnen, hoewel de herdruk van van der Mast met
een eigen pagineering is uitgekomen. Ik ben de werkjes dan ook niet anders dan
te samen tegen gekomen.
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Hoofdstuk VI
Practyk Notariael
ofte Instructie, tot het maken ende instellen
van de voornaemste
Instrumenten,
van alderley Contracten, Acten, Handelingen
en Dispositien, die voor Notaris ende Getuygen ofte in 't
particulier bij partijen opgerecht ende gedaen worden.
Daer in mede verhandelt worden de voornaemste en
considerabelste saken en
quaestien, ieder Contract ende Dispositie rakende
daer op in 't contraheren,
disponeren, en instellen van de Acten en Instrumenten
van dien, regard genomen en gelet moet worden.
Met verscheydene en veele bijgevoeghde Exemplen:
tot dienst ende gerief van alle
Notarissen
ende andere Schrijvers,
Gestelt door
Mr. Gerard van Wassenaer, Adr.
't Utrecht,
Gedruckt bij Dirck van Ackersdijck, Boeck-verkoper
wonende achter 't Stadt-huys in 't Groot Fransch
martelaers-Boeck. Anno 1661.
Na het 16de eeuwsche werk van Thuys en naast het nog tamelijk stuntelige werk
van van der Mast, heffen omstreeks het midden der 17de eeuw drie boeken,
geschreven door mannen die universitair geschoold waren en van wie er twee
notaris waren, de studie voor het notariaat en de beoefening van het notariaat op
een aanmerkelijk hooger peil. Het zijn de werken van van
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Wassenaer, van den genoemden Verwey en van den na te noemen Simon van
Leeuwen.
v. Wassenaer was notaris te Utrecht van 1634-1661. Hij, de schrijver van de
Practijk Judicieel, een veel gebruikt boek, draagt zijn Practijk Notariael, die vaak
samen is gebonden met de Practijk Judicieel, op aan den deken en het kapittel of
het college van kanunneken van den St. Pieter te Utrecht. In deze in het latijn
gestelde opdracht deelt hij mede, dat een der redenen waarom hij zijn werk aan het
genoemde college opdraagt, is, dat dit hem waardig heeft gekeurd van zijn diensten
als notaris, secretaris en bibliothecaris (eeuwenoude samenhang!) gebruik te maken
en hem daarom tot notaris heeft benoemd. Wij moeten ons hierdoor niet op een
dwaalspoor laten brengen en meenen, dat wij hier met een geestelijk notariaat te
doen zouden hebben. De titel van kanunnik blijft in Utrecht behouden na de
secularisatie der kapittels en wanneer de prebendarissen reeds lang tot het
protestantisme zijn overgegaan. De opmerking in de opdracht beteekent dus niets
anders dan dat het college van kanunniken, dat bevoegd was notarissen te
benoemen, van Wassenaer een zoo uiterst bruikbaar man achtte om als jurist en
in zaken het archief betreffende werkzaam te zijn, dat het hem de aanstelling van
notaris verschafte. Het is natuurlijk mogelijk, dat er een zoo nauwe band tusschen
een dergelijk notaris en het college van hen, aan wie hij zijn benoeming te danken
had, bestond - ook omdat hij zich noemt secretaris en bibliothecaris van het kapittel,
hel ik tot die gedachte over - dat hij als notaris met het groote publiek slechts weinig
of niet in aanraking kwam. Een onderzoek in het gemeentearchief van Utrecht kan
hier het antwoord op geven.
Het bestaan der kapittels te Utrecht is in het midden der 17de eeuw op niets
anders meer gebaseerd dan op de traditie. In Utrecht heeft het leven bijwijlen een
ver-
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traagden tred. Overal elders waren de geestelijke goederen geconfiskeerd en ten
algemeenen nutte aangewend. In Utrecht was dit niet gebeurd. Zoo behielden wij
daar, dwars door de Hervorming heen, een naar den naam geestelijken stand, die
niets geestelijks meer had en dus een zuiver anachronisme vertoonde. De oude
bevoegdheid van den bisschop notarissen te benoemen was op de kapittels
overgegaan; daarnevens had de stedelijke overheid deze bevoegdheid. Ik kan mij
indenken, dat de verhouding van den notaris door een kapittel aangesteld tot de
het kapittel vormende deken en kanunniken van een ouderwetscher dienstbaarheid
en dienstbaarheidsbetoon was dan die van een notaris tot zijn stedelijke overheid.
In plaatsen, waar het leven stilstaat, is de waarde van verouderde vormen en looze
titulatuur onevenredig groot.
De eerste druk dateert van 1650; daarna volgen er drukken van 1661, 1665, 1696,
1708.
In 1729 is er een werk van een schrijver van denzelfden naam, maar de titel luidt
eenigszins anders. Dit werk wordt herdrukt in 1746. Is dit hetzelfde werk door een
ander bewerkt, veranderd en in verband hiermee van een eenigszins
andersluidenden titel voorzien of is het een ander werk? Waarschijnlijk het eerste.
Ik heb het niet kunnen nagaan, aangezien ik de drukken van 1729 en 1746 niet in
handen heb gehad.
Over het notariaat in engeren zin biedt het boek weinig. Slechts 5 bladzijden zijn
gewijd aan de ‘Schrijvers of Notarissen’. Deze bladzijden worden bijna geheel in
beslag genomen door de vermelding van den eed, dien de notaris bij zijn toelating
moest afleggen en die een belangrijk deel van den inhoud zijner legale bezigheden
weergeeft. Het tweede hoofdstuk handelt over: ‘Van 't gene tot maken van
Instrumenten in 't, generaal van node is te weten ende aan te merken’. Wij vinden
in dit hoofdstuk minder specifiek notarieels dan het opschrift doet verwachten,
aangezien het mee-
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rendeel der bladzijden waaruit dit hoofdstuk bestaat gevuld is met vragen over
handelingsbekwaamheid, speciaal die der gehuwde vrouw.
Mag van Wassenaer dus al weinig liefhebberij toonen in de typisch notarieele
wetenswaardigheden, daar staat tegenover dat de verdere inhoud van zijn lijvig
werk (de tekst beslaat 680 pagina's in quarto) zeer speciaal op het notariaat is
ingesteld. Hiervan getuigt reeds het feit, dat meer dan de helft van den tekst is
uitgetrokken voor het huwelijksgoederen- en erfrecht. Het werk houdt het midden.
Het wil niet geven een breed opgezette verhandeling over het burgerlijk recht, het
wil zijn een handleiding voor de notarieele praktijk, het roert geen onderwerpen aan,
die voor het notariaat niet van belang zijn; maar in dat wat het geeft, wil het goed
verantwoord zijn, wel geargumenteerd, behoorlijk gedocumenteèrd door verwijzing
naar de litteratuur. Een notaris, die op de hoogte wilde zijn, die geen genoegen vond
in zijn aktensleur, maar behoorlijk beslagen ten ijs wilde komen, vond in dit boek
wat hij noodig had. Wetenschappelijk werk voor het notariaat.
Uiteraard behandelt de schrijver het recht van het gewest Utrecht. Bij belangrijke
afwijkingen deelt hij ons tevens mede hoe het Hollandsche recht was.
Naar aanleiding van ieder onderwerp gaat telkens een theoretische uiteenzetting
vooraf. Dan volgen een of meer modellen voor de betreffende akten. Dit model is
soms van een ‘Memorie’ voorzien, waarbij de auteur nog eens een punt releveert
dat betrekking heeft op de kunst van het akten maken. De uiteenzetting over het
huwelijksgoederenrecht beslaat 80 pagina's, die, welke voorafgaat aan de modellen
voor testamenten, 200 pagina's; dit zij voldoende om ons duidelijk te maken, dat wij
hier met uitvoerige wetenschappelijke beschouwingen over de met het notariaat
verwante onderdeelen van het burgerlijk recht te doen hebben.
Zooals uit het titelblad reeds blijkt, heeft van Wasse-
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naer ook eenige plaats ingeruimd aan niet-notarieele akten. Zoo vinden wij op p.
255 e.v. de aanbestedingsvoorwaarden voor het bouwen van een sluis, opgesteld
door de Heeren Poldermeesteren; een verleibrief - de akte, waarbij de overheid in
leen uitgaf -, een reliefbrief - de akte, waarbij de overheid een vervallen leen herstelde
- een akte van bevestiging door de Staten van huwelijksvoorwaarden, waarin een
leengoed betrokken is e.d. Alles belangwekkend voor hem, die zich voor het juridisch
gebeuren uit het verleden interesseert.
Ik wil hier éénmaal een voorbeeld geven hoe de stof in deze boeken is ingedeeld,
om den lezer tot het inzicht te brengen, dat dit geenerlei verband houdt met onze
verdeeling van den burgerlijkrechtelijken stof. Bij de andere auteurs laat ik dit na,
omdat ik dorre catalogiseering wil vermijden.
I Van Schrijvers of Notarissen.
II Van 't gene tot maken van Instrumenten in 't generaal van node is te weten
ende aan te merken.
III Van Procuratien of bevelen en last-gevingen.
IV Van Attestatien of Certificatien.
V Van Protestatien ende Insinuatien derzelver.
VI Van Leeningh, Bewaargevingh ende Consignatie etc.
VII Van Contracten van bevrachtinghe, ofte Certepartij etc.
VIII Van Policen ofte Brieven van Asseurancie medereders en Admiraalschap etc.
IX Van Bodemery-water of Bijl ende Wisselbrieven.
X Van Borghtochten en Vryinge van dien etc.
XI Van Obligatien, Coopmans Rente-brieven ende Plechten etc.
XII Van Coop-handel van onroerende en reppelijcke goederen.
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XIII Van uytkopen van erffenissen, midsgaders vertighten en Boedel-scheijdingen,
momberschappen en appendentien van dien.
XIV Van Huyren en Erfpachten en van Leenen.
XV Van Compromissen, Transactien en Verblijven etc.
XVI Van Huwelyxe-voorwaarden en gemeenschap.
XVII Van Societeyt of Maatschap buyten Huwelijk.
XVIII Van Testamenten, Codicillen, ende Giften, en andere uyterste Dispositien bij
fideicommissen etc.

Het boek eindigt met een zakenregister.
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Hoofdstuk VII
Notarius Publicus
Dat is
De Practycke
ende Oeffeninghe der
Notarissen.
Waer inne
Bij maniere van examinatie voor-ghestelt ende verhandelt werdt, alle
hetgunt een Notaris soo in generale wetenschap ende kennisse van de
Natuyr, ende wetenschap van alderhande Contracten, ende Handelinghen,
soo in de materie van Erfenisse ende besterfenisse, als in de instellinghe
van alderhande Instrumenten, volghens onse daghelycxse stijl ende
practijcke, heeft aen te
mercken, ende noodtsaeckelijck
waer te nemen.
Door
Mr. Symon van Leeuwen, Adt.
Tot Leyden,
Bij Pieter Leffen, Boeck-verkooper in de klock-steegh,
in den Phoenix. Anno 1656.
Simon van Leeuwen is onder de schrijvers der notarisboeken de bekendste. Zijn
naam als iurist is, vooral door zijn Rooms Hollands Recht, na dien van de Groot in
breeden kring het vermaardst. Of deze hooge classificatie hem naar wetenschappelijk
gehalte van zijn oeuvre toekomt, is een andere vraag. Zijn werken hebben wel iets
van die van den gemakkelijken, begaafden veelschrijver.
Met zijn Notarius Publicus heeft hij aan het notari-
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aat zeer zeker een waardevolle bijdrage geleverd. Maar het werk steekt geenszins
als hors concours boven de goede werken onder de notarisboeken uit, zooals de
groote naam van den schrijver misschien zou doen verwachten.
De eerste druk van dit werk dateert van 1656 en is toegevoegd aan den tweeden
druk van van Leeuwens Paratitla juris novissimi. Wel draagt het een afzonderlijke
nummering der pagina's, maar het is toch bedoeld als één geheel met de Paratitla,
want op het titelblad van dit werk staat te lezen: Ende daer bij ghevoeght, de
Practycque ende Oeffeninghe der Notarissen.
De auteur deelt in zijn Voorreden mede, dat men hem heeft aangemoedigd een
werk voor het notariaat te schrijven en dat men hem daartoe ter hand heeft gesteld
‘een seecker Boecxken, gheintituleert Ars Notariatus, nu bij d'een ende dan bij
d'ander ghedruckt, her-druckt, ghevisiteert ende uytghegeven’. Voor dit boekje kennelijk is bedoeld de Ars Notariatus van Thuys - heeft van Leeuwen niet veel
goede woorden over. Het bestaan van de werken van van der Mast, Verwey, van
Wassenaer verzwijgt hij. Het is nauwelijks aan te nemen, dat hij deze niet zou hebben
gekend.
In deze Voorreden staan een aantal behartenswaardige opmerkingen, waarmee
velen ook vandaag nog hun voordeel- zouden kunnen doen, ware niet de
menschelijke natuur zoo, dat de onverstandige voor verstandige woorden
ontoegankelijk is, niet omdat hij niet wil leeren, maar omdat hij niet kan leeren. ‘Waer
inne ick met voordacht niet allerhande Formulieren ofte Voorschriften van ingestelde
Instrumenten hebbe willen voor-schrijven, daer mede den geseyden Ars Notariatus
(bedoeld is Thuys, Schr.) het meeste Papier bekladt heeft, als tenemael ondienstigh
ende onnut bevonden, ende waer door vele misleydt werden, dat sy veel, volgende
den blooten styl ende simpele instellinge van
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hare Comptoirmeesters, ende weynigh ondersoeckende wat het verstandt ende
eyghenschap daer van is, onwetende, ende alleen uyt de memorie van het gene
sy gewoon zijn na te schrijven, vele dingen qualijck stellen, dickwils het eene voor
het ander.... Daer ter contrarie de waerdigheyt ende noodtsaeckelijckheyt van het
Notaris-ampt ghetuygen, dat de wetenschap van een Notaris soo veel ende meer
ondersoeck ende studie vereyscht, als eenige andere’.
Van Leeuwen was met deze opmerkingen velen een kleine drie eeuwen vooruit.
Want alle ingewijden weten, dat wij niet tot de 19de eeuw behoeven terug te gaan
om opleiders te vinden, die hun studenten voor het derde gedeelte van het notarieel
examen de modellen van tientallen akten uit het hoofd leerden opdreunen; en met
deze parodie op een juridische vorming bereikten die opleiders op het examen
goede resultaten met hun discipelen. Nog heden ten dage kan het U op een
notarieele bijeenkomst gebeuren, dat U een notaris zoo maar frank en fier hoort
beweren, dat voor het notariaat geen wetenschappelijke opleiding noodig is. Reeds
van Leeuwen wist hoe gevaarlijk dit soort notarissen voor zijn medemensch is.
Het is een werk van geringen omvang; nog geen 80 pagina's quarto beslaat de
tekst.
Aan het notariaat wijdt de schrijver slechts twee pagina's, zooals in alle
notarisboeken: de aanvangspagina's. Het laatste deel van het in drie deelen
verdeelde boek ‘handelende van het passeren van alderhande Instrumenten’ vangt
aan met eenige algemeene opmerkingen over de notarieele akte. Het boek sluit op
p. 79 met het afdrukken van den eed, dien de notaris bij zijn toelating aflegt.
Het boek houdt geen modellen in. In de Voorreden lezèn wij: ‘Daer toe heb ick
soo veel als de nootsaeckelijcke clausulen ende maniere van instellinghe vereyscht,
in 't korte mede wel aenghewesen hoe ende op
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Titelprent van v. Leeuwens Notarius Publicus, uitgave van 1665 (c.f. blz. 67)
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wat manier alles op het seeckerste moet werden inghestelt, met een klare ontledinghe
wat de selve inhouden ende waer toe deselve dienen: Maer de verder manier van
stellinghe yemandt voor te schrijven, heb ick niet alleen onnodigh, maer-selfs
schadelijck geoordeelt, als bestaende in al te grooten overvloedt ende confusie van
woorden ende veelderhande manieren van spreecken, de welcke in sich selven
dickwils ghene substantie en begrijpen’. Ik acht het niet onmogelijk, dat van Leeuwen,
die geen notaris was, zich niet competent heeft gevoeld modellen te geven. Toen
hij den eersten druk van zijn Notarius Publicus uitgaf, was hij pas dertig jaar, zeven
jaar afgestudeerd. Intusschen was zijn productie als schrijver reeds begonnen. In
een snel tempo ontvloden de boekwerken aan zijn pen. Hij was daarbij als advocaat
gevestigd en behaalde in deze carriëre reeds spoedig successen. Iemand, die met
deze vaart van wal steekt, kan niet den tijd hebben gevonden voor het tijdroovende,
nauwkeurige werk dat het samenstellen van aktenmodellen is. Van Leeuwen heeft
waarschijnlijk in 1656 geen kans gezien met verantwoorde modellen voor den dag
te komen. Een argument daartoe is dan in een voorwoord gemakkelijk te vinden.
Tien jaar later, ik kom hier zoo dadelijk op terug, neemt hij wel modellen op, dan
acht hij dit niet langer gevaarlijk.
Doordat er geen modellen in voorkomen, kon het boek niet, zooals de werken
van Thuys en van der Mast, in twee deelen, het eerste inhoudende de Theoretische
beschouwing, het tweede biedende de modellen, worden verdeeld. Toch is er een
indeeling, die op dezelfde gedachte is gebaseerd. Er zijn drie deelen. Het eerste
handelt over ‘de natuyr ende eygenschap van alderhande Contracten’. Hier vinden
wij de Theoretische uiteenzetting van pand, hypotheek, bewaargeving, bruikleen,
verbruikleen, koop, huur, huwelijk enz. Het tweede deel is gewijd aan het erfrecht.
Zoo specifiek notarieel achtte de schrijver dit, dat hij het in een af-
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zonderlijk deel onderbracht. In het derde deel geeft de schrijver wenken voor het
opmaken van akten, eerst over contracten en akten in het algemeen, daarna speciale
opmerkingen naar aanleiding van koop, transport, hypotheek, huur, schuldbekentenis,
borgtocht, enz., ook de testamenten, te samen 19 paragrafen, waarna als 20ste
paragraaf, vreemd geplaatst, de eed der notarissen wordt gegeven. Dit laatste deel
neemt dus de plaats in, die bij andere auteurs het tweede deel inneemt. Fraai is
deze indeeling niet. Want het kan niet uitblijven of wij vinden nu b.v. over het
huurcontract civielrechtelijke opmerkingen zoowel in het eerste als in het derde deel.
Hetzelfde geldt voor de andere contracten, die behandeld zijn in het eerste deel en
waaraan de auteur tevens plaats heeft gegeven in het derde. Het geheel heeft
hierdoor iets rammelends. De gehaaste van Leeuwen heeft zich niet den tijd gegund
zijn werk te verzorgen. Hij zelf drukt zijn afkeuring over dit werk in later jaren heel
wat sterker uit dan ik het hier doe. Ondanks dit alles spreekt het vanzelf dat een
geleerde van zijn bekwaamheden toch altijd waarden weet te geven.
Het werk is breeder opgezet dan voor het notariaat strikt noodzakelijk is. Van
Leeuwen is een te serieus jurist, dan dat hij zijn lezers met een minimum kan
afschepen. Hij verlangt den notarissen een wat ruimeren kijk te geven en spreekt
dus b.v. over verbintenissen uit de wet, een chapiter waarmee het notariaat weinig
of niet in aanraking komt. Toch voelen wij in een merkwaardig détail het verschil in
opzet tusschen een voor het notariaat geschreven werk en een algemeen juridisch
werk; want de schrijver schrijft zijn Notarius Publicus in vraag- en antwoordvorm.
In zijn Paratitla komt ook de vraag- en antwoordvorm voor, maar in een veel zwakkere
mate. Het voor het notariaat geschreven werk is dus schoolscher van bouw. Het
eene is meer gericht op studie, het andere meer op opleiding.
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In den eersten druk komt achterin een inhoudsopgave voor. Er is geen lijst van
vreemde woorden.
Het werkje ging er in als koek. Reeds het volgend jaar en het daaropvolgende
jaar waren herdrukken noodig. In den tekst is niets gewijzigd. De verandering bestaat
in de toevoeging van een lijst van vreemde woorden. Naar de schrijver in zijn
voorwoord tot de nieuwe drukken zegt, hadden anderen buiten zijn voorkennis
onvolledige en onzuivere woordenlijsten aan zijn werk toegevoegd, hetgeen hem
er toe heeft gebracht het dan maar zelf te doen. Dit ‘Woordenboeck waer inne
allerhande konst- ende bastaard-woorden, tot de practijcke des notarisschaps en
andere Rechtsoeffeninghe behoorende, uyt Hugo de Groot, Hooft, Huygens, Vondel,
ende andere, soo oude als nieuwe Tael-schriften, op 't nauwkeurighste werden
vertaalt’, beslaat meer pagina's dan de geheele tekst van den Notarius Publicus.
Het telt een vierduizendtal woorden.
In 1665 verschijnt in een slecht verzorgde duodecimo uitgave de vierde druk van
het werk. Het is nog steeds woordelijk gelijkluidend aan den eersten druk. Een
titelprentje gaat vooraf. Het is grof geteekend. Beneden zien wij een notaris in zijn
kantoor; de pen in de hand, den gevederden hoed op het hoofd, wendt hij zich tot
een binnentredend cliënt. Aan zijn rechterhand zit een bediende te schrijven. Aan
den wand hangen zeven bundels papieren aan liassen. De binnentredend cliënt is
een elegant man, ook hij heeft een gevederden hoed op het hoofd. Hij spreekt, dit
blijkt uit zijn handgebaar, de notaris luistert. Een vierde persoon staat achter den
eleganten cliënt, een arme man met een grof wambuis, de pet in de hand. Boven
laat de teekenaar ons een ander millieu zien. Het stelt voor een slaapkamer. In het
bed overeindgezeten uit de zieke zijn laatsten wil. Aan een tegen het bed
aangeschoven tafel zit de notaris. Papier, pen en inktkoker zijn aanwezig. Er staan
aan de andere zijde van de tafel drie figuurtjes, twee
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vrouwen en een kind. Vrouwen konden in dien tijd niet als getuigen optreden. Ik
veronderstel dan ook, dat een niet deskundige (waarschijnlijk de drukker), dit prentje,
dat oorspronkelijk geheel niet bedoeld is geweest als uitbeelding van het opmaken
van een testament in de ziekenkamer, toepasselijk heeft geacht - omdat een notaris
naar ‘men’ nu eenmaal meent een belangrijk deel van zijn leven aan sterfbedden
doorbrengt - en het zonder nadere informatie heeft opgenomen.
Het is heel wel mogelijk, dat in dezen tijd, waarin auteursrecht een zoo betrekkelijk
begrip was, een herdruk het licht zag, zonder dat de auteur daar iets van wist. De
in elk opzicht slechte verzorging van dezen druk doet mij - temeer wanneer ik zie,
dat vorige drukken verzorgd waren, zooals het het werk van een auteur van standing
past - het vermoeden aan de hand, dat van Leeuwen van dezen herdruk niets heeft
geweten voor hij een exemplaar bij den boekhandel vond.
Bij Korndörffer staat vermeld een druk van dit werk gedateerd 1799, bewerkt door
van der Schelling; uitgegeven te Amsterdam in twee deelen, vermeerderd met een
volledig woordenboek van allerlei konst- en bastaardwoorden, mitsgaders
bijvoegselen. Ik twijfel aan de juistheid dezer vermelding. Van der Schelling heeft
het volgende notarieele werk van van Leeuwen, De Nederlandse praktyk ende
oeffening der notarissen, waarover hieronder nader, bewerkt van 1742 af. Het is
zeer onwaarschijnlijk, dat van der Schelling daarna nog een herdruk van den Notarius
Publicus zou hebben verzorgd. Ook het jaartal klopt niet. Het sterfjaar van van der
Schelling is mij niet bekend, maar tusschen beide jaartallen 1742 en 1799 liggen
bijna zestig jaren. Is het jaartal wèl juist, dan zouden er twee meesters P. van der
Schelling moeten zijn geweest.
In 1666 verschijnt de eerste druk van de Nederlandse Practijk ende Oeffening
der Notarissen ende andre ge-
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meene schrijv- en regtvorderers, van nieuws beschreven door mr. Simon van
Leeuwen. (Een jaar dus na dat waarin de 4de druk van zijn Notarius Publicus
verschijnt. Ook dit is mij aanleiding tot de veronderstelling, dat deze 4de druk buiten
medeweten van den auteur is verschenen). Deze Nederlandse Practyk ende
Oeffening is het bekende notarisboek, waarvan niet minder dan twaalf drukken zijn
verschenen, de laatste in 1773. De in de antiquariaten vaakst voorkomende druk
is de derde van 1680. De drukken van 1742 en 1754 zijn bewerkt door P. van der
Schelling. Waarschijnlijk eveneens de drukken van 1745, 1766 en 1773. Dit heb ik
echter niet kunnen verifieeren.
Het boek valt te beschouwen als een herziene uitgave van den Notarius Publicus.
Het grootste deel van den tekst van den Notarius Publicus is behouden; slechts hier
en daar zijn kleine retouches aangebracht en veel gallicismen zijn vervangen door
woorden van Nederlandschen stam. De beide boeken vergelijkende zien wij voorts,
dat aan ieder der drie deelen eenige paragrafen zijn toegevoegd. Maar het groote
verschil tusschen beide werken ligt in het volgende: in den tekst zijn thans modellen
opgenomen, 45 in getal, waaronder een belangrijk aantal voor door de overheid op
te maken stukken; en aan de drie deelen, waarin het oorspronkelijke werk was
verdeeld, zijn er twee toegevoegd.
De Notarius Publicus was, volgens de titelpagina, geschreven voor notarissen.
Het tweede werk is, volgens de titelpagina, een ‘vraags-wijs ondersouk.... al het
gund een Notaris, Secretaris, Deurwaarder, en Geregts-Bode, soo in de grond der
Regts-saaken, als in de instelling van alderhande Instrumenten, Acten, Gewijsden
ende uitvoeringe van dien, heeft aan te mercken, ende waar te nemen’. In zijn
‘Aanspraak aen de Nederlandse schrijv- ende regts-oeffeners’ verwerpt van Leeuwen
zijn Notarius Publicus als ‘een on-egt ende wanschapen maaksel’; vervolgens merkt
hij op, dat secretarissen
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en geregts-boden eigenlijk nog veel meer behoefte hebben aan een handleiding.
‘Maar buyten dien my voorgekomen is de alsoo groote ende meerder
noodsakelijkheid van gelijke stoffe, omtrent de oeffeninge der gemeene
Secretarissen, ofte Geregts-Schrijvers, Deurwaarders, ende Geregts-Boden, elks
in den sijnen: daar onder in de Steden ende ten platte Lande veele ende meest
onervarene, dikwils meer by gunst van de begiftigers als in aansien van haare
oeffening ende bequaamheid daar toe werden gevordert. Waar in ik mij altoos
verwondert heb, dat, daar van ouds, soo wel op het ondersouk over de bekwaamheid
der Notarissen ende Deurwaarders van den Hove is voorsien, noyt eenige ordre
gestelt is op het voorgaande ondersouk over de bekwaamheid der Secretarissen
ende Geregts-Boden: die buyten ende behalven de instellinge ende bedieninge van
alle dingpligtige saaken, hetselve Ampt van een Notaris ende Deurwaarder hebben
waar te nemen: 't Welk ook de oorsaak is van soo veel onbequame Secretarissen
ende Geregts-Boden, bysonderlijk ten platte Lande, de welke mijns wetens geene
prouve onderworpen en sijn’.
Dit is de aanleiding geweest om den titel te veranderen. Het was niet langer een
boek uitsluitend voor het notariaat, maar tevens voor anderen, wier werk het was
akten te redigeeren. Daarom vallen de woorden ‘Notarius Publicus’ op de titelpagina
weg, zij blijven echter gehandhaafd als opschrift voor de eerste drie deelen. (Op de
titelpagina van den tweeden druk van de Paratitla waar de Notarius Publicus wordt
aangekondigd, waren deze woorden merkwaardigerwijs weggelaten; want daar
staat te lezen: Ende daer bij ghevoegt De Practijcque ende Oeffeninghe der
notarissen; zoodat daar toevalligerwijze de titel voorkomt, dien het werk van 1666
af zou dragen - behoudens het voorafgaande woord: Nederlandse).
Het vierde boek - thans is er sprake van verdeeling in boeken; in den Notarius
Publicus heetten het: deelen
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- draagt tot opschrift: ‘Handelende van het instellen van alderhande Acten, de
Vierschaar ende Regtsvordering betreffende’; het vijfde: ‘Handelende van het Ampt
der Deurwaarders ende Geregts-Boden’.
Het is nu niet meer het nog geen 80 pagina's beslaande werk van 1656, het is
nu een lijvig boek geworden van 548 bladzijden octavo. In den derden druk is dit
allengs aangegroeid tot 566 bladzijden, zonder dat er ingrijpende wijzigingen in
voorkomen. De vierde en vijfde druk (1698, 1706) zijn gelijkluidend aan den derde.
De woordenlijst is aanmerkelijk bekort; ongeveer een derde gedeelte is
weggelaten. Deze lijst heeft thans een aan den tekst aansluitende pagineering. Op
de inhoudsopgave volgt een lijst van de modellen.
In den derden druk vind ik een eeredicht. Het doet denken aan de al te
gemakkelijke eind 18de eeuwsche versjes, krachteloos van inhoud met den drens
van Jantje zag eens pruimen hangen.
Wiltge net en zin-rijk schrijven?
Hebtge lust tot kunstig kijven
Voor de Vierschaar, voor het Hoff?
Hier zijn lessen, hier is stoff.
Leeuwen ('k mag de deugd wel prijsen)
Zal u wijslijk onderwijsen
Hoe het Pleit-radt draeit en loopt,
Hoe men woorden zift en knoopt.
Die niet langer plomp wil wesen,
Hoeft slegts dese Blaên te lesen:
Letter-lekkerny en schat
Vind men hier in yder Blad.
Eer' dit Bouk dan en den Schrijver:
Dank' hem voor sijn vlijt en yver,
Voor de liefde die hy toont.
Heff' hem die heel Holland kroont.
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Hoofdstuk VIII
Inleidingh
Tot den Plight van een
Beampte
Schrijver,
(Gereght Notaris.)
Waer in beknoptelijk word geleert, met hoedanigh een beleid zigh yemand
in de kennis
van die bediening in korten tijd sal konnen
bestieren.
Seer noodigh, niet alleen voor diegene, welke
haer tot dat Ampt willen oeffenen: maer
ook voor een yegelijk in alle Borgelijke
Handelingen dienstigh.
Door
Jacob Boerbergh.
Tot Dordrecht,
Bij Abraham Andriessz. Boek-verkooper bij 't
Stad-huis, in 't Schrijf-boek.
Binnen een tijdsbestek van twintig jaren: van der Mast, Verwey, van Wassenaer,
van Leeuwen. Was er in het twintigste jaar behoefte aan nòg een boek voor het
notariaat? De verwaande, langdradige, zalvende, preciese Boerbergh blijkt daar
zelf sterk aan getwijfeld te hebben, want hij slooft zich uit in het geven van
argumenten voor het verschijnen van zijn werk.
Deze gewichtig doende man opent zijn boek met een titelprent, daarop volgt het
titelblad, dan een motto, de opdracht, een aanspraak tot den lezer, twee eeredichten,
een 18 pagina's lange ‘aenleidingh tot d'Inleidingh - en dan begint eindelijk hetgeen
waar het om
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te doen was. Maar, niet tevreden met al deze aanspraken en aanleidingen, besluit
de schrijver zijn werk met een “na-reden”.
De schrijver wijst er op, dat zijn boek niet meer wil geven dan een inleiding. Dit
blijkt niet alleen uit den titel, maar hij vestigt hierop de aandacht in zijn Aenleidingh;
hij beoogt slechts een beknopt werk te geven en heeft geenszins de pretentie iets
te bieden, waaraan een notaris voldoende zou hebben. Daarom lezen wij op het
titelblad dan ook niet van notarissen gesproken, maar van hen, die zich tot dat ambt
voorbereiden en van een yegelijk, die met het burgerlijk recht in aanraking komt.
‘Niemand en kan zigh van de bezigheden dezer werreld zoo zeer ontrekken, ende
in eenzaemheid verschuilen, of hy vind hem nogh menighmael, zelfs ook buiten
zijne verwaghting, midden daer ingetrokken.’ Voor dezen kan dit boekje, naar des
schrijvers meening, uitkomst brengen. Het doet eenigszins denken aan de
levensverzekeringmaatschappij, die U er met de ochtendpost beleefd op attent
maakt, dat U wel eens heel onverwachts kunt sterven en of U dus even van haar
tarieven kennis wilt nemen.
Boerbergh vertelt in zijn opdracht, dat hem eenige jaren tevoren de gelegenheid
werd geboden te Goes eenige jongelieden in den plicht van een Aanteekenaar te
onderwijzen. Hij had die gelegenheid aanvaard en had een dictaat samengesteld.
Hiermee had hij zooveel succes, dat de gemelde leerlingen na zeer korten tijd
(jammer genoeg zegt hij niet hoe lang dit was) allen gemachtigd werden tot beampte
schrijvers. Uit hetgeen volgt blijkt, dat die studietijd in ieder geval binnen den termijn
van drie jaren ligt.
Het werk dus van een repetitor, die zijn dictaat in den vorm van een boek giet.
Wie al doceerende een dictaat heeft samengesteld en daarmee succes oogst, ziet
dit graag gedrukt. Dit is een verklaring, geen verontschuldiging. De Rochefoucauld
ziet de ijdelheid als
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grondmotief voor alle menschelijke handelingen, zooals een paar eeuwen later
Freud en Adler andere instincten als alleenheerschers zullen voorstellen. Eenzijdig
zijn zij alle drie. In het geval Boerbergh wint de Rochefoucauld het. Want waarom,
als je je niet bewust bent, dat het er je alleen maar om te doen is je naam gedrukt
te zien, te verzwijgen, dat anderen soortgelijke werken hebben geschreven? Hij
noemt alleen van der Mast. Op p. 3 van de Aenleidingh staat: ‘Deze dingen aldus
gezegt, kan een yegelijk, wiens oogen in sijn hoofd staen, klaerlijk zien, wat men
van den arbeid der zoodanige t'oordeelen heeft, dewelke tot nog toe yet aen den
dag gebragt hebben, om de gene die men Notarisen noemt, t'onderwijzen; wy
spreken van 't gene by ons in 't Neer-landsch bekent is: want anders is ons in de
Romeinsche Tael wel yet, 't welk sijn eigen lof al eenigzins meê-draegt onder d'oogen
gekomen’. Deze minachtende toon kan de nederige Boerbergh toch niet aanslaan
tegenover een van Leeuwen, een Verwey, een van Wassenaer! In de na-reden
noemt hij Verwey en van Wassenaer als auteurs van notarieele werken, in zijn
voorwoord negeert hij hun bestaan. Ook van Leeuwens werk heeft hij gekend, zooals
blijkt uit een enkele verwijzing in den tekst. En een prachtig qui s'excuse s'accuse
staat te lezen aan het einde van de Aen-leidingh. ‘Deshalven, goed-willigen Leser,
gebruik dezen onzen arbeid, niet als van een zoodanigen, die zigh geduerigh bezigh
houd met d'Oeffening van een keurlijke, en voor een yegelijk bevallige wijs van
schrijven te bekomen, ende werreld met boeken traght te helpen op-proppen: maer
als van die gene, welke om slegs sijne kleine gaven, ook ten nutte van 't Gezelschap
der Borgeren, aen-te-leggen, zigh zelven verschuldight vind’.
Maar het is niet alleen met de tamelijke overbodigheid van de publicatie dat de
auteur in den knoop zit. Er is iets nog veel humoristischer. Boerbergh is van beroep
veranderd. Wat hij precies is geworden, zegt hij
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niet. Predikant? Hij zegt: ‘dewijl ik mij uit een borgerlijke bezigheid als ontwikkelt,
en een Goddelijke heb aen-genomen’. En daarom vraagt hij zich af of het aangaat,
dat hij in zijn nieuwen staat zich met zulke wereldsche zaken inlaat als met het doen
uitgeven van een handleiding over het maken van akten. De Rochefoucauld zou
hier zijn theorie bevestigd zien: de ijdelheid wint het van het vroomheidsbezwaar,
maar luister hoe kluchtig deze schijnheilige zich tegen zich zelf verdedigt: ‘Hierom
en weet ik niet, of U.A. dit in-val hebt, 't welk mogelijk in velen over dit mijn werk zal
opwellen; namelijk, dewijl ik my uit de borgerlijke bezigheid als ontwikkelt, en een
Goddelijke heb aen-genomen, of het my nu wel past, dat ik niet een werk van een
ander slagh voort-brenge. Ik weet niet, zegh ik, of U.A. dit in-val hebt: daerom dunkt
het my goed, met een woord dat zelve te voor-komen, en met zeker vermaerd
God-geleerde te antwoorden: dat'er geenigh werk zoo werreldsch en is (zoo 't sleghs
van een lid der kerke gedaen word) of het kan, voor zoo veel het op de
schuldplightige dankbaerheid jegens Godt ziet, tot de Geestelijke of Kerkelijke kennis
behooren. In voegen (zegh ik) dat de vergadering der Geloovigen, en 't geselschap
der Borgeren wederzijds zoo aen malkanderen verknoght zijn, dat het geen opreghte
geloovige zijn, die geen goede Borgeren, en wederom geen goede Borgeren, die
geen opreghte Geloovige zijn’. De gecursiveerde woorden (de cursiveering is van
den schrijver, niet van mij) geven onzen auteur een laissez passer door alle
menschelijke ijdelheden heen.
Had Boerbergh vroeger geleefd, hij had zonder schroom de uitoefening van
sommige functies van het notariaat met het predikambt kunnen vereenigen. Op de
Synode van Dordrecht in 1574 was de vraag gesteld of de beide ambten met elkaar
vereenigbaar waren. Het antwoord luidde: ‘dat hij (de dienaar des woords)
testamenten en huwelijcksche voorwaerden maecken mogt,
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insonderheyt daer men geen andere hebben en con, die sulcx deden. Item in
bequaeme en stichtelijcke plaetsen, maer sonder haer nochtans sich te bemoyen
met andere notaris-handelinghen, en te comen in ergerlijcke plaetsen, als in
herbergen etc’. De Synode van Amsterdam in 1595 beval echter, dat alle predikanten
die het notarisambt bekleedden het moesten neerleggen. Dit neemt niet weg, dat
o.a. in Gelderland predikanten testamenten passeerden. Dit kwam voor in plaatsen
waar geen notarissen waren.
Wat is de auteur zelfingenomen, wat vindt hij zich zelf interessant. In zijn opdracht
vertelt hij hoe hij altijd een veel te gering idee over zichzelf heeft gehad en hoe
anderen daar misbruik van hebben gemaakt; hij kon niets belangrijks doen of hij
kreeg een kleur en zijn gebaren verriedden zijn schroom. Hij had altijd veel respect
gehad voor geleerdheid - maar ook voor schijngeleerdheid. En dan vergelijkt hij zich
met een schip, dat eerst maar niet op gang kan komen; maar dan wordt de wind
gunstig en dàn gaat hij ook met volle zeilen.... Het verslag over zijn angstvalligen
inborst is te kostelijk om het niet in zijn geheel te citeeren. ‘Daer zijn 'er die voor
geleerden wille gegroet zijn, om dat ze de bequaemheid van andere konnen in
twijffel trekken: en houden haer (gelijk eenen zeer net uitbeeld) min of meer dan of
zij het toppunt der geleertheid besteigert hadden, en de Ladder aghter hun
opgetrokken.
Maer het gene deze, veeltijds ten onreghte, haer inbeelden, heeft my, ten aenzien
van my zelven, langen tijd waeraghtigh geschenen. Want, zeker, 't groot ontzigh
dat ik aen de beglanste Geleertheid altijd heb toegedragen, heeft my menighmael,
niet alleen die het waren, maer ook die het sleghs schenen, als geleerde
eerbiedighlijk doen groeten: ende daer-beneffens geoordeelt, als of zy de ladder
van voor my hadden opgehaelt.
Van dit mijn gevoelen waren voorneemlijk deze twee
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redenen: eerst omdat ik, mijn leer-zught door een gebiedende maght zijnde
in-gebreidelt, my zelven in andere bezigheden vond in-gewikkelt. Ten anderen, om
dat ik allerwegen zeer klein-gevoeligh van de weerslagh mijner bequaemheid tot
eenigh ding, geweest ben: ende dat ik nooit yet van belang heb durven bestaen,
zonder in mijn aengezight eenige verw, ofte in mijn gebaer eenige trekken van
angxtvalligheid te vertoonen. Waer uit vele de gelegentheid genomen hebben, om
het weinige, dat ik nogh in my te zijn, met dankbaerheid erken, als bijna voor
niet-met-allen te waerderen.
En wijders, nademael d'Algever my die kloekmoedigheid, zelfs tot nogh toe, bijna
geweigert heeft, om hooger van mijn zelven te konnen gevoelen, dat ik, 't gunt of
onbekende, of ook ontoegeneighde van my vonnisten, zeer na voor de waerheid
gekeurt heb.
Maer gelijk die gyren of neêren in 't Water een Schip met halve zeilen in de kalmte
wel eenigen tijd op-houden, terwijl ze lighte prommeling na onder toe dompelen;
evenwel, zoo haest als de wind de an-genokte zeilen begint vol-te-zetten, het Schip
terstond voort-vaert: Omtrent even het zelve is my ook weder-varen; want met
velerleye beletzelen, als van maghtige draey-wateren, my vindende om-zet, ben
daer door wel eenigen tijd van mijn gewenscht op-zet verhindert, zoo lang namelijk,
als het oordeel zoo nederigh was, dat het nogh geenzins door een labber
yver-windeken konde werden aengezet. Maer zoo wanneer het oordeel van tijd tot
tijd (om nu zoo te spreken) hooger aan de nok quam, en daer-en-boven den
yver-geest ook begon daer in-te-blazen, heeft ze het oordeel zoo vol-gezet, dat het
zigh gerept heeft, om door alle beletzelen door-te-breken, en de Geleertheid met
een vast-op-zet vrymoedighlijk te durven in 't gemoet gaen.
Laten wij onze psychologische beschouwing hiermee beëindigen, hoewel er meer
humoristische trekken in des schrijvers karakter uit dit boek te putten zijn.
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De titelplaat stelt - niet onverwacht bij iemand, die met het eene been in een
burgerlijke, met het andere in een goddelijke bediening staat - twee vrouwen voor,
Religio en Justitia. Religio is een bescheiden, ietwat etherisch type, de oogen ter
neergeslagen; Justitia is een gezonde deern, die rechtuit en frank de wereld in kijkt;
de voorstelling is heel aardig geslaagd; de eerste houdt in de hand een wierookvat,
de ander de weegschaal; samen houden zij een groot boek op, dat een cherubijn
komt toereiken, den Bijbel. De tweezijdigheid van den auteur manifesteert zich ook
nog in de Aenleidingh, waarin hij een vrij uitvoerige rechtsphilosophische
beschouwing aan de verhouding tusschen den plicht tot God en den plicht tot den
medemensch wijdt en naar aanleiding daarvan een voorbeeld uit den knoop haalt:
men mag volgens de wet een broeder of zuster onterven; maar hoe is dit te rijmen
met het achtste gebod, wanneer men uit wraakgierigheid den broeder of zuster
onterft, want wie kan ons om goed te doen nader zijn dan een broeder?
Van de eeredichten is er een in het Latijn, het ander in het Nederlandsch.
Schoon Roomen en Atheen in wetenschappen bloncken,
Als Phoebus met sijn glans de wereld luyster geeft:
Nogh laet ick haer alleen haer wijsheyts leer beproncken;
Want die geen Rooms verstaet, daer van geen nut en heeft.
't Is waer haer schriften zijn verspreydt in alle Landen;
Dogh sy en sijn ons niet soo nuttigh voor de Jeughd,
Als dit beknopte boeck, dat ons hier komt in handen;
Dies wie het wel doorleest, leest reght beampte deughd.
Wy hadden wel een Mast op onsen Plight gekregen;
Maer siet die Mast het Schip soo reght niet leyden kon,
Of hy die 't Ampt bemint, viel daer meê nogh verlegen!
Omdat het sonder roer sigh wenteld' als een ton.
Maer Boerbergh toont ons hier seer net de reghte wegen,
Hoe dat men tot het mergh van desen nutten plight
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In korten tijd geraeckt, door Vlijt, en Godes zegen;
Om dat hy puntiglijck van alles doet beright.
Hy Leyd met een beleyd, dat niemant nogh voor desen
Soo uytgevonden heeft; soo dat door dit beleyd,
Een yder, tot dit Ampt, wel Ingeleyd kan wesen;
Indien hy het doorleest met een bedaerdt bescheyd.
Legh, Leser, u verstant te kost aen dese Schriften;
Soo word ghy metter tijd tot desen plight een Man:
en krijght een regt beleydt, om wel te leeren schiften
Het onreght van het reght, dat u bestieren kan.

Het gedicht zal Boerbergh uit het hart zijn gegrepen. De ons kinderachtig aandoende
woordspelingen op van der Mast en Plicht (Plecht) en het leyd, beleyd, ingeleyd en
inleiding zijn typisch voor dien tijd. Wij vinden deze grapjes gezocht en flauw, onze
voorvaderen genoten hiervan.
In de Aenleidingh breekt schrijver een lans voor een behoorlijke notarieele
opleiding. Wat is er weinig veranderd in drie eeuwen! De schrijver zegt daar, dat hij
wel weet, dat er niet weinigen zijn, die de taak van den notaris niet van zoodanig
belang achten, dat het noodzakelijk zou zijn hun een behoorlijke opleiding te geven.
Maar, zoo vervolgt hij, tegen het oordeel van dezen verschaft ons de leermeester
der dwazen, de ervaring, meer argumenten dan het noodig is thans naar voren te
brengen. ‘Is er 't Gezelschap der borgeren niet aan gelegen, dat luiden in openbaere
bedieningen haer ampt wel puntiglijk verstaen? Wie zal ons zoo groot een
onderscheid tusschen en voorspraek (gezegt advocaet) en een beampte schrijver,
kunnen aen-wijzen, dat die van synen pligt, door een openbaer leeraer of hooge
school-voogd, net na de konst moet werden onderwesen, en dese ter naeuwernood
van sijn meester eenige mondelinge onderrigting krijgende, alleenlijk in 't naschrijven
van bescheeden hem zelven moet werk geven?’
In zijn na-reden komt de schrijver op de gebrekkige
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opleiding terug. ‘Hieruit ontstaen dan groote ongevallen in de handelingen der
Borgeren; in voegen dat een Notaris (ghelijk als eenen seght) door sijne onwetenheid
de geheele werelt verderft; zie de consul. en advysen etc..... Hierom ook den drukker,
of den oversetter van de gemelde vonnissen van Nieustad ende Coren, in desen
gevalle klagende over de onwetenheid der hedendaeghse notarissen, segt, dat zij
in het stellen ofte formeren van de Acten de eene mislagh voor ende andere naer
begaen; soo dat sij zijn (seght hij) als de zaijers van alle questien en differenten’.
Boerbergh bouwt zijn leerboek op de vraag- en antwoordmethode. Deze man,
die niets zoo maar doet, maar zich van al wat hij doet rekenschap geeft en het ook
noodig vindt dit ‘waarom’ mee te deelen, argumenteert in zijn Aenleidingh wat hem
er toe heeft gebracht den vorm van gesprek aan zijn boek toen grondslag te leggen.
Omdat deze vorm de personen van leeraar en leerling vertoonende, een
samenspraak is, die voor eenzame lezing of toeluistering aangenamer is en het
verstand meer prikkelt, aangezien de mensch van nature - of door gewoonte, die
een tweede natuur is - een gezelschaps- en niet een eenzaam dier is; de tweede
reden is, dat deze manier, steeds voortgaande van het bekende, dat het antwoord
is, tot het onbekende, dat gevraagd wordt ‘duidelijk geheel overleggende of reden
kavelende is, en de deshalven aen de natuur der menschen, of liever van een redelijk
en over-leggend dier, allergemaklyxte’.
Het volgens systeem werken is den auteur aangeboren. Het is alles precies,
nauwkeurig, overwogen. Bij ieder nieuw onderwerp vraagt hij eerst naar de
beteekenis van het woord: wat beteekent notaris, wat beteekent contract, accoord
enz. Het antwoord houdt vaak een heel brok woordafleiding, een taalles in. Dan
komt: wat is een notaris, wat is een contract, een accoord? dan splitst hij zijn vragen,
verdeelt ze onder.
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Dénkt niet, dat hij niet ook van deze wijze van werken een gemotiveerde uiteenzetting
in zijn Aenleidingh geeft! Slechts wordt het wat van het goede te veel om ook hieruit
te citeeren, daarom zij het volgende mee te deelen, dat de auteur hieraan eveneens
eenige alinea's wijdt. Hij verklaart en argumenteert waarom hij weinig modellen
opneemt, waarom hij slechts naar die en die schrijvers verwijst, waarom hij de
juridische termen nu eens in het Latijn, dan weer in het Hollandsch geeft, kortom
hij verklaart en argumenteert al zijn doen en laten, geheel zijn methode van didactiek.
En dit pleit voor 'smans inborst. Want - na alle spot over zijn ijdelheid uitgestort,
mag ik niet nalaten iets prijzends te zeggen - alleen een kinderlijk onbedorven
gemoed heeft die neiging van al wat het doet ongevraagd een verklaring te geven.
IJdelheid en onbedorvenheid gaan vaak samen; ijdelheid ligt immers in het kind
blijven. Er zijn wel kinderen die niet ijdel zijn, maar er zijn geen ijdelen die geen kind
zijn.
Schrijvers zucht tot systematiseering uit zich niet alleen in de behandeling der
afzonderlijke rechtsvragen, maar tevens in de opzet van het geheele boek. De door
den schrijver gevolgde methode van bladwijzende tafels - hij geeft er achterin 17 is aan de Inleiding van de Groot ontleend. Het is hetzelfde werken met verdeelingen
en onderverdeelingen en accolades. De beweegredenen, die hij hiervoor in zijn
Aenleidingh opsomt, zijn in zoo sappig oud-Hollandsch gesteld, dat ik nogmaals
citeer. Boerbergh houdt van vergelijkingen - theologischen inslag? - en vergelijkt
den rechtsgeleerde met den chirurg; ook deze moet eerst een nauwkeurige kennis
van zaken hebben om het lichaam te leeren ontleden. ‘Want, zeker, zoo een Ontleder
met zijn houwof snij-messen de lighamen alleen na zijn goed-dunken, op de
gewrigten of t'zamen voegzelen geen agting nemende, te hakken of te kerven, ende
binnen d'ingewanden onbescheidelijk bestond te wroetelen, wat zou
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hy 'er van weg-dragen, anders als een vermoeit lighaem en bemorste vingeren?’
Ook in de verdeeling van de stof heeft Boerbergh in belangrijke mate de Groot
gevolgd. Duidelijk blijkt dit o.a. wanneer wij de opeenvolging der contracten in het
derde boek van de Groots Inleiding leggen naast de volgorde, waarin Boerberg de
contracten behandelt. De Groot heeft hier vorm gegeven, niet alleen voor Boerbergh,
maar voor enkele generaties van schrijvers. Ook de notarisboeken ondergaan dezen
invloed ten goede. Sindsdien komt er in de stofverdeeling eenige ordening, al maakt
een ieder gebruik van zijn recht wijzigingen aan te brengen. Thuys en van der Mast
hadden geen enkel doordacht systeem van stofverdeeling in hun werk gegeven.
Thans is er eenige orde geschapen.
De auteur heeft zijn zaken behoorlijk begrepen en overal is zichtbaar, dat hij de
Groot ter dege heeft verwerkt. Dit is daarom nog niet ontaard in een slaafsche
navolging, want hij houdt zijn doel in het oog: een boek voor den notarieelen student.
Er zijn gebieden van het burgerlijk recht, waarmee de notaris niet in aanraking komt;
deze laat hij weg. Soms legt hij ook hiervan verantwoording in een voetnoot af, door
er op te wijzen, dat de taak van een notaris zich over dit of dat onderdeel niet
uitstrekt.
Sinds van der Mast is Boerbergh de eerste schrijver van een notarisboek, die
geen universitaire opleiding heeft gehad. Vergelijken wij de twee werken, dan wint
dat van Boerbergh het verre. Maar hij schreef onder veel gunstiger condities: de
Groots Inleiding was in de twintig jaar die tusschen beide publicaties liggen meer
gemeen goed geworden; en verschenen waren in den loop dier jaren van Leeuwens
Paratitla en Notarius Publicus en de werken van Verwey en van Wassenaer.
Modellen geeft de schrijver bijna niet. Hij merkt in zijn Aenleidingh op, dat dit
overbodig zou zijn, aangezien anderen dit reeds hebben gedaan. Voelde ook hij,
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evenals van Leeuwen, zich hiertoe niet competent? Het blijkt nergens, dat Boerbergh
in het notariaat werkzaam is geweest. De modellen hebben zijn belangstelling niet,
want de verwijzingen voor modellen naar van der Mast, Verwey en van Wassenaer
zijn dun gezaaid. Des te meer verwijzingen vinden wij voor de theorie, voornamelijk
naar schrijvers die zich van de Nederlandsche taal bedienden; dit waren toen de
werken van de Groot en van Leeuwen, de Practijk Iudicieel van van Wassenaer, de
werken van Joost de Damhouder, Merula, van Zutphen en de verzameling
rechtspraak van Coren, die kort te voren in het Nederlandsch was vertaald.
Over het notariaat in engeren zin vinden wij hier relatief veel. Van het slechts 185
pagina's tekst (in octavo) tellende boekje, zijn er een 20 aan het notariaat gewijd.
Voorts pelt deze systematicus ieder onderwerp zoo nauwkeurig af, dat den lezer,
hoewel modellen nagenoeg ontbreken, toch ongemerkt veel wordt opgedrongen
dat tot de kunst van het instrumenten maken behoort.
In de Na-reden, die eigenlijk een voortzetting van zijn Aenleidingh is, komt nog
eenmaal de theoloog aan het woord. In aansluiting op de klacht over de onkunde
der notarissen van zijn dagen, geeft hij den tekst Jesaja cap. X, vers 1: ‘wee den
genen die onreghte insettingen insetten, ende den Schrijvers die moeite
voorschrijven’. Onder deze schrijvers verstaat hij de notarissen. Er volgt een stukje
tekstcritiek en exegese. De slotsom is dat met deze plaats is bedoeld: wee den
notarissen, die door opzet of onwetendheid iets schrijven, waardoor anderen niet
aan hun recht komen. Daarop volgt, de analyticus is weer aan het woord, dat er
tweëerlij onwetendheid is, die des daeds en die des reghts, dat de onwetendheid
des reghts onderverdeeld wordt in algemeene en bijzondere. En zoo besluit deze
jurist-theoloog zijn werk met de woorden: ‘Als dan sal hij hier verkrijgen den zegen
Gods, eere ende gunste bij de menschen
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ende bij hem selven een goede Conscientie; die hem sal wesen tot een
ondersteuning in alle wangunstige veraghting der quaed-willige, ende een voorzmaek
van d'eeuwige zaligheid, zijnde het uiterste’.
Aan het einde van het boek staan de 17 tafels. Er is geen inhoudsopgave, geen
zakenregister, geen woordenlijst. Slechts nog een pagina met errata.
Boerberghs werk was, ondanks de verdiensten, vrijwel overbodig. Dit blijkt ook
hieruit, dat het niet tot een herdruk is gekomen, terwijl alle andere notarisboeken
een- of meermalen herdrukt zijn. Pas in 1699, - was Boerbergh reeds overleden? heeft Mr. Cornelis Hogeboom een nieuwe uitgave in een bewerking van zijn hand
doen verschijnen. De bewerker heeft den oorspronkelijken tekst intact gelaten en
eenige eigen opmerkingen in voetnoten geplaatst. Het boekje is, terwijl de bladgrootte
dezelfde is als die van den druk van 1661, een tachtigtal pagina's dikker; dit is echter
voornamelijk toe te schrijven aan het geringere aantal regels per pagina.
Veel van wat het werk van Boerbergh typeerde, heeft Hogeboom weggesneden.
Hij heeft een nieuw voorwoord geschreven, waarin hij zich een slecht stylist toont.
De titelprent, het motto, de eeredichten, de opdracht, de Aenleidingh, de na-reden,
de schema's voor het indeelen van de stof, dat alles is weggelaten. Het
karakteristieke is hiermee voor een aanzienlijk deel verloren.
Nog twee andere notarieele werken zijn aan den naam Boerbergh verbonden.
Het eerste is getiteld: Pligten van den Beampteschrijver; het dateert van 1630. Ik
veronderstel dat dit een andere Boerbergh is geweest. Het is niet waarschijnlijk, dat
men een werk schrijft: Pligten van een Beampteschrijver, en dertig jaar later een
werk, genaamd: Inleidingh tot den Plicht van Beampte schrijver. Zou de
zelfingenomen Boerbergh van 1661, die zooveel over zich zelf vertelt, over zijn
vroeger werk hebben gezwegen? Bovendien deelt Boer-
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bergh mede, dat hij enkele jaren voor het uitgeven van zijn Inleidingh les is gaan
geven; als hij de Boerbergh van het boek van 1630 was, moest hij toen reeds tegen
de vijftig geweest zijn; op dien leeftijd begint men gewoonlijk geen les meer te geven.
En op dien leeftijd stapt men ook niet licht meer over van een wereldlijk naar een
goddelijk ambt. Alles aanleiding voor mij om te veronderstellen, dat wij met twee
dragers van den naam Boerbergh te doen hebben.
De Boerbergh van 1710 is een derde. Want de Boerbergh van de Inleidingh tot
den Plicht van Beampte schrijver was in 1661 reeds minstens 30 jaar oud - te
oordeelen naar wat hij over zich zelf meedeelt. De schrijver van het in 1710
verschenen: Inleidingh tot het notarisampt, zou dan 80 jaar geweest moeten zijn.
Dit is niet waarschijnlijk. Bovendien vraagt hij zich in 1661 reeds af of het wel aangaat
een werk te publiceeren over wereldsche zaken. Deze zwaar op de handsche man
zal op zijn tachtigste wel niet gemakkelijker over de dingen zijn heengestapt. Dat
de druk van 1699 door een ander is bewerkt, is geen argument dat onze Boerbergh
toen reeds gestorven zou zijn; want het is zeer goed mogelijk, dat deze zich niet
meer met dit werk heeft willen bezighouden, maar wel wil ik dit aanvoeren voor mijn
meening, dat de Boerbergh van 1661 en die van 1710 twee personen zijn. Alles
tenzij 1710, onder anderen naam, een herdruk is van 1661.
Van geen van beide werken van 1630 en 1710 heb ik een exemplaar kunnen
vinden.
Tenslotte nog dit. Het vermoeden van het bestaan van de werken onder den naam
Boerbergh van 1630 en 1710 berust uitsluitend op een vermelding in Korndörffers
bibliographie. De nauwkeurigheid, waarmede deze gewerkt heeft, is niet ten top
gedreven. Onmogelijk is het niet, dat een dergelijke vermelding slechts is gebaseerd
op een door Korndörffer geraadpleegden veilingcatalogus.
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Hoofdstuk IX
Notarius Publicus
ofte
Inleydinge tot een openbaren
Beampt-Schrijver
mitsgaders het
Examen der Notarissen:
Tot dienst der Notarissen en dergenen die haer in die
Practijk willen oeffenen, waer dat noch bij gevoeght
zijn verscheyden rare
Consultatien
en Advertissementen
Door
Adriaen van Aller.
tot Rotterdam,
Bij Joannes Borstius, Boeckverkooper op
de groote marct. 1671
De van Allers waren een Rotterdamsch notarisgeslacht. In 1650 waren er liefst drie
notarissen van dien naam te Rotterdam. Het zijn Joan van Aller (1618- 1651), Willem
van Aller (1640-1651) en onze Adriaen van Aller (1649-1670), die dus waarschijnlijk
een zoon van een der beiden eerstgenoemden is. In het boek is meermalen verwezen
naar het tractaat over testamenten van Willem van Aller (dit kan de notaris zijn
geweest) en naar de Definitien van meester Karel (of Carolus) van Aller. Een familie
dus, die zich op juridisch gebied niet onbetuigd heeft gelaten. In de eeredichten is
sprake van den schrijver als van ‘Allers zoon’. Dit doet veronderstellen, dat de vader
van den schrijver een bekend man in zijn tijd is geweest. Was dit Willem?
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Maar misschien is het ook niets anders dan een beleefdheid.
Nu, aan beleefdheidsbetoon heeft het Adriaen niet ontbroken. Niet minder dan 7
eeredichten staan in het boek afgedrukt, te weten in den tweeden druk van 1671.
‘Ick roem niet op de deugden der Rappieren,
Maar op de naarstigheydt der letter-swieren,
Die trecken doch uyt niemandts schade Eer,
Gelijck wel doet 't vervloekte moord-geweer.
Van Allers-zoon die stort hier zijne Gaven,
Waar meed' hij toont te weesen van die Braven,
Die in 's Lands-welvaart en gemeene Saek,
Sijn Lust, en Rust schept, en sijn groot Vermaek.

Uit een ander:
‘Gaat voort wel Wijse man, en staakt u penne niet,
Het Eerste ons behaagt, en hebben geen verdriet,
Daaraan om lesen, 'k wagt het Tweede Deel met ijl,
Alsoo ik water-tand na uwe soete Stijl.

Uit een ander:
‘Herssen-schalen, wijse Hoofden,
Rijmers met U stof-rijk-Rijm
Scherpt U breyn gelijk een vlijm
Voor van Aller, die soo sloofde
In sijn Werk, dat ijder seijt
't Rechte Recht dat is vol-pleyt.
Lof gij Soone van van Aller,
'k Hef u tot op Helicon,
En Pernas, ja tot de Zon.
Kon ik meerder, 'k sou den Braller
Van de Wijsheyt tot mijn baat
Nemen, en hem vragen raat
Wat dat soo een Man is waardig.
Die in 't duyster brengt het ligt,
En der Practisijnen-Pligt?
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Meinarda Verboom vangt haar loflied aan met:
‘Dit Boek beschaft mij stof,
Om tot van Allers lof
Dees Versjens op te queelen.

Jean van der Linde begint met de krasse mededeeling:
‘Soo pronkt een duytse Pen meer als een Grieksche veêr.
Dees Rotterdammer hoeft voor geen Romeyn te swichten.

Hij eindigt met:
‘Laat het wel spreeken door den ouderdom vergaan,
't Wel-schrijven sal de roest en grijse tijdt verduuren,
Geschreven lettren die blijven eeuwig staan.
En maken Schrijveren, bekent bij land-gebuuren.
Beschouwt wijs-gierige dit werk, ik weet men sal 'er
Geen beter vinden, want 't is alles in van Aller.

Al deze snorkende lof aan een man, die in zijn opdracht zich beroept op het adagium
‘quandoque bonus dormitat Homerus’. En die in zijn voorwoord zich een geresigneerd
mensch betoont: ‘Die aan den wegh timmert is veel berispens onderworpen, het
schijnt dat veel waan-wijsen hier heus glorij in scheppen, soo is 't dan niet beter als
de lijdtsaamheydt in den arm te nemen, en alle malle berispingen onder de voet te
treden’. Op dit verheven gebaar volgt de bescheiden opmerking, dat, wie in zijn
werk geen genoegen kan vinden, zich dan maar moet tevreden stellen met de
advertissementen en consulatiën, de plakkaten, ordonnanties en de auteurs naar
welke wordt verwezen.
Is het boek den uitbundigen lof waard of geeft het alle aanleiding tot critiek? De
waarheid ligt, als steeds, in het midden.
Verwonderlijk weinig schrijft van Aller over het notariaat zelf. Van een notaris uit
een notarisfamilie hadden wij over het ambt zelf iets uitvoerigers verwacht dan 2
pagina's van de 458. Deze 2 pagina's wor-
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den dan nog bijna geheel in beslag genomen door het afdrukken van den eed.
Volgens het titelblad is het boek nochtans geschreven voor notarissen en toekomstige
notarissen. Modellen geeft het boek niet. Wel vraagt de auteur vaak: waaraan moet
men denken bij het redigeeren van die en die akte? - en dan volgt een opgave van
die punten.
Op p. 3 staat te lezen: Van Contracten. Er volgen drie vragen: wat is een contract,
hoe vele contracten zijn er en hoe worden zij verdeeld? In antwoord op de laatste
vraag vinden wij als antwoord: in mondelinge en schriftelijke. En zes regels verder,
dus nog steeds op p. 3 raken wij in eens verzeild in de societas leonina en nadere
bijzonderheden aangaande de maatschap! Dit geeft ons een voorproefje van wat
ons te wachten staat. Onstelselmatiger boek ken ik niet. Om een greep te doen:
achtereenvolgens behandelt de schrijver transport, compromis, schuldbekentenis,
assurantiepolis, certepartij, praelegaat, vervolgens een honderd bladzijden erfrecht,
dan trouwbeloften, huwelijksgoederenrecht, vruchtgebruik, legitieme, legitimatie,
legale hypotheek, leengoederen (wij vragen ons hier af: gaat het alphabetisch? nee,
toch niet), inventaris, cavelcedullen (onderdeel van de scheiding), verwerping,
voogdij, huur, koop, naarsting, novatie, insinuatie, request. Zoo bar hebben zelfs
Thuys en van der Mast het niet gemaakt. En dat nog wel, terwijl de Groot en van
Leeuwen reeds den weg hadden gewezen, waarvan een Boerbergh - die toch
waarschijnlijk een minder begaafde man was dan van Aller - de vruchten had weten
te plukken.
Op p. 187 begint een nieuw deel: Korter Examen der Notarissen. Laten wij eerst
nader zien wat het eerste deel inhoudt.
Het is even levendig als het stelselloos is. Het doet de veronderstelling aan de
hand, dat van Aller al wat hij wetenswaardig heeft gevonden in den loop der jaren
heeft neergeschreven, dit in een map heeft gelegd, het
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eene vel op het andere, en toen op een dag alles naar den drukker heeft gebracht,
zonder te hebben gesorteerd.
Het wemelt van casusposities - en dit maakt het zoo levendig - sommigen
gefingeerd, maar velen aan de praktijk ontleend, met naam en toenaam; hij drukt
daarbij de adviezen af, die de geraadpleegde advocaten in die zaken hebben
gegeven of het oordeel van de er bij te pas gekomen notarissen; de namen der van
Allers - van hem zelf en van zijn familie - nemen hieronder een belangrijke plaats
in. Juist, dat hij den naam van Aller telkens noemt, maakt duidelijk dat wij hier niet
met fantasienamen te doen hebben.
Tusschen de beschouwingen van den auteur en de casus posities met hun
quaeritur en hun beantwoording door, vinden wij gestrooid alle denkbare soorten
overheidsbesluiten, zoodat het geheel kaleidoskopisch aandoet. Wij vinden hier
plakkaten, een extract uit het register der octrooien van de Staten van Holland
(waarbij een bijzondere toestemming werd gegeven. Het woord octrooi had een
andere beteekenis dan thans), een officieele interpretatie van de Staten van Holland
van een door hen gegeven ordonnantie betreffende het huwelijksrecht, een
aanschrijving van de genoemde Staten over de belastingen, een besluit van de
Staten-Generaal rakende de successie, ordonnantien der staten met 't
afkondigingsformulier in de gemeenten, keuren van de stad Rotterdam o.a. over
het wisselrecht en wat voorts maar denkbaar is, alles in bonte volgorde.
Het tweede deel, ‘Het Korter Examen der Notarissen’ beslaat slechts 10 bladzijden.
Het zijn vragen met korte antwoorden. Wat is een notaris, en waarin bestaat zijn
ambt? Wat is een contract? Wat is een transactie, wat is een attestatie, en zoo gaat
het door. Op de vraag volgt een antwoord van een paar regels. Het vragen reikt
gewoonlijk niet verder dan tot het definieeren van een juridischen term. Ik kan niet
aannemen, dat een candidaat voor het examen in 1660 kon volstaan met
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antwoord te geven op deze vragen. De eischen van het examen zullen toch wel iets
zwaarder zijn geweest. Zoo niet, dan was dit examen een paskwil. Want deze
vragen- en antwoordenlijst kan iedere vlugge jongen in twee dagen uit het hoofd
leeren. Maar de eischen zùllen inderdaad wel zwaarder zijn geweest; want waarom
zouden de opleiders anders met dictaten en modellen hebben gewerkt, zooals dat
uit Boerberghs Aenleidingh duidelijk te lezen is?
Misschien heeft de schrijver met den titel ‘Korter Examen’ slechts willen aanduiden,
dat hij hier een beknopte samenvatting geeft van de vragen, die in het eerste deel
hun behandeling hebben gevonden - ook het eerste deel is volgens de methode
van die tijden gedeeltelijk in den vraag- en antwoordvorm gegoten - en heeft de
schrijver er geenszins mee willen te kennen geven, dat dit een beeld van het notarieel
examen gaf.
Het omvangrijkste is het derde deel. Het beslaat 261 bladzijden. Het opschrift
luidt: ‘Verscheyde rare advertissementen, ende consultatien van de gerenomeerste
advocaten, postuleerende voor de respective Ed. Hoven van Iustitie in Holland’.
Eerst een tiental conclusies van advocaten, waaronder enkele zeer uitvoerige;
daarna 62 rechtsgeleerde adviezen. Hier treffen wij een misschien nog wonderlijker
staalkaart aan dan in het eerste deel. Want tusschen rechtszaken betreffende
erfrecht en huwelijksgoederenrecht treffen wij hier gevallen aan van procesrecht,
competentievragen, vragen naar de gelding van recht, beleedigingszaken en andere
strafrechtskwesties.
Wat heeft dit alles met het notariaat te maken? Het is wonderlijk dat iemand er
toe komt zulk een vreemd samenraapsel van juridische onderwerpen het licht te
doen zien. En de grenzen van het notariaat gaat dit alles ver te buiten.
Voor ons behelst dit boek veel wetenswaardigs. Hoe leeft de rechtspraktijk van
die dagen voor ons op uit
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al deze lukraak uitgestrooide casus posities, conclusies en adviezen! Voor den
historicus, in het bijzonder voor den rechtshistoricus, is het een boek om van te
smullen. Terwijl de gewone handleidingen, zoowel de notarieele als de algemeen
juridische, zoowel die door de grooten geschreven als die geschreven door de
nederigen, een wel vaak belangwekkende, maar niet vaak levendige lectuur bieden,
is dit een boek om voor je pleizier in te bladeren, het boeit, doordat het nergens zich
in abstracties verliest, maar recht uit het bloedwarme leven is gegrepen. Al bladerend
in dit boek krijgen wij contact met het verleden, contact met het gewone, dagelijksche
leven van onze voorouders, komen wij hen nader dan de lezing van menig
doorwrocht historisch werk ons vermag te brengen; hier voelen wij den polsslag van
het leven van drie eeuwen her, hier leeren wij dat er in den mensch niets verandert,
dat onze kwesties ook hun kwesties waren. Hier vinden wij iets wat wij in geen enkel
boek over de Ruyter of Tromp vinden. De oude kronieken leeren ons nu eenmaal
iets, dat de knapste geschiedkundige werken onzer tijdgenooten ons nooit vermogen
te leeren.
Maar welke waarde moet dit boek gehad hebben voor den rechtskundige of den
student uit de laatste helft van de zeventiende eeuw? Voor de praktijk bood het te
weinig - want er waren geen modellen in, zelfs over de vereischten der instrumenten
in het algemeen vindt men slechts hier en daar verspreid een opmerking; en de
theorie kan niemand uit dezen rommelpot leeren. Ik denk daarom, dat wij dit werk
met welgevalliger oog bekijken dan de tijdgenoot dit heeft gedaan. Voor hem was
de saaie, preciese Boerbergh, die een paar jaar te voren had geschreven, een
betere steun. Daar lag alles netjes uiteengesneden geëtaleerd, hier was niets te
vinden. Het beleefde nochtans twee drukken, en wel zeer kort na elkaar: 1666 en
1671.
Het boek eindigt met een zakenregister.
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Hoofdstuk X
Instructie
in 't
Notaris-ampt,
ende voorts in de beginselen van de
Reghten
en
Practijcke.
Vergadert en te samen gestelt, door
Cornelis Kos
Notaris en Procureur tot Hoorn.
Tot Hoorn, Gedruckt bij Stoffel Jansz. Kostingh. 1686.
Waarschijnlijk is het alleen mijn notarieele docentenbloed, dat mij sympathie
inboezemt voor dit boek. Want, ik moet toegeven, wat is het onverzorgd, zoo maar
neergesmeten, een dictaat, welks samensteller zich nauwelijks den tijd en de moeite
heeft gegund voor het in druk verschijnen hier en daar iets bij te vijlen. Maar wat is
het intelligent, wat is het gemakkelijk van allure en wat is de schrijver een uitstekend
docent. Het boek spreekt direct aan, de auteur heeft plezier in zijn werk gehad, maar
hij was te slordig en nonchalant om een juridisch volledig verantwoord werk te
schrijven. Het ontbreekt hem aan bezonkenheid, aan juridische schooling, aan
streng te hebben leeren denken; maar feeling, intuïtie is er.
Kos deelt in zijn Aen den Leser mee, dat hij twintig jaren Clercken heeft
onderwezen en daarom, zoo schrijft hij: ‘soo heb ick voor mijn gemack, en tot haerder
onderreghtinghe, eenige dingen in geschrift gestelt, op dat se des te beter soude
verstaen, 't geene ick haer dagelijcks uyt Hugo de Groot, en andere Autheuren

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

94
hebben soecken te leeren. Maer om dat het copieren veele moeyten en Schrijf-fouten
veroorsaeckte, soo heb ick nu eenige van die dingen laten Drucken’.
Kos stamt uit een typische notarisfamilie. Hartongs protocollenregister maakt
melding van niet minder dan veertien notarissen van dezen naam (daar geschreven:
Cos), bijna allen resideerende in het noorden van Noord-Holland, Hoorn, Medemblik,
Edam, Alkmaar. De rij opent in 1590, de laatste defungeert in 1750. Cornelis Kos
is 49 jaar notaris geweest, eerst te Edam, daarna te Nieuwe-Niedorp, te Medemblik
en tenslotte te Hoorn. In het jaar, waarin de eerste druk verschijnt, 1686, is de
schrijver sinds twee jaar notaris te Hoorn, waar hij het ambt zal bekleeden tot 1703.
Ruim dertig jaar notaris is hij, en twintig jaar opleider voor het examen als hij zijn
werk uitgeeft. Geen wonder, dat wij in het gansche werk voelen, dat een man uit de
notarieele wereld aan het woord is. In geen der andere door notarissen geschreven
notarisboeken proeft men dit zoo duidelijk als hier.
Een opleider, die een praktisch dictaat in elkaar had gezet, waar zijn leerlingen,
die de Groot en van Leeuwen veel te moeilijk vonden, mee dweepten. Op aandrang
van zijn leerlingen publiceert hij het, als het ware met een slordig gebaar. ‘Onfangh
dan dit Werckje als iets geringhs’. Een voorwoord ‘Aen den Leser’ van een halve
pagina, in tegenstelling tot de langademige toespraken in dien tijd gebruikelijk. Geen
opdracht aan een of andere authoriteit, geen eeredicht, geen titelprent. Het is zoo
simpel mogelijk. Bovendien is het gedrukt bij een klein mannetje (Stoffel Janszoon
Kortingh te Hoorn); het lettertype is voor dien tijd reeds verouderd, evenals de
bladindeeling en de wijze van binden; en de pagineering is zoo - iets waar een
drukker die zich respecteert nooit zijn medewerking aan zou hebben verleend - dat
de oneven getallen op de linker pagina's staan.
Een docent voor wien de studenten groote waardee-

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

95
ring zullen hebben gehad. Hij weet spijkers met koppen te slaan, hetgeen
noodzakelijk is om voor den beginneling helder te zijn. Een groot jurist was de
schrijver niet, maar hij wist wat er op zijn gebied te koop was en op welke plaatsen
voor de studenten de moeilijkheden schuilen. Iedere waarachtige docentennatuur
maakt, als hij met doceeren aanvangt, dictaten. De jonge docent worstelt dan nog
zelf met de stof en deze worsteling om eigen moeilijkheden te overwinnen werkt
animeerend op de leerlingen. Er is actie. Men kan een zoo uitstekend docent zijn,
terwijl men maar een heel klein beetje meer weet dan zijn discipelen! Ja, de
uitzonderingen niet te na gesproken, in dien tijd van het leven staat men als docent
op zijn hoogtepunt. Want later gaat men de stof beter beheerschen, hetgeen de
innerlijke spanning bij het doceeren doet afnemen; meer en meer rijst men boven
de details uit, de vergezichten strekken zich steeds wijder uit; men komt tot vroeger
nooit-gedroomde samenvattingen; men wordt onherroepelijk, onafwendbaar, steeds
geleerder. En gaat tenslotte een taal spreken, die voor den student niet meer te
vatten is. Het is de tragiek van den docent (van de meeste docenten), dat zij met
het dieper doordringen in hun wetenschap slechter docent worden. Naarmate voor
henzelf de zaken steeds heldèrder worden, geraken zij steeds verder af van het
bevattingsvermogen van den jeugdigen mensch, die naar hen luistert. Zij zelf komen
dan tot de groote vereenvoudiging, de samenvatting van de geheele stof in enkele
groote lijnen; maar dan staan zij op een hoogte, die de jonge mensch niet bereiken
kan, er is er dan nog maar één op de tien die aan hun lessen het volle nut ontleent.
Nu neme men het met deze tragiek niet te tragisch. Want de meeste docenten zijn
zich hun geheele leven van deze zaken niet bewust en meenen, dat zij het steeds
beter doen. En dan spreek ik hier alleen nog over hen, die van nature docent zijn.
De meeste docenten zijn dit bij toeval geworden en
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het is dus toeval als zij goede docenten zijn. Ook deze bemerken weinig of niets
van dit alles.
Kos nu heeft dit dictaat geschreven in een periode van zijn leven, waarin hij zelf
nog niet veel meer wist dan zijn studenten. De wetenschap zou er niets bij verloren
hebben als dit boek ongeschreven was gebleven. Maar nog eens: wat is het helder
voor den student! Het is ongeacheveerd, het kent geen relativiteit, het krioelt van
onnauwkeurigheden voor wien er dieper op in kijkt; maar van dit alles bemerkt de
student immers niets; die weet alleen, dat het voor hem een duidelijk boek is. Kos'
werk doet mij onweerstaanbaar denken aan een werk in ons land, nu ongeveer
twintig jaar geleden, geschreven over een onderdeel van het burgerlijk recht. Dit
boek is vernietigend gerecenseerd, zoo vernietigend, dat er een proces op is gevolgd.
Inderdaad, het boek had fouten, het zat vol onnauwkeurigheden, maar voor den
beginner was het helder, de voorbeelden uit de rechtspraak waren raak gekozen.
Studenten vonden het een goed boek. Het had een beter lot verdiend. Ook dit boek
was uit een dictaat ontstaan, het dictaat van een man, die geen geleerde, maar een
uitstekend docent was. De criticus was een man van hooge wetenschappelijke
gaven. Zelfs de meeste menschen van het vak oordeelen zijn werken als te zwaar.
Wij hebben dus te maken met een leerboek, geschreven om den toekomstigen
notaris steun te verleenen, die in de breed opgezette werken van de groote juristen
het spoor wel eens bijster raakt, niet geschreven als handleiding voor de praktijk.
In dit leerboek wil de schrijver een exposé geven van wat er op een notariskantoor
al zoo voorkomt en hoe men telkens weerkeerende moeilijkheden zoo goed mogelijk
kan opvangen. Het is dus in zekeren zin de tegenhanger van van Aller. Van Aller
zoekt het in de breedte, betrekt onderwerpen in zijn notarisboek, die ons doen
afvragen: wat heeft dit nu nog met het notariaat te maken? Kos is puur en
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louter notarieel. Het lijdt geen twijfel of ook anderen dan studenten voor het notarieel
examen hebben het werk geraadpleegd. Want het heeft drie drukken beleefd, den
derde in 1729.
Geen wonder, dat een zoo bij uitstek notarieel man, als deze auteur is geweest,
meer dan de helft van zijn werk besteedt aan huwelijksgoederen- en erfrecht. Het
boek telt 168 bladzijden, waarvan de laatste dertig gewijd zijn aan procesrecht. Bijna
90 bladzijden zijn uitgetrokken voor de genoemde specifiek notarieele onderdeelen.
De typische repetitor: Kos is dol op schema's en tabellen; de student heeft dat
graag, hij is nog niet voldoende rijp om in abstracties te kunnen denken, hij ziet
graag rijtjes en teekeningen voor zich. Kos strooit dan ook kwistig met geslachtstafels.
Op de eerste pagina, waarop de toespraak ‘Aen den leser’ gedrukt staat, valt hij
met de deur in huis door onmiddellijk in aansluiting daarop een Onderregtinge af te
drukken van den volgenden inhoud: ‘Den Leser sal op verscheydene plaetsen
Geslacht-registers vinden, sonderlinge in de verhandelinge van de successie ab in
Testato. Om dese wel te verstaen, soo gelieft verdacht te wesen,
Dat d'overlevende, van wiens Successie of nalatenschap wert gehandelt, staet
gedruckt met een Romeynsche Letter,
De Doode Luyden in het geslachte met een Letter die men Cursyf noemt,
Ende de Levende met een Duytse Letter.
‘Om voorts d'ordre van de Op-gaende, Neergaende, en Sijd-maegh-schappen te
verstaen, soo heb ick hier eenige exempelen gestelt’. En zoo ziet de schrijver
warempel kans zijn boek te beginnen met een paar bladzijden gevuld met
stamboom-teekeningen. Hij slaagt er voorts in voor p. 23 reeds op drie verschillende
plaatsen, terwijl er van erfrecht nog geen sprake is, geslachtstafels tusschen den
tekst in te lasschen.
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Een omschrijving van den notaris zoeken wij hier tevergeefs. Deze schrijver met
docentenervaring achtte dit overbodig, een nuttelooze geleerddoenerij. Dezelfde
ervaring, die hem het verwijzen naar andere auteurs doet nalaten. Er is immers toch
bijna geen lezer die zich de moeite geeft de plaatsen naar welke verwezen wordt
op te zoeken! In een leerboek is het noemen van vindplaatsen slechts tirelantijn,
de leerling gelooft op gezag. Dat ook de verwijzing naar de wettelijke regeling
ontbreekt, zou in een modern studieboek niemand goedkeuren. Maar in dien tijd,
toen deze onderwerpen slechts voor een gering deel in de wetgeving lagen
verankerd, maar voor het overgroote deel op het ongeschreven recht berustten,
kan het ons bij een schrijver als Kos niet verwonderen, dat hij nergens naar
ordonnantie, plakkaat of verordening verwijst; want ook hier heeft deze practicus
gedacht: welke discipel beschikt over boeken waarin hij deze zou kunnen opslaan.
Geen hedendaagsche student in de rechten, die geen Fruin of eenige andere
verzameling van wetten op zijn bureau heeft liggen. Maar dat was drie eeuwen
geleden anders.
Wel vinden wij, op p. 1, opgesomd waar een notaris aan behoort te denken bij
het opmaken van zijn akten. Zonder systeem. Maar al wat men noodig heeft, is hier
te vinden. Dan volgt op p. 2: van procuratien - waarmee de uiteenzetting van het
burgerlijk recht, als in menig ander notarisboek, opent. De heldere, eenvoudige
docent is hier aan het woord, voor den geleerde nog al goedkoop, voor den student
de docent par excellence. Eerst de definitie van lastgeving in het algemeen. Dan
volgt een aantal onderscheidingen van lastgeving, die ik als staal van den trant van
dit boek hier voor een deel doe volgen: ‘Dese Last-gevinge wert onderscheyden na
haer voor-werp, want somtijts geschiet sulcks ad lites somtijts ad negotia.
Procuratie ad lites werden gegeven aan Procureurs off andere, die een sake
bedienen voor de Justitie.
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Ad negotia werden gegeven aen allerley Persoonen, om sekere saken, 't sy van
Koop, Huer, of iets anders te doen.
Beyde soorten sijn generael, oft speciael.
Genelare Procuratien ad Lites, sijn om alle Processen, 't sy voor een, ofte voor
veele Vierscharen te bedienen.
Speciale, om te bedienen eene ofte meerdere Saken, die dan in specie werden
genoemt.
Generale Procuratien ad Negotia, sijn om allerleye handelingen in sekere
gewesten, off Contreyen te verrechten, oock hier te Lande, voor iemant die absent
is, off verhinderinge heeft, om de sake selfs te doen.
Speciale om alleen te verrichten, sekere perticuliere affairen, ofte Saeken’.
Dergelijke eenvoudige omschrijvingen, die den student houvast bieden bij zijn
verdere schreden, vinden wij door het geheele boek verspreid. Op p. 67 o.a. vinden
wij een soortgelijk schema voor ‘hypothecatien’. Men kan dit alles schoolsch vinden.
Maar was er in ons land sinds Karel V ooit een onschoolsche opleider voor het
notarieel examen die succes met zijn élèves had?
De schrijver vangt elk onderwerp aan met een theoretische beschouwing, waarin
men opmerkingen vindt over die zaken, waaraan de notaris moet denken. Hierop
volgen één of meer modellen. Onnoodig te zeggen, dat de casusposities in deze
modellen behandeld frisch en zóó uit het leven gegrepen zijn. Hiervan getuige een
formulier voor een attestatie, voorkomende op p. 12.
‘Attestatie negative, om een quade beschuldigingh te ontsenuen, en om
verre te stooten.
Compareerde Pieter en Cornelis, te kennen gevende dat haer te hooren gekomen
was, seker uyt-stroysel, even als of zy op den 18 September in de Doele qualijck
souden wesen getracteert, en dat haer een onbehoorlijck gelach was gerekent. Om
het welck te Contrarieren, sy Attestanten ten versoecke van den hospes, hebben
geat-
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testeert en verclaert, onder presentatie van Eede, is 't noot, dat soodanigen
uytstroysel puier onwaerheit is, dewijl zy aldaer boven gemeen, ja heerlijck getracteert
waren, niet alleen met goede wel-bereyde Spysen, die net en accuraet wierden
opgeschaft, maer oock met goede Rijnse, Franse en Hoog-Lantse Wijnen, nevens
versche Bieren tot Contentement en goetgenoegen van haer Attestanten, die oock
buyten vermoeden niet meer hebben betaelt als elck vier- en twintich stuyvers, en
alsoo elck wel twaelf stuyvers minder als sy hadden gedacht.’
Uitvoerig zijn de modellen voor boedelscheidingen en inventarissen. Zij zijn geheel
in den vorm, met cijfers in kolommen uitgetrokken, optel- en aftreksommen, precies
als in de echte akte. Wie het leest, krijgt een scherp beeld van de akte in die dagen.
En wie zou het den slordigen auteur dan niet vergeven, dat hij eens twee getallen
bij elkaar optelt, terwijl hij bedoelt het een van het ander af te trekken?
Kos was niet alleen notaris, hij was tevens procureur. Ook zijn kennis in deze
functie opgedaan maakt hij dienstbaar aan het onderricht. In drie hoofdstukken. die
het slot van het werk vormen, samen een dertigtal pagina's beslaande, geeft hij een
blik in het procesrecht. Het eerste dezer drie hoofdstukken is getiteld: Korte Instructie
om eenigsints te begrijpen, de proceduren ten hove en voor de lage vierscharen.
Het geeft definities en een summier overzicht van den gang van een proces. Op
deze theoretische uiteenzetting volgen Formulieren van eyschen en, het laatste
hoofdstuk van het boek, Eenige formulieren van antwoorden en exceptien. Maar
het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ook in deze formulieren weet de auteur
nog een geslachtstafel in te lasschen.
Het boek eindigt met een register op de hoofdstukken en met corrigenda,
aangekondigd als: Eenige voorname drukfouten, aldus te verbeteren. En daaronder:
De Leser, gelieve de verdere Druk-fouten, meest in Spel-
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dingen, of distinctien bestaende, self te corrigeren. Geen zaaksregister, geen
woordenlijst.
Er zijn twee herdrukken verschenen, te weten in 1714 en 1729, verzorgd door
Jan Kos, den zoon, die notaris was van 1703-1750. Hij laat het werk intact, maar
voegt er eenige hoofdstukken aan toe, opgebouwd uit aanteekeningen in den boedel
van zijn vader gevonden. De zoon had blijkbaar den aard van den vader, want deze
toevoegingen passen geheel in het karakter van het oorspronkelijke werk. Een
overwegende plaats in deze uitbreiding neemt het erfrecht in. Het boek krijgt hierdoor
o

nòg meer erfrechtstabellen. Van een werk van 168 pagina's 4 wordt het in den
o

tweeden en derden druk tot een van 209 pagina's 4 .
Evenals in het boek van van Aller is in de herdrukken een ‘Examinatie tot het
Notaris-ampt’ opgenomen. Iets uitvoeriger dan bij van Aller, maar toch nog zeer
beperkt; het beslaat slechts 14 pagina's druks. Waarschijnlijk is dit een lijst van
examenvragen door Cornelis Kos opgesteld, want het repetitorenbloed spreekt hier
duidelijk; het zijn kort gestelde vragen en antwoorden, die niet op het détail ingaan,
de uitzonderingen weglaten, maar de hoofdzaken op heldere wijze weergeven;
prachtig voor den candidaat, die er niet al te veel van af weet en kort voor zijn
examen er de stof nog eens in wil stampen.
De tweede en de derde druk zijn gelijkluidend.
Voor den hedendaagschen jurist, die iets wil weten van het Oud-Vaderlandsch
recht, is dit een aardig boek. Evenals het werk van van Aller - maar om geheel
andere redenen - zal hij dit met genoegen ter hand nemen. Hetzelfde kan men
onmogelijk zeggen van het werk van van der Mast of Boerbergh. Wat de hoorn des
overvloeds van Aller en de zakelijke repetitor Kos gemeen hebben, is, dat men in
beider werk het leven voelt ademen, men leest hier wat er te koop was op de
juridische markt van het einde van den Gouden eeuw.
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Hoofdstuk XI
Oeffenschoole
Des
Beamptschrijvers.
Geopent voor alle Leerlingen, die
begeerig zijn, hen in dezelve Konst
te oeffenen;
Waarin alles diesaangaande, uyt de grond is opgehaalt,
nette omschrijvingen van Zaaken worden
opgegeeven, en rijkelijk met allerhande geschriften
voorzien, die Beampte- en Geheymschrijvers,
als ook gemeene Persoonen,
veelmaalen voorkomen;
Neffens Allerhande
Ontwerpen, noopende Pleyt-zaaken; 't ontfangen van
den XL en XX Penning; Zegel-lyst; 't Trouwen
Versterf-Regt; en een beknopt Woorde-Boekje,
de Regtkunde betreffende.
Door
Jakob Schoolhouder
't Amsterdam
Bij Jakobus Wolffers, Boekverkooper,
in de St. Lucyesteeg. 1722.
Tusschen den eersten druk van Verwey en den eersten druk van Kos waren 44 jaar
verloopen. In die 44 jaar 8 boeken aan de Ars Notariatus gewijd! De een heette dan
bestemd te zijn voor notarissen, de andere voor studenten, de een gaf modellen en
de ander gaf geen modellen, maar het doel van allen was toch hetzelfde: iets te
schrijven, waar het notariaat in zijn dagelijksch werk zijn voordeel mee kon doen.
En het is niet
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onmogelijk, dat er nog meer zijn geweest, verschenen in kleine oplagen, waarvan
geen exemplaar meer bekend is. In elk geval, wij mogen hier gerust spreken van
een overproductie. Geen wonder, dat er eens een pauze in dezen stroom intreedt.
Na Kos' werk komt er meer dan 35 jaar niets. Dan heropent Schoolhouder in 1722
de rij. En dan gaat het in een tempo door, dat voor dat der 17de eeuw weinig
onderdoet.
Jacob Schoolhouder was notaris te de Rijp van 1699 tot 1728. Toen hij zijn boek
liet uitkomen had hij een kwart eeuw notarieele praktijk achter den rug. Hij was een
ijverig en nauwgezet man, die zijn stof goed beheerschte. Na de lijvige werken van
Lybrechts (zie p. 112 e.v.) is zijn werk het beste dat op notarieel gebied in de 18de
eeuw is gepubliceerd. Aan dit werk was dan ook een lang leven beschoren. Nog in
1785 is het, bewerkt door notaris M. van den Helm, herdrukt.
Het was niet zijn eerste publicatie, wel de eerste origineele. De auteur deelt ons
mede, dat hij niet minder dan 40 boekdeelen, uit verschillende talen vertaald, heeft
gepubliceerd en dat hij nu op veler aandrang ‘ook iets van mijn eygen maaksel aan
den dag te brengen’ een werk voor het notariaat heeft geschreven.
Aan den beroemde Willem Buys, raadpensionaris van Amsterdam, draagt hij zijn
boek op. Deze opdracht heeft tot kop een gravure, voorstellende de geneeskunde
en de rechtsgeleerdheid, beiden met hun attributen, samen ophoudende een
baronnenkroon boven een op een boek rustend wapenschild, waarschijnlijk het
familiewapen van Buys, een gekeperd veld met drie zilveren ballen in het rood en
vijf zilveren ballen in het goud.
‘Ik weet wel’, zoo lezen wij in het voorbericht, ‘dat er veele zijn, die deze stoffe
beblokt en bearbeyd hebben, als onder anderen, van Leeuwen, Kos, Wassenaer,
van der Mast, Boerberg en van Aller, die ik alle in hunne waarde laate, hunnen
verdienden lof geerne gunne, en waar van ik ook, (dit bekenne ik hier openhartig)
mijn
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gebruyk gemaakt hebbe; dog op dien trant, als wij deze stoffe nu behandelt hebben,
is'er onzes weetens, nog nooyt over geschreeven’. Dit laatste is wel wat overdreven.
Iets geheel nieuws brengt Schoolhouder ons niet, behalve in het détail, waarover
hieronder meer. Ik merk op, dat hij de eerste van alle schrijvers is, die de namen
noemt van hen, die vóór hem dezelfde materie hebben bewerkt, zonder er een over
te slaan.
In Schoolhouder vinden wij telkens het hoofdstuk geopend door een theoretische
inleiding en vervolgens een of meer aktenmodellen op het onderwerp betrekking
hebbende. Wij krijgen hier een goed gesystematiseerd overzicht over de
rechtshandelingen, met welke de notaris in aanraking kwam. Ook zijn eenige
modellen voor onderhandsche akten opgenomen.
Het begint met een opsomming van de stappen die men moet doen, in zijn
woonplaats en te den Haag, om tot het notariaat te worden toegelaten. Daarna
komen eenige opmerkingen over de zorg aan akten in het algemeen te besteden
en dan de contracten van verbruikleen, bruikleen, bewaargeving en pand (men
begon vaak met de reëele contracten), koop, huur, maatschap, huwelijk en
huwelijksvoorwaarden, voogdij, lastgeving, wissel (ik geef hier geen volledige
opsomming); vervolgens het erfrecht, uitvoerig als in alle notarisboeken. Daarna de
rechtshandelingen in verband staande met het procesrecht, zooals attestatie,
compromis, dading, accoord. Vervolgens dat wat betrekking heeft op het zeerecht:
bijl- en vrachtbrieven, assurantiepolissen. Het volgende hoofdstuk is gewijd aan de
verzoekschriften en dan volgen 5 hoofdstukken ‘Mengelschriften’, waarin ook
onderhandsche akten hun plaats vinden. Hiermee is de hoofdinhoud ten einde.
Er volgt dan een ‘Onderzoek der Beampte-Schrijveren’. Dit is de eerste lijst van
examenvragen, die dieper gaat dan het allersummierste. Vragen en antwoorden
o

beslaan 50 pagina's van dit in 8 uitgegeven boekje.
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Bar veel is het dus nòg niet. De schrijver zegt in zijn voorbericht, dat wie deze vragen
kan beantwoorden met succes zijn examen zal afleggen. Als dit waar was, beteekent
het, dat het examen niet uitrees boven een toetsen van schoolsche kennis; wie uit
het hoofd kon leeren, kon slagen; naar inzicht wordt hier niet gevraagd. Van een
vorming tot jurist had dit niets. Afgezien van de wijze waarop sommige examinatoren
uit de twintigste eeuw het tweede deel van het notarieel examen afnemen, moet
men bij kennisneming van deze exameneischen toch tot zijn vreugde constateeren
dat het notarieel examen in de twee eeuwen die ons van Schoolhouder scheiden
werkelijk is verbeterd.
Een beschouwing over het Noord- en Zuid-Hollandsch erfrecht bij versterf, een
blik in het proces, een opgave van de 20ste en de 40ste penning en van de
zegelrechten en een woordenlijst besluiten den inhoud, die meer dan 600 pagina's
telt.
De auteur is geen hoogvlieger, maar hij geeft een degelijk en duidelijk leerboek
voor den notaris en den adspirant-notaris. Hij biedt houvast, geeft veel indeelingen,
tabellen en rijtjes van uitzonderingen, het is op eenvoudige wijze voorgedragen en
met dit al een boek, dat in dien tijd welkom moet zijn geweest. Nergens is geuren
met geleerdheid, nergens gaat de schrijver zijn onderwerp te buiten: een verhandeling
met modellen over het burgerlijk recht, voorzoover dit over het notariskantoor loopt.
Het is daarbij voor ons illustratief voor het leven onzer voorouders met zijn uitvoerige
voorbeelden van inventarissen en boedelscheidingen met getallen en alles compleet,
die ons inzicht geven van wat een huis in dien tijd aan huisraad bevatte.
Als wij dit eenvoudige, heldere, overzichtelijke werk vergelijken met de werken
van ongeveer 70 jaar tevoren, dan treft ons een groot verschil. Van Aller en Kos,
de laatsten uit de 17de eeuw, waren toevalliger wijze ongewone sloddervossen. Ik
beperk mijn vergelij-
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king daarom tot wat omstreeks 1650 is gepubliceerd. Ook Verwey en van Wassenaer
beheerschten hun stof, maar zij hadden dan ook een academische opleiding genoten.
Ongeveer een eeuw langer juridisch denken heeft in breeden kring het inzicht
verdiept; systeem en inhoud van het recht zijn in die decennia meer tot een eigen
innerlijk bezit geworden, men heeft er mee leeren werken, er is minder worstelen
en ploeteren in de stof, men is een eind boven de stof uitgerezen. Uit den
aanvankelijken chaos, die uit de versmelting van inheemsch en Romeinsch Recht
was voortgevloeid, komt een vorm naar voren, die allengs gemeen goed wordt van
een ieder, die met het recht te maken heeft. Vergeleken bij Thuys en van der Mast
is de vooruitgang zeer groot. Maar ook een vergelijking met Boerbergh laat den
vooruitgang zien. Want deze toont in zijn verlangen naar het vinden van systeem
een zekeren kramp, den wils-kramp van hem, die het gewilde niet meester is;
meester is men pas over iets, wanneer men het in ontspanning beheerscht. Bij
Boerbergh vinden wij nog te zeer op het systeem gewezen, er wordt te veel nadruk
op gelegd, te veel aandacht aan geschonken; het is daar nog de nieuwe verovering.
Schoolhouder wijst niet meer op het systeem; het is gemeen goed geworden. En
het is nu niet meer alleen de academisch geschoolde, die waardevol werk schept,
het is de notaris, zonder academische opleiding, die een werk produceert, waar een
ieder zijn profijt van kan hebben.
Op een paar merkwaardigheden uit dit verdienstelijk boek wil ik wijzen.
Daar is in de eerste plaats de ongegeneerde wijze, waarop Schoolhouder plagiaat
pleegt. Vooral uit van Leeuwen vindt men hier geheele passages overgeschreven.
Het vreemde is, dat de auteur dit, wat zijn capaciteiten betreft, niet had behoeven
te doen; want or is in het boek zooveel eigen werk, dat prijzenswaardig is, dat hij
met eenige meerdere moeite het tot een geheel
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zelfstandig geschreven werk had kunnen maken. Er is hier geen ander motief voor
de letterdiefstal te geven dan luiheid.
Ziet iemand kans een akte zoo te redigeeren, dat niemand, ook niet hij, die de
kwaadste bedoelingen heeft, er een speld tusschen kan krijgen? Ziet iemand kans
een onaantastbaren tekst te ontwerpen? Schoolhouder geeft in zijn voorbericht met
een anecdote het antwoord: ‘Ons geheugt, eens geleezen te hebben, dat zeker
voornaame Mevrouw te Parys, haar by een beroemt Beamptschrijver, in die
Waerelt-stad vervoegde, zeggende, Dat zy met veele tydelyke middelen gezegent
zynde, deswegens geduurig bekommert was, dat daar over wel groote verschillen
onder haare Erfgenaamen, na haar dood mogten ontstaan; waarom zy hem tog
ernstig verzogt, haar Uyterste Wille zodaanig in te stellen, dat niemand, daar op iets
te vitten hadde, en vroeg hem verder, of hy daar wel kans toe zag? Waar op hy ten
antwoord gaf, Mevrouw, Ik kan wel bezorgen zoo als gy de zaak aan my opgeeft,
dat uw oogmerk, na uw dood, zal bereykt worden; maar ik zie geen kans, om Uw
Uyterste Wil, zodaanig in te stellen, dat 'er niets op gevit kan worden: want denk
eens, onzen Heyland, zyn Uyterste Wille in de Bybel-boeken nalaatende, en daar
over, 't zedert zyn afsterven, al byna 1700 jaaren lang, getwist zynde, en nog gedaan
werd, hoe zou ik dit dan konnen voorkomen?’
Schoolhouder was een taalzuiveraar à outrance. Hij doet mij soms denken aan
den taalzuiveraar onder mijn bekenden, die, gewapend met een woordenlijst door
een of ander taalgenootschap uitgegeven, aan den stationchef vroeg, wanneer de
sukkeltrein van 8.23 vertrok - want hij had gelezen, dat boemeltrein geen goed
Nederlandsch is, dat men sukkeltrein moet zeggen. De chef nam het als goed
beambte voor zijn maatschappij op en gaf geprikkeld ten antwoord, dat er geen een
trein was die sukkelde. Deze zelfde mijnheer vond bretels een
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zeer on-Nederlandsch woord, maar slaagde er niet in een winkelbediende te vinden,
die begreep wat broekophouders waren. Een taal verandert, woorden sterven af,
andere ontstaan of worden van buitenaf toegevoegd; Germanismen en Gallicismen
en andere indringers voelt men na verloop van tijd niet meer als indringers, zij worden
in den beschaafden omgangstaal opgenomen, zij krijgen burgerrecht. Woorden
worden genaturaliseerd, evenals menschen. Wie niet begrijpt, dat de taal een levend,
bewegend, veranderend ding is en dat taal klank is, begrijpt van het phenomeen
dat wij taal noemen niets.
Heeft ooit een taalzuiveraar zich zoo maniakaal gedragen als Schoolhouder? In
zijn Voorbericht bereidt hij er ons op voor, dat hij te vuur en te zwaard ‘alle vreemde
en stadhuis woorden’ zal bannen. ‘Wy hebben op het voetspoor, van den fakkel der
Hollandsche Regtsgeleertheyt, den Grooten, de Groot, onze Moederspraake, de
eere ook aangedaan, om alle Bastaardy van haar weg te schuymen, en waarom
niet? Zy is immers ryk genoeg, en behoeft diesaangaande, voor geene, van haare
metgezellinnen, een duymbreed te wyken. Ik weet wel, dat veele, het hooft zullen
schudden, om dat men zo veele vreemde, en Stad-huys woorden, zulke lieve
troetel-kindertjes, hiermede de schop zoekt te geven; en zy, die aan de oude slenter
als vast geklonken zyn, zullen zeggen, dat ik onverstaanbaarder, in myn
nieuw-bakken taal ben, dan of ik kromtongde en koeterwaalde; 't is dan, om de zulke
te stillen, dat wy alle de Bastaard- en konst-woorden gemerkt, en onderaan elk
Bladzyde geschikt hebben; dog in ons Aanhangzel over Regtszaaken geven wy ze
weder, zeer goedkoop; ik denke nogtans die tyd geenzins te zullen beleeven, dat
men in 't algemeen, zuyver Nederduytsch zal schryven; trouwens, ik doe 't in myne
Beampt-schryversschriften, ook zelden, om dat dit by veele niet door de beugel wil;
ja zommige nog zo dom zyn, dat ze hunne Geschrif-
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ten uytdrukkelijk, van een Notaris Publicq, en van geen openbaar Notaris, willen
geschreeven hebben; wat dunkje van zulke gaauw-aarts?’
Wij vinden in het werk gesproken van hoofdgoederen als kapitaal bedoeld is, van
een makingbeurder voor legataris, van recht van onthouding voor retentierecht en
van oorlogachtig voor militair. Aan deze vier voorbeelden zou ik er zonder moeite
vierhonderd kunnen toevoegen. Gelukkig heeft de auteur zelf ingezien, dat niemand
een zoodanig door louter zuiveringswoede geschonden en verwrongen Nederlandsch
zou kunnen begrijpen. Hij geeft daarom aan den voet van iedere pagina den
gangbaren term. Eenmaal daarmede begonnen, moet men doorgaan. En zoo is er
geen bladzijde, waar niet een aantal voetnoten op voorkomt. Herhaaldelijk vindt
men op één pagina twee of driemaal meegedeeld, dat een beampte-schrijver een
notaris is, een uyterste wil een testament, verleden: gepasseerd. Ik geef voor de
merkwaardigheid hier naast een voorbeeld van een bladzijde uit Schoolhouders
boek. Wat een uithoudingsvermogen om een paar duizend maal op te merken, dat
een beampte-schrijver een notaris is!
De schrijver is blijkbaar geïrriteerd geraakt door zijn eigen methode. Want op p.
474 zegt hij plotseling, midden in een betoog; ‘dog laat ons nu eens kromtongen,
en manden vol stadhuys woorden beezigen’. Als goed cholericus overdrijft hij dan
flink naar den anderen kant; vat twintig bladzijden verder, met het begin van een
nieuw hoofdstuk, nog eenmaal de oude methode op en geeft er dan - tot onze
opluchting - na een paar bladzijden voorgoed de brui van. De laatste honderd
pagina's zijn hierdoor normaal.
Een inhoudsopgave en een lijst van vreemde woorden besluiten het boek.
In 1727 verzorgt de schrijver den tweeden druk. Het boek heet thans niet meer
Oeffenschoole des Beamptschrijvers, maar Oeffenschoole der Notarissen. Wat is
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er gebeurd? Wel, de schrijver heeft nu de Nederlandsche en de vreemde woorden
van plaats doen verwisselen; nu staat in den tekst overal gesproken van notaris en
testament, en deelen voetnoten ons tot in oneindige herhaling mede, dat een notaris
in het Nederlandsch en beampte-schrijver is en een testament een uiterste wil.
Daarom moest dus ook de titel veranderd worden!
Overigens is de tweede druk uitgebreider doordat een aantal modellen is
toegevoegd. Zoo is het boek gegroeid tot 669 bladzijden tekst; met de woordenlijst
er bij tot over de 700 bladzijden. Wat voorts den tweeden druk van den eersten
onderscheidt, is, dat in den tweeden hier en daar verwijzing plaats vindt naar andere
schrijvers.
Een derde druk volgde in 1750, woordelijk gelijkluidend aan den tweeden.
Waarschijnlijk was Schoolhouder toen reeds overleden.
Een vierden druk heeft in 1785 notaris van den Helm verzorgd. Deze heeft aan
de dwaasheid van de vertalende voetnoten een einde gemaakt. Van den Helm was
notaris te Maarssenveen; voor hem was het Hollandsche Recht geen hoofdzaak.
Het kan ons niet verwonderen, dat een niet-Hollandsch notaris, als van den Helm
was, van de gelegenheid, die de bewerking van Schoolhouder hem bood, een
dankbaar gebruik maakte om ook aan de andere gewesten recht te laten wedervaren.
Hier en daar in den tekst, maar voornamelijk in voetnoten maakt hij aanteekeningen
over het recht van Utrecht, Zeeland, Gelderland en Friesland, een enkele maal ook
van Overijssel.
In den tekst is overigens niets veranderd. De bewerker heeft de laatste capita,
handelende over het zegel, weggelaten en heeft een register toegevoegd. Terwijl
in het oorspronkelijke werk de lijst van vreemde woorden beperkt van omvang was
(24 pagina's), vinden wij achter in dezen vierden druk een meer dan honderd pagina's
beslaande lijst, onder afzonderlijke paginee-
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ring, met den titel ‘Practisyns woordenboekje of verzameling van meest alle de
woorden in de rechtskunde gebruikelijk’.
De vier hier genoemde drukken - die zich zelf ook als eerste, tweede, derde en
vierde druk aankondigen - heb ik in handen gehad. Ik heb echter bovendien melding
gemaakt gevonden van een derden druk van 1745 en van een derden druk van
1765 (Korndörffer). Deze uitgaven heb ik niet kunnen bemachtigen. Indien deze
opgaven juist zijn, zou de hierboven genoemde derde druk van 1750 de vierde, en
de druk van 1785 in plaats van de vierde de zesde zijn geweest. Het is niet
onmogelijk, dat het werk tweemaal zonder voorkennis van den auteur is herdrukt.
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Hoofdstuk XII
Redenerend Vertoog
over 't
Notaris Ampt.
Bevattende eene duidelijke, nette en uitgebreide
Verklaring van deszelfs wezendlijke Gronden,
omtrent veelerlei gevallen in de
Practycq:
mitsgaders
Eene nuttige en wijd uitgestrekte Rechtsgeleertheid van
dagelijksche voorvallende Burgerlijke Zaken:
Alles Volgens
Placaten, Resolutien en Costumen
Dezer Lande,
Alsmede door Gewijsdens van de Hoge Gerichtshoven,
Subaltene Rechters, en Advysen van voorname
Rechtsgeleerden bekrachtigt.
Zijnde Dus
Eene bequame handleiding tot de bijzondere kennisse
der Rechten, voor zooverre
tot het Notaris Ampt, en daar buiten, betreklijk is; niet alleen voor min- en
meergevorderden, maar ook
voor Oordeeloeffenenden die buiten de Practycq-zijn.
Eerste Deel.
Opgestelt, veel vermeerdert, en gecorrigeert door
Arent Lybreghts,
notaris in 's Gravenhage.
Vierde Druk.
te Amsterdam,
Bij J. Hayman, J. Roman, G. de Groot,
J. Loveringh, G. Tielenburg, S. v. Esveldt,
P. Schouten en G.V. Huissteen.
MDCCLVIII.
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Titelprent van Boerbergh, Inleidingh tot den Plight van een Beampte Schrijver (c.f. blz. 78)
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Zoo luidt de uitvoerige titelpagina van dit uitvoerige werk van Lybreghts. De eerste
druk dateert van 1734.
Het Redenerend Vertoog was in den vierden druk uitgedijd tot twee kloeke deelen
o

4 , het eerste van 530 pagina's tekst, het tweede van 376 pagina's tekst, met ruim
130 pagina's bijlagen; respectievelijk voorzien van een zaaksregister, tellende 60
en ruim 40 pagina's. Zoodat de vierde druk van het Redenerend Vertoog in zijn
geheel meer dan 1150 pagina's druks beslaat. De vijfde druk is gelijkluidend aan
den vierden. De drukfouten in den vierden druk op de laatste pagina als errata
opgenomen, zijn in den vijfden druk in den tekst verwerkt.
De Redenerende Practycq, waarvan de eerste druk in 1742 verscheen, is
eveneens een uitvoerig werk, schoon niet zoo lijvig als het Vertoog.
Lybreghts is met deze twee werken de primus inter pares onder de auteurs van
notarisboeken. Niemand heeft er zooveel werk van gemaakt als hij om voor het
notariaat een volledige handleiding te schrijven. In dit voornemen is hij uitstekend
geslaagd. Van Wassenaer en van Leeuwen en anderen mogen juristen van hoogere
kwaliteit zijn geweest dan Lybreghts - geen van hen schreef een werk, dat zoo
uitvoerig was; en daarbij bleef het toch strak beperkt tot het terrein van den notaris.
De boeken van Lybreghts zijn dan ook de standaardwerken op dit terrein. De schrijver
gaf scherpe critiek op andere notarisboeken en lokte door zijn assaillante houding
even scherpe critiek op zich zelf uit; in zoo sterke mate was hij in polemieken
gewikkeld, dat ik daar een afzonderlijk hoofdstuk aan zal wijden. Ook die notaris of
candidaat-notaris van heden, die zich voor de humaniora op zijn gebied in het minst
niet interesseert, kent toch den naam Lybreghts (of ben ik te optimistisch?). En zelfs
niet de zware
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o

aanval in een boek van bijna 800 pagina's 4 klein bedrukt tegen Lybreghts Vertoog
gericht, heeft aan den goeden naam van zijn werk eenige afbreuk vermogen te
doen. (zie p. 145).
Voor ons biedt het werk van Lybreghts, ondanks zijn groote uitgebreidheid, minder
stof tot opmerkingen dan menig aanmerkelijk beknopter werk van een zijner
voorgangers. Sinds van der Mast, van Leeuwen, Verwey, Boerbergh is er ongeveer
een eeuw voorbijgegaan. Dit wil zeggen: wij zijn een eeuw dichter bij onzen eigen
tijd gekomen en dus is er minder markants te vinden voor hem, die zoekt naar het
typische van deze boeken. Het archaïsche van Thuys en van van der Mast behoort
in 1750 tot het verleden; ook een eigenwijze, verwaande peuteraar als Boerbergh
was in zijn uitingswijze een figuur uit het verleden. Wij naderen onzen eigen tijd en
vinden dus in deze boeken meer gewone, bruikbare, nette studieboeken, zooals wij
ze vandaag ook schrijven en waarover voor den verzamelaar van curiosa derhalve
niet heel veel te zeggen valt. Voor wien het oud-Vaderlandsch Recht wil bestudeeren
is in deze lijvige en doorwrochte deelen uiteraard veel te vinden.
Lybreghts was gedurende vele jaren notaris te den Haag, van 1714 tot 1758, zijn
sterfjaar. De werkzame man had succes met zijn oeuvre. Hij beleefde van zijn
Vertoog vier drukken (1734, 1736, 1751, 1758); na zijn overlijden kwamen er nog
twee, te weten in 1768 en 1780.
Het eerste deel opent met een titelprent. Een oppervlakkige blik daarop is
voldoende om te constateeren, dat de Coeur, wiens boekje in 1740 verscheen,
reeds in deze plaat plagiaat heeft gepleegd. De bij de titelprent gevoegde verklaring
in dichtvorm geeft een geheel anderen uitleg dan de ‘Uitlegging van dees Tytelplaat’
in de Coeur. Hier lezen wij:
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Den tempel der Gerechtigheid
Word Leerzucht minzaam ingeleid,
Daar zy, door zuiver vuur gedreeven,
In Pallas arm zich heeft begeeven.
Dees wyst haar 't helder spiegelglas
Eens Schrandren, die staag bezig was
In Neêrlands rechtsgeleerde boeken,
Om 't heil der wetten op te zoeken.
Beschaamt men nutteloozen twist,
Verbant het Recht bedrog en list,
Dan mag zelfs Eendragt zich verlusten,
En Koopmanschap op 't veiligst rusten
In Themis hof, dat, ryk van glans,
De kruin verheft naar 's hemels trans,
Dan strekken de eedle rechtsgedingen
Ter eere van haar gunstelingen.

Op de ‘Opdracht’ aan de beide heeren Hogerwaard volgt de ‘Voorreden aan den
toegenegen Lezer’. Zij telt 14 bladzijden en is voor een aanzienlijk deel gevuld met
polemiseeren. Lybreghts, die een tamelijk houterig Nederlandsch schrijft, aan wiens
taal op zijn zachtst gezegd elke zwier ontbreekt, geeft ons in deze Voorreden een
stijl te zien, die gelijkenis vertoont met de gewild grappige stijl van een der vaste
medewerkers aan een veel gelezen weekblad. De eerste persoon enkelvoud van
het persoonlijk voornaamwoord ontbreekt steeds. ‘Daar quam bij, dat te gelijk
ondernam, om naukeurig te letten, of den Inhoud van den tekst wel uitgedrukt was’.
De cholericus, die Lybreghts was, is in de Voorreden, voorzover hij niet
polemiseert, druk bezig zich uitvoerig te verdedigen tegen eventueele aanvallen,
door te betoogen, dat hij er niets aan doen kan dat dit en dat zoo en niet anders is
geloopen. Voorts klinkt, in deze eeuwen door zoo talloozen aangeheven, de klacht
over de grove onkunde der notarissen. Hij houdt zijn col-
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lega's die ‘niet minder betonen dan lust te hebben, om wezendlijke en noodzakelijke
Rechtsgeleerdheit, betreklijk tot hun Ampt, te verstaan, even of 't grote Schande,
ja! eene onteerende misdaad was, zich daar toe te verledigen’ Cato's woorden voor:
Dat een leven zonder Geleerdheid een Beeld des Doods gelijk is.
Om een voorbeeld te geven van de geïrriteerdheid en de nijdigheid waarmee hij
eventueele critiek bij voorbaat afslaat, diene het volgende citaat. ‘Men werpe mij
niet tegen: Dat mijn arbeid 't uitgebreid is en korter kon gedaan worden. De zodanige
worden van mij beantwoord: Dat zij even als de Blinden ordelen over de Couleuren,
welke zij nooit gezien hebben. En daar door onwedersprekelijk betonen Vijanden
van d'Edele Studie te zijn, kinderlesjes beminnen, en Mannen Spijs komen te haten.
Boven en behalven dat wij voor zulke Schoolkinderen niet geschreven en gearbeid
hebben, enz. enz.’.
Op de Voorreden volgt een Eeredicht, slecht van rythme, arm in uitdrukkingswijze
en gebrekkig van rijm.
Het werk is verdeeld over twee deelen, waarvan het eerste 32, het tweede 50
capita inhoudt. Het eerste caput handelt over het notarisambt. Zooals in alles, is
Lybreghts ook in dit onderdeel de uitvoerigste onder de auteurs van notarisboeken.
40 Pagina's zijn voor de behandeling van deze stof ingeruimd. In het tweede deel
van dit werk zal ik hierop dan ook vaak teruggrijpen.
De tegen de 900 bladzijden loopende burgerlijkrechtelijke verhandeling is even
nauwkeurig als uitvoerig. Lybreghts is van een pijnlijke nauwgezetheid. Zooals hij
in zijn Voorreden meedeelt, heeft hij voor dezen druk nog weer eens alle plaatsen
naar welke hij verwijst gecontroleerd, de interpunctie is hij opnieuw nagegaan. Een
breed opgezet werk, waarin wij geen baanbrekende of verrassende gedachten
vinden, maar dat een uitstekenden kijk geeft op de praktijk van het
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rechtsleven van die dagen. Het type van de theoretische handleiding die geschreven
is door een practicus.
Modellen komen er niet in voor. Daarvoor heeft hij zijn Redenerende Practycq
geschreven. Wel lascht de schrijver bij herhaling modellen voor perioden uit akten
in om te onderrichten hoe men een bepaalde clausule zijns inziens het best kan
formuleeren. Menigmaal vinden wij melding gemaakt van in andere gewesten van
het Hollandsche recht afwijkende bepalingen, zelfs komen ter sprake regelingen,
gegeven voor de Oost-Indische compagnie en bepalingen geldend in Suriname en
Curaçao. Wij vinden er veel plakkaten, resolutiën, reglementen e.d. in opgenomen.
Ook een aantal casus met het quaeritur en de beantwoording.
Aan het einde van het tweede deel is een dertigtal bijlagen opgenomen, bestaande
uit wettelijke regelingen, rechterlijke uitspraken en praktijkgevallen, die de auteur
te uitvoerig oordeelde dan dat hij ze in den tekst wilde opnemen. Als notaris in den
Haag ruimde hij hier relatief veel plaats in aan de Haagsche coutumen.
Lybreghts geeft op zijn beurt een van alle anderen afwijkende volgorde in de
behandeling der onderwerpen. Wie zich de moeite getroost de inhoudsopgave van
dit werk naast die van Schoolhouders werk te leggen, ziet onmiddellijk hoe ver zij
uit een loopen. Zoowel de een als de ander waren nauwkeurige menschen, die
zeker maar niet al naar het hun inviel - zooals van Aller en Kos dat hadden gedaan
- hun stof uitschreven. Beiden hebben zich ongetwijfeld afgevraagd welk systeem
zij aan hun indeeling ten grondslag moesten leggen. Tot kristallisatie is dit niet
gekomen voor de codificatie den weg hierin zou wijzen.
Hoe belangrijk het werk van Lybreghts voor zijn tijd is geweest, blijkt ten duidelijkste
uit een in 1808 verschenen uitgave. In dat jaar verschijnt een publicatie onder den
titel ‘Commentaria's op het Redenerend Vertoog, over het Notarisambt, door Arend
Lybreghts. Be-
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vattende vermeerderingen en verbeteringen op het gemelde werk, getrokken uit
wetten, decreeten, besluiten enz., door de geconstitueerde magten, van tijd tot tijd
gearresteerd. Met een alphabetisch register op het klein Zegel. Volgens de
Ordonnantie op den 28 November 1805, bij Hun Hoogmogenden, gearresteerd’.
Het werk is verschenen te Amsterdam en Rotterdam, bij G. Roos en J. Hendriksen.
De schrijver dezer Commentaria's maakt zich niet bekend. Het boek is uitgekomen
o

in 4 en telt 172 pagina's. Hiervan zijn de laatste dertig gewijd aan het Alphabetisch
register op het klein Zegel van 1805. In de eerste 140 bladzijden vinden wij, met
verwijzing naar de plaatsen in Lybreghts, toevoegingen aan diens Vertoog naar
aanleiding van nieuwe wetgeving en nieuwe rechterlijke uitspraken; en een enkele
maal treffen wij er een correctie in aan.
De laatste druk van het Vertoog dateerde van 1780. Dit was dus reeds een kleine
vijftig jaar na den eersten druk (1734). Uit de uitgave van de Commentaria's blijkt,
dat men in 1808, als Nederland reeds een Koninkrijk is onder Lodewijk Napoleon,
nog steeds gebruik maakt van Lybreghts Vertoog. Er was sinds 1734 niets meer
geschreven dat van een zoo goed gehalte was. De eenige onder hen, die na hem
kwamen, die van eenige beteekenis was, was Kersteman. Maar ook diens werk kon
bij lange na geen vervanging voor Lybreghts werk zijn. Intusschen was onze
staatsregeling geheel vernieuwd en een stroom van nieuwe wetten had zich over
ons uitgestort. Niemand schreef in die jaren een nieuwe handleiding. Kerstemans
Praeceptor, verschenen in 1790, dus voor onze omwenteling, was de laatste
geweest. Toen nam iemand het meer dan 70 jarige Vertoog van Lybreghts ter hand
en werkte dit bij. Wel een bewijs van het gezag dat dit boek gedurende vele tientallen
jaren genoot.
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Hoofdstuk XIII
Styl der Notarissen,
Zijnde een Verzameling van Actens,
Contracten en instrumenten.
Dagelijks dienende tot de
Notariale Practyk,
Zoo als die bij de respective Hoven van Justitie, of
andere Recht-Banken, en in de gewonelijke
Onderhandelinge gebruikelijk zijn.
Mitsgaders, verscheidene Singuliere of ongemeene
Actens en wel Geclausuleerde Testamenten;
Voorts eenige Formulieren van Instrumenten,
die op een Oostindisch Schip gemeenlijk worden
gepasseert, bij den Onder-koopman, Boekhouder,
Seur of Assistent.
Ende laatstelijk noch
Een korte Examen der Notarissen,
Strekkende tot Supplement van die geene, welke tot dus
verre over de Notariale Praktijk geschreven hebben,
Bij een verzamelt door
Jacob de Coeur,
Notaris en Translateur in 's Gravenhage.
In 's Gravenhage, gedrukt en te bekomen
Bij Cornelis van Zanten,
Ord. Stads en Kleinzegel Drukker 1740.
De Coeur, die als notaris te den Haag resideerde van 1708-1761, heeft met zijn
werk anderen geen genoegen en zichzelf waarschijnlijk veel verdrietigheden bezorgd.
Zijn boek, dat in zooverre eenig in zijn soort is, dat het modellen van akten achter
elkaar afdrukt zonder één woord van commentaar daaraan toe te voegen, had geen
bestaansreden naast van Leeuwen, die nog
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steeds herdrukt werd (tot 1773 toe), naast het verantwoorde werk van Schoolhouder
en de werken van le grand as Arent Lybreghts, die zijn publicaties in 1734 was
begonnen. Lybreghts heeft, zooals wij hieronder nader zullen zien, de Coeur hevig
aangevallen, en dat niet ten onrechte. Het werk haalde dan ook niet meer dan twee
drukken, 1740 en 1744.
Het boek opent met een titelprent (die een brutale nabootsing is van de Titelprent
in Lybreghts Vertoog, zie p. 114) en een vers, dat een uitleg van deze prent geeft.
Het boek is opgedragen aan Zijne Doorluchtige Hoogheid William Karel Hendrik
Friso, den Oranjetelg, die kort daarop tot stadhouder benoemd zou worden en dien
wij kennen onder den naam van Prins Willem IV. De auteur betoont zich hier een
vurig aanhanger van Oranje. De bijna veertig bladzijden tellende toespraak beschimpt
hen, die ooit een woord van critiek op een van de Prinsen van Oranje hebben geuit,
verwijst naar de werken van buitenlandsche schrijvers, die den lof der Oranjes
hebben verkondigd, prijst hemelhoog de deugden der stadhouders, wischt allen
blaam van hen en toont aan, dat het niet Maurits is geweest, die Oldenbarneveldt
heeft doen vallen en dat Jan Willem Friso in den slag bij Malplaquet geen fouten
heeft begaan. In smakeloos bijzantinisme schiet hij zijn doel voorbij en bereikt in
zekeren zin het tegendeel van wat hij tracht aan te toonen. Wat zich uit de lezing
van deze opdracht het sterkst naar voren dringt, is de impressie, dat in deze tijden
de critiek op de Oranjes fel geweest moet zijn. Lybreghts zegt hiervan in zijn
Voorreden tot de Redenerende Practycq: ‘De Schrijver vervolgt zijnen zucht tot het
Huis van Nassau-Oranje, en gaat daar op eene reeks van afgehandelde zaken te
voorschijn halen, en oude wonden weder openkrabbelen’.
Zoo onhandig serviel als hij tegenover den Prins van Oranje zich gedraagt, zoo
onhandig verwaand gedraagt
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hij zich tegenover anderen. Verwaand is reeds wat op de titelpagina geschreven
staat: ‘Strekkende tot Supplement van die geene, welke tot dus verre over de
Notariale Practijk geschreeven hebben’. Een dergelijke opmerking getuigt, in het
bijzonder tegenover een van Wassenaer en een van Leeuwen, van weinig begrip
voor verhoudingen.
In zijn korte ‘Voorreden’ maakt hij er op attent, dat zijn boek belangrijk is voor de
praktijk, aangezien van Leeuwen slechts een 40 tal modellen geeft, terwijl
‘Wassenaer en anderen, zijn van den ouden slender, meerendeels strijdende, met
de hedendaagsche keurigen stijl, die kort, klaar en zakelijk moet zijn’. Men bedenke
hierbij, dat van Wassenaers boek in 1729 zijn zesden druk had beleefd en dus zijn
bruikbaarheid had bewezen. In 1746 zou er nog een druk volgen. Boerbergh had
weinig modellen gegeven, van Aller geen; maar Kos had wel modellen gegeven
(ook hiervan was in 1729 een herdruk verschenen) en dezen negeert hij, evenals
hij het uitstekende werk van Schoolhouder met zijn vele modellen zwijgend
voorbijgaat. En dan volgt in zijn Voorreden de zin, die misschien de meest tactlooze
van zijn leven is geweest. Lybreghts had in 1734 den eersten druk van zijn Vertoog
het licht doen zien, een breed opgezet werk; in 1742 zou de eerste druk van zijn
Practijk volgen (zie p. 127 e.v.). De verschijning van de Coeurs werk ligt tusschen
die twee jaren in. En nu schrijft de Coeur: ‘Arent Lybreghts Redeneerend Vertoog,
is ook niet anders dan een Theorëtisch vertoog afgezondert van de Praktijk, behalve
dat zijne besnoeide vraagen te langdradig worden beantwoord, het geene de
Discipelen meer afwend als aanlokt tot leerzaamheit; daarom heb ik hier bijgevoegt
mijne korte examen der Notarissen’. Die opmerking zou de lichtgeraakte Lybreghts
hem inpeperen!
o

Dan volgen de 336 bladzijden (het boek is in 8 uitgegeven) modellen van
notarieele akten. De schrijver
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merkt in de Voorreden op: ‘ik hebbe het voorsz. werk slegts, Prothocolsgewijs, ter
Drukpers gegeven, doch alle de verscheidene soorte van Instrumenten zijn in ordre
gesteld op het Bladwijzer of Register’. Wij zijn er dus reeds op voorbereid, dat in de
opeenvolging der modellen niet veel systeem zal schuilen. Inderdaad is het alsof
er een stofdoek is uitgeslagen, ook daarvan komen de pluizen zoo maar luk raak
neer. Als wij in den klapper het woord testament opzoeken, zien wij, dat het eerste
model voor een testament staat op p. 17, het laatste op p. 304; dit wil zeggen: wij
vinden testamentsmodellen door het heele boek heen. Met andere onderwerpen is
het hetzelfde.
Niet één opmerking onderbreekt de eindelooze reeks modellen, elke beschouwing
ontbreekt ten eenen male. Zelfs over den notaris, over het notariaat of over de kunst
van het akten maken in het algemeen vinden wij met geen woord gesproken.
Van p. 305 tot 344 (de pagineering is hier fout; na p. 336 begint het weer bij p.
305) zijn de modellen van scheepsakten afgedrukt, zooals aan boord gemaakte
testamenten. Misschien is dit voor den historicus van ons zeewezen en van het
oude recht in het algemeen een aardige verzameling. Ik weet niet of in eenig ander
werk dergelijke akten zijn samengebracht. Er staat ook een monsterrol in afgedrukt
en een inventaris van de zaken van een overleden kwartiermeester, aan boord
gevonden. Voor de geschiedenis van het notariaat heeft dit uiteraard geen belang.
Op p. 345 vangt het ‘Korte Examen’ aan. Het beslaat 25 pagina's. Wat had het
voor zin deze vragen- en antwoordenlijst op te stellen en te publiceeren nadat
Schoolhouder hetzelfde een twintigtal jaren te voren zooveel uitvoeriger - en beter
- had gedaan en nadat ook van Aller en Kos (in den tweeden en derden druk) daarin
reeds waren voorgegaan? Lybreghts zal er ons op attent maken (zie p. 140), dat
dit korte examen een
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brutaal plagiaat uit van Aller is. Het biedt veel minder dan de genegeerde
Schoolhouder en zeker niet meer dan van Aller en Kos.
Het boek sluit met een zakenregister.
De tweede druk gaf aanleiding tot een schandaaltje. Op de titelpagina staat:
‘Dezen nieuwen Druk merkelyk verbetert en met eenige nieuwe Actens vermeerdert,
door den Heer en Mr. W. van Eversdijk’. Deze van Eversdijk had echter niets anders
gedaan dan de proeven gecorrigeerd en het boek van spelfouten gezuiverd.
Waarschijnlijk beangst, dat hij aangezien zou worden voor den schrijver van de
Voorrede tot dezen druk, die een inferieuren aanval op Lybreghts inhoudt - welke
Voorrede niet onderteekend is - liet van Eversdijk in de Haagsche Courant de
mededeeling plaatsen, dat de titelpagina onwaarheid bevatte. Hij wendde zich tot
Lybreghts en toonde dezen aan, dat zijn (van Eversdyks) naam op de proef en de
revisie van de titelpagina niet was voorgekomen en daarop, buiten zijn medeweten,
pas op het allerlaatste oogenblik was geplaatst. Het is duidelijk dat de Coeur, wel
wetende dat zijn Voorrede over de schreef ging, een medeschuldige heeft willen
hebben. Of hij op de annonce van van Eversdijk heeft gereageerd, is onbekend.
Aan dezen tweeden druk zijn eenige modellen toegevoegd. Bovendien heeft de
Coeur hierin enkele theoretische beschouwingen ten beste gegeven over transporten,
procuraties en testamenten. Lybreghts zou niet nalaten er op te wijzen, dat deze
uiteenzettingen ontleend waren aan zijn Redenerend Vertoog (zie p. 145).
De Coeur heeft na dezen tweeden druk niets meer van zich laten hooren. Dit was
wel het verstandigste wat hij kon doen.
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Hoofdstuk XIV
Verhandeling
van het
Notaris-ampt,
of
Korte Inhoud
van al het zaaklijke dat tot de wetenschap
van het Notariaat vereischt wordt;
Benevens een kort en bondig
Examen,
zeer dienstig voor alle de geenen die zich
op het Notaris-ampt toeleggen.
In vraag en antwoorden opgesteld
Door
P.F. Rechtsgeleerde.
derde druk
te Amsteldam,
Bij P.G. en N. Geysbeek, Boekverkoopers.
1804.
De eerste druk dateert van 1740. Van wanneer de tweede druk is, heb ik niet kunnen
achterhalen. Ik put uit het eenige exemplaar dat ik in handen heb weten te krijgen,
een derden druk, uit den aanvang van de 19de eeuw. Blijkens de opmerkingen, die
Lybreghts over den eersten druk van dit werkje maakt (zie p. 131), is de derde druk
gelijkluidend aan den eersten.
Het titelblad belooft veel. En de aanhef van de Voorrede spant onze verwachtingen
nog hooger. ‘Ziehier, waarde Lezer! een kort en bondig tractaat, waarin gij in een
kort bestek dat geen zult vinden, het welk tot eene grondige kennis van het notariaat
vereischt wordt, en waarmede zich een ieder binnen een korten tijd tot
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het Ampt van Notaris bekwaam kan maken. Waarbij gevoegd is een kort Examen,
niet alleen ten hoogsten dienstig voor die geenen die het voorschreven Ampt ten
eenige tijde trachten te oefenen, maar zelfs voor ieder' ingezeten, die met grond,
door behulp van dit tractaat, van allerhande Acten zal kunnen oordeelen, en dezelven
zonder schroom, indien het vereischt wordt, verbeteren.’
De inhoud beantwoordt allerminst aan deze schoone voorspiegelingen. De tekst
o

beslaat 51 pagina's van dit in 8 uitgegeven boekje. Daarvan zijn de eerste 31
pagina's gewijd aan een ‘verhandeling van het notarisampt’. Wij vinden hier uiteraard zeer beknopt - wat een notaris is, wat hij te doen heeft, waaraan hij denken
moet. Het zit, zooals Lybreghts aantoont, vol fouten en is opgestopt met een
goedkoope schijngeleerdheid van Latijnsche termen en rechtsspreuken.
Dan volgen er twee bladzijden onder den titel ‘Kort begrip van het geen, ingevolge
van het voorheen gedoceerde, in het examen der notarissen aan hen kan worden
voorgesteld’. Het is een lijstje van 24 vragen. Ik neem er eenige uit over:
19 Wanneer is een handeling of contract frauduleux?
20 Wanneer is een acte simulaat?
21 Wat is het verbod dat een contract niet usurair mag zijn?
22 Welke handelingen zijn naar rechten verboden?
Op de 24ste vraag volgt de verzekering: ‘Als een notaris deze 24 vragen kan
beantwoorden, kan hij zijn promotie bekomen’.
Het slot van het boekje is een Kort examen der notarissen, beslaande 18
bladzijden. Als wij het naast het examen uit van Aller leggen, zien wij, dat het bijna
letterlijk is overgenomen. In dit Kort examen lezen wij als eerste vraag: Wat is een
notaris en waarin bestaat zijn Ampt? En het antwoord luidt: Een openbaar
Beamptschrijver, in dier voege als hiervooren in de inleiding tot
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een openbaare Beamptschrijver breeder staat geëxpresseerd. Bij van Aller luidt het
antwoord: Een openbaar Beamptschrijver, in sulker voegen als hiervoren in de
Inleydinge tot een openbaren Beamptschrijver breeder staat geexpresseert. Men
ziet, het plagiaat is niet gecamoufleerd!
De letterdiefstal in dit boekje is groot en slordigbrutaal. Een paar maal vinden wij
verwezen naar ‘hetgeen reeds te voren in deze inleiding is behandeld’, terwijl het
onderwerp daar voor het eerst ter sprake komt. Ook op die plaatsen hebben wij te
doen met letterlijk plagiaat uit van Allers Inleydinge.
Dit prul geeft een totaal verkeerden kijk op wat voor het notarieel examen en het
notariaat in dien tijd vereischt werd. Lybreghts heeft er de pen tegen opgenomen.
Deze heftige man, ook hier niet van eenige querulantie vrij te pleiten, wijdt aan de
bestrijding van dit lorrige boekje bijna evenveel vellen druks, als het geheele boekje
beslaat. Hij toont aan, dat het waarschijnlijk een oud dictaatje is, of een oude
verzameling van aanteekeningen, vol innerlijke tegenspraak, die door P.F. op
onverantwoordelijke wijze, als ware het zijn eigen werk, gepubliceerd is.
Verschuilt zich achter de initialen ‘P.F.’ notaris Mr. P. Forcade, te Vianen
resideerende van 1738-1742? Het jaartal klopt, de eerste druk is verschenen te
Utrecht, hetgeen ook klopt, want wie in Vianen schreef, zal wel naar een drukker in
Utrecht zijn gegaan. Maar dit is slechts een vermoeden.
Wij kunnen ons over dit alles niet meer zoo boos maken als Lybreghts dat deed.
Meer zal ik er niet over zeggen, want slechts terwille der volledigheid maak ik van
dit onbeduidende tractaatje gewag. Schrijver noch drukker hebben zich van Lybreghts
aanval iets aangetrokken. Want in den derden druk vinden wij woordelijk dezelfde
plagiaten. Men heeft zelfs niet gepoogd den schijn te vermijden.
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Hoofdstuk XV
Redenerende
Practycq
over 't oeffenen van 't
Notaris Ampt.
Vervattende eene menigte van verscheide Ontwerpen, ofte korte en
allezints beknopte Formulieren van uitgevoerde notariale Actens, met
eenige Allerbijzondere en nodige Aanmerkingen; mitsgaders
Allerwetenswaardige
kundigheden
Dienende tot Luister en Sieraad van de
Notariale Practycq.
Zijnde een vervolg op 't Redenerend
Vertoog over 't
Notaris Ampt.
Wijders, ter toetze werde gebraght,
Den Styl der Notarissen, zijnde eene verzameling
der Actens, enz.
Eerste Deel
Door
Arent Lybreghts,
Notaris in 's Gravenhage.
T' Amsterdam,
Bij d'Erven van J. Ratelband, en Comp.
Op de hoek van de Kalverstraat, aan den Dam.
MDCCXLII
In zijn Voorreden tot dit werk, dat te samen met het Redenerend Vertoog zijn
hoofdwerk vormt, deelt de auteur mede, dat hij nimmer tot het schrijven van een
werk als dit zou zijn gekomen, ware het niet geweest, dat hij had opgemerkt, dat er
boeken werden gepubli-
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ceerd, die gevaarlijk waren voor het algemeen welzijn. ‘Hadde ik niet gezien dat
men onze notariale konst, door Beuzel-Schriften en onder Aanzienelijke Titels quaam
't ondermijnen; 't geen door geoeffende, maar door ongeoeffende of jonge Notarissen
zo niet 't onderscheiden was’. En dan brandt hij los tegen den Stijl der notarissen
van de Coeur. Drie redenen hebben hem aangezet tot deze publicatie. Ten eerste
omdat de titel van de Coeurs werk, sprekende van ‘zo als die bij de respective Hoven
van Justitie, of andere Rechtbanken, en in de gewoonlijke Onderhandelinge
gebruikelijk zijn’ niet alleen onwaarheid bevat, maar bovendien ‘ten alleruiterste aan
die Illustere Hoven en andere Rechtbanken Beledigend zij’, Ten tweede omdat door
de Coeurs werk de schijn wordt gewekt, als zouden alle Hollandsche notarissen
weetnieten zijn. En de derde reden is, dat jonge notarissen, afgaande op een zoo
verheven titel, wel eens verstrikt en misleid zouden kunnen worden om dezen
‘Dwaalster’ te volgen en misslagen op misslagen in 't uitoefenen van hun ambt te
begaan. ‘Om welke redenen’ zoo vervolgt Lybreghts, ‘mij genoodzaakt vond, zijne
Verzameling der Actens, bijna stuk voor stuk, en zo ver 't mij doenlijk was, zonder
eenige kleinigheden over te slaan, om daar door dezelve met stilzwijgen niet 't
approberen’. Bijna de geheele 30 bladzijden tellende Voorreden wordt door een
fulminatie tegen de Coeur ingenomen.
Nu, de belofte de Coeur's werk ‘zonder eenige kleinigheden over te slaan’ aan
zijn critiek te onderwerpen, heeft Lybreghts gehouden!
o

De tekst van het in 8 uitgegeven werk beslaat ongeveer 550 pagina's. De schrijver
geeft telkens eerst een door hem opgesteld model, met hier en daar een enkele
opmerking ter opheldering. Van theoretische beschouwingen kon hij zich vrij houden,
aangezien hij deze had gegeven in zijn Redenerend Vertoog. De beide werken te
samen vormen één geheel, zooals wij in de oudere,
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en veel beknoptere, notarisboeken soms een eerste deel vinden gewijd aan de
theorie en een tweede deel aan de praktijk, dit is aan de aktenmodellen. Na zijn
eigen model neemt de schrijver het op hetzelfde chapiter betrekking hebbende
model van de Coeur onder het mes. Hij citeert de stukken daaruit, die voor zijn
critiek in aanmerking komen en plaatst deze critiek tusschen vierkante haken achter
elke periode.
Niets, niets, niets blijft er van de Coeurs werk over. Na twintig bladzijden voelen
wij al, dat de Coeur is afgemaakt, dood geslagen, na nogmaals twintig bladzijden
weten wij dit nog beter. Maar onze Arent Lybreghts laat niet af. Met nimmer
verflauwenden ijver en speurzin blijft hij doorhakken en doorhakken. Wij vragen ons
af: wat een razernij moet dezen man bezield hebben, hoe diep moet bij hem de
gedachte er zijn ingeschoten toen hij de Coeurs denigreerende opmerking aan zijn
adres in diens voorrede las: dat zal ik je betaald zetten. Het werk van Lybreghts
staat zoo onvergelijkelijk veel hooger, is zooveel omvangrijker dan dat van den
‘Stijl-schrijver’, dat het de impressie wekt van een reus die met een groote knots
een dwerg neerslaat en maar blijft houwen en slaan, ook als het slachtoffer al lang
roerloos ter neer ligt gestrekt. Hij kraakt hem op wetenschappelijke wijze; hij verwijt
hem hier en daar voorbeelden te geven die den toets van de moraal niet kunnen
doorstaan; en hij bedelft hem onder hatelijkheden en sarcasmen. Soms klinkt er de
toon uit op van een demagoog, die zijn publiek tot getuige roept en schimpt en
insinueert om een goedkoop succes te behalen. Als wij de lectuur beginnen, is het
soms wel grappig. Maar al dra vermoeit zij. Er is onder deze eindelooze stroom van
critiek ook veel flauw gevit. En als tegen een ieder die te veel wil bewijzen en
daardoor zijn doel voorbijschiet, begint men na korter of langer tijd tegen hem te
revolteeren en komt in de stemming van: nu, zóó erg zal het nu ook wel niet zijn.
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Waarom besteedt de auteur zooveel energie aan het afmaken van een iemand, die
niet in zijn schaduw kan staan? Lybreghts is woedend op de Coeur, steeds door
woedend. Dit heeft met de wetenschap niets meer te maken, het is een complex.
En zoo keert het wapen dat hij hanteert zich tegen hem zelf. Wij lezen eens een
half uurtje in deze fulmineerende philippica, niet om er om te lachen hoe dom de
Coeur was, maar om ons er mee te amuseeren, dat Lybreghts zóó woedend kon
zijn. De woede stond de wetenschap in den weg. Want Lybreghts put zich in dit
werk zoozeer uit in vitterij en haarkloverij tegen zijn collega, dat het boek in geenen
deele op het peil van het Redenerend Vertoog staat. Hij is hier, zooals de
Rechtsgeleerde in zijn Aanmerkingen (zie p. 146) schrijft, niet meer dezelfde man
als in het Redenerend Vertoog. In zijn zucht iederen regel schrifts van de Coeur als
fout of belachelijk voor te stellen, gaat Lybreghts vaak de perken te buiten en maakt
opmerkingen, die wetenschappelijk niet verantwoord zijn.
De Coeur zou eenmaal antwoorden, in zijn tweeden druk in 1744. Hoe had iemand
van zoo een boek een tweeden druk kunnen verwachten, roept de verbolgen
Lybreghts in een van zijn volgende drukken uit. De Redenerende Practycq beleefde
vier drukken, 1742, 1759, 1769, 1783. In al deze drukken en ook in de herdrukken
van het Redenerend Vertoog is steeds sprake van de kwestie de Coeur. Lybreghts
is van dat kapittel niet meer afgekomen. De beide heeren zullen elkaar nog al eens
zijn tegengekomen, want zij waren tegelijkertijd notaris in den Haag.
Het boek bestaat uit twee deelen. Op ieder van de beide deelen volgen drie
klappers. Eén op de modellen, één op de uit de Coeur aangehaalde passages en
één op de zaken.
Het einde van het tweede deel wordt gevormd door twee losse opstellen. In het
eene sabelt de auteur het
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‘korte examen’ van de Coeur uit elkaar; het andere is een vernietigend oordeel over
het inderdaad prullige tractaatje van den rechtsgeleerde, die schuilgaat achter de
initialen P.F. (zie p. 124). Beiden beschuldigt hij van plagiaat, beiden hebben zij n.l.
geput uit van Allers ‘Korter Examen’; bovendien heeft de Coeur voor zijn ‘Kort
examen’ geput uit Lybreghts Redenerend Vertoog.
Aan het werk gaat een opdracht vooraf en een eeredicht van denzelfden
onbekwamen poëet, die een vers voor het Vertoog had geknutseld.
‘Vond ik mij eens belust, het bondig redeneren
Op een vrij hoge trap,
Te prijzen, toen gij veel kundigheit kwam leren
Van ons Notarisschap;
Thans prijze ik uwe vlijt, die ons, bevatte zaken
Leert brengen tot de daadt:
Op dat elk, nader tot het eynde mag geraken,
Waarna hij Leersaam staat.

De tweede druk, verschenen in 1759, heeft Lybreghts niet meer mogen zien. Zijn
executeurs hebben de uitgave verzorgd, die door hem nog in gereedheid was
gebracht. De executeurs, twee Haagsche collega's van den schrijver, deelen ons
in de ‘Opdracht aan de respective Heren Notarissen en andere liefhebbers van de
notariale practycq’ mede, hoe Lybreghts tot het laatste toe, ondanks zijn sloopende
ziekte en wel wetende dat zijn einde nabij was, ontembaar verder werkte.
De indeeling van den tweeden druk - en van de volgende drukken - is eenigszins
gewijzigd. De registers zijn nu niet meer gesplitst, na ieder deel, maar wij vinden de
drie registers voor het geheele werk achter het tweede deel. De tekst is niet
onbelangrijk uitgebreid. Lybreghts heeft een aantal modellen toege-
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voegd en zijn aanvallen op de Coeur hier en daar wat gewijzigd - allerminst verzacht.
In deze volgende drukken vinden wij ook de beide losse opstellen, zijn
aanmerkingen over het Korte Examen van de Coeur en zijn critiek op de
Verhandeling van P.F. Het tweetal aanhangsels is echter met nog drie vermeerderd.
De Coeur had in 1744 in zijn tweeden druk antwoord gegeven op Lybreghts aanval
van 1742. Hierop dient de auteur van repliek in een ‘Aanhangsel ter Verdediginge
van den Autheur, en Aanmerkingen tegen Jacob de Coeur, Notaris’. In het volgende
hoofdstuk kom ik hier nader op terug.
Lybreghts had in 1745 gepubliceerd een ‘Alphabetisch register van het kleyn
Zegel, met Notariale en andere Aanmerkingen’. Dit stuk is achter in de latere drukken
van de Redenerende Practycq opgenomen, benevens ‘Een Lyst en de Prijzen der
Zegels’.
De tweede druk is een bijna 700 bladzijden tellend quarto deel. De derde druk is
hieraan gelijkluidend.
De schrijver heeft nog een werk voor het Notariaat op zijn naam staan. In 1759 dus na zijn dood - is een boekje uitgekomen, getiteld ‘Burgerlijk rechtsgeleerd,
notariaal en koopmanshandboek’. Dit in quarto uitgegeven ongeveer 250 bladzijden
tekst bevattende werk beleefde vijf drukken. Er was groote vraag naar, hetgeen
blijkt uit de eerste drie drukken gedateerd 1759, 1760 en 1761. Op de titelpagina
lezen wij, dat het voor een klein gedeelte is opgesteld door Arent Lybreghts ‘in leven
beroemt notaris te 's Hage’ en daarna uitgebreid en onder het opzicht van een
voornaam rechtsgeleerde vermeerderd, verbeterd en verrijkt met een menigte citaten
en aanteekeningen van de beroemdste rechtsgeleerden.
Het voorbericht houdt in, dat Lybreghts een dictaat had ten gerieve van zijn
onderwijs, waarvan hij slechts door zijn meestgeachte leerlingen een afschrift liet
nemen. Na zijn dood hebben zijn leerlingen dit dictaat
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uitgebreid en met medewerking van den anonymen voornamen rechtsgeleerde in
druk doen verschijnen.
Van de 6 hoofdstukken, over welke de inhoud is verdeeld, zijn er 2 aan het
notariaat gewijd. De andere bevatten procesrecht, wenken en raadgevingen voor
executeurs, administrateurs, curatoren en voogden, zaken van koophandel en een
aantal losse onderwerpen, w.o. de leen-, erfpacht-, tiend-, cyns- en dijkrechten. Het
is niet enkel geschreven voor advocaten, procureurs, solliciteurs, schouten en
secretarissen ten platten lande en practiseerende boekhouders - zoo deelt de
titelpagina ons mede - maar ook voor voogden, executeurs, administrateurs, voor
hen, die zich in den koophandel zoeken te oefenen en tenslotte voor ieder burger
van Nederlands Gemeenebest. Dit alles maakt het reeds duidelijk, dat wij hier met
een populair werkje te doen hebben en dit verklaart den grooten aftrek dien het
vond. Critiek leveren is hier een gewaagde bezigheid, want de samenstellers merken
op, dat de vraag of het doel van hun werk bereikt is, wordt overgelaten aan
‘regtgeaarde kundigen, (want vit-kundige zyn al lang veracht)’. Ook in dit werk is
aan het einde een lijst opgenomen, waarin men kan vinden welke rechten de
ordonnantie op het klein zegel heft. Het boek sluit met een zakenregister.
Als ik me verstout toch critiek uit te spreken, is het deze, dat, vergeleken bij de
beide hoofdwerken van Lybreghts, het boekje zoo onwetenschappelijk en vlak is,
dat ik veronderstel, dat Lybreghts hier part noch deel aan heeft gehad en dat zijn
naam hier is misbruikt. Anderen zijn mij in deze critiek op het werkje voorgegaan.
In het voorbericht tot van der Lindens Regtsgeleerd, practicaal, en
Koopmanshandboek, uitgekomen in 1806, wordt over dit boekje gezegd ‘zoo
lofwaardig als het oogmerk van den Schrijver was, zoo ellendig de uitvoering van
zijn werk was uitgevallen: de definitiën of bepaalingen der zaken, waren meestal
zeer onnaauwkeurig; op veele plaatsen ontmoette men duis-
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terheden, en zelfs hier en daar onverstaanbare omschrijvingen; in zeer veele opzigten
was het onvolledig, en in anderen wederom met overtolligheden vervuld; de
aanhalingen der bewijzen waren verre van in orde te zijn’. Van der Linden verwijst
daar naar een gelijkluidende critiek in de Nederlandsche Lettercourant van E. de
Luzac, deel IV p. 324 e.v.
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Hoofdstuk XVI Arent Lybreghts en de polemiek
Het is niet onaardig kennis te nemen van de wijze waarop onze geleerde voorvaderen
polemiseerden. Moge de mensch in den loop der eeuwen weinig veranderen, zijn
uitingswijze is wèl aan verandering onderhevig. En het is de uitingswijze, die de
kleur van de samenleving bepaalt. Van de middeleeuwen tot nu toe is de uiterlijke
gedraging steeds beheerschter geworden, steeds kleurloozer wordt de samenleving
naarmate zij ‘beschaafder’ wordt, steeds rimpeloozer het oppervlak. De goede
omgangsvormen hebben hun hooge waarde. Wie deze veronachtzaamt, ondervindt
terecht veroordeeling en achteruitzetting. Dit neemt niet weg, dat wij door onze
meerdere uiterlijke beheersching, door onze grootere ingetogenheid, ook waarden
hebben ingeboet. De moderne mensch uit zich minder; wat karakteristiek in hem
is, verhult hij angstvallig. Daarmee is veel kleur verloren gegaan. Wij behoeven niet
eens terug te gaan tot het bonte, felle leven van de middeleeuwen, toen de mensch
zijn innerlijke bewogenheid onbeschroomd tot uiting bracht. Ook het leven van onze
voorvaderen uit den tijd der republiek kende een pathetiek die den omgang
bewogener maakte, kende een vrijmoedigheid, die het karakteristieke in den mensch
naar buiten deed treden. Hoe dichter wij onzen tijd naderen, hoe meer de
expansiviteit plaats maakt voor weloverwogen geslotenheid en beheerschtheid. Wie
vandaag nog iets van het warme bloed wil zien, moet zich onder het volk begeven;
dan kan hij hier en daar, zelden, iets ontdekken dat hem genoegen doet. Niet te
veel illusies! Want
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mooie Karel uit de Jordaan bestaat niet en heeft nooit bestaan; hij is een litteraire
leugen, pasklaar gemaakt voor die lezers in een clubfauteuil, die als zij tien jaar in
Amsterdam wonen nog niet weten waar de Jordaan ligt. Maar er is daar althans
meer karakteristieks te vinden dan onder ons intellectueelen; wij allen zijn nette
heeren, over de gansche wereld dezelfden, afgeslepen en gewoonlijk tamelijk
wellevend.
Daarom willen we eens zien hoe notaris Arent Lybreghts en zijn tijdgenooten
spontaan te keer konden gaan, hoe pathetisch en onvertogen zij op elkaar inhieuwen,
hoe zij het heele klavier wisten te bespelen, dat wij alleen nog van het
Plantage-Theater kennen, het heele klavier van ziedende verontwaardiging, geraakte
zielenadel, superieure minachting, betoon van quasideemoedigheid en
onbewust-schijnheilige nederigheid.
Alles heeft zijn voor en zijn tegen. Ik houd hier geen pleidooi tegen ons
in-de-plooi-zijn. Ook de kleurloosheid heeft haar voordeelen.
Ik recapituleer: De cause célèbre: in 1734 schrijft Lybreghts zijn Redenerend
Vertoog; in 1740 verschijnt de Coeurs werk, waarin Lybreghts een veeg krijgt. In
1742 komt Lybreghts Redenerende Practycq uit. De Voorreden is één groote aanval
op de Coeur; de inhoud van het werk is voor een belangrijk deel gewijd aan het
afbreken van de Coeurs modellen. Achterin staat een afzonderlijk opstel, waarin
het ‘Korte Examen’ van de Coeur onderhanden wordt genomen en waarin Lybreghts
zijn ambtgenoot van plagiaat beschuldigt. Een ander opstel is gericht tegen P.F.
Rechtsgeleerde, die in 1740 zijn Verhandeling had geschreven.
P.F. laat Lybreghts zonder antwoord. Maar de Coeur laat het niet op zich zitten
en komt in zijn druk van 1744 in het geweer. Hierop vult Lybreghts zijn volgende
drukken van de Redenerende Practycq aan met een opstel ter weerlegging van de
Coeurs repliek. Tevens vinden wij in de na 1736 verschenen drukken van het
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Redenerend Vertoog in de inleiding van de kwestie uitvoerig melding gemaakt.
In 1751 gaf een anonymus te Middelburg een ‘Kort examen der Notarissen’ uit.
Dit hield een aanval in op Lybreghts Redenerend Vertoog. Deze greep de pen en
gaf vier maanden later een ‘Verdediging’ in het licht. Helaas heb ik noch het werkje
van den anonymus, ‘den Zeeu’ zooals Lybreghts hem noemt, noch de Verdediging
in handen kunnen krijgen.
In 1778 verschijnt te Amsterdam bij van Esveldt en Holtrop een lijvig werk, 796
bladzijden quarto dicht bedrukt, getiteld ‘Aanmerkingen over het Redenerend Vertoog
over het Notaris-ampt; van Arent Lybreghts, in leven notaris in 's Gravenhage, door
een Rechtsgeleerden’.
Maken wij thans kennis met Lybreghts sappige taal, die in een polemiek tusschen
intellectueelen van heden ondenkbaar is. Wij moeten daarbij in aanmerking nemen,
dat Lybreghts een man van een cholerisch temperament was en dus niet zonder
querulantie; hij schrijft ergens in een voorwoord over zijn aanhoudende zware
lichamelijke kwalen; hier ligt ongetwijfeld ook een sleutel tot zijn geprikkeldheid; hij
gevoelt zich miskend, hij meent steeds tegenspoed en tegenwerking te ondervinden;
hij verzet zeer veel werk, is pijnlijk nauwkeurig, ja, van een typisch cholerische
assaillante nauwkeurigheid, kan geen aanmerkingen velen, is ongenadig in het
terugslaan, is een irriteerende vitter, een man, die het zich zelf en anderen moeilijk
maakt.
In de Voorreden voor de Redenerende Practycq schrijft Lybreghts over de Coeurs
werk o.m.:
‘Wat het licht en 't gemak aangaat om onheilen en Processen voor te komen, en
of 'er verscheide Ontwerpen zijn, die de proef in 't recht konnen uitstaan, staat den
Lezer, wil hij 't simpel zeggen van den Schrijver niet geloven, te bezien en nader 't
onderzoeken. Mijn oordeel (onder correctie) is, dat 'er meer dan
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ruim drie parten duisterheit en ongemak in te vinden zijn: Dat 'er vele onheilen en
Processen, in hem na te volgen staan te verwachten; Dat 'er zeer weinige gevonden
werden die de proef in rechte hebben konnen uitstaan. Ik zeg dat niet gratis; de
Lezer kan myn arbeid nazien en oordeelen wie van ons beide Doel getroffen heeft.
Hoedanig 't Werk van den Styl-Schrijver geschikt is, zegt hij aldus: Ik heb het
voorschreve Werk slechts (ja: Slecht genoeg!) Prothocols gewijs ter Drukpers
aangegeven. Dat is even als een Rapsodium of mengelmoes, onder malkanderen
vermengt, waarom hij ook verdiend d'Eerste genoemd te werden die zulks uitgedacht
heeft.
De verhevene Titel, en zijn eigen Lof in d'Opdracht, was bij hem niet genoeg om
zijne Verzameling eenige Achting en Aanzien toe te brengen, oude Schrijvers, wiens
Beenderen ten Grave rusten, en zich niet verantwoorden konnen, moesten door
hem, daarom, in hunne nagelaten Schriften een streek van ter zijde krijgen of
veroordeelt werden. Wanneer veroordeelen genoeg is, dan heeft den keurigen
Styl-Schrijver het tusschen ons openstaande proces gewonnen, cum expensis:
Maar zo 't op een proberen aankomt, dan zal hij zo naakt staan als een Platonischen
Haan’.
Zoo gaat het bladzijden lang door. Dan komt de verrassende opmerking: ‘Mijne
Penne word ten dien einde tegen hem niet gebruikt; want dat zoude zo veel wezen,
of ik moejelyk was en van des Styl-Schrijvers goedkeuring hadde willen afhangen,
of tegen eene Schim in 't Strijdperk treden.’ En dan gaat het nog een paar bladzijden
door.
Op p. 75 neemt Lybreghts een akte van schuldbekentenis uit de Coeur onder het
mes. Ik neem dit als voorbeeld. Er zijn vijftig andere gelijkwaardige voorbeelden te
vinden. Hij citeert den tekst van de Coeurs model en voegt tusschen vierkante haken
zijn opmerkingen in.
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‘en dewijle den voorsz. tyd is komen t 'elaberen en zo langen tijd is verstreken [is
dat geen keurigen styl Lezer?] Zo verklaarde den Comparant bij dezen. [en niet by
anders] de voorsz. somme, enz. enz.
[Zie daar Lezer, een allerwoekerachtigst instrument, waar in men de verlopene
Interesten, die vrij hoog moeten geweest zijn, om dat men dezelve onder tittels
verborgen laat, tot de Hoofdzom brengt, en zo Interest van Interest neemt. Evenwel
derft men dit, als een Exempel ter navolging, onder 't Oog van een ieder, tegen 't
Godelyke en Civile Recht, her voort brengen. ....Gail, sprekende van zo een Notaris
die woekerachtige Instrumenten maakt, schrijft daar van aldus: En den Notaris
dewelke dusdanig Instrument maakt committeert Meinedigheit, en werdt derhalve
door Infamie gebrandmerkt en vervalt van zijn Officie. ....Dit afgehandelt hebbende,
gaan we over tot de Notoire Valsiteit die 'er in die Acte zelfs is. ....Nadien dezen
Allerhelschten Woeker de Grootste en invretenste kanker is, welke in eene
Gereguleerde Maatschappij Familien op Familien, zo in Personen van Rang, de
Burgerstaat als anderen, welke door tegenspoed en wederwaardigheden aan 't
zakken zijnde, 't allerzwaarste komt te drukken; zo dat ze eindelijk 't Hoofd moeten
onderhalen, gelukkig zo ze niet tot buitensporigheden door mistroostigheit vervallen,
als men wel eens gezien heeft, en laatstelijk den Woekeraar, die niet als de dorre
afgeknaagde Beenderen overgelaten heeft, met den Buit, als een Rover, zien
doorslippen, hebben we geoordeelt dit Schand-dier dus te bestempelen, als we
gedaan hebben.’
Het zijn slechts een paar alinea's uit de 8 bladzijden lange critiek op dit eene
model. Hoe anders luidt het als iemand van ons een afkeurend oordeel over een
model van Schermer uitspreekt! Men ziet, dat de critiek niet altijd op een hoog peil
staat. Getuige daarvan flauwiteiten als: ‘by dezen [en niet by anders]’.
De weinig te waardeeren schrijver van den Styl der
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notarissen had in zijn Voorreden de opmerking gemaakt, dat er nog geen werk was
geschreven met modellen, waar de praktijk iets aan had. ‘Van Leeuwen geeft maer
omtrent 40 Notariaale Formulieren aan de hand. Wassenaar en anderen, zijn van
den Ouden slender, meerendeels strijdende, met de hedendaagsche keurigen styl,
die kort, klaar en zakelijk moet zijn’. Lybreghts houdt niet op sarcastisch te vragen:
is dit keurigen styl, is dit klaar en zakelijk?
Achter in de Redenerende Practycq staat het opstel over het slot van de Coeurs
werk, het Korte Examen. ‘De Schrijver geeft dezelve op als zyn eigen - en niet als
een anders Werk; zo zegt hy in zyne Voor-reden: Daarom heb ik hier bygevoegt
myne Korte Examen der Notarissen. Evenwel hebben we op dat Declaratoir niet
zeil konnen gaan, maar doorzocht wat 'er van de waarheit was’. En dan vertelt
Lybreghts, dat hij ontdekt heeft, dat het Korte Examen voor belangrijke stukken
ontleend is aan van Allers Korter Examen. In enkele bladzijden levert hij het
overtuigend bewijs van de Coeurs letterdiefstal. ‘'t Schijnt dat den Schryver beducht
is geweest dat het Verraad ontdekt zoude worden en daarom, boven die
Veranderingen, eene andere Schikking, zonder verband genomen heeft; ten einde
zo ligtelyk niet achterhaalt te werden, gelijk ik my verbeel hem evenwel gedaan te
hebben’. Lybreghts toont aan, naar ik reeds heb opgemerkt, dat de Coeur voor het
opstellen van zijn vragenlijst ook uit het Redenerend Vertoog heeft geput en neemt
voorts het Korte examen, voor zoover het van de Coeur zelf is, onder het mes; dan
blijkt: wat er goed van is, is gestolen, wat van hem zelf is, is onzin.
Eveneens ‘achterhaalt’ heeft Lybreghts den P.F. Rechtsgeleerde (zie p. 124). Op
p. 209 opent hij den aanval met deze woorden: ‘Ik heb dikwijls in beraad gestaan,
of myn tyd zoude employeeren, om iets tegen het zelve Tractaat in 't Licht te geven’.
Maar hij heeft
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dit na rijpelijk overleg dan toch maar gedaan en vernietigt P.F. in een dertig bladzijden
lang opstel. Ook hier was onze waakzame auteur bevreesd, dat zwijgen goedkeuring
zou schijnen in te houden - de eeuwenoude verontschuldiging van den geboren
polemist. ‘Dat het zelve in een andere form gegoten, of een oud Manuscript zonder
oordeel in 't Licht gegeven is, en daarom door jonge Notarissen met voorzichtigheit
diend gelezen te worden (vervolgens dit ook mijne principale rede geweest is, om
mijne penne, zo wel tegen deze, als met stilzwijgen 't zelve niet 't approberen, zynde
kort na den Styl der Notarissen, door Jacob de Coeur, in 't Licht gekomen, als tegen
den zelven te gebruiken) zal consteren, om dat zyn kort en bondig Tractaat, waar
door een ieder zich binnen een korten tijd tot het Ampt van Notaris bequaam kan
maken (woorden uit de titelpagina van P.F.'s werkje, Sch.), boven de plichten pag.
2, 3, 9 enz. in 't algemeen gesteld, vervat:
1. Zaken, die tegen 't aangenomen Recht strijden.
2. Dat het Geleerde verscheide Contradictien, enz. bevat.
3. Dat P.F. in verscheide opzichten den leerling in 't Hemd laat staan’.
Lybreghts licht de juistheid van zijn drie opmerkingen uitvoerig toe.
Ook P.F. had achter in zijn werk een ‘Kort en bondig Examen’ opgenomen. Hier
is de letterdiefstal uit van Aller nog veel brutaler. Lybreghts luidt zijn aanval als volgt
in:
‘Overslaande de laatstgemelde ongezoute en dwaze gedachten van dien Schryver,
als niet waardig zynde dezelve te beantwoorden; nadien zo een Monnik zo een kap
behoefde, zullen we alleen spreken over 't Examen zelf. ....Het tweede was, dat alle
d'Antwoorden, buiten eenige weinige verandering, met die van Aller over een
quamen. Zo dat ik daar uit provisioneel besloot, dat deze P.F. onvoorzichtiger hadde
gehandelt, dan Jacob de Coeur gedaan hadde. Maar 't zelve al nader, exami-
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nerende, wierd ontwaar, dat die Schryver op den heldere middag, zich achter eenige
Biezen hadde verschuildt, om niet ontdekt te worden, dat hy die zelve Examen van
Aller voor de Zynen quam uit te geven’.
Lybreghts vergelijkt dan de plaatsen uit van Aller en uit P.F., om zijn betoog als
volgt te besluiten:
‘Zo dat uit dit alles volkomen blykt, dat P.F. of wie hy ook wezen mag, een
verhanzelt Oud voor Nieu de Werelt heeft opgedist, en dat met een voorbedachtzame
raad en overleg, om in 't Duister met eens anders Veren te willen Pronken, en
d'aanzienlijke Naam van een Rechtsgeleerde schandelyk te misbruiken’.
De Coeur antwoordt, zooals ik reeds heb medegedeeld, Lybreghts in zijn tweeden
druk, dateerende 1744. De Coeur verdedigt zich in de Voorrede door mee te deelen,
dat de aktenmodellen, die hij gepubliceerd heeft, niet van hem zijn, maar van
collega's. Hij beticht Lybreghts van letterdiefstal, schrijft, dat het een ieder bekend
is, dat deze niet de auteur van het Redenerend Vertoog, noch van de Redenerende
Practyk is: ‘dat gy geen Auteur van het werk zyt, of ook niet wezen kunt, 't en ware
u de Latiniteit in de Rechtsgeleerdheid met een Klisteer Spuit was geintroduceerd
geworden: Een ieder weet, hoe lange gy, een zeker oud Advocaat tot uwe devotie
hebt gehad, en hoe gy u van dien hebt kunnen bedienen tot directie van het voorsz,
werk’. Hij brengt Lybreghts nederige afkomst in het spel: ‘omdat gemelte myne
Confrere in zyne jeugd, en weinig tyds voor dat hy met de pen begon te schermen,
altoos met haamers en spykers hadt gelaboreerd’. Lybreghts' spot over het misbruik,
dat de Coeur van synoniemen maakt, kaatst deze terug door de stijl van Lybreghts:
gereformeerd, mager en teringachtig te noemen. Het verweerschrift is in zijn
verdediging onhandig, in zijn aanval grof, ‘als U, die anders niets doet als uit de
Boeken te trekken, te haalen, te plunderen, te stelen en te rooven’ zoo heet het. En
op een andere plaats:

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

143
‘Wel, Man, is dat die moeyelyke arbeid, daar gy zoo op gezweet hebt? Neemt
Morilles, rygt ze aan een draatje, hangt ze te drogen, en verkoopt ze aan den Drogist,
dat zal byna al zoo moeyelyke voor U vallen als uwe aaneengeschakelde passagien
of Doctrine van Rechten. Ik meen dat een Boekverkoper wel zoo veel moeite heeft,
om een Cathalogus te formeren, als gy en uwe Compagnons gehad hebben, om
die. Vertoogen in de waereld te brengen’. Dergelijke vriendelijkheden stroomt het
twintig pagina's lang.
Zijn antwoord op dit onbehoorlijke en hansworsterig betoog had Lybreghts in 1747
reeds klaar liggen. Hij wilde de publicatie daarvan nochtans uitstellen tot de tweede
druk van zijn Redenerende Practycq zou verschijnen. In 1751 echter verscheen het
Korte examen der notarissen, volgens zeker handschrift, te Middelburg bij A.L.
Callenfels. De schrijver maakt zich niet bekend. Lybreghts noemt hem den
Zeeuwschen rechtsgeleerde, den Z.R. Deze Z.R. nu moet in zijn publicatie de Coeur
zijn bijgevallen en een aanval op Lybreghts hebben gedaan. Laatstgenoemde
meende zijn antwoord aan de Coeur thans niet langer in petto te moeten houden,
maar plaatste dit in zijn eerstvolgenden druk, dit was de derde druk van het
Redenerend Vertoog, die verscheen in 1751. Daarna heeft hij dit opstel opgenomen
in de verschillende drukken van de Redenerende Practycq. De Z.R. kreeg antwoord
in een afzonderlijk geschrift, eveneens van 1751.
In het Redenerend Vertoog (4de druk) memoreert Lybreghts deze affaires.
‘Niet tegenstaande myne voorgaande moeilyken, doch teffens vermakelyken
Arbeid, hadde over den Tweden Druk van dit myn Redenerend Vertoog moeten
ondergaan de quelling van twee speciale Berispers en Bedillers. ....d'Eerste hebben
wy, bij onze Voorreden van en in onze Redenerende Practycq over 't Notaris Ampt,
in den jare 1742 gedrukt, ontdekt en weder-
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sproken, zonder dat den zelven iets anders gedaan heeft, dan na verloop van twee
jaren, my t'overladen met onwaarheden en vuile Lastertalen, gelyk in myne
Verdediging, in 't laatst van den jaare 1751, by een Aanhangsel, voor de Werelt
opengelegt hebbe. Den zelven heeft daar op tot heden toe geen letter geantwoord;
mitsdien die zake voor afgedaan houden mag’.
En dan volgt een kostelijke bladzijde, geschreven door den zoon van een natie
van zeevaarders.
‘De twede Aanvaller was een Zeeu, te Middelburg woonachtig, onder den Titel:
Kort Examen der Notarissen enz., gedrukt te Middelburg, by A.L. Callenfels, 1751;
welke onder den Eernaam of Qualiteit van een Rechtsgeleerden, en als een Driedeks
Oorlogschip myn geringe Fluit, en noch minder, aan Boord quam klampen, zonder
zyne Vlagge op te steken, of zynen Naam te derven noemen: Strijdende tegen alle
Zee-gebruiken, ten ware naam en daad verdiene, welke den zulken toebehore. ......
Hij, zo laatdunkend, hooggevoelend, als assurant, poogde myn Redenerend Vertoog
eensklaps te vernielen, en in den grond te boren. Weshalven, onder myne Beletzels,
genoodzaakt wierd my te defenderen, de penne aanstonds op te vatten en binnen
vier maanden myne voornoemde Verdediging in 't Licht gaf. Door welke hy zodanig
getroffen wierd, dat hy niet alleen my Zee liet behouden, schandelyk op de vlugt
teeg, maar tot heden toe niet weder heeft derven te voorschijn komen. Waarom
deze al mede met schande geweken zynde, ook voor afgewezen houde’.
Een practizyn uit Middelburg schreef, naar Lybreghts mededeelt, aan den auteur
van het Redenerend Vertoog een opgetogen brief over de wijze, waarop de Z.R.
was afgemaakt. ‘Als dat d'Elsten uwer Verdediging de Blaas van Hoogmoed van
onzen kreupelen Catheciseer Meester, zodanig hebben doorstoken, dat al de Wind
derzelve met d'achting voor zyne Lessen is vervlogen. Zulks U ed. felicitere met
d'Overwinninge’.
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In de Redenerende Practycq lezen wij van den tweeden druk af, een derde
aanhangsel, een verdediging tegen de Coeurs antwoord op Lybreghts aanval in het
eerste aanhangsel. De Coeur had het bont gemaakt. Lybreghts wordt op zooveel
laster plotseling waardig en geresigneerd. ‘waar op was gebeurd, dat dien Schyver,
in een zogenaamde Tweeden Druk, zeggende merkelyk verbeterd, waar van straks
nader, my aanviel, met schandelijke Onwaarheden en Snode Betichtingen, die hy
altoos in gebreken zal blyven te konnen bewijzen.... Ik zal al 't verdere niet
rescontreeren, maar 't Liever vergeven, als geschiedt is, en daarom 't aan de
vergetenheit opofferen: Nadien 't beter is, Onschuldig te Lyden, dan met Wrake en
wederom kaatzing van gelyke Materie 't zelve te beantwoorden’. Dit nam niet weg,
dat Lybreghts twintig bladzijden lang de Coeur nogmaals over de knie neemt en
aantoont, dat de theoretische beschouwingen, die deze in zijn tweeden druk aan
de modellen had toegevoegd, voor een deel aan het Redenerend Vertoog zijn
ontleend. Hij eindigt met een opmerking aan het adres van notarissen, die de Coeur
waren bijgevallen. ‘Want my te storen aan verscheide onverstandige en plompe
Weetnieten van Notarissen, die veel praats en gesnor over Jacob zyn Kunst en
schandelijke Penne gehadt ende getoond hebben, zoude voor my al te lafhartig zyn
derwyze tegen hen te willen handelen; alzo dezelve myn tyd, veel min myn
Schryfwyze, niet waardig zijn’.
Lybreghts trad als volledig overwinnaar uit den strijd. Dit kwam hem toe. De Coeurs
werk kan in geen enkel opzicht bij dat van Lybreghts in de schaduw staan. De Coeur
beleefde geen derden druk; Lybreghts drukken volgden elkander op.
Twintig jaar na Lybreghts dood verschijnt het op p. 114 vermelde werk onder den
titel ‘Aanmerkingen over het Redenerend Vertoog over het Notaris-ampt van Arent
Lybreghts; door een Rechtsgeleerden’. Achter het pseu-
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doniem verschuilt zich waarschijnlijk L.W. Kramp, die notaris was te Amsterdam
van 1743-1777. Het is dezelfde, die het Aanhangsel op Kerstemans Hollandsch
Rechtsgeleerd Woordenboek schreef. Het is een doorwrocht werk. De schrijver laat
aan Lybreghts in zijn voorrede alle lof. Hij merkt op, dat de meeste dwalingen van
Lybreghts voortkomen uit zijn niet-onderscheiden van het Romeinsche Recht en
het eigen recht. ‘Doch zijne mistastingen zyn voor geene ketteryen te houden, daar
hy meerendeels gezond en rein is, in de Leer der Rechtsgeleerdheid. Het meeste,
dat wy in hem te berispen vinden, is zyn beknibbelen van den Notariaalen Styl en
slender, daar hij uit partydigheid tegen du Coeur, die niets loflyks bezat, somtyds
zig zelv' vergeeten, en buitenspoorige critiques, waarvoor aankoomlingen
gewaarschuwd moeten worden, gemaakt heeft’.
Zestig aanmerkingen maakt de Rechtsgeleerde in zijn 800 bladzijden. Sommige
dezer aanmerkingen beslaan slechts enkele regels. Andere beslaan tientallen
bladzijden, het zijn uitvoerige opstellen over civielrechtelijke vragen. Slechts een
enkele maal herinnert hij ons aan Lybreghts' eigen vorm van critiek op de Coeur,
dan wordt ook deze schrijver plotseling iemand die druk doet om niets. Maar in het
algemeen is hier een man aan het woord van grooter geleerdheid en bezonkenheid
dan Lybreghts was. Het werk is eer een verzameling opstellen naar aanleiding van
Lybreghts' uitlatingen dan een critiek op Lybreghts. De beide werken te samen
geven een uitstekend beeld van den stand der rechtswetenschap en van de
rechtspraktijk van dien tijd.
Hoe zou Lybreghts hierop gereageerd hebben, ware hij nog in leven geweest?
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Hoofdstuk XVII
Konst
der
Notarien
Volgens de
Practycq
In de Provincie van
Frieslandt.
Waar in onder anderen te vinden zyn
Alle meest nodige Formulieren, als wegens
het maken van Testamenten, Koop- en
Huur-contracten, Transactien, en andere
Instrumenten en Acten van wat aardt of natuur
die mogen zyn.
Ten uitersten dienstig
niet alleen voor advocaten, notarien en
procureurs, maar ook voor elk en
een yegelyk die eenige behandeling
van zaken hebben.
Door N.N.
Te Leeuwarden.
Gedrukt bij Abraham Ferwerda,
1753
o

Een werkje in 8 uitgegeven, beslaande ruim 400 pagina's druks, dat twee drukken
beleefde, de eerste in 1753, de tweede in 1761.
Het is jammer, dat dit boekje, een van de zeer weinige die niet voor het
Hollandsche notariaat zijn geschreven, zoo weinig eigen karakter draagt. Het is vlak
van inhoud en biedt ons, die naar het markante van het boek zoeken en in het
bijzonder hongerig zijn
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naar notarieele wetenswaardigheden, weinig stof tot opmerkingen.
De wijze, waarop het werkje tot stand kwam, is daar misschien de oorzaak van.
De drukker Ferwerda deelt in zijn korte Voorreden aan den Lezer mede, dat hij
dezen tekst in handen heeft gekregen, hem door rechtsgeleerden heeft laten keuren
en hem, nadat zij hun instemming met het geschrevene te kennen hadden gegeven,
in het licht geeft. Den drukker past het niet eigen gedachten weer te geven. De
voorrede is dan ook een weinig zeggend kort opstel, waarin een aanbeveling voor
het werk te lezen staat. De zakenman is hier aan het woord, die er de aandacht op
vestigt, dat ‘een gemeen Persoon, die dit Werkje heeft, en zig met oordeel van het
zelve bedient, in staat is, zig in alle voorkomende gelegentheden, zoo wegens het
maken van Testamenten, Koopen, Huur-contracten, Transactien als andere
Instrumenten en Acten, van wat aard of natuur die ook zijn; te konnen redden’.
Het geheel bestaat uit vier boeken, waarvan de eerste twee de theoretische
inleiding bevatten, te samen beslaande ongeveer 180 pagina's, de laatste twee de
modellen bevatten. Het tweede is gewijd aan de theorie van het erfrecht, het vierde
aan de modellen, die op het erfrecht betrekking hebben.
Het eerste boek vangt aan met twee bladzijden over den notaris en drie bladzijden
over instrumenten in het algemeen. Ook wat dit betreft, vinden wij hier dus weinig
van onze gading.
In Friesland was het Romeinsche Recht officieel ingevoerd. De eerste twee boeken
doorbladerende vinden wij daar dan ook een beknopte handleiding voor het
Romeinsche Recht. Het vangt aan met een hoofdstuk De peculio filii familias, met
de onderscheiding in peculium profectitum, adventitum, castrense en quasi castrense
en wat daar meer aan vast zit, om te vervolgen met een hoofdstuk gewijd aan het
mutuum, het
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Senatus consultum macedonianum, enz. enz. Een hoofdstuk over dolus en culpa
springt uit den toon van de notarisboeken; deze geven immers in hun theoretische
beschouwingen een grondslag voor het model, maar begeven zich slechts zelden
in de algemeene leerstukken.
Op p. 183, waar het derde boek begint, gaan enkele verstandige opmerkingen
aan de modellen vooraf. De samensteller is zich van het gevaar der modellen bewust
geweest en geeft een waarschuwing: ‘en dat niet om dat een yder verpligt zal wezen,
deze styl en ordre na te volgen, en te houden, maar ten einde een leerling eenigszins
van verre zal kunnen zien, op wat voet deze Instrumenten worden ingestelt.... zynde
anderzins de styl en ordre van Schryven, en de materie der Instrumenten, meerder
verscheiden, als met blote Formulieren kan worden geleert’.
In deze 96 modellen, waarvan er 13 de kunst van het testamenten maken
betreffen, is nergens sprake van een notaris. Zij zijn alle zoo opgesteld, dat zij als
onderhandsche akten kunnen dienst doen. Met een kleine variatie kan de notaris
de akte in den notarieelen vorm gieten. Is het boekje dan wel voor notarissen
geschreven? Zeker niet in het bijzonder. Op het titelblad staat de notaris niet eens
het eerst genoemd; hij verschijnt als tweede, na den advocaat, in een opsomming,
die door zijn laatste woorden een ieder omvat. Het boekje is dan ook inderdaad
voor een ieder, die akten moet ontwerpen; daartoe behoort de notaris. De titel luidt
wel: Konst der Notarien. Maar dit is eer symbolisch bedoeld - de notaris is door alle
eeuwen heen de aktenmaker bij uitstek - dan dat het wil aanduiden, dat hier een
handleiding speciaal voor notarissen wordt gegeven.
Koopmans (Het Notariaat in Friesland voor 1811, Leeuwarden, A. Meyer, 1883)
oppert de veronderstelling, dat de auteur is notaris Petrus Wierdsma. Hij laat na
hier eenig argument voor te geven.
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Hoofdstuk XVIII
Nieuwe
Oeffenschoole
des
Notarissen,
of de notariale practycq in
hare grondregelen, en beoeffening
gemakkelijk
gemaakt.
Door
Mr. F.L. Kersteman,
derde uitgave
te Amsterdam, bij
J.B. Elwe
MDCCXCI.
Franciscus Lievens Kersteman is de laatste in de rij der auteurs van notarisboeken,
die wij de revue laten passeeren. Over den persoon van dezen merkwaardigen man
een enkel woord.
Kersteman was van beroep advocaat. Bekwaam, handig jurist als hij was, verwierf
hij in korten tijd een zekere vermaardheid; zijn bijstand riep men in van uit alle deelen
der vereenigde provincien. Helaas ontbrak er nog al iets aan de moraal van den
gezochten rechtsgeleerde, kieskeurig in de middelen was hij niet. Zooals het
gewoonlijk met dergelijke figuren gaat, verspeelde hij spoedig zijn naam. Hij kwam
in financiëele moeilijkheden, hielp mee aan een schaking, kwam tot wisselruiterij
en sleet tenslotte meer dan tien jaren van zijn leven in de gevangenis.
Het nageslacht richt voor de Cagliostro's en de
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Trebitsch Lincolns geen standbeelden op. En dat waarschijnlijk terecht. Maar zoowel
nageslacht als tijdgenoot koestert vaak een geheime vereering voor deze menschen,
die, zich plaatsend buiten de wereld van de goeden en de rustigen, alle wetten
schenden, die bouwen tegen de orde in, die verkiezen een leven van zwalken en
van zingen boven de zekerheid der dingen. Zoo is ook op Kersteman meer licht
gevallen dan op menig ander jurist van gelijke wetenschappelijke begaafdheid, maar
van minder remlooze, tegen de bocht ingaande levensmoed.
Wij leeren Kersteman kennen uit zijn eigen mémoires en uit het boek van Dr.
D.J.H. ter Horst ‘Franciscus Lievens Kersteman, het leven van een 18e eeuwschen
avonturier’. En wij leeren hem daaruit kennen als een goedhartige, lichtzinnige man,
zonder moraal, die te onbezonnen was om zich de portée van zijn daden te
realiseeren. Een oplichter; niet een oplichter uit overtuiging, maar eer uit
kwajongensachtigheid. Men krijgt den indruk, dat het in zijn leven ook anders had
gekund. Als ik hem onzen Cagliostro noem, moet men goed begrijpen, dat hij van
Cagliostro een kleine, verburgerlijkte uitgave was. Van het mefistofelische,
fascineerende van een Cagliostro had Kersteman niets. De eerste had tot zijn
arbeidsterrein de elegantste en aanzienlijkste hoven van Europa, hij bezwendelde
met overtuiging de prinsen en prinsessen van koninklijken bloede. Kersteman had
tot arbeidsveld de Hollandsche kermissen, hij bezwendelde, nu eens uit boertigheid
en dan weer uit geldnood, het domme kleine volk. Zijn grootste streek is geweest
het uitgeven van voorspellingen op naam van den fameuzen ziener Ludeman. In
tijden van maatschappelijke wanorde zoeken velen hun heil bij handlijnkundigen en
bij koffiedik en bedorven eieren. Men kan niet meer door de nevelen van de toekomst
heen zien en neemt daarom zijn toevlucht tot duizenden jaren oude,

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

152
onsterfelijke toovenarij. Dat zien wij de laatste jaren om ons heen gebeuren, dat
zag men ook in de laatste helft van de 18de eeuw gebeuren, toen het een ieder wel
duidelijk werd, dat de bestaande samenleving haar catastrophe tegemoet snelde,
zonder dat er iemand was, die haar vermocht te redden. Hiervan heeft Kersteman
gebruik gemaakt door het schrijven van voorspellingen op naam van een bekend
waarzegger. En waarschijnlijk heeft de goedlachsche man zich in intiemen kring
danig geamuseerd over de domheid van het volk. Dit maakt hem tevens sympathieker
dan Cagliostro. Want ik kan mij niet indenken, dat deze eenmaal in zijn leven gul
heeft gelachen.
Kersteman schreef, schreef, schreef zijn heele leven door, in en buiten de
gevangenis - hij werd in de gevangenis goed behandeld omdat iedereen hem graag
mocht - schreef fantasieën, dwaze vertelsels en novellen, boertigheden, pikante
geschiedenissen, kluchten, volksboekjes, biografieën, mémoires, astrologische
werken. Hij vertaalde. En hij schreef een tamelijk indrukwekkende reeks juridische
werken.
Hij was een bekwaam jurist en hij was handig. Zijn gemakkelijk schrijven en zijn
eigenschap -de zaken niet zwaar op te nemen, brachten hem tot een zekere
populariseering van de wetenschap, zoodat zijn rechtskundige boeken in de handen
van velen kwamen. Maar dit wil niet zeggen, dat niet ook de juristen zijn oeuvre
raadpleegden. Zijn bekendste juridische werken zijn de Academie der Jonge
Practizijns en het Hollandsch rechtsgeleert Woordenboek.
Twee werken voor het notariaat heeft Kersteman geschreven. Het eerste dateert
van 1766 en beleefde twee herdrukken, een in 1783 en een in 1791, die onderling
geheel gelijkluidend zijn. Het draagt, naar den titel van Schoolhouders werk, den
naam Nieuwe Oeffenschoole.
In de inleiding op p. 2 lezen wij: ‘Ondertusschen hebben wij gemeent niet
onnoodzakelijk te zijn, om het
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Oeffenschool der Notarissen zodanig als het door de voormelde Jacob Schoolhouder
opgesteld is, bij wijze van een tweede deel te vervolgen, en daar inne over de
gewigtigste Requisiten van 't Notarisschap zulke verdere uitbreidingen,
ophelderingen, en volleedige Demonstratie aan de hand te geven, bekwaam om
de Notariale Practycq in zijne grondregelen en oeffening gemakkelijker te maken’.
Het is mij niet duidelijk waarom de auteur zijn werk als een tweede deel op
Schoolhouder heeft beschouwd. Misschien is dit slechts een bedenksel, dat enkel
ten doel had een aanvaardbare verontschuldiging te geven voor de imitatie van den
titel van Schoolhouders werk. En de reden tot die imitatie is duidelijk: Schoolhouders
werk was bekend als goed en degelijk, het was in veler handen; een titel, die zooveel
gelijkenis opleverde met dien van een werk van gezag, kon alleen maar aan den
verkoop ten goede komen. Wellicht is het eveneens aan het verlangen den schijn
op te wekken, dat het werk een voortzetting van Schoolhouders werk is, toe te
schrijven, dat op de titelpagina van den tweeden druk (en waarschijnlijk geldt
hetzelfde voor den eersten druk; van dezen heb ik echter geen exemplaar kunnen
bemachtigen) de naam van den auteur niet voorkomt.
Kersteman schrijft hiermee een boek voor studenten, maar tevens een boek, waar
de man van de praktijk zijn voordeel mee kan doen. Want hij gaat tamelijk diep op
zijn onderwerpen in, dieper dan Schoolhouder, maar minder uitvoerig dan Lybreghts.
Hij betrekt echter een veel geringer aantal onderwerpen binnen den kring van zijn
beschouwing dan Schoolhouder had gedaan. Hij behandelt slechts de insinuatie,
procuratie, maatschap, schuldbekentenis, compromis, dading, attestaties,
trouwbeloften, huwelijksvoorwaarden, transporten, koop en huur, testamenten,
schenkingen, beraad en verwerping. Ieder caput behandelt de schrijver in drie
onderdeelen. Eerst past hij de bekende vraag- en ant-
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woordvorm toe; het tweede deel noemt hij ‘Explicatie’; daarin geeft hij een
theoretische uiteenzetting, die de gegeven antwoorden uit het eerste deel schraagt;
het derde gedeelte is het model of de modellen.
Hoewel geen specialist in het notariaat, heeft de auteur zich toch ook van de
typisch notarieele gebieden - erfrecht en huwelijksgoederenrecht - volledig op de
hoogte gesteld, want, evenals in alle notarisboeken, is een groot deel aan de
behandeling van die onderwerpen ingeruimd.
Op groote originaliteit kan het werk niet bogen. Veel gedachten er uit komen
bekend voor aan hem, die de voorafgaande werken, in het bijzonder die van
Lybreghts, heeft gelezen.
In de modellen vinden wij een weerspiegeling van den geest van den schrijver,
die van de kleur van het leven hield. Hij noemt de comparanten niet A en B, maar
geeft hen veelal welluidende Fransche of Italiaansche namen. De geheele stijl heeft
trouwens iets baroks, gemaniereerds, vol Fransche termen, vlot en elegant.
Voorts is het, naast Lybreghts, het eenige notarisboek uit de door mij besproken
werken, waarin wij iets vinden over de geschiedenis van het notariaat en de sociale
functie van het ambt.
o

Het boek telt ruim 400 pagina's 8 en sluit met een korte inhoudsopgave. Opdracht,
eeredicht, inleiding, dat alles, dat aan vele andere oude boeken een eigen tint
verleent, ontbreekt hier.
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Hoofdstuk XIX
Procureurs
Woordenboekje,
op 't Land en in de Steden
nevens eene
Proeve over den Stijl
om dien in der Burgeren Daaglijksche
Handelingen, voor een Notaris en
in de Vierschaar door Procureur,
eenvoudiger, gemaklijker, doorgaans
veel korter en voor
een Ieder verstaanbaar
te maken
Door
een' Practizijn in Westfriesland en
't Noorderkwartier.
Waar achter nog gevoegd zijn
eenige Korte Annotatien over
van Leeuwens
Rooms Hollands Regt.
te Amsteldam
bij Hendrik Gartman.
1777.
Deze practizijn in Westfriesland en 't Noorderkwartier was een psychopaat.
Daverender nonsens dan hier ligt opgestapeld kan men zich niet denken.
Ik beperk mijn beschouwing tot de laatste twintig pagina's, welke de Proeve over
den Stijl bevatten. Het is verdeeld in 12 capita en handelt over huwelijksvoorwaarden,
testamenten, requesten, enz. Om mijn lezers
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een indruk te geven, kan ik niet beter doen dan een paar stukken er uit citeeren.
Het slot van de akte van huwelijksvoorwaarden luidt aldus:
‘Maevius, meerderjarig, bruidegom, en Titia, mede meerderjarig, bruid, beide
woonende alhier, verklaarden dit, in tegenwoordigheid van enz, mijn klerken,
(schrijfknechts) als verzochte getuigen, voor mij Lucius, Notaris, (Burger
handelschrijver) toegelaten bij 't Hof, (dit moet bij de boeren niet overgeslagen
worden) gezeten aan de Beemster, den enz.
Titia brengt bij Maevius ten huwelijk:
Een boerenplaats enz.
Deze is door beide ondertekent, den enz. ('t zegel der boedelbeschrijving is drie
guldens).
Soortgelijke geschriften zijn meest onder kooplieden in gebruik’.
Des schrijvers beschouwing over het testament heeft dit wonderlijke einde:
‘De begeerte dat de uiterste wil zal stand grijpen als volkomen of onvolkomen,
zoo als ze bestaan mag, kan nuttig wezen als er makingen in zijn.
‘Zie daar een kazekien en wagt van zijd damast,
een kaper, gazen kap met welgenaaide kanten,
die lubben en die neeld; ja, 'k zie 't, 'k heb u verrast;
is mooier ooit gezien op de outers van de santen?
Marije is zoo niet opgeschikt!
Gij ziet geen lint, geen sak gestrikt:
het nette eenvoudige kan elk hier 't meest bekoren;
Zoo geeft men in dit land den ton: Ontvang dit kleed en 't beeld. Mag ik dees red'nen hooren?
heb dank; maar 'k bid de Goön als eer Pigmalion.

‘Dit rolt in 't voorbijgaan tot een voorbeeld eener gifte onder den levende, die meest
van los goed en mondeling
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geschiedt, terwijl de andere, die gelijkenis naar uiterste wil heeft, ook zelden
voorkomt’.
Het is wartaal. De zinnen loopen niet eens.
Naar oud gebruik - een gebruik dat ook Lybreghts toepaste en dat bij het onderwijs
in het recht nog niet geheel is uitgestorven - bezigt de schrijver Latijnsche namen,
Maevius, Cajus, Sempronius. Aangezien in een akte de woonplaats van den
comparant er bij moet, vinden wij gesproken van Laelius, wonende te Enkhuizen
en Candidus, wonende te Schermerhorn.
Curiositeitshalve neem ik nog het slot van het boekje over. De lezer kan dan
beoordeelen of ik met de bestempeling van den schrijver tot psychopaat een te
groot woord heb gebruikt.
‘Hiermede leg ik de pen neer. De burger, die dichter is, zal over mijne oplettenheid
voor 't nederduitsch bizonder in zijn schik wezen; daar en boven heb ik mij in de
hoofdafdeelingen naar 't gelieft twaalftal geschikt. Ik heb op mijne spelling veel aan
te merken; maar 't is mij de moeite niet waardig die te veranderen. Die deftige
rechtsgeleerde, die ik niet dan met eerbiedige beving noem, indien hij deze bladen
leest, zal zich gestreelt voelen door die welluidende namen, die deze proef misschien
het eenig, een waarlijk uitstekend, zoo noodig verciersel geven’.
Tot een herdruk is het bij mijn weten niet gekomen.
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Hoofdstuk XX
Praeceptor
der jonge
Notarissen
of,
de Wiskunst
der
Notariaale Practyk:
kortlijk bij vraagen en antwoorden,
midsgaders door instrumenten, daartoe
betrekkelijk, gedemonstreerd
en samengesteld,
door
Mr. Franciscus Lievens Kersteman,
Professor honorair en Doctor der beide rechten.
te Amsteldam, bij
J.B. Elwe.
MDCCXC.
De Kersteman van 1790 is een deerniswekkende, verouderende man, die uit
armoede soms in bedelaarshuizen zijn toevlucht moet zoeken. Maar zijn geestkracht
blijft ongebroken. Hij schrijft in deze jaren in razend tempo. Broodschrijverij; maar
- ik oordeel slechts over het juridische werk - de begaafdheid van den auteur houdt
het toch steeds op een zeker peil. En de pen blijft vlot en willig in de hand van dezen
veerkrachtigen man - die zich zelf zijn ellende te wijten heeft, maar den moed nooit
verliest - het werk ontaardt niet in een zichzelf herhalen.
Hij is in 1790, als zijn Praeceptor der jonge Notarissen verschijnt, 62 jaar (na 1792
verneemt men niets
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meer van hem); het is dan 25 jaar geleden dat hij de Nieuwe Oeffenschoole schreef.
Was er behoefte aan een werk als dit? Geenszins. De uitkomst bewijst dit; het werd
niet herdrukt. Als de bittere geldnood hem niet gedreven had, zou Kersteman dit
werk niet hebben geschreven.
Vergelijkend zijn beide notarisboeken zien wij, dat hij in den Praeceptor meer
onderwerpen behandelt dan in de Nieuwe Oeffenschoole, maar hij gaat er minder
diep op in. Het is oppervlakkiger, het is haastwerk. Toen de nood hem niet drong,
schreef hij beter. De aardigheid is er voor hem af, de fleur in het leven is voor hem
o

verstorven. Hij noemt nu zijn comparanten gewoon A en B. En met 250 pagina's 4
slaat hij zich er door heen.
Maar nergens is het tot een herhaling of een overschrijving van het oudere werk
gekomen. Uiteraard vinden wij er dezelfde juridische opvattingen in neergelegd als
in de Nieuwe Oeffenschoole, maar hij geeft overal andere casusposities, andere
modellen en een andere opzet van het betoog.
De auteur dient zijn boek met bescheidenheid aan. In de korte voorrede staat:
‘ondertusschen heeft men dit beknopt tractaatjen, gedeeltelijk getrokken uit de beste
schrijveren, gedeeltelijk opgehelderd met de benodigde Explicatiën en daartoe
behoorende opstellen van Instrumenten van eigen Inventie, alleenlijk willen doen
dienen, om een generaalen grondslag te leggen, tot de kennis der uitgestrekte
pligten van het Notarisamt’.
De branie is er uit. Kersteman is a wiser and a sadder man geworden. En hij zorgt
dan nu ook, behalve voor een inhoudsopgave, voor een voorrede en een bladwijzer
op de modellen. De opzet is in zooverre dezelfde gebleven als die van de Nieuwe
Oeffenschoole, dat ook hier ieder hoofdstuk in drie gedeelten is verdeeld: vraag en
antwoord, explicatie en modellen.
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Hoofdstuk XXI Samenvatting der besproken werken
Bij een samenvattende beschouwing over de notarisboeken, die in het voorgaande
hun bespreking hebben gevonden, moet ik de werkjes van den P.F. Rechtsgeleerde
en van den Noord-Hollandschen Practizyn wegens hun onbelangrijkheid buiten
aanmerking laten. Zij verstoren het beeld van het geheel. Bovendien komt bij een
samenvattende beschouwing Verwey niet ter sprake, aangezien hij geen notarisboek
in den eigenlijken zin des woord schreef, maar slechts een onderdeel van de stof
behandelde.
Van Thuys tot en met Kersteman hebben de notarisboeken één hoedanigheid
gemeen: zij behandelen het notariaat in engeren zin, dit wil zeggen dat zij een
omschrijving geven van het ambt van den notaris, en zij behandelen het burgerlijk
recht, voor zoover de notaris hiermee in aanraking komt. Ook in de uitgebreidste
boeken is het aantal aan het notariaat in engeren zin gewijde bladzijden gering. Met
uitzondering van Thuys blijft het beneden het een twintigste deel van den geheelen
omvang; soms telt dit deel, dat ons het meeste interesseert, slechts een paar
pagina's.
Bij de meeste schrijvers met een universitaire opleiding, Verwey, van Wassenaer,
van Leeuwen, komt, hoewel de beide eersten notaris waren, het zuiver notarieele
gedeelte er al zeer karig af.
Zij toonen zoo weinig aandacht voor 't ambt in engeren zin, dat zij er zich van
afmaken door niet veel meer dan den inhoud van den eed mee te deelen, dien de
notaris voor hij zijn werkzaamheden als zoodanig aanving, moest afleggen. (In dit
eedsformulier lagen echter be-
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Een der tafelen uit Boerbergh (c.f. blz. 81)
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langrijke ambtsbezigheden opgesloten.) Wij moeten steeds in het oog houden, dat
de notaris toen ter tijde niet die plaats in de maatschappij innam, die deze vandaag
inneemt, maar een aanzienlijke lagere. Hierdoor was er bij den universitair
geschoolden jurist waarschijnlijk een zekere geringschatting voor het ambt als
zoodanig en verwaardigde deze zich niet veel aandacht aan de typische
ambtsbezigheden en ambtsbijzonderheden te besteden, ook niet, wanneer hij zelf
notaris was. Een Utrechtsche ordonnantie van 1680 verbiedt aan de veeboeren om
hun vee tusschen het publiek te drijven en aan de notarissen om op den marktdag
in het publiek akten te verlijden ‘zulks op grond van herhaalde ende gecontinueerde
vechterijen van haar luiden’. Er is een verordening, die aan arme onderwijzers
toestaat naast hun onderwijzerschap ter verhooging van hun inkomen klompenmaker,
doodkistenmaker of notaris te zijn. Is het een wonder, dat een geleerd man als van
Wassenaer zich op zijn notarieele bevoegdheid niet liet voorstaan en aan de specifiek
notarieele wetenswaardigheden weinig aandacht schonk? Voor den kleinen man
was het notariaat een stap op de maatschappelijke ladder vooruit, het bracht hem
in de richting van de intelligentia. Voor den universitair gevormde was het geen
glorie.
Onder de schrijvers met universitaire scholing is er slechts een, die aan het
notariaat in engeren zin iets meer aandacht wijdt. Het is Kersteman, de avonturier,
de man, die los van de kleine conventies stond.
Tot de bespreking van het notariaat in engeren zin behoort ook het in vele dezer
boeken voorkomende hoofdstuk over de instrumenten in het algemeen. Daar vinden
wij dus voor wien de notaris akten mag opmaken, de verplichte aanwezigheid der
getuigen, wie getuigen mogen zijn en andere onderwerpen, waarover thans onze
Notariswet voorschriften inhoudt. In den tijd van de republiek bestonden er echter
op dit gebied
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slechts weinige wettelijke regelingen. Karig zijn dan ook de verwijzing in deze
hoofdstukken naar vindplaatsen in de wet; bijna alle verwijzingen voeren ons terug
naar de geschriften der glossatoren en postglossatoren; dezen ontleenden sommige
dier regels aan het Romeinsche Recht - zooals dat der getuigen en het aantal der
getuigen -, van andere regels verliest de oorsprong zich veelal in het duister der
eeuwen, zonder dat men hun ontstaan met zekerheid vermag na te gaan.
Een belangrijk deel in deze algemeene beschouwingen over de instrumenten
nemen de regelen in, die den notaris voorschrijven voor bepaalde rechtshandelingen
zijn medewerking te weigeren en - wat hiermee in nauw verband staat - de regelen
rakende de rechtshandelingsbekwaamheid. Civielrechtelijke regelen dus. Zooals
wij in het tweede stuk zullen zien, ging de passiviteit van den notaris lang niet zoo
ver als thans, zoodat er veel meer gronden voor dienstweigering waren.
Het eenige notarisboek, dat uitsluitend uit modellen bestaat, is de Coeurs werk
in zijn eersten druk. Van Leeuwen gaf in zijn Notarius Publicus geen modellen, in
zijn Nederlandsche Practyk, die in zeker opzicht niet anders dan een bewerking van
den Notarius Publicus is, staan wèl modellen opgenomen. Boerbergh gaf weinig
modellen. Van Aller is de eenige, die geen modellen heeft gegeven. De meeste
dezer boeken geven dus een theoretische uiteenzetting van het burgerlijk recht en
bovendien modellen. (Ik vat hierbij Lybreghts' Redenerend Vertoog en Redenerende
Practycq samen als één geheel). De beide oudsten - Thuys en van der Mast - deelen
hun werk in tweeën in, eerst de theorie, het tweede deel bestaat uitsluitend uit
modellen. Ook het boek voor het Friesche notariaat volgt deze indeeling. Verwey
is de eenige, die een model vooraf doet gaan en daarop een commentaar schrijft.
Bij alle anderen vinden wij onderwerp voor onderwerp theoretisch behandeld met
meteen het daarbij behoorend model.
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De uiteenzettingen over het notariaat in engeren zin vinden wij steeds aan het begin
van het werk. Slechts bij van Leeuwen heeft de behandeling van den eed een andere
plaats gekregen.
Om het uit te drukken in een vergelijking met de hedendaagsche litteratuur: deze
notarisboeken waren een samensmelting van Sprenger van Eyck (handleiding voor
het notariaat in engeren zin) en Schermer (Modellenboek met commentaar). Zonder
uitzondering besteedden zij veel aandacht aan het erfrecht.
In alle tijden zijn aktenmodellen voor den notarieelen student en voor den man
uit de notarispraktijk van belang. In die eeuwen, waarin de algemeene ontwikkeling
zooveel geringer was dan heden, waren de modellen van grooter belang dan thans.
In alle drie de schrijvers onder de besprokenen, die weinig of geen modellen geven,
is voor deze afwijking een verklaring aanwezig. Ik heb die reeds bij de bespreking
der afzonderlijke werken gegeven. Van Leeuwen beheerschte in zijn jonge jaren dit
terrein nog niet; Boerbergh waagde zich als Jantje Secuur niet op dit gladde ijs, hij
was niet in het notariaat werkzaam; en van Aller, de bij uitstek slordige, voelde zich
hier niet toe aangetrokken en het is waarschijnlijk verstandig, dat hij het opstellen
van modellen, een werk, dat zoo met zijn aard in strijd was, heeft nagelaten.
Moge er nog steeds een kloof gapen tusschen de scholing voor het examen
doctoraal rechten en die voor het notarieel examen, deze kloof was oudtijds veel
dieper. Daarvan bieden de Examens van Kos, van Aller, Schoolhouder en de Coeur
het onmiskenbaar bewijs. (zie p. 208). Het kunnen afdreunen van wat schoolsche
kennis was voldoende om voor het notarieel examen te slagen. Een vooropleiding
was niet vereischt; zoo bleef het tot 1904 toe. Dit maakt het onderscheid duidelijk
tusschen het gehalte der notarisboeken door universitair gevormden geschreven
en der door notarissen zonder
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universitaire vorming geschreven werken. In de laatste vindt de snuffelaar naar
notarieele curiosa meer van zijn gading dan in de eerste. Maar wetenschappelijk
staan de werken van Verwey, van Wassenaer, van Leeuwen op hooger peil dan de
werken der andere categorie. Dit geldt vooral in de 17de eeuw. Wie van der Mast
en Kos, om op een paar frappante gevallen te wijzen, legt naast de eerstgenoemden,
proeft het onderscheid reeds bij de prilste kennismaking. Dáár vinden wij een grootere
eruditie, een wetenschappelijke behandeling die het onderwerp van de studie van
een hooger plan af overziet, een breedere opzet en een uitvoeriger documentatie,
hier meer schoolschheid, meer pure vaktechniek, minder diepgang.
In de 18de eeuw is het onderscheid geringer. Schoolhouder schrijft een degelijk
werk en Lybreghts spant de kroon onder de notarissen-auteurs - nochtans werd hij
door den anonymen rechtsgeleerde, die zijn Aanmerkingen op het Redenerend
Vertoog schreef, voor zijn gebrek aan wetenschappelijk inzicht gevoelig op de
vingers getikt. Men krijgt den indruk, dat de notarieele stand bezig was zich omhoog
te werken uit den diepen val in de eeuw, die tusschen 1450 en 1550 ligt, gemaakt.
Een dergelijk zich oprichten gaat geleidelijk aan. Onjuist is de meening, dat de
Fransche wetgeving den notaris hier te lande in eens op het paard zou hebben
geholpen. Zij gaf een steuntje. Maar de notaris zelf was reeds twee eeuwen bezig
zich omhoog te werken. De invoering der Fransche wetten bracht hem trouwens
nog lang niet op de plaats waar hij nu is. Ook in deze laatste eeuw heeft het notariaat
zich op eigen kracht in maatschappelijk opzicht tot een hooger plan weten op te
werken.
Voor wie de moeilijkheden der didactiek kent, is de bestudeering dezer boeken
alleraardigst. De een, de wetenschappelijk gevormde, geeft een diepgaand
wetenschappelijk betoog, dat voor velen te hoog reikt. De
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ander, de pur sang notaris, geeft werk dat minder wetenschappelijk verantwoord is,
minder diepgang heeft, en waar de student dankbaar voor is. Zooals ik het reeds
naar aanleiding van Kos' werk heb opgemerkt: voor den beginner is het duidelijkst
de docent, die zelf nog met de stof moet worstelen - natuurlijk mits hij de gave heeft
zijn gedachten uit te drukken; wie boven de stof is uitgerezen, is voor den beginner
vaak moeilijk te vatten. Ik veronderstel, dat de notarissen en de notarieele studenten
meer gebruik hebben gemaakt van de werken door de eenvoudige notarissen
geschreven dan van de andere. Hiervoor is echter behalve het psychologisch
argument geen ander dan een negatief bewijs aanwezig, n.l. dat Thuys, van der
Mast, Schoolhouder en Lybreghts ieder minstens vier drukken beleefden en dus
zeker niet weinig werden gebruikt. Verwey komt niet verder dan twee drukken. Maar
dit zegt weinig, aangezien zijn onderwerp beperkt is. Van Wassenaer en van
Leeuwen beleven de een zeven, de ander twaalf (met den Notarius Publicus er bij
zestien) drukken; maar ook dit zegt weinig; want van Wassenaer was de eenige die
voor Utrecht had geschreven; en zoo wel hij als van Leeuwen zijn ongetwijfeld
veelvuldig ter hand genomen door niet-notarissen, juist omdat zij zoo weinig typisch
notarieel waren. Bovendien kennen wij niet de grootte der oplagen.
Uiteraard heeft ieder der boeken zijn eigen cachet. Als ik de schrijvers ieder met
een enkel woord zou moeten caracteriseeren, zou ik dat als volgt doen: Thuys de
nog half middeleeuwsche, van der Mast de eenvoudige baanbreker, Verwey en van
Wassenaer de geleerde notarissen, van Leeuwen de niet-notarieele, Boerbergh de
nauwkeurige verwaande, van Aller de sloddervos, Kos de intelligente repetitor,
Schoolhouder de degelijke, Lybreghts de querulante primus, de Coeur de mislukking,
Kersteman de gewiekste broodschrijver.
Thuys schrijft zijn theoretisch gedeelte in den vraag-
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en antwoord vorm. Dit is gebleven tot Kersteman toe. Maar allengs worden deze
handleidingen omvangrijker. Het werk van Lybreghts neemt in zijn behandeling der
theorie tienmaal de plaats in van het theoretisch deel in de werken van Thuys en
van der Mast. Daardoor valt de vraag- en antwoord vorm allengs minder op, want
terwijl in de oudste boeken vraag en antwoord elkaar snel opvolgen, behelst het
antwoord in de nieuwere werken bladzijden lange uiteenzettingen. Met dezen vraagen antwoord vorm streefde men ongetwijfeld een didactisch doel na. Het is het
systeem van den repetitor, meer dan dat van den docent. En het past volkomen in
het kader van de toenmalige opleiding voor het notarieel examen. Het was onderricht
voor lieden van tamelijk geringe eruditie. Onderricht dat dus meer afgestemd moest
zijn op memoriseeren dan op de ontwikkeling van begrip en inzicht.
In alle onderwijs aan primitieven speelt de mnemotechniek een overwegende rol.
Bij vele primitieven luidt de wetgeving in versvorm. In de oude juridische werken
vinden wij menige rechtsspreuk op rijm. Deze berijmde spreuken rekten hun taai
bestaan over eeuwen. In de notarisboeken komen deze verzen nog voor wanneer
zij uit de algemeene rechtslitteratuur reeds zijn verdwenen. Ik heb voorbeelden
gegeven op p. 41. Hier laat ik nog een voorbeeld volgen; in het bijzonder om te
doen zien hoe lang zij zich, zelfs in hun oorspronkelijke schrijfwijze wisten te
handhaven. Onderstaand gedichtje is uit Thuys overgenomen. Naar de taal te
oordeelen dateert het uit het eerste kwartaal van de 15de eeuw.
Inghevalle (dit dient gheweten)
des Heeren jaren worden ghedivideert,
de zelve van XV zijnde tot XV ghemeten,
ende daer toe oock dry wordt gheaddeert,
Zoo zal d'Indictie worden gheinventeert.
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In de middeleeuwen, als de ontwikkeling op een laag niveau staat, zijn de
studieboeken in sterke mate gericht op het vergaren van parate kennis. Kennis is
altijd het begin, daarna komt het begrip. Wij zien zich dat in onzen eigen tijd bij den
minder ontwikkelde herhalen. De eerste in zijn geslacht, die zijn kinderen laat
studeeren, meent dat het om kennis te doen is. Pas een of twee generaties later
komt men tot het inzicht, dat feitenkennis slechts het materiaal is om tot begrip te
komen. Bovendien was in tijden waarin men de beschikking over weinig boeken
had, het studieboek noodzakelijkerwijs in sterker mate dan thans gericht op het
verschaffen van encyclopaedische kennis; deze toch moet in de eerste plaats worden
veroverd, zonder eenige feitenkennis begint men niets.
Merula, de Groot, van Leeuwen schrijven geen van allen hun werken in den vraagen antwoordvorm. Evenmin een der andere grooten. Zij schreven voor een anderen
lezerskring: voor den bezoeker of gewezen bezoeker van de Universiteit. Voor hen
had de mnemotechniek afgedaan met hoofdschotel te zijn. Voor hen, die tot de
regionen van het notariaat behoorden en over minder ontwikkeling beschikten, bleef
de vraag- en antwoord vorm doorwerken. Typeerend is het voorbeeld van van
Leeuwen. Noch zijn Rooms-Hollands recht, noch eenig zijner andere groote werken
heeft vraag en antwoord tot stramien. Maar wèl zijn voor het notariaat geschreven
boek.
Tot 1904 was voor de notarieele studie geen vooropleiding vereischt. In het einde
van de 19de eeuw vinden wij dan ook nog steeds werken voor de notarieele studie
in den vraag- en antwoord vorm. Ja, zelfs een enkel nog in deze eeuw. (A. Moll, De
Zegel- Registratie- en Successiewetten in vragen en antwoorden, enz., enz., voor
hen die zich voorbereiden voor het notarieel examen, 1912).
Wij, lezers uit de twintigste eeuw, vinden de werken uit de 17de en 18de eeuw
zonder uitzondering verward,
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onsystematisch. Systeem scheppen, schema's ontwerpen is de vrucht van het
analytisch denken. Traag maar ononderbroken ontwikkelt zich het denken. Eén
groot denker kan poorten openbreken, die voor een eeuw ruimte verschaffen. Pas
langzaam volgt hem de massa; niet uit onwil, maar uit onmacht volgt zij slechts op
een afstand.
Een omschrijving te geven van de ambtsbezigheden van den notaris was in de
middeleeuwen moeilijker dan thans. Wij hebben een uniforme regeling die in de wet
is neergelegd. In de middeleeuwen was er de kerkelijke notaris en de wereldlijke
notaris. Het notariaat was geen ambt maar een bevoegdheid, vastgekoppeld aan
andere functies, zoodat deze notaris zich in het bijzonder op dit, gene zich op dat
terrein bewoog. Het notariaat had het karakter van een algemeene penvoering, een
griffierschap; anderzijds werd de notaris door kerkelijke en wereldlijke vorsten
gebruikt als redacteur in vasten dienst, waardoor de notaris kanseliersbezigheden
verwierf. In onze landen heeft Karel V pogingengedaan dit notariaat een wettelijken
steun te verleenen, maar de kleine machthebbers uit den republiektijd, de stedelijke
overheid, angstig en naijverig in de verdediging van de met zooveel moeite verworven
zelfstandigheid, beknibbelde de functionarissen in wie zij rivalen zagen - en tot hen
behoorde de notaris - op hun terrein; de eene plaatselijke overheid ontnam hun
deze bevoegdheid, een andere ontzegde hun een andere bevoegdheid. Wat de
taak van den notaris was, was dus niet met een paar woorden te omschrijven.
Er was toen geen rechtshandeling voor welker geldigheid een authentieke akte
vereischt was (zie p. 252). Wilde men van een rechtshandeling een akte opmaken,
dan kon men volstaan met een onderhandsche akte, die men of zelf opmaakte of
door een of anderen officieelen schrijver, zooals den gerechtsschrijver, liet
redigeeren.
Het is dus alleszins verklaarbaar, dat de eene schrij-
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ver van een modellenboek voor meer rechtshandelingen modellen gaf dan de andere.
Daar komt bij, dat deze boeken, naar uit de titelpagina blijkt, bijna nooit uitsluitend
voor de notarieele wereld bestemd waren, maar tevens voor advocaten,
gerechtsdienaren en voor particulieren in het algemeen. Dat de notaris in de eerste
plaats wordt genoemd, komt doordat hij de ambtenaar bij uitstek is om authentieke
akten van privaatrechtelijke handelingen op te maken. Men behoeft slechts de
veertig formulieren van van Leeuwen te vergelijken met het ruime gebied, dat
Schoolhouder binnen den kring zijner belangstelling trekt, om gewaar te worden
hoever de inhoud dezer boeken uiteenloopt. In verscheidene dezer boeken vinden
wij modellen voor akten, die nooit anders dan onderhands werden opgemaakt,
zooals de verzoekschriften. In andere treffen wij modellen aan, die dienst doen voor
andere redacteurs van authentieke akten, zooals voor de gerechten en voor de
Staten der Gewesten. Naast van Wassenaer ruimt vooral van Leeuwen in zijn
modellen een belangrijke plaats aan dit soort akten in. Bij hem vinden wij modellen
voor de akten van opdracht voor de gerechten, voor akten van uitgifte in erfpachten grondrente en uitgifte en overdracht van leenen.
Wanneer wij kennis nemen van de onderwerpen die in deze boeken behandeld
worden, zien wij den chaos. De oorzaak van dezen chaos is dus tweeërlei: de
ambtsbezigheden van den notaris zijn veel waziger omlijnd dan heden het geval is
en velen der schrijvers beoogen geenszins uitsluitend modellen voor notarieele
akten te geven.
Natuurlijk is er een kern, die in al deze boeken voorkomt. Systeem in de wijze
van behandelen van deze kern is niet te ontdekken. Ieder doet het op zijn manier.
Als Thuys en van der Mast hun werken schrijven, is er nog geen sprake van eenig
systematiseeren. Men krijgt den indruk, dat zij de onderwerpen min of meer
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behandelen in de volgorde, waarin deze hun toevallig te binnen schieten. Deze
indruk is waarschijnlijk niet juist. Want ongetwijfeld heeft ieder hunner op oudere
werken teruggegrepen. Maar hoe dan ook: het resultaat is een bonte volgorde,
waarin naar het inzicht van heden de logica ontbreekt. Later wordt dat beter. De
Groots Inleiding, verschenen in 1631, geeft een ordening van de stof, die bij velen
navolging vindt. Ieder maakt echter zijn eigen afwijkingen, zoodat er geen twee
boeken zijn aan te wijzen, die een zelfde opeenvolging in de behandeling der
onderwerpen bieden. Boerbergh trekt lessen uit de Groots systematiek. Van Aller
en Kos houden zich echter met geen enkel systeem bezig. De dwaze de Coeur
deelt uitdrukkelijk mede, dat hij de modellen luk raak op elkaar heeft gelegd en ze
zoo naar den drukker heeft gebracht. Schoolhouder en Lybreghts houden zich aan
strakkere lijnen.
Er was geen codificatie. Dit moeten wij niet uit het oog verliezen voor wij onze
voorvaderen op dit punt verwijten maken. Wanneer wij een commentaar of een
modellenboek schrijven, hebben wij het gemakkelijk: wij volgen de wet op den voet.
Die lijn ontbrak hun.
Er was nog veel worsteling met stof, die wij overwonnen hebben. Pas in de 16de
eeuw is er het ontwaken van een nationaal bewustzijn. Hiermee gepaard gaat de
bestudeering van het eigen recht. In de middeleeuwen was het eigen recht nimmer
bestudeerd, het Romeinsche Recht was het Recht (met een hoofdletter). Het recht
van eigen bodem werd geminacht, de in het Romeinsche Recht gedrenkte
rechtsgeleerden schonken daar geen aandacht aan. Pas tegen het einde der 16de
eeuw komt de gedachte op het eigen recht te bestudeeren, de twee-eenheid van
inheemsch en Romeinsch Recht als één geheel te leeren zien. Uiteraard gaat er
een tijd overheen voor men hier tot een systematiseering komt. Met het nationaal
bewustzijn ontstaat ook het gevoel voor de eigen taal. Men keurt de eigen taal niet
langer
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onwaardig wetenschappelijke werken te dienen. Begrijpelijkerwijs is ook hier
worsteling noodig voor men er een willig instrument van heeft gemaakt. Een taal
vormt zich naar de behoeften. Een taal, waarin nimmer wetenschappelijk werk is
geschreven, is daartoe niet meteen geschikt voor den eersten die dit poogt. Er moet
nog een terminologie ontstaan.
Ook in onzen tijd ondervinden wij, dat de man van mindere ontwikkeling een raar
Nederlandsch schrijft. Hij wil het mooi doen, is geremd en komt hierdoor niet tot wat
noodzakelijk is wil hij aangenaam leesbaar schrijven: te schrijven zooals de
beschaafde mensch spreekt. In dat licht moeten wij de geschriften van een van der
Mast en een Boerbergh zien. Want dit waren ongetwijfeld eenvoudige lieden.
Ook de spelling moet zich nog vormen. Er zijn nog geen vaste regelen. Iedere
schrijver spelt anders. Ook dit verschijnsel kennen wij heden ten dage. Met slechts
dit verschil, dat wij principieel niet meer weten hoe wij moeten schrijven, terwijl onze
voorvaderen dit zonder eenig principe niet wisten. Wonderlijker is het, dat dezelfde
schrijver een woord nu eens zus, dan eens zoo spelt. Het was nog alles meer in
wording, in gisting dan het thans is. De eeuw, die op den opstand der Geuzen volgde,
was fel bewogen. Daar was jong leven ontwaakt, men zag een groote toekomst,
men bouwde daaraan, men geloofde in de eigen kracht, men stak eenparig met
volle zeilen van wal. Daar zijn toen groote dingen gewrocht. Of men praktijk aan het
einde met een k of met een cq of met een c of met een q moest schrijven, was voor
hen niet bijster gelangrijk.
Groot zijn in een revolutie moge moeilijk zijn, moeilijker is het groot te zijn nadat
de overwinning is behaald. Een volk kan enthousiast zijn in den strijd. Maar wie blijft
enthousiast als het eenige programpunt is: het behouden en consolideeren van de
bestaande orde? De 18de eeuw is voor het geestelijk leven in Europa de
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grootste eeuw geweest. Voor ons land echter was het de tijd van de regenten. De
overwinning was behaald, wij ontspanden ons. De sterke golfslag bedaarde, wij
koersten rustiger vaarwater in. Toen hadden wij gelegenheid op de kleinigheden te
gaan letten. Wij zien het weerspiegeld in de boeken, die ons hier bezig houden. De
taal verliest zijn hoekigheden, de spelling wordt gelijkmatiger, het wordt alles
gepolijster, geciviliseerder, vlakker. Het karakteristieke vermindert.
In ieder detail uit zich dit, niet alleen in de taal en de wijze van spelling. In de
werken van de 17de eeuw vinden wij in de woordenlijsten menige zonde tegenover
het alphabet bedreven. In de 18de eeuw neemt deze zonde af. De 17de eeuw houdt
van het sappige, het speelsche. In de notarisboeken vinden wij soms rijmpjes in
den tekst. Ik bedoel nu niet de op p. 166 besproken rechtsspreuken, maar gewone
grolligheden ter veraangenaming van de lectuur ingelascht. Zelfs de deftige
Boerbergh doet daar aan mee. In de 18de eeuw houdt dit op. Ook de
onconventioneele Kersteman geeft geen rijmpjes meer. Zijn speelschheid ligt elders.
In de 17de eeuw leeft men nog in den nagloei van den geloofsstrijd. Ons volk van
theologanten bestrijdt elkaar en argumenteert met bijbelteksten. Men leze er de
inleidingen van van der Mast, Boerbergh, Verwey op na. In de volgende eeuw
verflauwt ook dit. In Schoolhouder en Lybreghts treffen wij geen bijbelteksten meer
aan. Ruiger naarmate wij teruggaan in de geschiedenis is ook de wijze, waarop
men elkaar te woord staat. Boerbergh doet alsof hij van het bestaan van van der
Masts werk niet weet, van Leeuwen geeft op alleen Thuys te kennen, hij negeert
van der Mast en van Wassenaer. Schoolhouder noemt al zijn voorgangers op. Zelfs
de onsympathieke de Coeur kan daar niet geheel buiten. De felle wijze waarop
Lybreghts kan uitpakken, ligt in zijn persoonlijk temperament. Dat was in zijn tijd
geen goede toon meer. Maar dat er ook tusschen de laatste helft
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van de 18de eeuw en thans verschil in ethiek is, blijkt aardig uit een opmerking die
in het Voorbericht van Lybreghts Burgerlijk rechtsgeleerd, notariaal en koopmans
handboek voorkomt: ‘bij die gelegenheid, heeft men ook, op aanzoek van een en
ander, de moeite willen nemen om aanwijzingen te doen, waar het een en ander
breder of met opzet word behandelt; en aan te toonen de bronnen, waar uit dit Werk
gedeeltelijk is geschept, (zekerlyk een edelmoedig gedrag!)’. Het vermelden van
vindplaatsen, het niet zich tooien met eens anders veeren is dus niet iets normaals,
maar het duidt op een edelmoedig gedrag!
Thuys, van der Mast en van Leeuwen, allen uit de 17de eeuw, voegen aan hun
werken een lijst van vreemde woorden toe met de vertaling daarvan. Schoolhouder
is de eenige uit de 18de eeuw die dit nog doet (en hij is de eerste schrijver uit die
eeuw). Kennelijk verminderde dus de behoefte van het lezende publiek aan dergelijke
woordenlijsten. Dit had meer dan één oorzaak. In de eerste plaats had men
langzamerhand een eigen juridische taal gevormd, zoodat de schrijver minder van
vreemde termen gebruik behoefde te maken. Voorts nam de algemeene ontwikkeling
toe, zoodat de lezer zich gemakkelijker redden kon. In de derde plaats komen de
boeken meer en meer onder ieders bereik, zoodat een steeds grooter aantal zich
de luxe van een woordenboek kan veroorlooven.
Tenslotte nog een enkel woord over de opdrachten en de eeredichten.
De opdracht door den auteur van zijn werk aan dezen of genen machtigen man
had geen ander doel dan zich onder diens bescherming te stellen. Het was een
eerbetoon, waarmee men gunstbetoon trachtte te verwerven. Hij, aan wien de
opdracht geschiedde, betaalde daar wel is waar niet voor - zooals dit voor de 17de
eeuw nog wel plaats vond - maar het schiep een zekeren moreelen band.
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Wat de eeredichten betreft, een enkele maal had de schrijver onder zijn bekenden
een dichter, die hem uit genegenheid of uit waardeering voor zijn werk een gedicht
op zijn boek schreef. Maar gewoonlijk lag de verhouding anders: werd er al niet
platweg voor betaald, het schrijven van een eeredicht geschiedde bijna steeds op
instigatie van den auteur; de dichter van het eeredicht maakte door zijn vers reclame
voor het werk. Wij zouden zeggen: hij zorgde dat de schrijver een goede pers kreeg.
Men had geen couranten waarin wetenschappelijke werken werden besproken. De
eeredichten namen in zekeren zin de plaats in van wat bij ons een gunstige recensie
is, ontvloden aan de pen van een bevriend recensent. Er waren schrijvers, die geen
eeredichten wenschten. Goede wijn behoeft geen krans. Onder de schrijvers van
notarisboeken hebben van der Mast, van Leeuwen, Boerbergh, van Aller en
Lybreghts zich van eeredichten voorzien. Boerbergh met twee. Deze ijdele man
vond het ‘echt’ ook een latijnsch eeredicht onder zijn, voorwerk te zien opgenomen.
Van Aller pronkt met zeven eeredichten. Dit beschouwde men toen ter tijde reeds
als een blijk van gemis aan goeden smaak. Een auteur van naam deed zoo iets
niet. Te vaak ging het op, dat de boeken met de meeste eeredichten de grootste
prullen waren.
Bij de bestudeering van het Oud-Vaderlandsch recht is aan de oude notarisboeken
ten onrechte weinig aandacht besteed. De aan iederen jurist bekende - ten minste
bij naam bekende - werken van de Groot, Merula, Damhouder en de andere ‘grooten’
zijn ongetwijfeld van een hooger wetenschappelijk gemiddelde. De notarisboeken
bezitten echter, juist door hun simpelheid, een waarde die de andere missen. Niet
uitgestegen boven het werk van iederen dag, maar evenmin beladen met den last
der geleerdheid, geven zij in eenvoudigen vorm de samenvatting eener
praktijkervaring, vaak verworven in den loop van tientallen
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jaren. Deze werken staan dichter bij het dagelijksch leven dan de werken der grooten.
Zij begeven zich bijna nimmer in abstracties, zij houden geen nieuwe gedachten in,
zij breken geen nieuwe banen open, zij bieden geen verrassende perspectieven.
Wat zij wel doen, is een blik gunnen in de keuken van een der belangrijkste centra
van juridischen arbeid: het notariskantoor. Hierdoor zijn zij voor hem, die weten wil
‘hoe het nu eigenlijk ging’, belangrijker dan vele werken der grooten. De waarden
voor den tijdgenoot liggen hier anders dan voor den historicus uit het nageslacht.
Wie er zich over tweehonderd jaar voor mocht interesseeren wat een bewoner van
Amsterdam in 1945 te doen stond, wanneer hij was aangereden door een jeep, zal
hierover meer te weten komen uit het toevallig bewaard gebleven zakboekje van
een politieagent of een deurwaarder dan uit onze standaardwerken over procesrecht.
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Tweede stuk
Wat de 17de en 18de eeuwsche notarisboeken
ons omtrent ons oude notariaat leeren
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Hoofdstuk XXII Inleidende opmerkingen
Zooals ik in mijn Voorwoord heb medegedeeld, is de stof, die de behandelde
notarisboeken bieden, met het hierna gebodene in geenendeele uitgeput. Mijn studie
beoogt hoofdzakelijk een kennismaking met de te onbekende notarisboeken. De
volgende hoofdstukken beoogen niet meer dan eenig inzicht te bieden in den inhoud
dezer boeken. Zoo ben ik b.v. op de bijzonderheden van de verschillende soorten
van akten afzonderlijk nergens ingegaan. Er ligt in Thuys en zijn opvolgers stof te
over voor monografieën over het testament, de attestatie en andere akten. Hetgeen
ik hier vermeld is niet meer dan een inleiding. Vraagstukken als die der
onderteekening der notarieele akte, de verhouding tusschen minuut, grosse, afschrift
en protocol, de benoembaarheidsvereischten voor den notaris, zijn
deurwaardersbezigheden, de soorten akten die hij opmaakte, de bewijskracht der
notarieele akte, leenen zich ieder voor een afzonderlijke studie. De algemeene
rechtslitteratuur vult daarbij de specifiek notarieele op waardevolle wijze aan.
Bij een weergave van de hoofdlijnen blijft uiteraard de vermelding van afwijkende
opmerkingen of buitennissigheden, waarmee iedere schrijver wel eens aankomt,
achterwege.
Aangezien de overgroote meerderheid der notarisboeken geschreven is voor het
gewest Holland, is het meeste licht gevallen op het notariaat in dat gewest. Zoo
gaat het trouwens bij elke historische beschouwing. Holland had de suprematie in
onzen republiektijd. Het-
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geen natuurlijk allerminst wil zeggen, dat de instellingen en gewoonten op notarieel
gebied in de andere gewesten wetenschappelijk gezien minder belangrijk zouden
zijn. Op enkele plaatsen heb ik daarover iets vermeld.
Wie kennis maakt met de bronnen van het oud-vaderlandsch recht bemerkt aldra,
dat hij daar in een juridische wereld treedt die anders is dan de onze. Wij missen
er de ons vertrouwde mate van nauwkeurigheid en zekerheid. De begrippen zijn
minder scherp omlijnd - het denken ontwikkelt zich in den loop der eeuwen - en men
worstelde nog met vragen, die voor ons intusschen tot klaarheid zijn gekomen. In
het algemeen was er weinig wetgeving; zoo was het ook op het terrein van het
notariaat. De door de auteurs gegeven regelen berustten voor een groot deel op
de uitspraken van schrijvers van naam uit vorige eeuwen. Deze waren het echter
onderling lang niet altijd eens geweest. Veelal werden hun uitspraken achteloos
herhaald, terwijl de omstandigheden intusschen veranderd waren. Daar komt bij,
dat de boeken, zooals in het eerste stuk bij herhaling naar voren is gebracht, zonder
eenige correctie tientallen jaren werden herdrukt.
Waar de contouren zoo weinig scherp zijn, is het niet gemakkelijk de
rechtsontwikkeling na te gaan. Wetgeving, de solide bezegeling der
rechtsontwikkeling, ontbreekt op ons gebied al te zeer.
De eenige niet-gewestelijke wetgeving vindt men in de plakkaten van Karel V,
gedateerd 21 Maart 1524, 7 October 1531 en 4 October 1540 (zie bijlage A). Deze
plakkaten hebben echter niet voor al onze gewesten gegolden; Friesland werd eerst
in 1524 aan de Oostenrijksche Kroon gehecht, Gelderland in 1543.
Het plakkaat van 1524 betrof speciaal het notariaat en was uitsluitend voor Holland
uitgevaardigd; in 1525 is het voor Zeeland gegeven. Het schreef voor, dat men geen
notaris mocht worden alvorens een examen te
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hebben gedaan en een eed te hebben afgelegd en droeg den gemeenten op een
maximum aantal vast te stellen van de notarissen, die binnen de gemeente hun
functie zouden mogen vervullen. Het was een maatregel gericht tegen, den steeds
wassenden vloed van onbekwame en onbetrouwbare notarissen; een organisatie
van het ambt vond hier niet plaats.
Aan dit plakkaat gaf men weinig gehoor. Ook hier ligt een der oorzaken, waardoor
het juridische leven van toen afweek van het onze. Wij negeeren sommige wetten.
De Zondagswet en de Begrafeniswet zijn daar voorbeelden van. Dit negeeren vloeit
echter gewoonlijk voort uit het feit, dat de publieke opinie verandert en de wetgever
niet tijdig de bakens weet te verzetten. In den aanvang heeft men dergelijke wetten
wel gehoorzaamd. Onze voorvaderen echter negeerden menigen wettelijken
maatregel van den beginne af, ook wanneer er geen sprake van was, dat de
volksconscientie zich tegen den maatregel verzette. Dit gaf aanleiding tot herhaald
aandringen van de zijde des wetgevers. Soms gaf deze den strijd op, zooals in
Friesland, waar de notarissen gezamenlijk hardnekkig weigerden zich aan de
voorschriften in zake het houden van een protocol te onderwerpen en de
landsordonnantie van 1723 de verplichting daartoe dan ook maar ophief. Maar
gewoonlijk zien wij in dergelijke gevallen van flagrante wetsschennis, dat de wetgever
zijn maatregel opnieuw uitvaardigt. Nog tientallen jaren zou het duren voor de
gemeenten het maximum getal der notarissen zouden bepalen. Het plakkaat van
1531 herhaalt het gebod. Dit plakkaat bevat ook zaken, die op het notariaat geen
betrekking hebben.
Het plakkaat van 1540, genaamd het eeuwig edict, behoort tot de groote
legislatieve daden van het Bourgondische en het Oostenrijksche tijdvak. De vorsten
uit deze huizen, strevend naar het scheppen van een gecentraliseerden staat,
hebben nu en dan samenvattende wettelijke maatregelen gegeven voor het gansche
aan
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hen onderworpen gebied. Zoo een maatregel was het plakkaat van 1540. Het handelt
over van alles en nog wat op civielrechtelijk terrein. Ook aan het notariaat is hier
aandacht besteed. Het gebiedt het houden van een protocol, waarin de notaris alle
door hem gepasseerde akten moet boeken, het verbiedt het passeeren van akten
voor comparanten die den notaris onbekend zijn of hem niet door de instrumentaire
getuigen bekend zijn gemaakt en het schrijft den notaris voor in de akte de
woonplaats der comparanten op te nemen.
Hier vinden wij dus voor het eerst enkele voorschriften voor den internen gang
van zaken. De volgende 250 jaren zouden daar niet vele en bovendien slechts
plaatselijke regelingen aan toevoegen. Dit wil niet zeggen, dat de notaris voor het
overige aan geen voorschriften onderworpen geweest zou zijn. Want vooreerst
behoorde hij zich natuurlijk te houden aan dat wat recht was, al was dit dan ook niet
in een geschreven regel van de zijde des wetgevers neergelegd. Maar bovendien
was hij gebonden door den eed die hem werd afgenomen nadat hij zijn examen
met goed gevolg had afgelegd (zie bijlage D). Voor hij dezen eed had gezworen
mocht hij zijn functie niet aanvaarden. Deze eed hield talrijke gebodsen
verbodsbepalingen in en uit hem kunnen wij voor een niet onbelangrijk deel de
ambtsbezigheden en de plichten van den notaris aflezen.
Uit een beknopte en gemeenlijk wazige wetgeving, uit het door de overheid
opgestelde eedsformulier, uit het aan gewoonte, rechtspraak en rechtswetenschap
ontleende recht moest de auteur van het notarisboek, die niet zelden een man was,
die slechts een gebrekkige juridische scholing had doorloopen, zijn opvattingen over
de rechten en plichten van den notaris samenlezen. Dat het beeld vaak flakkerig
is, vermag ons niet te verbazen.
Het was niet alleen in het detail dat onzekerheid school. Ook in de beantwoording
van belangrijke vragen,
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zooals die van het territoir van den notaris, van het gevolg der overtreding van
vormvoorschriften der akte en van incompatibiliteit, was allerminst eenstemmigheid.
Daar men zich in het algemeen minder aan de naleving der wetten hield en het
gezag van den notaris over een groot deel zijner cliënten waarschijnlijk nog
dwingender was dan nu, kwam het slechts zelden tot processen. Anders had hier
rijke stof gelegen!
Dat wij voorzichtig moeten zijn in het trekken van conclusies en nimmer mogen
afgaan op een willekeurig notarisboek dat ons in handen valt, blijkt uit hetgeen ik
heb opgemerkt over de herdrukken van een werk als dat van Thuys. In 1675 wordt
daar nogmaals meegedeeld, dat o.a. de Keizer en de Paus notarissen mogen
benoemen en dat een slaaf geen notaris mag zijn - de letterlijke herdruk van wat
ongeveer een eeuw te voren was geschreven en ook toen reeds voor onze gewesten
niet meer had gegolden.
Soms geeft een auteur meer dan één definitie voor dezelfde zaak, definities die
elkaar dan nog al eens ontloopen. Zoo schrijft, om niet den minsten te noemen, van
Leeuwen op de eene plaats, dat een instrument is een geschrift dienende tot bewijs
van hetgeen door iemand of tusschen twee of meer personen gedaan of verhandeld
is. Elders noemt hij een instrument ‘een acte ofte geschrift van yemants handel.’
Deze omschrijvingen dekken elkander niet en geen van beide munt uit door scherpte.
Thuys geeft in zijn lijst van vreemde woorden als omschrijving van grosse: ‘tghene
uiter kladde int nette ghestelt is’; dit dateert van 1585. In 1680 geeft van Leeuwen
precies dezelfde omschrijving: ‘hetgene uit de kladde in 't net gestelt is’. Zoo schreef
men elkander na. Er zijn aan de grosse zooveel andere kanten, die men in een
definitie naar voren had kunnen brengen.
Bovenstaande opmerkingen zijn overbodig voor een ieder, die ooit met het
oud-vaderlandsch recht kennis
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heeft gemaakt. Voor hen, die dit terrein nimmer betraden - en onder de lezers van
dit boek zullen er ongetwijfeld zijn, die de gelegenheid daartoe nooit hadden of nooit
gezocht hebben - moest dit als het ware als waarschuwing voorafgaan. Men vindt,
ik herhaal het, in de oude juridische werken niet de mate van nauwkeurigheid en
zekerheid die de onze is. En wij zijn aan onze mate van nauwkeurigheid en zekerheid
zoo gewend, dat het ons vaak moeilijk is te begrijpen hoe men in vroeger eeuwen
kon werken bij zooveel vaagheid en onzekerheid. Maar dit alles is slechts relatief.
Als wij de 17de eeuw in dit opzicht vergelijken met de 15de, zien wij dat de winst
groot was.
En dit zullen wij gewaar worden - en het is in het bijzonder hierom, dat ik een blik
in deze litteratuur wil geven - dat bij al die onzekerheid en onexactheid het bij onze
voorvaderen toch ging om dezelfde vragen waarom het bij ons gaat en dat de
heerschende leer van toen gewoonlijk uitwijst hoe het vandaag in onze wet is
neergelegd. Onze civielrechtelijke wetgeving wijkt door den sterken invloed dien zij
van den Code heeft ondergaan veel verder van het oud-vaderlandsch recht af dan
onze Notariswet afwijkt van de regelen die op het gebied van het notariaat in ons
land ten tijde van de republiek golden. De oorzaken daarvan zal ik in het laatste
hoofdstuk uiteenzetten. Deze zoo leerzame continuïteit kan de lezer toetsen aan
onze Notariswet van 1842 (zie bijlage E). In deze vergelijking vindt het conservatisme
van dit zoo conservatieve deel van ons recht zijn weerspiegeling.
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1

Hoofdstuk XXIII De omschrijving van ‘notariaat’ en ‘notaris’

De notaris is in den loop der eeuwen onder heel wat namen ten tooneele verschenen.
Notaris is afgeleid van nota; de Romeinsche notaris was een stenograaf, die in
notae schreef, in afkortingen of in bijzondere karakters, die snel schrijven mogelijk
maakten. Dit verband komt nog tot uiting in het plakkaat van 1524, waar we in de
considerans lezen ‘ende dat overmits de simpelheyt ende onabelheyt van den
voorsz. notarisen, of fraude die eenige van hen daar inne gebruycken, ook dat
sommige geen registeren, noten ende prothocollen en houden.’
Hij schreef op een tabula, een tafeltje; vandaar de namen tabellio en tabularius;
ook deze beide namen waren bekend zoowel in den Romeinschen tijd als in de
middeleeuwen; het woord tabellio heeft het lang uitgehouden. Wij vinden van tabellio
of tabellioen nog gesproken in de 18de eeuw.
In een scrinium, een schrijn, bewaarde hij zijn akten. Dit heeft hem den naam
scrinarius bezorgd.
Van de Nederlandsche synoniemen behoeven de namen van aanteekenaar en
van beampt-schrijver geen uitleg. De laatste benaming werd zeer veel gebezigd;
zij was voor den taalzuiveraar het Nederlandsche woord voor notaris. Van Leeuwen
noemt hem een bondschrijver. Het is de stam bond, die ook in bondig voorkomt en
die in de 17de eeuw een andere beteekenis had dan thans.

1

Thuys p. 1 e.v.; v.d. Mast p. 1; v. Leeuwen (Ned. Pract.) p. 1, 657; Boerbergh p. 2; v. Aller p.
1; Schoolhouder p. 397; Lybreghts (R.V.) deel I p. 1; Konst d. Not. in Frieslandt p. 1.
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Bondig is bij Vondel: verplicht, hij die zich verbonden heeft. Bondschrijver is dus
niet iemand die (kort en) bondig schrijft, maar iemand die contracten, verbonden in
geschrift brengt.
‘Notarischap’ - zoo luidt de aanhef van Thuys - ‘is een openbaar Officie, by welcke
de verscheyden saken, handel en negocien van de Menschen worden ghestelt in
solemnelen, openbaren, ende autentycken gheschrifte, ende alsoo ghebrocht ter
toekomender memorien, welcken geschrifte ooc altyt wort gheloove gegeven. Notaris
is de ghene die alsulcken Officie voert, ende deer toe wort geimployeert, versocht
ende gebeden by de gene die contracteren en tsamen handelen, om by hem by
openbaren en autentijcken gheschrifte ter toekomender memorien ende eeuwigher
ghedenckenissen ghestelt te worden hunne saken, affairen, handel ende negocien.’
Uit deze omschrijving blijkt tenminste, dat de notaris akten opmaakt en dat die
akten een bijzondere bewijskracht hebben. Bij van der Mast ontbreekt alles wat wij
van een behoorlijke definitie mogen verwachten. ‘Notaris is een Beampte-schrijver’,
zoo staat daar, ‘dewelcke by de Landt-overheydt is gecreeert enz., om het selfde
Ampt te mogen exerceeren; soo dat syn Officie daer in bestaet, dat hy hier te Lande
de Gemeente getroulijck sal dienen, te weten, om te schrijven alle behoorlijcke
Contracten, 't zy van koopmanschappen, houwelycken, testamenten, ende andere
Instrumenten, die voor hem als Notaris ghepasseert worden’. En van het woord
instrument zegt deze schrijver, dat het is ‘een wel-geordonneerde schriftuere,
ghemaeckt, gheschreven, ende onderteyckent by de handt van een openbaer
Notaris, tot een ghedenckwaerdige memorie, wort oock andersints genaemt, een
Acte Notariael, ofte een bescheyt van een Beampte schrijver’.
Deze machteloosheid om een definitie te geven treffen wij ruim honderd jaar later
nog in de Konst der Notarien
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in Frieslandt: ‘De notaris is een publiek persoon, die na behoorlijke examinatie over
de regten rakende het maken van instrumenten, bequaam geoordeelt zijnde, door
de Hooge Overigheit der Lande tot 't Notarisampt is geadmitteert en geëdigt’.
Iets beter slagen van Leeuwen, Boerbergh en Schoolhouder. Bij den eersten heet
het: ‘het Notaris-Ampt is een algemeenen dienst, daer by allerhande saaken, ende
handelingen der Mensen, tot volkomen geloov, ende eeuwige geheugenis van 't
geen verleden ende gehandelt is, in geschrivte werd gestelt. Een Notaris is die tot
sulk eenen dienst ende Ampt van de Land-Overheid, enz. aangenomen ende
gemagtigt is’.
Wat begrijpelijk is: in de omschrijvingen van eenige beteekenis komt de
bewijskracht naar voren. Voorts wordt er gesproken over de eeuwige geheugenis.
Dit doelt op den plicht van den notaris de akten te bewaren. Het houden van een
protocol was een voorschrift, dat vaak geschonden werd, vooral voor het midden
der 16de eeuw, maar het wàs toch voorschrift sinds ver terug in de middeleeuwen.
Het is dus begrijpelijk, dat dit element in de definitie tot uiting kwam. Men zou ook
dezen uitleg kunnen geven, dat men met de woorden ‘ter eeuwige geheugenis’
slechts beoogde te doelen op het scripta manent. Maar dit geldt voor iedere akte,
ook voor de onderhandsche.
In onze Notariswet (art. 1) staan de beruchte woorden, dat de notaris akten
opmaakt van alle ‘handelingen, overeenkomsten en beschikkingen’. Wat omvatten
deze woorden? Kan de notaris akten opmaken van alle handelingen of slechts van
rechtshandelingen of alleen van verklaringen? Of is er geen enkele beperking en
mag hij ook feiten constateeren? Als wij dit historisch willen nagaan, biedt de lectuur
der notarisboeken niet veel houvast. Dat de notaris feiten constateerde is mij nergens
gebleken, behalve dan voor de inventaris. Waarschijnlijk is men zich niet bewust
geweest van de vraag of hij
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behalve verklaringen ook handelingen in het algemeen mocht constateeren. De
deurwaardersfuncties van den notaris waren uitgebreider dan thans. Thuys spreekt
over zaken, handel en negocien, van Leeuwen over het maken van akten over
zaken en handelingen. Schoolhouder zegt op de vraag waarin zijn voornaamste
werk bestaat: in allerleye handelingen, die in 't zamenlevinge voorvallen, om ter
eeuwiger gedagtenisse, in geschrifte te stellen. Boerbergh spreekt zeer in 't algemeen
van ‘zaken’. Lybreghts geeft een slappe omschrijving, die aan dit punt geheel
voorbijgaat: ‘de notaris is een openbaar Beamptschrijver van alle geloofwaardige
Instrumenten en Actens, by eenen iegelyken voor hem te passeren’. Wij zien hoe
zelfs deze coryphee hier een omschrijving geeft, waarmee de goedertierendste
examinator van heden geen genoegen zou nemen.
Men kan dus opmerken, dat er voor den uitleg van de genoemde woorden van
art. 1 onzer Notariswet niet veel uit de oude boeken valt te putten. Wel beperken
zij nergens de taak van den notaris tot het relateeren van verklaringen. Maar het is
de vraag of zij dit bewust deden.
In het algemeen kan men zeggen, dat noch in Thuys, noch in Lybreghts, noch in
wat tusschen die beiden ligt, in de definities het beeld van den notaris en van het
notariaat uit de verf komt. Het komt ongeveer hierop neer, dat de notaris de
bevoegdheid heeft, hem door de overheid verleend, vooŕ particulieren op hun verzoek
akten op te maken en dat deze akten een bijzondere bewijskracht hebben. Ieder
dezer punten zal in de volgende hoofdstukken nader worden belicht.
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1

Hoofdstuk XXIV De vereischten om notaris te worden

Men diene in het oog te houden, dat er in onze republiek geen sprake was van een
benoeming tot notaris, maar van een vergunning om de notarieele functie uit te
oefenen. Dit stamt uit de middeleeuwen. Afgezien van de notarissen die genoemd
worden in de Capitularia uit het begin van de 9de eeuw - het is de vraag in hoeverre
die maatregelen in deze streken ooit in toepassing zijn gebracht - is het notariaat
hier te lande in zijn oorsprong een bevoegdheid verleend door de kerkelijke overheid
aan geestelijken. De notaris in dien tijd is iemand, die zijn ministerie verleent bij het
maken van testamenten. Testeeren kon men vrijwel uitsluitend ten behoeve van de
kerk. Op dit testeeren oefende de geestelijkheid veelal een zware pressie uit.
Bovendien waren geestelijken doorgaans de eenige personen die geen analphabeet
waren. Dit alles maakt het begrijpelijk, dat het notariaat dan in geestelijke handen
is. Paus of bisschop verleenen als onderscheiding, en naar de behoefte zich
voordeed, aan geestelijken de bevoegdheid om akten te maken. Bovendien maakten
zij vaak van deze notarissen gebruik voor hun kanselarijwerk. Wij moeten ons dezen
notaris dus niet voorstellen als den man, die her en der geroepen werd om akten
te maken, maar als den man, die, wanneer er eens iemand

1

Thuys p. 2, 4, 195; van der Mast p. 1, 156; van Leeuwen (Ned. Pract.) p. 1, 5; Boerbergh p.
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een testament wilde maken - in de vroege middeleeuwen waren er weinigen die
een vermogen hadden, dat aan een testament reden van bestaan gaf - de
bevoegdheid had aan dezen wensch te voldoen. De geestelijken, die de
onderscheiding hadden ontvangen, oefenden hun notarieele functie eenige malen
per jaar uit, sommigen hunner slechts eenige malen in hun leven.
Met het opkomen van het wereldlijk gezag gaat ook de wereldlijke overheid er
toe over de notarieele bevoegdheid uit te reiken. Dit breekt bij ons door aan het
einde der 13de eeuw, als na het interregnum het Italiaansche notariaat via
Duitschland zijn intree in ons land maakt. De keizer, graaf of bannerheer wijst hiertoe
een geestelijke aan - de geestelijken waren immers nog steeds de eenigen die de
schrijfkunst verstonden. De dooreenstrengeling van kerkelijke en wereldlijke macht,
zoo kenmerkend, voor de middeleeuwen - de keizer had vaak het recht bisschoppen
te benomen, onder goedkeuring van den Paus - treffen wij ook hier aan: de kerkelijke
overheid, gewoonlijk de bisschop, moest haar goedkeuring hechten aan de toelating
tot notaris. Hier ontstaat intusschen de splitsing tusschen kerkelijke en wereldlijke
notarissen.
Nog een stap verder, en de wereldlijke overheid bevoorrecht ook - en later
uitsluitend - leeken met het notariaat. Dan treedt de corruptie in: een wereldlijke
overheid die aanhoudend in geldverlegenheid verkeert, laat zich voor de vergunning
betalen; er komt een te veel aan notarissen en op hun bekwaamheid wordt niet
gelet. Nog steeds is het notariaat geen beroep, maar een recht. Van het oogenblik
echter dat leeken de bevoegdheid verwerven, wordt het voor den notaris een kwestie
van geld verdienen, het wordt een bevoegdheid waaraan baten vastzitten. Bovendien
breidt de werkkring zich uit; uit handen van de wereldlijke overheid ontvangen door
leeken, beperkt de functie zich aldra niet meer tot erfrechtelijke zaken.
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Handel en verkeer nemen toe, met de opkomst van de steden en de burgerij groeit
de categorie van hen die privé-vermogen hebben; en zoo verruimt zich het terrein,
waarop de notaris zich beweegt. Hij is immers ten alle tijde de man, die op
civielrechtelijk gebied alle akten maakt, waarvan niet de vervaardiging aan een
anderen ambtenaar is opgedragen; zijn functie is uit haar aard elastisch. En de
leeken-notarissen, die voor hun bevoegdheid betaald hadden en van die bevoegdheid
moesten leven, waren in die tijden van wording (wij zijn nu in het einde der 15de
eeuw) ongetwijfeld bedrijvige menschen, die zooveel mogelijk tot zich trokken.
De laatste stap is, dat de geestelijke-notaris geheel op kerkelijk terrein wordt
teruggedrongen. Dit geschiedt in den loop van de 16de eeuw. De daar
teruggedrongen notaris komt vandaag nog voor. Nu en dan bekleedt de bisschop
een geestelijke met de notarieele waardigheid; de bevoegdheid van deze notarissen
is uiteraard beperkt tot interne kerkelijke aangelegenheden.
Er was in den omvang der bezigheden en in het aanzien van de bevoegdheid
een aanmerkelijke verandering ingetreden in den loop der eeuwen die aan onzen
republiektijd voorafgaan. Maar gebleven was, dat het notariaat een bevoegdheid
was, niet een ambt - dat is het pas geworden door de invoering der Fransche
wetgeving - dat men dus werd toegelaten de notarieele functie uit te oefenen, maar
dat van een benoeming geen sprake was, dat men dus ook na die toelating geenszins
verplicht was notarieele bezigheden te verrichten, dat men de bevoegdheid
ongebruikt mocht laten; en tevens, dat vaak - dit hing van de inkomsten af - de
notaris ook andere werkzaamheden uitoefende.
Na deze inleiding knoopen wij nu aan bij Thuys. Wij hebben dan de plakkaten
van Karel V. Bovendien had ook het concilie van Trente voorzieningen inzake het
notariaat getroffen en o.a. aan de bisschoppen de be-

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

192
voegdheid gegeven alle notarissen aan een onderzoek naar hun capaciteiten te
onderwerpen. Tijdens het concilie was echter een groot deel van onze bevolking
reeds tot de hervorming toegetreden, de afscheuring was nabij, zoodat de daar
genomen beslissingen hier te lande van weinig invloed in het maatschappelijk leven
zijn geweest.
Thuys noemt een geheele rij van functionarissen en instellingen, die het recht
hadden de notarieele bevoegdheid uit te reiken. Paus, keizer, koning, prins,
souvereine raad en zij, aan wie door dezen de bevoegdheid is gedelegeerd,
protonotarissen en comites Palatinos, baanderheeren, graven, prelaten, universiteit,
gemeente en stad. Wij vinden hier een model voor een akte van creatie van een
notaris door een protonotarius. Het luidt als volgt: ‘In den Naem ons Heeren, Amen.
Kennelijc zij een yegelijc die dit teghenwoordich openbaer Instrument zullen zien
ende hooren lesen, Dat op den etc. dach der maent van N. in de Jare ons Heeren
Jesu Christi 1500 ende etc. Comparerende voor my openbaar Notaris ende in
presentie vande ghetuygen naghenoemt, den Eersamen ende Discreten N.
Prothonotarius Apostelijcke ende Grave van Lateranen heeft my Notaris gheexhibeert
zekere opene Brieven van Privilegien ende Commissie, geschreven in francijne
ende Latijnsche tale, gantsch gave, ongheconceleert, ende onghevicieert hem
gheheven ende verleent binnen der Stadt van N. den etc. dach van N. int Jaer
duysent vijfhondert ende etc. by den welcken opentlycken bleke, dat hem Comparant
by den eerw. Heere N. Cardinael vanden titule van etc. by onsen H. Vader in Gode
Heere N. den etc. Paus van die name aen de keyserlijcke majesteyt als Legaet à
latere gezonden, macht ende autoriteyt is ghegunt ende gegheven om onder ander
te mogen creeren openbare Notarisen ende Tabellioenē, al navolgende de voorsz
opene Brieven van Commissie, bezeghelt metten Zeghele van den voorsz
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Heere N. in roode wasse, gheteeckent respective by N. Abbreviateur, N.
Secretaris/en̅ Heere N. Auditeur. Verklaerende daeromme de voorsz. N. Comparant
inde voorgenaemde qualiteyt, dat hy wt krachte vande zelve syne Commisse
nademael hem vande nutheydt ende bequaemheyt vanden persoone van A.B.
Ingheboren der stadt van N. ghenoech was ghebleken den zelven N. tsynen
verzoecke (present ende tzelve accepterende) gecreeert ende ghenomineert,
creeerde ende nomineerde mits desen als Notaris en̅ Tabellioē publicq, stellende
hem hier mede inde Proffessie ende gebruyc van 't voorsz Officie van Notarischap,
om tzelve t'exerceren alomme, waer, ende tot wat plaetsen dat hem goetduncken
ende by des gerequireert zal worden: Overleverende hem in teecken van dien,
achtervolghende den inhouden vande voorsz Commisse, den Kokere, Penne, ende
Pampier/om dien in teecken van idoone te ghebruycken int exerceren van tzelve
Officie; ende in teeckē van getrouwicheyt en de rechtvaardicheyt, heeft de voorsz
A.B. in handē van den voorsz Comparant gedaen den behoorlijcken eedt. Ende
voorts belooft conform tvoorsz Previlegie ende Commissie te houden goedt en
rechtveerdich Register ende Prothocol, zoo dat behoort. Consenterende de voorsz
Prothonotaris ende Grave van Lateranen hier van by my Notaris gemaect ende den
voorsz ghecreerden Notaris ghelevert te worden een oft meer openbaer Instrument
oft Instrumenten in behoorlijcker formen. Dit is aldus gheschiet ende ghepasseert
binnen der Stadt van N. ten huyse van etc. ghenaemt etc. aldaer: Ten daghe,
maende, ende jare, als boven: Ter presentie van N. ende N. ghetuygen. In teecken
der waerheydt heeft dezelve Prothonotaris ende Grave van Lateranen deze Letteren
van Creatie met synen zeghel bezeghelt.’
Dit model leert ons veel. In de eerste plaats zien wij er uit, dat de benoeming van
een notaris door den protonotaris plaats vond bij notarieele akte, welke plechtig-
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heid plaats had in tegenwoordigheid van den nieuwen notaris. De protonotaris legde
daarbij den brief over waaruit zijn bevoegdheid bleek. Hij reikt den nieuwen notaris
de aloude emblemen over: inktkoker, penhouder en schrijfrol (de zegelring ontbreekt
hier) en neemt hem den eed af. In het bijzonder wordt de plicht om protocol te
houden nog eens aangestipt. Voorts geeft de protonotaris er zijn goedkeuring aan,
dat de notarisredacteur dezer akte aan zijn jongen collega een of meer exemplaren
van diens akte van aanstelling ter hand stelt.
Ik zou het model, hoe interessant het op zich zelf ook moge zijn, niet in extenso
hebben opgenomen, wanneer de Unie van Utrecht den band met den tijd, waarin
een dergelijke akte paste, geheel had doorgesneden. Dit echter is niet het geval.
Want het merkwaardige feit doet zich voor, dat, terwijl volgens de wetgeving alleen
de Staten der gewesten de bevoegdheid hadden notarissen aan te stellen, de
Comites Palatinos rustig doorgingen bij tijd en wijle, althans in het Oosten van ons
land, als vertegenwoordigers van den Keizer van het Heilige Roomsche Rijk
notarissen aan te stellen. Steeds moeten wij hier in het oog houden, dat de
werkelijkheid van het rechtsleven vaak allerminst overeenstemde met het beeld,
dat lezing van de wetten oproept. In het opstel van Mr. J. Nanninga Uitterdijk, De
Notarissen in Overyssel tot de 17de eeuw (opgenomen in de Verzameling van
Stukken betrekkelijk Overijsselsch regt en Geschiedenis, 12de Stuk, 1881) is zelfs
sprake van een paltsgraaf die nog in 1685, dus lang na den vrede van Munster, te
Groningen een notaris aanstelt. Over de geldigheid van een dergelijke benoeming
kon men dan wel twijfelen, maar die twijfel bleef meer tot het gebied van de theorie
beperkt, dan dat hij in de praktijk tot uiting kwam. Van een examen zal bij een
dergelijke aanstelling wel niet veel gekomen zijn. Thuys spreekt trouwens in 't geheel
niet over het examen. Hieruit
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blijkt wederom hoezeer dit boek een critieklooze vertaling van oudere werken is
geweest. (Men zie ook bijlage B).
Laten wij ons thans bepalen tot een beschrijving van den regelmatigen weg. Wie
toelating als notaris wenschte, moest zich eerst wenden tot schout en schepenen
van de plaats zijner inwoning om een aanbevelingsbrief bij de Staten. Van der Mast
geeft een voorbeeld van een request. Ik neem dit over voor zoover het van belang
is.
‘Aan mijn Heeren Schout, Burgemeester ende Regierders deser stedes.
Remonstreert ende geeft te kennen met alle eerbiedt A, hoe dat hy Suppliant zich
zelven heeft gheoeffent eenighe jaren, inde konste ofte practijcque van 't Notaris
ampt, tot dien eynde ghewoont by den Secretaris tot S, en de noch daghelijcks
frequenteert 't Comptoir van N. Notaris tot D, waerdoor hy Suppliant, midtsgaders
door sijn diligentie, soo veel gheleerdt en de gheoeffent heeft, dat hy (sonder jactantie
ghesproocken) hem selven bequaem kendt om mede Notaris publicq gheadmitteert
te worden, 't welck nochtans niet en kan gheschieden, sonder al-voren van Uw' E.
te hebben favoriable voor-schrijven, ende letteren van recommandatie aen de Ed.
mogh. Heeren, de Heeren Ghecommiteerde Raden van Hollandt ende
West-Vrieslandt, om naer behoorlijcke examinatie van den Hove van Hollandt
ghecreert te worden Notaris publicq, derhalven soo is sijn Suppliants ootmoedich
versoeck, dat U.E. ghelieven hem tot dien eynde te verleenen uwe favoriable
voor-schrijvens, om tot sijn voornemen te gheraecken, ende de Republickque
getrouwelijck ende naerstelijck te dienen tot Godes eer ende der Ghemeynte groote
behulpsaemheydt.’
Schoolhouder geeft een nagenoeg gelijkluidend formulier. Hij geeft tevens
formulieren voor alle andere stukken, die bij de admissie tot notaris te pas komen.
Het stadsbestuur gaf zijn aanbevelingsbrief bij de
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Staten in den volgenden vorm (ontleend, evenals de volgende formuleeringen, aan
Schoolhouder): ‘Ed: mog: Heeren. Wij N.N. getuygen dat N. alhier woonagtig, zig
genegen vind, om hem tot notaris te laten creëeren, heeft ons ten dien eynde te
kennen gegeven, dat hy zig zelven eenigen tyd neerstig geoeffent heeft, in 't zelve
ampt. Voorts getuygen wij N.N. dat de voornoemde N. alhier gebooren is, en zig
zelven altyd eerlyk en wel, voor zoo veel ons bekent is, gedragen heeft; verzoeken
derhalven, dat den gemelden N. na behoorlyke examinatie, en bekwaamvinding
daar toe van U Ed: mog. mag werden geadmitteert.’
Met deze aanbeveling gewapend wendde de candidaat zich tot de Staten of tot
gecommiteerden uit de Staten. Deze verleenden hierop hun bewilliging; deze heette
creatie, de akte waarbij dit geschiedde heette creatiebrief. ‘Creëeren, stellen en
ordonneeren den zelven mits dezen om te wesen Notaris Publicq, en om 't zelve
ampt in allen steden en plaatsen van den voorschreven lande van Holland en
West-Vriesland te mogen exerceeren. Behoudelyk dat hy de exercitie van het
voorschreven ampt, niet en zal mogen doen over, nog in eenige steden, heerlykheden
of ambagtsheerlykheden van den voorsz. onzen lande, dan met consent van de
Overheden van steden, ofte de Heeren of Magistraaten van dezelve heerlykheden,
en tenzy hy daar van hebbe schriftelyke acte van dezelve.’
Met dit stuk begaf men zich naar het Hof. Daar nam de griffier het examen af.
Wie voldoende werd bevonden legde in handen van een der raadsheeren van het
Hof den eed af. Hierop gaf het Hof zijn admissie, blijkende uit een akte van admissie.
‘So is 't dat het voorschreven Hof gezien, en gevisiteert hebbende de voorschreven
brieven van creatie, en den voornoemden N. alvoorens afgenomen hebbende den
Eed van getrouwigheyt, mitsgaders den Eed tot het zelve officie van outs gestaan
hebbende, die hy gedaan heeft, aan handen van den
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Heere ende Mr N.N. Raad in den voorschreven Hove als commissaris, daar toe
geordonneert, den zelven N.N. geadmitteert heeft en admitteert, mits desen, om 't
voorschreven Notarisschap te mogen exerceeren, en bedienen naarvolgende zyne
brieven van creatie. Welverstaande dat hy volgens het tot wederopzeggens toe,
besluyt, van de Hooggemelde Heeren Staaten van den XXVII van November 1608,
het voorschreven Notarisschap niet en zal mogen exerceeren, in eenige steden,
heerlykheden, ofte ambagtsheerlykheden van den voorschreven Lande dan met
consent, van de Magistraat van de steden, ofte van de Heeren ofte Ambagtsheeren
van de plaatsen, en dat hy daar af hebbe een acte van consent.’
Voorzien van de akten van creatie en van admissie, wendde men zich vervolgens
tot de overheid van de gemeente, waarin men zijn standplaats wenschte te vestigen
om de akte van consent te verkrijgen.
De plaatselijke overheid verleende deze vergunning vrijwel steeds wanneer door
overlijden of door andere wijze van defungeeren het toegestane maximum aantal
der notarissen op dat moment niet voltallig was. Zooals ik in ander verband elders
in dit werk opmerk, gaf de plaatselijke overheid haar goedkeuring echter ook wel
eens wanneer het aantal reeds vol was.
Pas na de verkrijging van de plaatselijke vergunning mocht men het notariaat
uitoefenen.
De uit de vroege middeleeuwen dateerende plechtigheid van de overgave van
pen, inktkoker, schrijfblad en zegelring bij de verleening der notarieele bevoegdheid,
blijkens een te Brussel gegeven handvest nog in 1556 in zwang (men zie ook het
boven gegeven model van Thuys voor de benoeming door een protonotarius), was
door de reformatie, die zooveel aan kleur en symboliek heeft geofferd, in onbruik
geraakt.
De candidaat-notaris was onbekend. Deze figuur kan slechts voorkomen, wanneer
er tusschen het examen en
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het aanvaarden van de functie eenige tijd moet verloopen. Pas de invoering der
Fransche wetgeving deed ons kennis maken met een stage vallende na het examen.
Het heeft 1904 moeten worden voor de wet de hoedanigheid van candidaat-notaris
erkende.
Samenvattende hebben wij dus een creatie door de Staten of door derzelver
Gecommitteerden namens hen, een admissie door het Hof en een consent door de
plaatselijke Overheid. Dit consent is van later datum, te weten van 1608. Er is een
resolutie van de Staten van Holland van den 27sten November van dat jaar,
inhoudende, dat in de brieven van creatie en van admissie gesteld zal worden de
volgende clausule: ‘Behoudelick dat hy d'exercitie van 't voorsz Notaris Ampt, niet
en sal mogen doen in eenige steden, Heerlickheden of Ambachts-Heerlickheden
van den landen van Holland ende West-Vriesland, dan met Consent van de
Magistraten van de Steden ofte Heeren, ofte Ambachts-Heeren van de Plaetze,
ende daar van hebbe Acte.’ Zooals hierboven blijkt, is aan dezen eisch voldaan.
Op p. 199 zal ik uiteenzetten wat de bedoeling van dezen regel was.
Voor 1608 had de aspirant genoeg aan de brieven van creatie en van admissie.
Het heeft weinig nut na te gaan wat de verhouding tusschen beiden was. Onze
voorvaderen hebben zich hierover het hoofd ook niet gebroken. Eén ding staat vast:
men had de beiden noodig om het notarisschap te kunnen uitoefenen. Men heeft
kunnen zien, dat er noch in de akte van creatie, noch in die van admissie sprake is
van een benoeming; er is slechts sprake van een toelating. Daarom vinden wij dan
ook vaak gesproken van het notarisschap naast het woord notaris-ampt. Men was
in geenen deele verplicht van zijn bevoegdheid gebruik te maken. De woorden
creatie, admissie, consent duiden er op, dat het den tot het notariaat toegelatene
vrij stond zich al dan niet als notaris te vestigen. Daarom heeft het ook geen zin ons
af te vragen of er een parallel te trekken is met onze
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Notariswet, volgens welke men notaris is ingevolge de benoeming, maar de functie
pas mag uitoefenen na het afleggen van den eed. Creatie, admissie en later het
consent waren vereischt om notaris te mogen zijn. Notaris werd men pas, doordat
men zich als zoodanig vestigde. Dit kan men vergelijken met de advocatuur van
vandaag.
Uit het voorgaande blijkt, dat men niet een minimum aantal notarissen kende.
Wel een maximum. Het plakkaat van 1524 schreef aan de stedelijke overheid voor
het maximum vast te stellen. Het duurde geruimen tijd alvorens de overheid der
verschillende gemeenten daartoe overging. In Amsterdam pas in 1565, in Leiden
pas in 1583 heeft de overheid aan het voorschrift van 1524 voldaan. Als eenmaal
een gemeente-overheid het maximum aantal had vastgesteld, schond deze zelfde
overheid dezen regel bij herhaling door meer notarissen toe te laten.
Voor 1608 moge het voor de overheid moeilijk zijn geweest ervoor te zorgen dat
de regel gerespecteerd werd, aangezien hij, die creatie- en admissiebrieven had,
bevoegd was zich te vestigen binnen het grondgebied van Holland en West-Friesland.
Er was dus slechts een repressief toezicht. Sinds 1608 echter had de overheid de
zaak op eenvoudige wijze in de hand; zij had, doordat zij het consent moest
verleenen, de preventieve contrôle. Nochtans kwam het telkens voor, dat er in een
plaats te veel notarissen waren. Op een gegeven oogenblik in de 18de eeuw zijn
er in Den Haag over de honderd notarissen. Dit ging het maximum ver te boven,
als we bedenken, dat het door Amsterdam in 1565 gegeven maximum vijf bedroeg,
te Leiden in 1583 zes. Liepen de getallen te ver uit elkaar, dan trachtte men ‘bij’ te
komen door eenvoudigweg jarenlang geen consent uit te reiken. Dordrecht stelde
in 1664 opnieuw het maximum vast en bepaalde dit op 18; tien jaar later waren er
in die gemeente 23 notarissen in functie.
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De vraag is opgeworpen of de plaatselijke overheid tot welke men zich wendde om
den recommandatiebrief bij de Staten te verkrijgen, de overheid moest zijn van de
plaats waar men zich dacht te vestigen en bij welke men dus later moest aankloppen
om het consent. Het antwoord moet ontkennend luiden, hoewel van Leeuwen
aanleiding geeft tot een tegenovergestelde meening. Een enkele maal was ook de
overheid de tegenovergestelde meening toegedaan; zij weigerde dan een
recommandatiebrief te geven op grond van het feit, dat zij geen consent kon geven
aangezien het maximum aantal reeds vol was. Dit getuigde van een foute zienswijze.
Men vroeg de recommandatie aan de overheid van de plaats waar men woonde ook indien men in een andere plaats het notariaat wenschte uit te oefenen - want
de recommandatiebrief hield in, dat de vrager bekend stond als een man van goed
zedelijk gedrag en van voldoende intellectueele ontwikkeling. Hiervan nu kan alleen
de overheid van de plaats van inwoning getuigen. Met het verstrekken van de
recommandatie liep de plaatselijke overheid dus in geenen deele vooruit op de
houding die zij zou aannemen wanneer de requestrant na bekomen creatie en
admissie bij haar om consent zou aankloppen. De plaatselijke overheid mocht
slechts dan het recommandatieschrijven weigeren, wanneer de verzoeker
intellectueel of moreel niet in aanmerking kwam het notariaat uit te oefenen.
In de akte van creatie is sprake van: ‘om ten vollen betrouwende zyner naarstigheyt
en getrouwigheyt; gezien ook de schriftelyke recommandatie van N.N. tot N. hebben
wy den voornoemden N. naar voorgaande examinatie gemaakt, gestelt, en
geordonneert, enz.’ Wat is de examinatie van welke hier sprake is? Met het door
het Hof af te nemen examen heeft dit niets te maken. Ik vermoed, dat de Staten of
Gecommiteerden den verzoeker persoonlijk voor een hunner lieten verschijnen om
een gesprek te voeren en zoo zich een oordeel te
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vormen of de verzoeker waardig was tot het notariaat te worden toegelaten.
Tot zoover de in Holland te volgen procedure. Wie in Zeeland notaris wenschte
te worden, had een anderen weg te volgen. Zeeland heeft nooit een eigen
stadhouder, noch een eigen hof gehad. De Staten van Holland en Zeeland hadden
de creatie en admissie voor dengeen, die in laatstgenoemd gewest notaris wilde
worden, bij onderling verdrag, genaamd het provisoneel accoord, geregeld. De
candidaat begaf zich, voorzien van een aanbevelingsbrief van de plaatselijke
overheid, naar de Statenvergadering te Middelburg; daar nam de Secretaris der
Staten hem een examen af. Deze Staten gaven hem den creatiebrief. Hiermede
gewapend begaf hij zich naar het Hof in Den Haag, alwaar hij door een der
raadsheeren andermaal geëxamineerd werd. Het Hof verleende hem na den eed
de admissie. Hierop volgde het consent der overheid van de plaats van vestiging.
De Zeeuwsche candidaat moest dus tweemaal een examen afleggen. Boerbergh
spreekt nadrukkelijk over het onderzoek naar de bekwaamheid door den secretaris
der Staten en over den opdracht door het Hof aan een der raadsheeren om den tot
notaris gecreëerden op zijn bekwaamheid andermaal te onderzoeken. Een ander
punt van verschil is, dat hier sprake is van een der raadsheeren als examinator,
terwijl Schoolhouder voor den Hollandschen notaris den griffier van het Hof als
zoodanig noemt. Het komt mij echter onwaarschijnlijk voor, dat de een door een
raadsheer, de ander door den griffier geëxamineerd zou zijn. Plausibeler is het, dat
deze taak tusschen 1660 en 1722 van de schouders van den raadsheer op die van
den griffier is overgebracht.
Voor Utrecht deelt van Wassenaar slechts mede, dat hij is gecreëerd door den
deken en het kapittel van St. Pieter. ‘Quod me aliquando dignum judicastis qui
Collegio vestro illustri tamquam Notarius et Secretarius ac Bibliothecarius inservirem,
eamque ob causam Nota-
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rius Publicus, ab Illustriss: Nobil: ac Praepotentibus Ordinibus, creatus’, zoo luidt
het in de opdracht. Het college van kanunniken verleende dus den creatiebrief. Over
het examen en de admissie spreekt van Wassenaar niet, aangezien dit in de opdracht
niet op zijn plaats zou zijn; het examen was echter ook in Utrecht ongetwijfeld
vereischt. De kanunnikken hadden de bevoegdheid notarissen te benoemen
verworven als plaatsvervangers van den bisschop (zie p. 57); naast hen had het
gewestelijk bestuur der provincie deze bevoegdheid.
De Konst der Notariën in Frieslandt deelt ons aangaande het punt dat ons hier
bezig houdt nagenoeg niets mede. Wie ons hierover wèl inlicht is Koopmans in zijn
reeds vermeld werk Het Notariaat in Friesland voor 1811. Oorspronkelijk lag hier
de bevoegdheid personen tot het notariaat toe te laten in handen van het Hof. De
landsordonnantie van 1602 gaf deze bevoegdheid aan de Staten. Art. 1 luidt als
volgt: ‘....dat voortaen hier te lande gheene Notarien bij den ghenen, die men Comites
Palatinos noemt, dan alleenlycken bij den Staten van den lande, op 't rapport van
de Ghedeputeerde ende Raden Provincial, ghecreëert ende ghemaeckt zullen
worden’. Hof en Gedeputeerde Staten hebben van den beginne af getracht den
Staten op deze bevoegdheid te beknibbelen. Aanvankelijk zonder ander succes,
dan dat de Staten aan Gedeputeerden toestonden den eed af te nemen. Zooals uit
het geciteerde artikel blijkt, ging het met het examen anders dan in Holland. Het
examen werd in Friesland afgenomen door een lid van Gedeputeerden en een
raadsheer uit het Hof.
De landsordonnantie van 1723 houdt dezelfde regeling in. Nochtans heeft de
praktijk zich in den loop der jaren radicaal gewijzigd. Langzamerhand kwam de
bevoegdheid notarissen te creëeren geheel in handen van Gedeputeerden te liggen.
De creatiebrief ging formeel nog wel uit van de Staten, maar het waren Gedeputeer-
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den, die hem teekenden. Deze laatsten hadden dus den strijd gewonnen, dien zij
reeds kort na 1602 hadden aangebonden.
Van een recommandatiebrief door de plaatselijke overheid is hier geen spoor te
vinden. De candidaat wendde zich direct tot het Hof en tot de Gedeputeerden met
het verzoek examen te mogen doen. De requestrant mocht in het request de
examinatoren noemen, die hij prefereerde; gewoonlijk willigde men dit verzoek in.
De goedkeuring door het Hof te geven luidde: ‘Het Hof gehoord het rapport van
Heeren N.N. als commissaris, aangaande des suppliants bekwaamheid, en gezien
genoegzaame verklaaringe van zijn goed gedrag en wandel, accordeert denzelven
het notariaat-ampt in deeze Provincie te moogen exerceren, mits doende den Eed
daartoe staande.’ Ongeveer gelijkluidend was de accoordbevinding door
Gedeputeerden te geven. Het Hof gaf eerst zijn nihil obstat; daarna Gedeputeerden,
die zich in de praktijk bij de meening van het Hof aansloten. Uit de redactie blijkt,
dat het Hof, alvorens het tot het uitreiken van den admissiebrief overging, niet enkel
de intellectueele hoedanigheden te beoordeelen had, maar ook de moreele. Volgens
de wet hadden Hof en Gedeputeerden niets anders te doen dan de intellectueele
hoedanigheden te toetsen; het onderzoek naar de moraliteit droeg de wet uitsluitend
op aan de Staten, naar aanleiding van het uitreiken van den creatiebrief.
Na de bekomen goedkeuringen van het Hof en Gedeputeerden legde de candidaat
den eed af in handen van Gedeputeerden, die hem den creatiebrief uitreikten.
Deze regeling toetsende aan de in Holland geldende, zien wij dat er, behalve het
reeds opgemerkte omtrent den recommandatiebrief, dit verschil is, dat de admissie
hier uitgaat van Hof en Gedeputeerden en de creatie van Gedeputeerden (formeel
van de Staten). Voorts was in Friesland geen plaatselijk consent noodig.
Niet iedereen mocht notaris worden. Thuys, sprekende
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over de incompatibiliteit, noemt, naast den slaaf, den boer. Voorts monnikken,
kanunnikken en regulieren ‘want alsulcke by de gemeyne Rechten voor doode
worden gherekent, ende behooren alsulcke hun te bekommeren met den Godtlycken
dienste, ende hun niet t' onderwinden met 'tghene der ghemeynte oft marct aengaet.’
Voor den samengang van notariaat en predikambt zie men voorts p. 75. Bovendien
waren in het Katholieke Zuiden uitgesloten de ketters. Een resolutie van de Staten
van Holland van 1734 (13 Mei) sluit de Katholieken uit. Razenden, zotten, blinden
en dooven. Een vrouw kan geen notaris zijn; de kreupele argumentatie is: door dien
het een openbaar en manlijk ambt is, van hetwelk de vrouwen worden geweerd.
Raadsheeren noch advocaten mogen notaris zijn. Evenmin eerloozen, vervalschers
en trouweloozen - ‘want het Notarischap is van grooter eere ende weerdicheyt, van
't welcke een die eerloos is wordt afgheweert’.
Maar hij, die de creatie tot notaris in handen heeft, is niet klaar met te letten op
deze negatieve kenmerken. Hij moet ook acht slaan op de positieve, zooals den
eisch, dat de aspirant 25 jaar oud moet zijn. In het Oud-Vaderlandsch recht was de
meerderjarigheidsgrens van plaats tot plaats verschillend. De maximumgrens was
25 jaar. Men werd jong notaris. Dit is ons reeds gebleken uit de menigvuldige lange
ambtsperioden. Een der auteurs merkt dan ook op, dat het niet zelden een
minderjarige is, die een recommandatiebrief vraagt, creatie en admissie verzoekt.
Dit beteekende, dat de recommandatiebrief gevraagd moest worden ter woonplaatse
van de ouders. Een minimum leeftijd voor beambten is er altijd geweest. ‘Want de
joncheyt totten selven niet wel en voecht, en̅ omdat ooc de Jonghers meer worden
gheleyt ende geregeert door hun passien, dan door redene ende verstant’, zegt
Thuys. De verzoekers moeten voorts zijn van goede zeden, manieren, conditien en
van eerlijke en degelijke ouders.
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De overheid, die op deze positieve vereischten niet lette, deed fout. De leeftijdsgrens
was wettelijk voorgeschreven. Ondanks dat gaf men nu en dan toch aan iemand
beneden de 25 jaar de bevoegdheid zich als notaris te vestigen. De andere eischen
zijn weinig concreet. Maar zij, die deze eischen veronachtzamen, doen zeer kwalijk
‘ghemerct het zoo hooghen schoonen staet ende officie is, zijnde het ghemeyn
spreecwoort niet te vergeefs, twelc zeght, dat beter ware de plaetsen ydel te laten,
dan de Gheyten daer inne ghestelt’.
Op het vereischte van het goed zedelijk gedrag was eenige contrôle door de
recommandatie, die de candidaat bij zijn plaatselijke overheid moest halen. In den
recommandatiebrief komt n.l. te staan, dat de candidaat te goeder naam bekend
staat. Stond hij dit niet, dan behoorde de plaatselijke overheid de recommandatie
te weigeren. Zoo is de recommandatiebrief dus te vergelijken met de verklaring door
onze Wet op het Notarisambt geëischt in art. 10 sub. 3.
De Friesche landsordonnanties eischten, dat zij waren vermaarde, welgemanierde
en eerlijke lieden. Welgemanierd beteekent niet, dat de notaris aan de
wellevendheidsvormen wist te voldoen, maar is op te vatten als een synoniem voor
eerlijk. In Friesland, waar de recommandatiebrief door de plaatselijke overheid
ontbrak en men dus deze garantie voor een behoorlijk zedelijk leven miste, vroeg
gewoonlijk het lichaam, dat de creatie moest geven, een verklaring van goed zedelijk
gedrag, aan den aspirant uit te reiken door het gerecht, waaronder deze ressorteerde.
In zijn request om recommandatie wijst de aspirant er op, dat hij in de notarieele
praktijk werkzaam is geweest en in den recommandatiebrief geeft het plaatselijk
bestuur deze mededeeling door aan de Staten. Er was dus een stage noodig; van
eenige wettelijk voorschrift hieromtrent heb ik niets kunnen ontdekken. Hoe langen
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stagetijd de Staten eischten, staat dan ook allerminst vast. Zij waren daarin vrij.
Bij van der Mast is sprake van: eenige jaren, bij Schoolhouder van: geruimen tijd.
In de praktijk schommelde de stagetijd tusschen twee en zes jaar. Boerbergh spreekt
over vier of vijf jaar.
Dat, zooals Schotel op p. 426 van zijn ‘Het maatschappelijk leven onzer vaderen
in de zeventiende eeuw’ opmerkt, de notaris uit het begin van de 17de eeuw nog
Latijn moest kennen, is onjuist. In dit werk staan trouwens meer onjuistheden
betreffende ons oude notariaat.
In het notariaat van de 17de eeuw treffen wij nog sporen van het gildewezen aan.
In de notarisboeken heb ik dienaangaande niets gevonden. Curiositeitshalve geef
ik een brok van een akte weer, die ik ontleen aan ‘Bronnen tot de geschiedenis van
het Bedrijfsleven en het Gildewezen van Amsterdam’ van J.G. van Dillen, deel II,
n. 1157 (Den Haag, Nijhoff, 1933). De voogden van J. van Rosieren, 19 jaar oud,
besteden hem uit voor den tijd van 3 jaar bij notaris Benedict Baddel. De jonge man
krijgt vrije kost en inwoning en bovendien een loon in geld van 60 Carol. guldens
per jaar. Notaris Baddel verplicht zich den jongen te ‘leeren ende wysen den stijl
ende conste van notariaetschap met alle den aencleven ende gevolge van dien,
sonder hem diesaengaende eyts te verberghen, met ook de Fransche tale, alles
wes denselven eenighsints sal connen aennemen ende begrypen, hem voorts
tracterende als eenen goeden meester toestaet ende gehoort te doen ende hem
daerenboven latende volgen het ordinaris getuychgelt ofte in plaetse van dien hem
ter weecke gevende 12 st., soolangh synen tijt is gedurende, met expres verdingh
nochtans, dat het hem, Rosieren, vry sal staen den Sondagh ende de hoochtyden
tot syne believen te gebruycken soo ende in wat maniere d' occasie hem presenteert.
Ende by aldien den voors. Rosieren voor d' expiratie van den
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voors. tijt sonder wettige oorsaecke synen voors. meester verliete, soo belooven
de voors. syne vooghden alle alsulcke schade, als de voors. Baddel daerdoor soude
mogen geleden hebben, te beteren tot seggen van goede mannen, hen dies
verstaende.’ De akte is gedateerd 1 Mei 1628.
Over de studie voor het notarieel examen is weinig bekend. Boerbergh, Kos,
Schoolhouder en Lybreghts hebben voor het examen opgeleid. Alleen de eerste
deelt ons over deze opleiding iets mede. De indruk, dien ik er van heb gekregen, is
deze, dat men les nam terwijl men op een notariskantoor werkzaam was. Het examen
was niet zwaar; en aangezien men bij zijn verzoek om toelating op een stage moest
kunnen wijzen, lag het voor de hand zich voor dit examen voor te bereiden, terwijl
men op het kantoor werkzaam was. Theorie en praktijk gingen dan samen. De
studenten waren deels jongelui, die om notaris te worden een plaats op een
notariskantoor hadden gezocht. Deels zijn zij gerecruteerd uit de gewone klerken,
die voor hun broodje werkten en van wie de patroon merkte, dat zij een behoorlijk
verstand hadden; de patroon gaf hun dan een aanmoediging zich in te spannen
dezen trap op de maatschappelijke ladder te stijgen. Nog tot 1904 toe, het jaar,
waarin voor het eerst voor toelating tot het notarieel examen een diploma werd
geëischt, kwam menig candidaat voor het examen uit dezen stand voort.
Het was toen treurig met de opleiding gesteld. Zij was ongereglementeerd; een
ieder die zich als opleider opwierp, bekwaam of onbekwaam, kreeg leerlingen. Alles
precies zooals nu dus. Vaak was het een notaris, die zich met de opleiding belastte.
Een bijverdienste, die op de kleine kantoren niet onwelkom was - noch is (het publiek
maakt zich van de inkomsten van den notaris een overdreven gunstige voorstelling).
Zoo vertelt Boerbergh ons, dat een aantal jongelui te Goes een opleider zochten
en dat hij na rijpe berading
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deze taak op zich nam. Hij gaf hun een dictaat met een uitleg er bij. Daarna liet hij
hen modellen van akten ontwerpen, besprak deze met hen, er voor zorgende, dat
deze opgaven aansloten bij zijn dictaat. Deze methode had zoodanig succes, dat
zijn leerlingen, na een zeer korten tijd door hem onderwezen te zijn, allen als notaris
zijn toegelaten. Jammer vertelt hij ons niet hoe lang deze zeer korte tijd was. Uit
het verband blijkt, dat het in ieder geval korter dan drie jaar was. Dit verwondert ons
niet, want in de 19de eeuw was een studie van drie jaar voor het notarieel examen
normaal; en hoewel ook toen nog het uit het hoofd leeren de hoofdschotel vormde,
waren de eischen toch heel wat omvangrijker dan twee eeuwen te voren. Die eischen
kunnen wij nagaan aan de hand van de Examens, opgenomen in de notarisboeken.
Wij vinden deze in van Aller, in den tweeden en derden druk van Kos, in
Schoolhouder en in de Coeur. Deze Examens, gewoonlijk aangeduid met ‘Kort
examen’ houden vragen en antwoorden in. De betiteling ‘Kort examen’ duidt er op,
dat het een samenvatting is, dat er dus een uitgebreider kennis noodig was dan uit
deze opgaven blijkt. Maar deze ‘Korte examens’ zouden zinloos geweest zijn als
zij niet het peil van het werkelijk examen hadden aangegeven. Zij hebben
waarschijnlijk de plaats ingenomen van de bundeltjes opgaven voor het mondelinge
deel van het notarieel examen, die ook onze tijd rijk is. Schoolhouder spreekt niet
van Kort examen, maar betitelt dit hoofdstuk met: Examen der notarissen. Hij deelt
in zijn voorwoord mede, dat wie deze vragen weet te beantwoorden onbeschroomd
naar het examen kan gaan.
Van Allers Korter examen beslaat 9 pagina's. Ik neem er een halve pagina uit
over.
‘Wat is Substitutie?
Een tweede instellinge van Erfgenamen, als by exempel ik Instituere B., ende
soo B. voor mij overlijd, substituere ik C. in plaatse van den voor-overleden B.
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Een bladzijde uit de Oeffenschole van Schoolhouder (c.f. blz. 109)
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Wat sijn trouwbeloften?
Wanneer een Mans-persoon sig aan een Vrouspersoon, ende een Vrous-persoon
aan een Mans-persoon, ende sulcx over, ende weder over aan malkander verbinden
om te Huwelijken.
Wat is een Huwelijkse Voorwaarde?
Een Contract van een Bruydegom, ende Bruyd voor datum van 't voltrecken van
't Huwelijk met den anderen geadsisteert met heure respective bloetverwanten,
gemaakt, waarop, ende onder welke Conditien syluyden heurluyden Huwelijk willen
aangaan.
Wat is Donatie?
Een Morgengave, of te sekere geschenk, waar mede den Bruydegom sijne Bruydt
begiftigt, 't sy met of, sonder Huwelijksche Voorwaarde.
Wat is Usufruct?
Een Vrugt-gebruyk, ofte het Jaarlijxsche innekomen van sekere Capitale Goederen,
yemant by den Testateur gemaakt.’
Men ziet, dat het niet hoog reikt.
Ook uit Schoolhouder wil ik een greep doen.
‘Wanneer gy een Notaris geworden zyt, moogt gy dan allerhande actens schrijven?
Neen ik; maar ik moet my in alles schikken na het geene in den Eed, die ik
alvoorens zal moeten afleggen, vervat is.
Zult gy dan wel transporten van schuyten, mogen schryven?
Zo ze niet meer dan 4 last groot zyn, dan wel, maar anders niet.
Wat actens worden 'er voor een Notaris verleden?
Veler hande, als Procuratien, Getuygschriften, Uyterste Willen, Huwelykze
Voorwaarden, enz.
Hoe veler hande Procuratien zyn 'er?
Tweederhande, ad lites en ad negotia.
Wat zijn ze ad lites?
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Een last die iemand aan een Advocaat, of Procureur geeft, om zyn Proces waar te
nemen.
Wat is een Procuratie ad Negotia?
Een last, om een Burgerlyke handeling, 't zy omtrent Koop, Huur, ontfangen van
Gelt, Transport van vaste Goederen, of wat het ook zoude mogen wezen, voor een
ander waar te nemen.’
Er is hier onmiskenbaar vooruitgang. Dit wordt nog duidelijker wanneer wij een
paar antwoorden van Schoolhouder leggen naast antwoorden op dezelfde vragen
van van Aller.
Zoo geeft Schoolhouder op de vraag wat huwelijksvoorwaarden zijn ten antwoord:
‘Een contract en beding, tusschen toekomende egtgenooten, nopende het geene
zy ten aanzien van hunne Goederen, by Leeven en Sterven, willen gedaan hebben.’
En op de vraag wat vruchtgebruik is: ‘een regt, dat iemand gemaakt word, om van
alle, of zekere Goederen, de inkomsten en vrugten, neffens de possessie voor een
zekere tyd, of het Leeven lang te genieten, zonder nogtans het Goet zelfs te mogen
verminderen.’
Schoolhouders examen beslaat 40 pagina's. Zoo groeit het. Van Uije Pieterse
verslaat in zijn Handleiding tot beoefening van het Notarisambt (derde druk, 1874)
de Notariswet, de Wetten op het recht van zegel, registratie en overschrijving plus
het geheele Burgerlijk Wetboek en het faillissement in 1059 vragen, beslaande 562
pagina's. Ik ken een opleider voor het notarieel examen, die tot zijn vreugde dit boek
in de kast van zijn vader had gevonden en hieruit anno 1930 les gaf - en
waarschijnlijk vandaag nog. En er is een uitgave van ongeveer 20 jaar geleden
‘Duizend vragen Notarieel examen’. Deze uitgave was den studenten niet onwelkom.
A qui la faute?
Deze vragenlijsten van van Aller, Schoolhouder en de anderen willen dus niet
zeggen, dat een candidaat niet meer in zijn mars behoefde te hebben dan deze ant-
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woorden te kunnen opdreunen. Een stage was noodig en dus was er ook eenige
oefening in het redigeeren van akten. Bovendien zijn de notarisboeken voor een
deel voor den student geschreven. Zelfs de eenvoudigste daaronder, zooals dat
van Kos, bieden heel wat meer dan volgens deze examenopgaven vereischt zou
zijn. Deze vragenlijsten zijn waarschijnlijk repetitiemateriaal geweest, zooals ook
de student van vandaag kort voor hij onder het mes gaat nog wel eens even een
aantal definities repeteert.
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1

Hoofdstuk XXV De taak van den notaris de eed

Er was geen notariswet. De taak van den notaris was derhalve minder omlijnd dan
thans. De plakkaten van Karel V, latere gewestelijke en plaatselijke regelingen en
de gewoonte gaven aan wat die taak was. In hoofdlijnen vinden wij deze neergelegd
in het formulier van den eed, dien de notaris voor zijn ambtsaanvaarding aflegde in
handen van de commissarissen van het Hof. Zooals uit Hoofdstuk XXIV is gebleken,
legde men den eed af na ontvangst van den brief van creatie. Hoeveel tijd daar
tusschen lag, hing af van den belanghebbende. De creatiebrief gaf immers een
bevoegdheid aan den verzoeker, niet een plicht. Het was dus niet zoo als art. 18
onzer Notariswet voorschrijft, dat op straffe van verlies der benoeming de eed binnen
een bepaalden tijd (twee maanden na de benoeming) gezworen moet zijn.
De Staten stelden het eedsformulier vast. De formulieren verschilden uiteraard
van gewest tot gewest, maar den hoofdinhoud van den eed uit de 16de eeuw (zie
bijlage D) vinden wij in alle latere formulieren terug. Dit vermag ons niet te
verwonderen. Ondanks de, door het nageslacht vaak te breed uitgemeten,
rechtsverscheidenheid, was de positie van het notariaat in het eene gewest niet
zoozeer verschillend van die in het

1

Thuys p. 5, 18, 19; Verwey p. 202; van der Mast p. 1; van Wassenaer p. 2 e.v.; van Leeuwen
(Ned. Pract.) p. 3. 78 e.v.; Boerbergh p. 11, 175; van Aller p. 1 e.v.; Schoolhouder p. 5 e.v.,
17 e.v.; Lybreghts (R.V.) deel I p. 1-40 passim, deel II p. 450 e.v.; Kersteman (Nieuwe
Oeffensch.) p. 9 e.v.
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andere gewest, dat niet de summiere samenvatting van de taak in de verschillende
provincien nagenoeg gelijkluidend kon zijn. De wettelijke onderbouw, de plakkaten
van Karel V, gold immers in al deze landen. Slechts één enkel formulier, dat uit
Friesland van 1679, valt door zijn beknoptheid buiten het gewone kader. Ter
vergelijking zijn in bijlage D eenige formulieren bijeengebracht. Over enkele plaatsen
daaruit hieronder meer.
Lybregts geeft het jongste eedsformulier (de boeken van Kersteman houden
slechts enkele opmerkingen naar aanleiding van den eed in, maar geven het formulier
niet in extenso). Het luidt als volgt:
‘Art. I. Dat hy belooft ende zweert de Staten van Holland ende West-Vriesland,
als zyn Hoge en Souvereine Overigheit, gehou ende getrou te zullen wezen.
Art. II. Dat hy zich eerlyk zal dragen in het officie van 't Notarisschap, en dat
getroulyk exerceren.
Art. III. Dat hy niet staan en zal over eenige Contracten, dien hij weet, ofte
vehementelyk presumeert, te wezen frauduleus, simulaat, usurair, of anders na
Rechten verboden.
Op dit artikel kom ik nader terug bij de bespreking van de passiviteit van den
notaris (zie Hoofdstuk XXVI). Ten allen tijde is een ambtenaar verplicht geweest
zijn diensten te weigeren, wanneer hij door het verleenen van zijn diensten onrecht
in de hand zou werken.
‘Art. IV. Dat hy niet en zal staan over testamenten, daar in zoude geschieden
exhaeredatie, dan met expressie van zaken, ende in presentie, ten minsten van
twee Schepenen der plaatse, als getuigen.
De overheid hechtte aan het voorschrift, dat onterving aan bepaalde formaliteiten
onderworpen was, een zoo groot gewicht, dat zij het opnam in het eedsformulier.
Waarschijnlijk waren ontervingen in vroegere, impulsievere, tijden meer aan de orde
van den dag dan heden. De testateur kreeg door den gegeven
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regel de gelegenheid wat af te koelen en de notaris kon trachten hem te overtuigen
van de onwijsheid van allen haat. Kersteman vertelt in zijn gemaniereerde taal over
een grootmoeder, die haar kleindochter wilde onterven, omdat deze een huwelijk
had gesloten tegen den wensch harer grootmoeder. Aan wiens zijde Kerstemans
sympathie in zulk een geval stond, is niet twijfelachtig. Hij vertelt dan ook met
kennelijk genoegen, dat de testatrice gedurende het oponthoud dat ontstond doordat
de redenen opgegeven moesten worden en doordat de Schepenen er bij te pas
moesten komen ‘schielyk aan de gevolgen van een Beroerte te overlyden kwam,
waardoor dit prysloos Bedryf of de geprojecteerde wraak van de haatdragende
testatrice van zelve zynde komen te évaporeeren, de Kleindogter vervolgens ab
intestato succedeerde.’
‘Art. V. Dat hy niet zal staan over Testamenten, of andere Contracten, daar in
eenige onroerende Goederen, Erven of onlosbare Renten getransporteert, ofte
gemaakt zullen werden (aan) eenige geestelyke Plaatsen, contrarie de Placaten
van den Lande.
Deze tirade kwam reeds voor in het eedsformulier van 1525. Aan den inhoud
hiervan was een sterke uitbreiding gegeven in de tusschenliggende jaren, want de
verschillende gewesten hadden bij plakkaat in het einde der 16de eeuw (Holland
en West-Friesland op 4 Mei 1655 dit herhalende) het testeeren ten behoeve van
‘Geestelijke of andere Pausgezinde geordende Persoonen, of geseide Geestelyke
Armen, Gestichten, of Godshuisen’ verboden.
‘Art VI. Dat hy mede niet zal staan over eenige stipulatien van transporten,
Hypothecatien van eenige onroerende Goederen (Erfpachten en Tienden onder de
onroerende Goederen begrepen,) noch van Schepen, Schuiten, noch Jachten, noch
over Stipulatien van Transporten, van Schepenkennissen, die recht van speciaal
verband hebben, noch van gehypothequeerde
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Los- of Lijfrente-Brieven, Kusting of jaarlyksche Rentebrieven, op Landen, Huizen,
Erven, ofte onroerende Goederen, noch van Byl-brieven, ofte Verbandbrieven op
Schepen, Schuiten of Jachten, noch van iets dat, volgens d'Ordonnantie van den
veertigsten Penning, zo op de vaste Goederen, als op de Schepen, als boven
geëmaneert, den Impost van den zelven veertigsten Penning te betalen schuldig
is.
Het verbod aan den notaris deze akten te passeeren staat in nauw verband met
de belastingheffing. Dit is echter niet de eenige oorzaak dezer besnoeiing der
notarieele werkzaamheden. Men raadplege Hoofdstuk XXVII.
‘Art. VII. Dat hy van alles, wat voor hem geschied ende gepasseert zal worden,
deugdelyk Register en Protocol houden zal.
Men raadplege Hoofdstuk XXVIII.
‘Art. VIII. Dat hy in al zyne Instrumenten stellen zal 't jaar, de maand, en den dag,
op welke dezelve zullen worden gepasseert.
Men raadplege Hoofdstuk XXIX.
‘Art. IX. Dat hy niet zal ontfangen eenige Obligatien, Geloften, Contracten,
Aliënatien, Testamenten, ofte laatste Willen van Personen, hem onbekend, ten zy
dat de getuigen, in dezelve Instrumenten genoemd, als Luiden van eer ende waardig
van gelove, hem Notaris bekend zyn, en dat zy getuigen affirmeren, dat de Personen
zulks zyn, als zy hun baptiseren ende noemen; en 't zelve verklaren in zyne
Instrumenten, zeggende: In de tegenwoordigheit van zulke of zulke getuigen; die
my geaffirmeert hebben, de Personen van de Testateurs ofte Comparanten hun
Luiden wel bekend te zyn; volgens 't Placaat van den jare 1540.
Men raadplege Hoofdstuk XXIX. Ik wijs hier op het verschil met onze Notariswet,
art. 25, die eischt òf bekendheid van den notaris met de verschijnende personen òf
bekendmaking door z.g. attesteerende getui-
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gen, die niet de instrumentaire getuigen mogen zijn. Uit de in het eedsformulier
opgenomen bepaling blijkt, dat men toen ter tyde de positie van den instrumentairen
getuige nog niet voldoende had doordacht.
‘Art. X. Dat hy in alle zyne Instrumenten insereren zal de woonstede van de
Personen, die eenige Actens voor hem passeren zullen.
Men raadplege Hoofdstuk XXIX.
‘Art. XI. Dat hy de Contrahenten, Testanten, ofte eenige anderen, Acte passerende,
ter presentie van de getuigen, klaarlyk, ende duidelijk de voorsz. Acten ende
Instrumenten, voorlezen zal, ende dat in zulker Talen dat de voorsz. Contrahenten,
en de getuigen 't zelve zullen mogen verstaan.
Ook hiervoor raadplege men Hoofdstuk XXIX.
‘Art. XII. Dat hy de Clausule et caetera, in de Instrumenten gesteld, den
Contrahenten interpreteren ende beduiden zal, zulks dat zy luiden 't effect van dien
mogten verstaan, en weten, waar in zy luiden verbonden zyn, en 't zelve in de Grosse
zyner Instrumenten extenderen, en in 't lang uitdrukken, op dat 'er gene duisterheit
uit voortkome.
Uit de middeleeuwen stamde de gewoonte in de akte afkortingen op te nemen.
Dit kon voor den debiteur onaangename verrassingen meebrengen. Daarvandaan
gebood de wetgever in later jaren den notaris zijn clienten den inhoud dier afkortingen
uiteen te zetten. Onze wetgever van 1842 heeft het beter gedaan en de afkortingen
verboden (art. 28 Not.w.). Men raadplege overigens de Hoofdstukken XXVI en
XXVIII.
‘Art. XIII. Dat hy zal nakomen en onderhouden de respective Placaten en
Ordonnantien, by de Ed. Groot Mog. Heren Staten van Holland en West-Vriesland,
zo in den jare 1624, en 1664, als mede specialyk den 15 Augustui 1667, op 't heffen
van het recht van 't klein Zegel, gedaan émaneren.
Deze bepaling had betrekking op het recht van zegel.
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‘Art. XIV. Ende voorts alles te doen, dat een getrou ende legaal Notaris schuldig is,
ende behoort te doen.
Het eedsformulier - hoeveel uitvoeriger dan het huidige! - is opgebouwd uit het
geschreven recht (wij vinden brokken daarvan, soms in dezelfde bewoordingen, in
de wetgeving dier dagen terug), uit het ongeschreven recht en uit algemeene
maatschappelijke beginselen. Het geheel doet willekeurig aan. Wij vinden er een
verbod aan den notaris bepaalde akten te passeeren - een opsomming, die niet
limitatief is - maar wij missen een aanduiding van het positieve: hoever strekt zich
in beginsel zijn competentie uit? Wij lezen er, dat hij de verschijnende personen
moet kennen of dat de getuigen hem deze bekend moeten maken; verder vinden
wij over de verschijnende personen niet gesproken, terwijl toch het recht van toen,
evenals dat van vandaag, den notaris o.a. verbood akten voor zijn naaste verwanten
te passeeren. Over afschriften en grossen geen woord. Het is er dan ook verre van,
dat de eedsinhoud een nauw omlijnd beeld van de notarieele functie zou teekenen.
Een vergelijking der eedsformulieren toont ons het verschuiven van den politieken
toestand. In het oudste formulier lezen wij den plicht in de akten het jaar van des
Keizers regeering te vermelden, een voorschrift, dat uiteraard naderhand wegvalt.
Wij lezen in het oudste formulier het verbod in de akten verplichtingen sub poenis
camerae te relateeren. Het verbod vloeide voort uit de beduchtheid van den wetgever,
die het wereldlijk notariaat regelde, dat de apostolische kamer zich langs indirecten
weg in privaatrechtelijke aangelegenheden zou mengen. Notarissen, die trouwe
dienaren der Kerk waren, zouden immers wel eens de neiging kunnen hebben
rechtszaken, uit hun akten voortvloeiende, voor het forum van het geestelijk hof te
brengen. Wanneer in later jaren de reformatie doorzet, hetgeen tenslotte zelfs het
verbod meebrengt voor Katholieken om het notaris-
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ambt te bekleeden, behoort een dergelijke bezorgdheid tot het verleden en valt de
clausule uit het eedsformulier weg.
Veel van wat in de eedsformule staat, vindt zijn behandeling in de volgende
hoofdstukken, die de taak van den notaris nader uitwerken. Daar vindt eveneens
zijn behandeling dat deel van de ambtstaak, dat niet in den eedsinhoud is weer te
vinden. Geven de schrijvers een samenvatting van die ambtstaak in haar
algemeenheid?
De een uitvoerig, de ander beknopt, allen geven een omschrijving van die taak,
beseffende, dat de eed belangrijke deelen onvermeld laat. De pogingen om te
omschrijven van welke rechtsfeiten de notaris een akte mag opmaken, leidden
gewoonlijk tot vage beweringen, waarin wij niet vinden wat we daar zoeken. In
Hoofdstuk XXVII meer hierover. De auteurs wijzen er in de eerste plaats op, dat de
notaris grossen en afschriften uitgeeft, dat hij aan niet-belanghebbenden geen
grossen of afschriften mag uitgeven, noch inzage mag verleenen en dat hij zijn
minuten moet bewaren. Wij zien hier hoe de quintessence door de eeuwen heen
dezelfde is gebleven; want wat men toen belangrijk vond, is ongeveer hetzelfde als
ons art. 1 der Notariswet bevat, het artikel, dat in groote trekken de taak van den
notaris vastlegt.
Simon van Leeuwen geeft op de vraag waarin het notarisambt voornamelijk
bestaat antwoord in zes punten. Hij moet protocol houden en bewaren; de bedoeling
van partijen zoo nauwkeurig mogelijk navorschen, deze in geschrift brengen en hen
de beteekenis der juridische clausules duidelijk maken; onder ten derde noemt hij
den plicht voor den notaris op de voorgeschreven formaliteiten te letten, in het
bijzonder op die, op overtreding waarvan verval van authentieke kracht staat; hij
moet zijn akten in het protocol zelf in boeken of tenminste zelf onderteekenen; hij
geeft af-
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schriften en grossen uit; en onder ten zesde vinden wij, wat ook reeds in het
eedsformulier staat, een regeling voor de garantie der identiteit van verschijnende
personen.
De nauwkeurige Boerbergh beantwoordt op p. 11 de vraag waarin de plicht van
den notaris bestaat met: in twee deelen, ten eerste het passeeren van de akten,
ten tweede het uitgeven der grossen en afschriften. Hij gaat erop p. 12 toe over het
eerste nader uit te werken en beantwoordt op p. 175 e.v. de tweede vraag. Voor
ons is zoo een systematische behandeling in onze studieboeken normaal; maar in
dien tijd van onnauwkeurigheid getuigt dit vasthouden van den draad van een
prijzenswaardige accuratesse. Schoolhouder geeft eveneens een samenvatting der
notarieele functie. Een kras staaltje van het ongegeneerd plagiaat dier dagen; hij
heeft hier van Leeuwen vrijwel letterlijk overgeschreven.
Bijna alle schrijvers geven eenige vage aanduiding in de richting van: dienaar der
rechtszekerheid. ‘De plicht van een Notaris’, zoo luidt een plaats uit van Allers
geschrift De Testamentis, ‘is ordinair d'assurantie van 't Gemeen; dewijl 't Recht der
particulieren, ende van alles in 't generaal, is gelyk gedepositeert ende in hunne
bewaringe gegeven.’ ‘De notarissen zijn bewaarders en depositarissen van het
publiek geloof, zij zijn het oog van den rechter.’ Deze en soortgelijke plaatsen uit
oude en nieuwe schrijvers worden in de handboeken gaarne geciteerd. Zij bieden
ons weinig of geen houvast ter bepaling van de praktijkwerkzaamheden, tenzij wij
er dit uit zouden mogen afleiden, dat op civielrechtelijk terrein de notaris in beginsel
bevoegd is tot het opmaken en passeeren van alle akten, dat de notaris dus tot het
opmaken van akten op civielrechtelijk terrein slechts incompetent is wanneer de
wet dit uitdrukkelijk inhoudt. Een meening, die ik ook voor den notaris uit onze
Notariswet huldig.
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Slechts bij Thuys lezen wij, onder verwijzing naar oude schrijvers, dat de notaris
slechts akten mag maken van hetgeen hij gezien en gehoord heeft, niet van hetgeen
hij geproefd, gevoeld of geroken heeft. Een irrationeele beperking, want waarom
zou het eene zintuig betrouwbaarder zijn dan het andere? Maar blijkbaar ligt deze
beperking wel in den aard van het ambt, want het is mij niet bekend, dat ooit een
notaris voor de vraag is gesteld een akte op te maken van wat andere zintuigen
dan oor en oog hem hadden meegedeeld. Een beperking op het ‘zien’ volgt, wanneer
Thuys opmerkt, dat de notaris geen akten mag maken van wat tot het verleden
behoort, maar alleen van dat wat hij gezien heeft tijdens het passeeren der akte.
Het is verleidelijk hier parallellen te trekken met het in onze Not.wet gemaakte
onderscheid tusschen akten van art. 30 en die van art. 31. Maar dit zou aldra in
ijdele speculaties verloopen. Want ook wij weten niet precies hoe dat zit; voor Thuys
zal dit zeker nog schemerachtiger zijn geweest. De notaris mag niet in zijn akte
vermelden wat hij gisteren heeft gezien. Wel dat wat hij gisteren heeft gehoord?
Evenmin. Maar dit liet men onbesproken, want men begreep toen niet - er zijn zelfs
vandaag nog auteurs die het niet begrijpen - dat de door partijen geteekende
notarieele akte een schriftelijke verklaring der partijen is en niet een schriftelijke
verklaring van den notaris op grond van de mondelinge mededeeling van partijen.
Nog een beperking schrijft Thuys voor. De notaris mag slechts akten maken van
‘dingen’ die op den wil der menschen berusten, dus niet van de geboorte van een
kind, van een inundatie of van een oorlog. Hiermee is waarschijnlijk bedoeld, dat
de notaris slechts akten kan opmaken van rechtshandelingen. Zijn bevoegdheid
was dan dus aanmerkelijk beperkter dan de bevoegdheid die wij thans algemeen
onzen notaris toekennen. De uitbanning van het smaak-, reuk- en tastorgaan worden
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hierdoor echter logisch. Want het is moeilijk denkbaar dat tong, neus of vingertoppen
ons een rechtshandeling zouden signaleeren.
Bij Lybreghts ontmoeten wij een zuiver begrip voor het onderscheid tusschen den
notaris als ambtenaar en den notaris als privaatpersoon; de verklaringen die hij als
ambtenaar aflegt verdienen geloof, de verklaringen die hij buiten zijn ambtsbediening
aflegt hebben niet meer waarde dan die van ieder ander. De schrijver behandelt
een in dien tijd vaak voorkomende rechtshandeling: de notaris ontwerpt een
onderhandsche akte, de betrokken personen teekenen dit stuk in tegenwoordigheid
van den notaris; deze laatste schrijft onder de akte: ‘mij present N.N., notaris’ en
teekent. Men meende veelal, dat de inhoud der verklaringen der onderteekenaren
door deze notarieele versterking geloofwaardiger werd. Lybreghts wijst er op, dat
dit geenszins het geval is, dat de notarieele verklaring geen enkele garantie t.a.v.
dien inhoud biedt, dat zij slechts één beteekenis heeft: de notaris verklaart dat het
inderdaad X en Y zijn, die hier hun handteekeningen hebben geplaatst. De schrijver
brengt ook een kwestie ter sprake naar aanleiding van de clausule reservatoir. Deze
clausule, opgenomen in een testament, had tengevolge, dat de testateur bevoegd
was door verklaringen in dorso of op de marge van de grosse wijzigingen in het
testament te brengen. (Men bedenke, dat oorspronkelijk de grosse het stuk was
waar het op aankwam, zie Hoofdstuk XXVIII). Lybreghts vraagt zich af of een
testateur, die de schrijfkunst niet meester is, bevoegd is van deze clausule gebruik
te maken door een ander de verandering te laten schrijven en het vervolgens in
tegenwoordigheid van een notaris en twee getuigen te laten voorlezen en door
dezen te laten teekenen. Hij antwoordt ontkennend, aangezien de notaris hier niet
zijn functie uitoefent - het is immers geen notarieele akte, deze toevoeging - maar
als particulier persoon op-
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treedt, waardoor hij niet meer geloof verdient dan elk ander particulier persoon.
Iedere student voor het tweede gedeelte van het notarieel examen kan eenige
ambtsbezigheden van den notaris noemen, die geen verband houden met akten.
Ook het oude recht kende dergelijke nevenfuncties. Zoo droegen het generaal
plakkaat van 16 Maart 1679 en de generale ordonnantie van 28 Augustus 1749 den
notaris op de belastingpachters en belastinggaarders op derzelver verzoek bij te
staan bij het uitbrengen van bekeuringen, bij executies en andere soortgelijke
aangelegenheden. Van veel belang waren deze nevenfuncties niet, evenmin als zij
dit tegenwoordig zijn.
Schoolhouder bespreekt in het 50ste en 51ste hoofdstuk een deel van het
procesrecht, het licht daar bij latende vallen op de praktijk der procesvoering. In den
aanhef tot het 50ste hoofdstuk zegt de auteur, dat hij het niet ondienstig heeft
geoordeeld een en ander mede te deelen over de procesvoering, aangezien de
notarissen, vooral ten plattelande, waar vaak noch advocaten noch procureurs zijn,
somtijds geraadpleegd worden in rechtszaken en dat zij ‘dus des noods zynde,
indien men zo ras geen Voorspraak of Pleyt-bezorger kon krygen, een Regt-dag of
twee zullen konnen waarnemen.’ Hieruit valt te lezen, dat de notaris soms als
vertegenwoordiger in het proces optrad wanneer de gewone functionaris ter plaatse
ontbrak.
Ongetwijfeld heeft de notaris van toen, evenals zijn ambtsbroeder van heden,
adviezen gegeven. Wij kunnen ons moeilijk een vorm van notariaat voorstellen,
waarbij de notaris niet als adviseur zou optreden. Zijn geheele positie leidt daartoe;
de cliënten wenden zich immers tot hem om raad zoodra zij om een akte bij hem
komen; slechts zelden is het zoo, dat de zaak reeds juridisch is opgelost en de
opdracht aan den notaris niets anders inhoudt dan het verzoek om een concept van
partijen in notarieelen vorm te gieten. De notaris
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als raadsman was er vroeger evengoed als vandaag. En dit geldt uiteraard niet
uitsluitend voor de voorbereidingen voor een akte; het geldt in het algemeen; want
bij den man, die bekend staat als rechtskundig deskundige, loopt men ook wel eens
binnen al weet men te voren, dat er geen akte noodig is. Het vertrouwen dat de
notaris inboezemt, de omgang die hij met zijn cliënten heeft, de reputatie van
bekwaam man, dit en allerlei andere factoren maken den notaris tot een juridisch
raadsman - en vaak ook een raadsman in andere aangelegenheden - ongeacht tijd
of plaats; zijn werkkring brengt dit mede; de relatieve nederigheid van zijn positie
in maatschappelijk opzicht gedurende de eeuwen waarover wij hier spreken, kon
daaraan misschien eenige afbreuk doen, ontnemen kon zij hem de taak van juridisch
raadsman niet. Hoewel het nergens met zooveel woorden geschreven staat, mogen
wij toch zeggen, dat op tallooze plaatsen in de notarisboeken blijkt, dat de notaris
als rechtskundig raadsman optrad. Vooral uit Lybreghts - in het bijzonder in zijn
Redenerende Practycq - die den notaris bij herhaling voorhoudt wat hij met zijn
cliënten moet bespreken, wat hij hen moet afvragen, blijkt dit duidelijk.
Kennen deze eeuwen den notaris ook in die andere, in onzen tijd veelvuldig
voorkomende, extra-legale werkzaamheid, die van beheerder van vermogens, van
bewindvoerder? In geen der notarisboeken heb ik daar eenig blijk van gevonden.
Dit beteekent allerminst, dat de vraag een ontkennend antwoord behoeft. Het is op
een anderen grond, dat ik het betwijfel. Zou de gefortuneerde man uit de 17de of
18de eeuw aan den notaris, iemand van betrekkelijk gering maatschappelijk aanzien,
die een niet bijster lucratief ambt bekleedde - hetgeen blijkt uit het feit, dat menigmaal
de notaris tevens eenig ander beroep uitoefende - een zoo aanmerkelijk vertrouwen
in vermogensaangelegenheden hebben toegekend? Ik meen, dat de voorzichtigheid
hem
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het tegendeel geboden zal hebben. Een negatief - en het zij toegegeven: een zwak
- argument vind ik hierin, dat nergens in deze werken sprake is van déconfitures.
Men werpe hier niet tegen, dat de hedendaagsche notarisboeken evenmin iets over
déconfitures inhouden. De oude schrijvers waren praatgrager, schreven meer in
den verteltrant, deelden meer anecdotes mede. Een breedsprakig man als Lybreghts,
die zoo gaarne uiteenzet hoe verkeerd velen zijner ambtgenooten zich gedragen
en welke gevaren dit medebrengt, zou, wanneer er in zijn tijd financieele débacles
waren voorgekomen, daar zeker op gewezen hebben. Wij lezen hierover nergens
iets. De déconfitures vloeien altijd voort uit de extra-legale bezigheden. En ik wil
ook de keerzijde als mijn meening zeggen: wanneer het notariaat zich bezig houdt
met vermogensbeheer zullen er altijd déconfitures voorkomen, want zwakke broeders
zijn er overal en ten allen tijde. Het is intusschen zeer wel mogelijk, dat in den loop
der 18de eeuw een dergelijke praktijk ontstond. Zij die het geld geërfd hebben, zijn
daar losser mee dan zij die het zelf hebben verdiend; en het notariaat is tusschen
1650 en 1750 maatschappelijk gestegen. Twee factoren die hiertoe hebben kunnen
leiden. De 19de eeuw kent reeds vroeg den notaris als vermogensbeheerder; dit
kan niet opeens zijn ontstaan.
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1

Hoofdstuk XXVI Dienstweigering, passiviteit, redactie

Het notariaat in onze 17de en 18de eeuw bevindt zich halverwege op de baan die
voert van het notarisschap der middeleeuwen naar het notarisambt van heden. Het
draagt dan nog de sporen van het vorstengunstbetoon, dat het eens geweest was
en wonderwel passen deze elementen in een tijd van een krachtigen burgerstand,
die trotsch is op eigen initiatief, in een tijd, waarin de koopman zich koning weet in
zijn zaak, in een tijd, waarin het ieders hoogste streven is zijn weg te kunnen gaan
zonder met anderen rekening te houden, zonder aan iemand verantwoording
verschuldigd te zijn. Het notariaat in de middeleeuwen was geweest een
bevoegdheid, toegekend aan geestelijken om akten te maken wanneer dat hun,
d.w.z. de Kerk, te pas kwam. Uit de kerkelijke sfeer zich langzamerhand losmakende,
gekomen ook in leekenhanden, was het een vrije bevoegdheid gebleven totdat de
wetgeving van den grooten Habsburger eenige orde had geschapen door een
examen te eischen, het houden en bewaren van een protocol voor te schrijven en
door een poging te doen te geraken tot de vaststelling van een maximum aantal. In
den republiektijd komt er zelfs een toezicht (zie Hoofdstuk XXXII). Zoo drijft het den
publiekrechtelijken kant op. Geheel privaatrechtelijk was het uiter-

1

Thuys p. 6-20 passim; Verwey p. 7, 27, 197,200, 201; van der Mast p. 79, 100 e.v., 184 e.v.;
van Wassenaer p. 7, 9, 469; van Leeuwen (Ned. Pract.) p. 65; Boerbergh p. 28, 176 e.v.;
Schoolhouder p. 17; Lybreghts (R.V.) deel I p. 7 e.v.; 28, 292; Konst der Not. in Frieslandt p.
5 e.v.; Kersteman (Nieuwe Oeffensch.) p. 21; Rechtsgeleerde p. 7, 12.
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aard nimmer geweest; daarvan getuigen de voorschriften omtrent het protocol
houden en bewaren, die ook in de middeleeuwen niet ontbreken. Maar kenmerkend
voor de halfslachtigheid is, dat geen wet dier dagen spreekt over den plicht de
ambtsbediening uit te oefenen en dat wij evenmin in de oude notarisboeken hieraan
een woord vinden gewijd. Er was geen wettelijke plicht, wettelijk was er geen
verboden dienstweigering. Een koopman is immers niet te dwingen een transactie
aan te gaan, hij is heer en meester in zijn affaire. De gedachte van: ‘publiek recht
is publieke plicht’ en de toepassing daarvan op het notariaat ontbraken nog ten
eenen male. Het begrip, dat het notariaat in wezen verschilt van een grutterij was
nog allerminst gemeengoed. Het is zelfs vandaag nog geen gemeengoed. Het is
nog niet lang geleden, dat uit het notariaat stemmen opgingen zich te verzetten
tegen een voorgestelde wijziging in de Notariswet: ‘omdat ook een 17de eeuwsche
koopman zich dit niet zou hebben laten welgevallen’. Au commencement était la
vanité. En aangezien wij in de 17de eeuw nog iets meer au commencement waren
dan heden, was de trots op het koning zijn toen nog iets dieper geworteld dan nu.
Dit alles wil niet zeggen, dat de notaris dier dagen naar willekeur zijn
ambtsbediening zou hebben geweigerd. Want tegen dienstweigering verzette zich
natuurlijk de moraal. Bovendien zou het gerucht, dat een zekere notaris nu en dan
ongemotiveerd zijn diensten weigerde, dezen notaris in zijn affaire geen goed hebben
gedaan. Het verschil is ongetwijfeld meer van theoretischen dan van praktischen
aard.
Voor ons geldt het dogma van de passiviteit van den notaris. Hij is verplicht in
zijn akte op te nemen wat partijen hem opgeven en zijn dienst mag hij slechts
weigeren om gegronde redenen. Dit alles was toen ter tijde minder doordacht.
Wetgeving en schrijvers ge-
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boden den notaris in bepaalde gevallen hun dienst te weigeren. Wie de regelen
hieromtrent samenvat, komt tot de conclusie, dat er weinig veranderd is. Want wel
verbieden deze regelen den notaris zijn medewerking te verleenen in menig geval
waarin onze wet dit niet verbiedt en waarin ons dogma over de passiviteit zich zelfs
tegen een weigering verzet, maar in vele dier gevallen gedraagt de notaris van
heden zich alsof die oude voorschriften nog golden. Ook hier is het verschil dus
meer van theoretischen dan van praktischen aard. Om een voorbeeld vooruit te
geven. In de oude notarisboeken lezen wij, dat de notaris geen akten mag opmaken
voor minderjarigen. Heden kennen wij dat verbod niet; belanghebbenden moeten
zelf maar weten wat zij er aan kunnen hebben, dat van hun aantastbare
rechtshandeling een notarieele akte wordt opgemaakt; de notaris is passief. Maar
de praktijk ligt geheel anders, en terecht. Want er is niet één notaris van vleesch en
bloed, die niet, wanneer hij weet, dat degeen die zich tot hem wendt minderjarig is,
feitelijk zijn ministerie weigert. De minderjarige moet dan al een jurist van eenige
allure zijn, wil hij den notaris tot de orde roepen en hem erop wijzen, dat de geldigheid
der rechtshandeling hèm niets aangaat.
Belangrijke bepalingen, die den notaris het verleenen van zijn dienst verbieden,
hebben wij reeds ontmoet in het in Hoofdstuk XXV gegeven eedsformulier. De artt.
IV, V en VI schrijven het verbod nauwkeurig omlijnd voor: geen testamenten
passèeren waarin een onterving voorkomt zonder dat de aanleiding tot die onterving
in de akte wordt opgenomen, geen testamenten en andere akten passeeren, waarin
transporten of andere rechtshandelingen worden gerelateerd die strijdig zijn met de
wet, geen akten passeeren waarin rechtshandelingen gerelateerd worden, die
wegens fiscale belangen ten overstaan der overheid tot stand moeten komen. Dit
alles heeft geen ander doel dan den toekomstigen notaris
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eenige rechtsregelen in te scherpen, die de wetgever van bijzonder belang achtte.
Art. III verbiedt akten te verlijden van rechtshandelingen, waarvan de notaris weet
of vermoedt dat zij bedrieglijk, geveinsd, woekerig of anderszins naar rechten
verboden zijn. Hier komen we op ander terrein. De academische opmerking, die wij
plegen te maken, dat de notaris zijn dienst in dergelijke gevallen slechts mag
weigeren wanneer hij kan veronderstellen, dat iemand door de onwaarheid benadeeld
zal worden, heb ik in geen der oude handboeken gevonden. Voor de derde maal
merk ik op, dat de 17de eeuw en de 20ste hier re vera weinig verschillen, want wie
een bedrieglijk of een simuleerend contract sluit, doet dit altijd om iemand te
benadeelen. Lybreghts geeft een aantal voorbeelden. Hij opent de rij met het in
fraudem creditorum constituto possessorio overdragen. Voorts noemt hij
schuldbekentenissen zonder dat er een schuld is en gefingeerde aanbrengsten in
huwelijksvoorwaarden. De knoeierijen van welke ons notariaat last heeft, zijn oud
als de weg naar Rome. De strijdvaardige schrijver geeft het advies een list te
gebruiken en door de schijnheilige mededeeling, dat men alles voor hem in orde
kan brengen als hij de waarheid vertelt, den comparant uit zijn tent te lokken. Hij
geeft als afschrikwekkend voorbeeld de historie van een notaris, die een akte in
strijd met dit voorschrift had gepasseerd en deswege ontslagen was en levenslang
verbannen. (Dat de straffen voor eerlooze notarissen niet mis waren, bewijst het
lot, dat den Amsterdamschen notaris Arie Quikkenberg trof; deze vervalschte een
testament en bekocht dit met den dood; hij werd in 1701 onthoofd, op den dag af
een jaar na zijn misdaad).
Er was echter reeds een kentering te constateeren naar een moderner opvatting.
Rechtsgeleerde zegt in zijn Aanmerkingen, dat Lybreghts bezig is de notarissen tot
geestelijken te maken, die hun cliënten de
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biecht afnemen. Een notaris is, zoo vervolgt hij, niets anders dan een wettig
aangesteld persoon om handelingen, overeenkomsten en uiterste willen in geschrift
te brengen en in publicam formam te redigeeren; hiervoor zijn drie dingen noodig:
creatie en vocatie, kundigheid en eerlijkheid en discretie. ‘En als wy aan die drie
requisiten schuldpligtig beantwoorden, dan is de Overigheid wel met ons te vrede
en ontslaat ons gaarne van het inquisiteursampt’. Deze opmerking kon in een
moderne handleiding voor de notarieele praktijk staan.
Bij edict van 4 October 1540 was het in Holland verboden aan notarissen
huwelijksvoorwaarden te maken voor minderjarigen, die huwden zonder toestemming
van ouders of voogden, op straffe van ontslag. Hier zien wij scherp, dat van de
theorie der passiviteit nog geen sprake was. ‘Vermids niemand onderjarigh, ofte
onverstandigh, noch ook droncken ofte indispoost, eenigh bundigh contract magh
maken, daar voor hen alle Schrijvers in alle contracten behoren te wachten’, zoo
schrijft van Wassenaar. Op straffe van ongeldigheid der akte mag de notaris geen
instrumenten maken van verboden of onordentelijke handelingen of mishandelingen,
zoo merkt Verwey op; de notaris maakt zich daarbij aan een strafbare handeling
schuldig, zoo voegt hij er aan toe. Dezelfde auteur zorgt voor een note gaie met zijn
antwoord op de vraag of een dronken mensch zijn testament kan maken: ‘de welcke
houden dat hy niet en magh testeren als hy boven maten droncken is, maar dat
hem sulcks vrij staat, als hy simpelijck alleen verheught is, ende hem 't verstandt
niet dan een weynich begeeft, so dat hy alleen wat dom ende niet so scherpsinnigh
en is, als of hy nuchteren waer.’
De Friesche handleiding zegt, dat de notaris zich aan een strafbaar feit schuldig
maakt, wanneer hij een testament verlijdt, waarin de testateur zijn ziel of goederen
aan den duivel vermaakt. Het testament is
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een plaats, die zich bij uitstek leent tot het tentoonspreiden van de duisterheden der
ziel. Het oude recht waakte tegen deze godslasteringen. Maar waarom schrijft Thuys,
met verwijzing naar Baldus, dat een notaris des middernachts of op een onbehoorlijk
uur geen akte mag passeeren? Staat dit in verband met de kaarsen die in de
ziekenkamer ontstoken moesten worden bij het verlijden van het testament, om het
bedrog te voorkomen, dat in een duister vertrek zonder veel kans op ontdekking
gepleegd kan worden?
Dergelijke extravagances daargelaten komen wij tot de volgende samenvatting.
De notaris moest, evenals onze notaris, zijn dienst weigeren wanneer partijen hem
een akte vroegen, die de wet aan een anderen ambtenaar opdroeg. Vervolgens zijn
er de akten met een door de wet verboden inhoud. Terwijl de notaris van heden
een dergelijke akte moet passeeren (tenzij zij in strijd met de openbare orde zou
zijn) na er de comparanten op attent gemaakt te hebben, dat hun rechtshandeling
nietig is, was dit den voorvader van onzen notaris verboden.
Telkens komt bij de oude schrijvers het argument naar voren, dat de
rechtshandeling nietig is en dùs de notaris de akte niet mag verlijden. Hetzelfde
doet zich voor bij de handelingsonbekwaamheid, bij dwang, dwaling of bedrog. Bij
ons: passiviteit, de notaris is bij het aanhouden der cliënten verplicht de akte te
verlijden, de ongeldigheid der rechtshandeling is niet zijn zaak; toen: de notaris mag
in dergelijke gevallen zijn medewerking niet verleenen. Niet alle auteurs drukken
dit duidelijk uit; er zijn er onder hen, die het zwak stellen en opmerken: de notaris
moet er op letten of hij met handelingsonbekwamen te doen heeft; dit nu moet ook
de hedendaagsche notaris; maar anderen spreken het onomstootelijk uit door hem
zelfs voor straf in aanmerking te laten komen, wanneer hij onder dergelijke
omstandigheden zijn medewerking verleent.
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Ik kom echter nog eenmaal opmerken, dat het verschil in de praktijk niet groot is.
Thuys geeft het voorbeeld van den notaris, die een cliënt bij zich krijgt, welke verklaart
zijn huis te hebben verkocht aan den persoon dien hij bij zich heeft; de notaris weet,
dat zijn cliënt dit huis te voren aan een ander heeft verkocht. Thuys zegt nu, dat de
notaris deze akte niet mag passeeren, hij moet zijn cliënt ter zijde nemen en hem
vermanend toespreken. Wij gaan een stap verder en voegen er aan toe: houdt de
cliënt vol, deelt de notaris de toedracht dan aan den kooper mee en verlangt ook
deze, dat de notaris de akte verlijdt, dan is de notaris daartoe verplicht. Maar zoover
komt het immers nooit; dit is studeerkamerwijsheid.
Verkeerd zou het echter zijn te meenen, dat er in het geheel geen verschil is. Er
is vandaag de ambtenaar, er was toen de koopman. Dit verschil doet in twijfelgevallen
de schaal doorslaan. Voor ons geldt in twijfelgevallen, b.v. bij een niet onder curateele
staande comparant, die eenigszins vreemd doet: baat het niet, het schaadt ook niet.
Beter een nuttelooze akte, dan een akte te weinig, beter een akte van een nietige
rechtshandeling dan een akte weigeren aan iemand, die daar recht op had. Voor
hen gold het: in dubiis abstine. O.a. Lybreghts zegt bij het testament: zoo lang de
notaris twijfelt aan het verstand van den testateur, mag hij het testament niet
passeeren.
Ook in het vraagstuk der redactie uitte zich toenmaals de mindere passiviteit. Wij
gaan er voor het heden van uit, dat de notarieele akte - in elk geval die van art. 30
der Notariswet - de schriftelijke verklaringen van partijen inhoudt. Dit lag toen anders.
Hierbij dient men in het oog te houden, dat de akte op andere wijze tot stand kwam.
De notaris maakte oorspronkelijk een klad, een stuk vol afkortingen en gaf daarvan
aan partijen een grosse, waarin de inhoud in extenso stond weergegeven; op dit
laatste stuk kwam het aan;
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later verplaatste zich het zwaartepunt naar het stuk, dat de notaris onder zich hield
(zie Hoofdstuk XXVIII). Dit bracht noodzakelijkerwijs mede, dat men de redactie der
akte als van den notaris afkomstig beschouwde. De juridische bekwaamheid der
notarissen liet nog al eens te wenschen over. Stereotype clausules, soms
anachronismen, werden gedachtenloos neergeschreven. Deze clausules, niet zelden
in het Latijn gesteld, behelsden vaak afstand van voorrechten, zooals door borgen
en door getrouwde vrouwen, zonder dat de door zooveel geleerdheid geïmponeerde
cliënten in de verste verten wisten, wat de beteekenis van dit alles was. Het
‘enzoovoorts’ werd in de akten zoo overvloedig gebezigd, dat een volksgezegde
was: God beware ons voor het et caetera der notarissen. De schrijvers
waarschuwden tegen het gedachtenloos neerschrijven der geijkte clausules en
tegen het misbruik der afkortingen en voor de cliënten onverstaanbare
formuleeringen. Er waren wettelijke bepalingen, die den notarissen voorschreven
den comparanten een verklaring van den inhoud te geven. Zoo luidt art. VIII van
den eersten titel der Friesche ordonnantie van 1723: ‘En zullen van gelijken gehouden
zijn, omme de Contrahenten van de kracht der Renuntiatien, in de Contracten
geinsereert, nette onderrichtinge te doen, bij gebreke dies, dat de schaade, daardoor
veroorzaakt, door haar zal worden geboetet.’ Ook de auteurs schrijven den notaris
voor een uitleg te geven van die passages in de akte, van welke hij kan vermoeden,
dat zij boven het bevattingsvermogen der comparanten uitgaan. Bovendien is de
notaris verplicht de akte in extenso voor te lezen; hij vult dus de gapingen op, die
door de et caetera's zijn ontstaan, leest dus in zekeren zin iets voor dat er niet staat;
hetgeen hij voorleest is hetzelfde dat in de grosse komt te staan. Thans zijn het
onder de notarissen alleen sommige gewezen opleiders, die hun cliënten de portée
der juridische
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termen trachten duidelijk te maken; dit komt doordat zij het doceeren niet kunnen
laten.
De notaris, die den noodigen uitleg niet gaf, was strafbaar. De instrumentaire
getuigen waren er goed voor om bij strijd over de vraag, of de verplichte explicatie
had plaats gehad, den rechter bij te brengen aan wien het gelijk was, aan den notaris
of aan de comparanten.
Het notariaat lijdt tot conservatisme. De notaris màg nu eenmaal niet empirisch
te werk gaan, de belangen der cliënten behooren hem te gaan boven de bevrediging
van zijn wetenschappelijke interessen. Wie over het notariaat nadenkt, moet den
notarissen wel tot eenig conservatisme manen. Zoo deed ook Thuys, die, handelende
over de taal, die de notaris in zijn akten moet bezigen, opmerkt: ‘dat Notarissen
behooren te verwaren ende onderhouden, zoo veel alst moghelijc is, den ouden
stijl ende ghewoonte van schrijven, sonder eenighen nieuwen aen te nemen, ende
behooren te besoigneren na 't verstant ende sin vande partijen.’
Hoe weinig hier verandert, kan niet beter blijken dan uit het hoofd en het slot eener
akte gegeven door van der Mast, ruim drie eeuwen geleden dus. Wij vinden hier
vrijwel letterlijk het formulier voor vandaag ‘op huyden den 1 Mey sesthien-hondert
een-en-veertich, compareerde voor my N. Notaris publijck by den Hove van Hollandt
gheadmitteert, op de nominatie der Stadt S. ter presentie vande na-beschreven
getuygen, de Eersamen A, woonende tot D, my Notaris welbekendt, de welcke
bekende enz.’ En het slot: ‘Aldus gheleden binnen S. in presentie van N. ende N.
als gheloofwaerdige ghetuygen hier toe versocht ende ghebeden, die de orginele
minute dezes onder my berustende, beneffens den voornoemden Comparant ende
my Notaris mede onderteyckent hebben ten daghe, maent ende jare als vorene’.
Testamenten laat van der Mast nog aanvangen met
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‘In den name des Heeren, Amen’ of ‘In den name onzes Heeren Jesu Christi. Amen.’
Hetzelfde geldt voor bevrachtingscontracten! De gevaren der zee werpen hier hun
schaduw vooruit. De schipper compareert als: X, schipper naest Godt.
Thuys noemt onder de negen voornaamste solemmiteiten in iedere akte als eerste
de aanroeping van den naam des Heeren. Merkwaardigerwijs houdt hij zich in niet
één der door hem gegeven modellen aan dit voorschrift. Ook Verwey geeft als
wensch te kennen, dat de testamenten beginnen met de aanroeping van Gods
naam. Voor de geldigheid der akten acht echter geen der schrijvers dit noodzakelijk.
Of de notaris de akte mag aanvangen met een aanroepen van den naam des Heeren
wanneer de comparanten Joden zijn? - zoo vragen de schrijvers zich af. Het antwoord
luidt bevestigend.
De latere schrijvers laten dezen aanhef weg. Blijkbaar was het gebruik met de
reformatie langzamerhand uitgesleten. Lybreghts verwerpt het als een ‘Roomsche
bijgeloovigheid’. In zijn Aanmerkingen verzet Rechtsgeleerde, die een ruimer denkend
mensch was, zich tegen deze bekrompenheid; hij gevoelt iets voor de aanroeping
van Gods naam in plechtige akten als testamenten en huwelijksvoorwaarden.
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Hoofdstuk XXVII Welke akten maakte de notaris op?

Lybregts noemt het testament de ziel van het notarisambt; Kersteman, die van
bloemrijke taal houdt, schrijft het hem na.
De bedeeling der vrijwillige rechtspraak is in den loop der eeuwen in veler handen
geweest. Nu eens omspande het notariaat een aanmerkelijk brok van dit gebied,
dan weer moest het notariaat zich op een smalle strook terugtrekken. Op één terrein
was de notaris ten allen tijde competent: het maken van testamenten. Zelfs hier was
hij echter niet steeds de eenige functionaris die competent was.
In de middeleeuwen moeten wij ons den notaris in onze streken waarschijnlijk
niet anders voorstellen dan als den man, die testamenten maakt. Het notariaat wordt
hier te lande in 't Oosten en het centrum ingevoerd in het laatste kwartaal der 13de
eeuw. Het is de tijd, waarin Floris de Vijfde wordt vermoord. Dan is er hier nog weinig
behoefte aan transport- en huurcontrakten en nog niet de minste behoefte aan
maatschapsakten. Het testament is dan van belang, reeds eeuwen. De notarissen
zijn, grootendeels onbewust, de menschen die, door gebruik te maken van de
formulierboeken der Italiaansche hoogescholen, het Romeinsche Recht hier
verbreiden. In het byzonder

1

Van der Mast p. 148; van Wassenaer p. 37; van Leeuwen (Ned. Pract.) p. 73, 84, 182;
Boerbergh p. 13 e.v.; van Aller p. 169; Schoolhouder p. 22 e.v.; Lybreghts (R.V.) deel I p. 76,
227, deel II p. 228 e.v.; Lybreghts (R.P.) deel I p. 103; de Coeur p. 307; Kersteman (Nieuwe
Oeffensch.) p. 188, 238; en allen passim.
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geldt dit op hùn speciaal terrein: het testamentenrecht.
Anderhalve eeuw later komt Bourgondie het notariaat aan Holland en Zeeland
brengen. Intusschen heeft zich in deze provincies, die straks de hegemonie in de
lage landen zullen voeren, een krachtige burgerij ontwikkeld, die wèl behoefte heeft
aan transport- en huurakten. Maar dan heeft in de meeste dier provincies de
overheid, voor zoover haar fiscale belangen dit meebrachten, den buit reeds
opgevangen: de plaatselijke overheid heeft het monopolie van de akten betreffende
de zakenrechtelijke rechtshandelingen over onroerende zaken. En zij geeft dit
monopolie niet meer prijs. Jonas Daniel Meyer, de man die een zoo open oog had
voor de grootheid van Frankrijk, brengt voor de tamelijk armtierige positie waarin
het notariaat in onze republiek verkeerde nog een andere oorzaak naar voren, die,
vergeleken met den toestand in Frankrijk, ongunstig voor ons uitvalt. Hij wijst op de
oppermacht in één hand daar en op de vele kleine potentaatjes hier en merkt op,
dat een groot vorst zonder risico meer macht kan delegeeren dan een stedelijke
overheid dit vermag, aangezien wat voor de laatste een concurrent kan zijn den
eersten niet kan deeren. Daarom kon in Frankrijk een notariaat groot worden, terwijl
bij ons een naijverige plaatselijke overheid het notariaat kort hield.
Twee oorzaken van de onthouding die het notariaat zich ten onzent moest
getroosten ten aanzien van het rechtsverkeer in onroerende zaken. Onder beide
oorzaken ligt een andere. Oorspronkelijk was de zakenrechtelijke handeling op
onroerende zaken betrekking hebbende een processueele handeling. Als zoodanig
vond zij plaats voor den rechter. Bij ons heeft de notaris nooit onderdeel der
rechtelijke macht uitgemaakt - daargelaten de regeling van Karel den Grooten, die
waarschijnlijk hier nooit in de praktijk is gebracht en die, voorzoover zij in de praktijk
is ge-
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bracht, geen invloed heeft gehad op de latere ontwikkeling van het notariaat hier te
lande - in Frankrijk maakte hij wel deel der rechterlijke macht uit. Dit verklaart de
sterker positie die in dit opzicht en in menig ander opzicht de Fransche notaris innam
vergeleken bij den onzen. Wij zuchten nog heden onder de gevolgen daarvan. Want
terwijl sinds 1524 in Frankrijk de transportakte van onroerend goed de facto notarieel
is, behoort de verplichte notarieele transportakte bij ons nog steeds tot de vrome
wenschen.
De verbodsbepaling aangaande de akte op onroerende zaken betrekking
hebbende, is, zooals wij reeds hebben gezien, neergelegd in art. VI van de hiervoor
(zie p. 214) afgedrukte eedsformule. Dit artikel is de neerslag van een plakkaat van
1529 en van de ordonnantiën der Staten op den veertigsten penning. Van Leeuwen
geeft het kort en bondig aan. ‘Mogen alle Onderhandelingen onder den levende,
voor Notaris ende Getuygen verleden worden? Ja, by soo verre daar inne gehandelt
werd van eerlijke ende geoorloofde saken, ende die niet wtdrukkelijk verboden zijn.
Welke Onderhandelingen zijn de Notarissen verboden te Verlijden? Alle Overgiften
ende Opdragten van Huysen ende Landen, Rente-brieven, Erv-brieven, ende andere
Vestingen ende Verbanden van onroerende goederen.’ Boerbergh noemt twee
redenen voor het verbod, de eerste ten bate van het algemeen belang, de tweede
ten bate van de schatkist. Wat het eerste betreft: alle akten op onroerende zaken
betrekking hebbende moeten het plaatselijk gerecht passeeren binnen welks
jurisdictie de goederen gelegen zijn, op dat ten allen tijde iedere belanghebbende
weten kan waar hij de stukken kan vinden. Er komen op deze verbodsbepaling
eenige uitzonderingen voor. In Amsterdam werden transportakten van schepen
door notarissen gepasseerd en Boerbergh deelt mede, dat in Middelburg zelfs een
tijdlang alle verboden akten ten overstaan van notarissen wer-
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den gepasseerd; maar in die gevallen zorgde de overheid voor maatregelen,
waardoor desondanks de belasting verzekerd was en aan het vereischte der
publiciteit werd voldaan.
Men bedenke wel, dat het den notaris volkomen vrijstond akten op te maken van
de obligatoire rechtshandeling op onroerend goed betrekking hebbende. Wij vinden
dan ook bij de schrijvers modellen voor koopakten van onroerend goed. De notaris
mocht ook een veiling van onroerend goed houden. Van Leeuwen begint de
veilingscondities met: ‘Eerstelijk sal den Verkooper 't verkofte den Kooper leveren
bij Willig-decreet van de Vierschaar deser Stede, soo het hem goed dunkt, of
andersins by enkele brieven van Opdragt, voor Schepenen der selver Stede, beyde
t' sijnen kosten, te verlyden.’ Op het platteland had de veiling bij ontstentenis van
een notaris plaats ten overstaan van den secretaris. De Coeur geeft een soortgelijke
regeling. Lybreghts' model met de daarbij behoorende voetnoten doet
veronderstellen, dat in den Haag de notaris slechts kon veilen in de Kastelenije van
het Hof van Holland.
Plaatselijke verordeningen beperkten soms het ambtsterrein van den notaris nog
verder. Zoo was te Amsterdam de attestatie aan de competentie van den notaris
onttrokken. Het lijdt geen twijfel, dat in dergelijke plaatselijke restricties de geringe
sympathie der overheid voor een krachtig notariaat haar invloed deed gelden. Voor
de attestatie gold in het bijzonder, dat de ambtenaar, die haar passeerde, zijn neus
in vele zaken van discreten aard stak.
Hoe wazig de auteurs zich uitspraken over het terrein, waarop de notaris zich
bewoog, moge blijken uit de volgende citaten. Thuys spreekt van: ‘de verscheyden
saken, handel en negocien.’ Van der Mast van: ‘alle behoorlijcke Contracten, 't zy
van Koopmanschappen, Houwelijcken, Testamenten, ende andere Instrumenten’.
Ongeveer honderd jaar later is School-
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houder nog niet tot een omlijning gekomen die ons een beter houvast biedt, wanneer
hij schrijft: ‘Een Beamptschryver heeft by na so veelerhande geschriften op te stellen,
als 'er stoffen en voorvallende zaaken zyn, waar toe dezelve konnen gebezigt
worden.’ De meeste schrijvers wagen zich in het geheel niet aan een poging tot
omschrijving der ambtstaak.
Wij kunnen echter uit den inhoud der oude notarisboeken ongeveer aflezen welke
akten het veelvuldigst voorkwamen; want die akten, die in deze handleidingen
regelmatig hun behandeling vinden, zijn uiteraard voor de praktijk de belangrijkste
geweest. In de keuze nu der soorten akten waarvoor zij modellen geven, toonen
de auteurs een groote eenstemmigheid. Thuys, de oudste, dateerend in zijn eerste
drukken uit de 16de eeuw, houdt eenige rariteiten in, waaraan wij hier geen aandacht
zullen besteden, omdat zij zonder sporen na te laten ten onzent uit het notariaat der
beide volgende eeuwen zijn weggevallen. De gemakzucht van het elkaar over te
schrijven is een factor, die wij in het algemeen bij een vergelijking dezer werken niet
uit het oog mogen verliezen. Maar hier meen ik aan dezen factor niet veel belang
te moeten toekennen. De schrijvers waren voor een deel notarissen. Voor zoover
hun originaliteit te kort heeft geschoten in het behandelen der theoretische
vraagstukken, hun ijdelheid zou hen er toch wellicht toe gebracht hebben te geuren
met primeurs op het terrein waarop zij geen angst voor fouten behoefden te kennen:
de akten zelve. Zou in een bepaald tijdsgewricht de samenleving een nieuwe akte
naar het notariaat hebben toegedragen, dan zou dit ongetwijfeld zijn weerklank
hebben gevonden in de handboeken, die deze vakmenschen schreven. En zeker
zou dan een fanatieke bet-weter als Lybreghts, altijd er op uit met eigen originaliteit
te pronken, deze nieuwe akten hebben opgenomen en er zijn licht over hebben
laten schijnen. Twee eeuwen lang echter vinden wij in
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al deze handboeken ongeveer dezelfde soorten akten besproken. In de eerste
handboeken der 17de eeuw treffen wij een aantal aktensoorten, die wij in alle
handboeken der twee eeuwen die volgden terugvinden. Er valt niets af, er komt
slechts hier en daar een kleinigheid bij. Bij de schrijvers der achttiende eeuw, die
over het algemeen uitvoeriger werken schrijven - Schoolhouder, Lybreghts - neemt
het aantal modellen toe, maar meer doordat zij differentieeren in de soort en dus
meer vormen van het testament, meer vormen van de volmacht uitschrijven, dan
door uitbreiding van het tal der soorten.
De meeste schrijvers geven een indeeling in drieën. Boerbergh geeft er een
explicatie bij. Op de vraag in wat ordre de bescheeden verdeeld kunnen worden,
luidt het antwoord: ‘Volgens de Ordre der Natuur: want gelijk de Menschen eerst
onder malkanderen handelen, waer uit ontstaen bescheeden van Overkoming: alsoo
ontstaen ook dikmael uit die Onder-handelingen twisten en geschillen, van daer
dan ook voortkomen sulkdanige bescheeden, die gemeenschap hebben met
Rechts-pleging: ende alsoo eindelijk de Menschen aen haer uitterste gedenkende,
traghten, soo veel als mogelijk is, onder hare nakomelingen alle twist ende verschil
te verhoeden, soo ontstaen daer uit ook bescheeden de welke genoemd worden
Uitterste-willen, ende andere die daer mede gemeenschap hebben’. ‘Geschriften
raakende de handelingen der menschen, onder den ander in 't byzonder, geschriften
die de uyterste willen raaken en 't geen aangeleijde pleytzaaken betreft’ zegt
Schoolhouder. Akten betrekking hebbende op het contractenrecht, akten betrekking
hebbende op het erfrecht en akten die het gebied van rechtsvordering raken.
Het was er verre van, dat de notaris van het opmaken der akten, die wij hieronder
de revue zullen laten passeeren, het monopolie zou hebben gehad. Bij
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herhaling werden akten van deze soorten gepasseerd voor de plaatselijke gerechten.
De notarissen hadden een zware concurrentie te verduren van deze zoo aanzienlijke
overheidsinstantie, die zich niet ongaarne van alles op de hoogste stelde. En heeft
niet vaak het publiek dier dagen meer vertrouwen gehad in de machtige colleges
van schout en schepenen, die een hooger decorum konden ophouden, dan in den
eenvoudigen notaris? Zelfs de testamenten werden hier en daar ten overstaan van
schout en schepenen verleden. Ook waren het veelal de griffiers en secretarissen,
die hetzelfde ambtelijk terrein bestreken. Dit alles was niet strak afgepaald. Een
enkel maal gold de bevoegdheid der anderen met uitsluiting van die van den notaris,
gewoonlijk waren zij nevens elkander competent. Op het platte land hadden de
notarissen het in hun worsteling met de plaatselijke gerechten zwaarder dan in de
steden. Dit pleit voor de meening door J.D. Meyer uitgesproken, dat de kleine
machthebber van kleinere allure is dan de groote. Hij moet dit wel zijn, want de
positie van den kleinen machthebber is aantastbaarder dan die van den grooten.
Het zwaarst was de bestaansstrijd in Friesland. Hier kon men het notariaat
toevoegen: tu l'as voulu, George Dandin. De Friesche notarissen hebben twee
eeuwen lang hardnekkig geweigerd protocol te houden, ondanks het herhaalde
aandringen van den wetgever. Tenslotte gaf de wetgever het op: de ordonnantie
van 1723 liet den eisch vallen. De notarissen hadden den strijd gewonnen, maar in
dieperen zin hadden zij verloren. Want het publiek in Friesland begreep terecht niet
goed, welk belang betrokken was bij een notarieele akte, wanneer de notaris geen
protocol hield, zoodat men dus, indien men de grosse, die men had ontvangen,
verloor, niet naar den notaris terug kon gaan om een andere grosse of een afschrift
of inzage te verkrijgen. Het zag geen onderscheid tusschen de notarieele akte
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en de onderhandsche en wendde zich van den notaris af.
Gaan wij thans achtereenvolgens de drie categoriën na, waarbij ik de akte van
huwelijksvoorwaarden in de tweede categorie betrek. Ik merk te voren nog op, dat
de notarisboeken talrijke modellen voor niet-notarieele akten inhouden. Uit de
titelpagina's blijkt immers bij verscheidene auteurs reeds, dat zij hun werk niet
uitsluitend voor notarissen schrijven, maar ook voor andere autoriteiten en deels
ook voor kooplieden en andere particulieren. Wij vinden dan ook in bonte afwisseling,
naast de modellen voor notarieele akten, modellen voor gerechtelijke akten en
modellen voor onderhandsche akten. Ik behandel in het volgende uiteraard alleen
de modellen voor de notarieele akten.

I
Thuys houdt, met weglating der bovenbedoelde buitennissigheden, van de eerste
categorie in:
schuldbekentenis
huurakte
koopakte
akte van cessie
akte van borgtocht
akte van meester-leerling
akte van maatschap.
Van de meesten dezer aktensoorten geeft de schrijver meer dan één voorbeeld,
zoo vinden wij er een huurakte van een huis, van een deel van een huis, van een
kamer, van een molen en een pachtakte.
Deze grondvormen vinden wij in alle volgende notarisboeken terug, behalve de
akte meester-leerling. Bij van der Mast komt nog een akte voor behelzende een
arbeidscontract met leertijd. Daarna verdwijnt deze akte. De gildentijd was ten einde.
(Bij Schoolhouder duikt deze akte nog eenmaal op (zie p. 244).
Van der Mast brengt als nieuws een contract van
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bruikleen (van meubilair). Dit is blijvende winst. De volgende handboeken nemen
allen een model voor het bruikleen-contract op. Hij is bovendien de eerste, die een
model voor een bevrachtingsovereenkomst geeft. Het is geen toeval, dat de eerste
Noord-Nederlandsche schrijver eener handleiding voor notarissen een akte op het
zeerecht betrekking hebbende opneemt. Ook deze bevrachtingsakte vinden wij in
de latere notarisboeken weer. Hierbij blijft het niet. Van Wassenaar breidt het aantal
modellen op het zeerecht betrekking hebbende uit. Hij neemt een polis voor een
zee-assurantie op. Het plaatselijk gerecht was hiertoe naast den notaris competent
en de polis kon ook onderhandsch. Voorts een model voor een bodemerij-contract
en een bijlbrief. Den bijlbrief mocht de notaris echter slechts opmaken indien het
een schip betrof, dat kleiner was dan vier last. Ook vinden wij hier een akte van
verbruikleen van andere zaken dan geld. Het leenen van geld was reeds bij Thuys
vervat in de schuldbekentenis. Van Leeuwen voegt aan dit alles niets toe. Boerbergh
en van Aller evenmin. Kos behandelt aanmerkelijk minder onderwerpen dan de drie
laatstgenoemde auteurs, zelfs minder dan Thuys. Hij behandelt o.a. de akte van
maatschap niet. Bij dezen auteur is echter een dergelijk ontbreken slechts een indice
van slordigheid.
Langzaamaan zien wij het groeien. Boerbergh en van Leeuwen hadden reeds,
zonder er modellen voor te geven, de reëele contracten, in navolging van de Groot,
te samen genoemd en behandeld: pand, bruikleen, verbruikleen en bewaargeving.
Schoolhouder is de eerste, die een model voor de akte van bewaargeving brengt.
De notarieele pandakte kwam waarschijnlijk zelden of nooit voor. (Voor het bezwaren
van onroerend goed moest men zich tot het plaatselijk gerecht wenden). Wilde men
als pandhouder van roerend goed voorrang hebben, dan behoorde men eerst de
40ste penning te hebben betaald; in de praktijk ging men hier-

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

244
voor dus den notaris voorbij. De akten uit het zeerecht zijn bij Schoolhouder nog
dezelfde als bij van Wassenaar: bijl-, bodemerij-, verzeker- en vrachtbrieven.
Aan het einde van zijn werk bespreekt Schoolhouder in zes hoofdstukken
‘allerhande mengselschriften’; enkelen daarvan zijn ontworpen in den notarieelen
vorm, het zijn voornamelijk akten die betrekking hebben op het personenrecht: een
akte van wettiging, een zoenbrief tusschen familieleden, de verklaring van een
ongehuwde moeder wie de verwekker van haar kind is, de kwijtschelding van een
trouwbelofte en eenige andere. Wil dit zeggen, dat dergelijke familierechtelijke akten
te voren niet door een notaris werden gepasseerd? Een categorisch bevestigend
antwoord zou gevaarlijk zijn, want Schoolhouder is in het algemeen uitvoeriger dan
een zijner voorgangers. Maar tusschen Boerbergh en de eerste drukken van van
Leeuwen eenerzijds en Schoolhouder anderzijds liggen ongeveer zestig jaren en
het is dus niet onmogelijk, dat in die tusschenperiode de familierechtelijke akte in
notarieelen vorm meer in zwang was gekomen. Hoe gevaarlijk het is uit de
notarisboeken in dit opzicht scherpe conclusies te trekken moge hieruit blijken, dat
Schoolhouder een model inhoudt voor een akte, waarbij een ouder voor geval van
zijn overlijden over zijn kinderen een voogd benoemt, terwijl de hem voorafgaande
Noord-Nederlandsche auteurs hiervoor geen model geven, maar de oudere Thuys
hiervoor wèl een formulier inhoudt. Uitsluitend archiefonderzoek kan op deze vragen
het afdoende antwoord geven.
In het 41ste hoofdstuk, nadat de modellen voor de bijzondere overeenkomsten
behandeld zijn, geeft Schoolhouder een model, dat voor alle overeenkomsten geldt;
hij bezigt hiervoor een overeenkomst, waarbij een schrijnwerker een leerling in
dienst neemt. Een paar korte opmerkingen betreffende de essentialia aan welke
een notaris bij het redigeeren van een akte over een
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overeenkomst moet denken gaan vooraf: wie is partij ter eene, wie partij ter andere
zijde, wat is het object der overeenkomst en wat bedingt ieder der partijen voor zich.
Een tamelijk zinledig hoofdstuk - was het in navolging der middeleeuwsche
notarisboeken, die ook wel eens dergelijke passe-partouts inhielden? - waaruit wij
zeker niet mogen concludeeren, dat de meester-leerlingakte haar wederverschijning
op het notariskantoor zou hebben gedaan.
Het aantal modellen dat Lybreghts geeft is aanzienlijk grooter dan dat van een
der andere notarisboeken. Zestien pagina's heeft hij noodig voor den alphabetischen
klapper op de akten. Dit groote aantal vindt zijn oorzaak in de vele voorbeelden voor
één soort die hij geeft. Zoo vinden wij in dit werk ongeveer tien modellen voor de
akte van attestatie, twintig voor die van insinuatie, dertig formulieren voor een
testament en vijftig volmachtsmodellen. Het terrein door de akten bestreken blijft
hetzelfde. Op het gebied van het familierecht slechts treffen wij enkele toevoegingen
aan, o.a. akten van huwelijkstoestemming en - evenals bij Schoolhouder - van
ontheffing van trouwbeloften.
Lybreghts is het hoogtepunt in de beoefening der ars notariatus in de 18de eeuw.
Zijn tijdgenoot de Coeur en de latere Kersteman houden niet méér in, wel minder;
hieruit valt niet een vermindering van de bemoeienissen van den notaris te
concludeeren; zij zijn slechts minder volledig; de verschillende soorten van akten
zijn trouwens ook bij hen door minstens één voorbeeld vertegenwoordigd; het is de
differentiatie in de soort die geringer is. Lybreghts geeft het duidelijkste beeld van
wat er in den regententijd op het notariskantoor omging.

II
Over de akten die op het gebied van het huwelijks-
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goederen- en erfrecht de notaris te verzorgen had, kan ik kort zijn. Hij had hier
steeds alles in handen, behalve dat, zooals ik reeds eerder heb opgemerkt, in streken
des lands - wij denken daarbij voornamelijk aan het Oosten - waar het notariaat een
uitermate zwakke positie innam, soms andere functionarissen naast hem bevoegd
waren.
Het oud-vaderlandsche huwelijksgoederen- en erfrecht was niet gelijk aan het
thans heerschende en andere rechtstelsels brengen andere akten met zich. Ter
zake van een overlijden had de notaris uit den republiektijd dan ook akten op te
maken, die wij niet alle meer kennen. Een bespreking hiervan zou ons echter buiten
ons eigenlijk terrein brengen. Het zij daarom voldoende op te merken, dat wàt er
aan akten in dit onderdeel van ons privaatrecht te passeeren viel, tot zijn competentie
behoorde. En dit in ruimen zin te nemen, dus niet alleen testament, herroeping
daarvan, inventaris en scheiding, maar ook al wat met het overlijden verband houdt,
zooals giften ter zake des doods, benoeming tot executeur, weigering der executeele
e.d.

III
In drie hoofddeelen splitsen de auteurs der notarisboeken uit den grooten tijd van
de school te Bologna hun werk: een deel gewijd aan de overeenkomsten, een deel
gewijd aan de gerechtelijke werkzaamheden en het derde deel gewijd aan de
testamenten. In een tijd van minder differentiatie maakte de notaris vaak deel uit
van de rechterlijke macht; contentieuze en voluntaire rechtspraak waren nog niet
gescheiden naar de organen, oorspronkelijk zelfs niet onderscheiden naar de functie.
De notaris is dan als ambtenaar betrokken bij het proces, ook bij het strafproces.
Dit verklaart waarom de Italiaansche notarisboeken der middeleeuwen een
verhandeling met modellen over het proces-
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recht inhouden. Lodewijk de Heilige is de eerste in West-Europa, die in scherpte
van analyse de functie afscheidt van die der contentieuse rechtspraak; als orgaan
blijft in Frankrijk de notaris deel uitmaken van de rechterlijke macht. Dat het zwakke
notariaat, dat onze middeleeuwen kende, ooit zou hebben deelgenomen aan de
rechtspraak in contradictoire aangelegenheden, acht ik niet waarschijnlijk. Uit de
oude kronieken en andere bronnen komt voorzoover ik weet de notaris alleen naar
voren als de maker van akten, en dan nog voornamelijk van één bepaald soort
akten, de testamenten. Dit neemt niet weg, dat de herdrukken en vertalingen van
het wijdst vermaarde notarisboek, de Summa van Rolandinus Passeggeri, die hier
te lande gebruikt worden tot in de 17de eeuw, het hoofdstuk De Judiciis bleven
inhouden. Wij hebben gezien, dat nog Schoolhouder voor de notarissen een
verhandeling over het procesrecht geeft, aangezien ten platte lande de advocaten
en procureurs veelal ontbreken. Ook van Leeuwen geeft in het vierde boek van de
Nederlandse Practijk een brok procesrecht, ‘handelende van het instellen van
alderhande Acten, de Vierschaar ende Regts-vordering betreffende’. Hij zegt er
echter bij, dat dit deel geschreven is voor griffiers en secretarissen. In onze republiek
vallen de werkzaamheden in verband met het proces buiten de normale ambtssfeer
van het notariaat.
Maar halverwege tusschen het maken van akten voor partijen in vrijwillige
rechtsbedeeling en het deelnemen aan de proceshandeling ligt het terrein dat
vandaag dat des deurwaarders is: het officieel overbrengen van boodschappen af
te geven met het oog op een eventueel proces. Het is het terrein tusschen het recht
in vrede en het recht in oorlog. Het is het uitbrengen van protestatien en insinuatien.
En ruim genomen: er behoorden toe de zoogenaamde attestatie, een verklaring die
men in een akte aflegde, rekening houdende met een toekomstig proces; de akten
van accoord, compromis,
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dading; en, verder verwijderd, men rekende tot dit gebied ook de volmacht en het
verzoekschrift.
Geleidelijk is de notaris van het formeele recht teruggedrongen. Had hij blijkens
de oude Italiaansche notarisboeken een veelomvattende taak in het proces, onze
republiek kent hem in het procesrecht nog slechts op dit half materieel- half
formeelrechtelijk terrein. Hier is in den loop der twee eeuwen zijn taak volkomen
statisch. Van Thuys tot en met Kersteman vinden wij hetzelfde rijtje akten behandeld:
accoord, compromis, attestatie, protestatie, insinuatie, procuratie en request.
In dieper gaande differentiatie en analyse legt de Fransche wetgeving der revolutie
het uitbrengen van de gerechtelijke boodschappen op de schouders van den
deurwaarder. De volmacht en het verzoekschrift beschouwt men terecht niet langer
als grensterrein van het procesrecht. De attestatie kan de notaris heden nog
opmaken. Zij komt o.a. voor in den vorm van de scheepsverklaring. Overigens wordt
van de gelegenheid voor den notaris over eenig feitelijke gebeuren een getuigenis
af te leggen vrijwel geen gebruik gemaakt; het bewijsrechtelijk nut ten gunste van
den onderteekenaar van de akte is uiteraard gering, maar het is zelfs gering ten
gunste van hem op wiens verzoek de verklaring wordt afgelegd. Accoord en
compromis hebben in de oudvaderlandsche rechtstaal een eenigszins andere
beteekenis dan in onze rechtstaal. Zij behooren voor ons eveneens tot het materieele
recht.
Slechts een paar brokstukken bleven over, even zoovele vergissingen, opdrachten,
die in het kader van de functie van ons notariaat sinds 1810 niet meer thuis behooren:
de akte van wisselprotest, de ingebrekestelling van den hypotheekbewaarder en
de akten van aanbod van gereede betaling en van consignatie. Schamele resten
van de uitgebreide taak op procesrechtelijk terrein, die in de middeleeuwen in handen
van het notariaat heeft gelegen.
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Terwijl ik over de andere akten van deze categorie kort kan zijn, wil ik op de attestatie
iets dieper ingaan, omdat deze akte voor het historisch onderzoek van zoo groot
belang is.
De inhoud van de attestatie betreft gewoonlijk een voorval uit het dagelijksch
leven: een aanslag, een herbergruzie e.d. Het gansche ruige leven der voorvaderen
stroomt ons dan ook uit deze akten tegemoet. Wie van een dergelijk tafereel getuige
was geweest, soms ook hij, die in de comedie humaine als speler was opgetreden,
ging kort daarop op verzoek van een der belanghebbenden naar den notaris, deelde
dezen mede wat hij beleefd had en liet daar een akte van opmaken. De gedachte,
die hierbij voorzat, was deze, dat uit het voorgevallene een proces kon voortvloeien.
Men wilde reeds tevoren gunstige verklaringen voor dat eventueele proces
vastleggen en wel zoodra mogelijk, aangezien het menschelijke memorie gewoonlijk
onbetrouwbaarder wordt naarmate het gebeurde verder afraakt en daarom de rechter
aan een verklaring, die kort na het gebeurde is afgegeven, hoogere waarde zal
toekennen dan aan een voor het eerst in het proces afgelegde verklaring. Men kan
uiteraard aan een dergelijke verklaring geen bindend bewijs ontleenen, het blijft een
ten gunste van den verzoeker afgelegde getuigenverklaring en niet meer; maar het
is niet uitgesloten, dat de rechter aan het feit, dat een der betrokkenen zich kort na
het gebeurde vrijwillig tot een notaris heeft gewend, een voor dien betrokkene
gunstige beteekenis toekent.
De passiviteit van den notaris zou meebrengen, dat hij critiekloos alles in de akte
opneemt wat partijen hem vertellen. Nimmer echter heeft het notariaat deze
passiviteit zoover doorgevoerd, dat zij verklaringen opneemt waarvan zij de
onwaarheid weet en waarvan zij bovendien weet, dat deze verklaringen worden
afgelegd om ten nadeele van derden te strekken. De notaris uit den tijd der akten
van attestatie zal dus ook
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wel geen verklaringen hebben opgenomen, van welke de onwaarheid apert was.
Maar moest hij verder gaan, was het zijn plicht een onderzoek naar de waarheid in
te stellen, b.v. door den comparant strikvragen te stellen of achter diens rug om te
trachten zijn licht aangaande het voorgevallene op te steken? Lybreghts, de
temperamentvolle, beantwoordde deze vraag bevestigend. Hij kent aan de attestatie,
in zijn altijd iets gezwollen taal, een hooge beteekenis toe. ‘Na de maal een Notaris
genoegzaam, als een Depositaris van hunne behoudinge wordt gesteld, en deze
Actens, nevens de Testamenten, de gewichtigste zijn, ja! zelfs prevaleren of
overtreffen de Testamenten; om dat daar, door onkunde van een Notaris, maar
goed verloren word, en hier, door onkunde of onoplettenheit, Ziel en Lichaam kan
verloren worden; nademaal hy door zyn onvoorzichtig gedrach, of onkunde, oorzaak
is: Dat een Rechter een quaad Vonnis geeft, eenen onschuldigen Verdoemd, de
Deposanten valschelijk doet zweren, en zyn eigen Ziel bezwaard. En nochtans, by
vele zo gering geacht word eene Verklaring te passeren, of 't een Huurcedul, of
mindere Acte was, daar zy de gewichtigste is, die 'er gepasseert worden kan.’
Een enkel voorbeeld van een akte van attestatie, waarvan de notarisboeken allen
verscheidene modellen inhouden. Het is te vinden in van Leeuwen. ‘Huyden den
etc Compareerde voor my N. Notaris Publijk by den Hove van Holland, op de
nominatie van de E. Agtbare Heeren die van den Geregte der Stad Leyden
geadmitteert, binnen der selver stede residerende, ende voor de ondergesz.
Getuygen A. out omtrent etc. ende B. out omtrent etc. de welke getuigden ende
verklaarden bij haare Manne waare woorden, in plaatse van Eede, ter requisitie
ende versouke van C. waarachtig te wesen, dat sy Deposanten op den etc.
Laastleden, zijn geweest ten huyse ende herberge van etc. alwaer de Requirant
mede was, ende aldaar gesien hebben dat
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eenen N. in gelage sat en dronk, voorts gehoort hebben dat deselve etc. den
voornomden Requirant grotelijx injurieerde, ende hem (namelijk den Requirant)
nagaf dat hy was een opkooper van gestole goed, dat hy de Dieven tot sijnen huyse
ophield, ende herbergde, dat het wonder was dat hy (denoterende daarmede den
Requisant) niet by de kop en wierd gevat, dat zyn Vrouw een Hoer was, ende meer
lasterlijke ende injurieuse woorden, sonder dat den Requirant eenige de minste
reden, ofte woorden, doenmaals tegens hem, N. en hadde gehad, gevende voor
redenen van wetenschap, dat sy Deposanten, daarby aan ende praesent zijn
geweest, wyders niet getuygende, praesenteerende 't selve t' allen tyde, des noots
zijnde, nader met Eede te bevestigen, consenterende hiervan gemaakt te werden
Acte in communi forma. Aldus gedaan etc. etc.’ (Men zie ook p. 99).
Daar waren de akten van insinuatie en van protestatie, of wel de verwittig- en
voorbetuygingsschriften. Bij de eerste bracht men een boodschap over, bij de tweede
bracht men protest uit voor de schaden en kosten wanneer er op de insinuatie geen
bevredigend antwoord was gekomen.
Het compromis noemde men met een Nederlandsch woord: verblijf. Het was ons
pactum de compromittendo of onze opdracht tot het uitbrengen van bindend advies.
Transactie of verdrag (bij de Groot: dading) was onze dading. Het accoord was een
overeenkomst tusschen partijen tusschen wie reeds een rechtsband bestaat, b.v.
tusschen deelgerechtigden in een gemeenen boedel of tusschen schuldenaar en
schuldeischers. Zoo althans is de heerschende terminologie. Wij vinden ook hier
bij de oude schrijvers vaagheid en tegenspraak.
Vatten wij dit alles samen, dan komen wij tot deze slotsom, dat op het gebied van
het huwelijksgoederen- en erfrecht de notaris toen, evenals nu, volledig bevoegd
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was. (Steeds natuurlijk daargelaten de plaatselijke uitzonderingen, die ook op dit
terrein voorkwamen). Op formeelrechtelijk gebied had hij enkele akten, die thans
bij den deurwaarder behooren. In den loop der 17de en 18de eeuw kwam in deze
bevoegdheid geen wijziging. Zijn bevoegdheid om akten van overeenkomsten op
te maken breidt zich gedurende die twee eeuwen iets uit. Deze uitbreiding vond
haar oorzaak in het stijgende maatschappelijk aanzien van den notaris en in de
ontwikkeling der samenleving, die behoefte kreeg aan juridische vormen van rijker
schakeèring en die aan de primitiviteit van de onderling in elkaar geknutselde
afspraak allengs ontgroeide.
Rest ons nog deze vraag te beantwoorden: kende men in het oud-vaderlandsch
recht de notarieele akte formalitatis causa? In de strakheid waarmee dit in ons
hedendaagsche recht voorkomt zeker niet. Voor de schenking is geen notarieele
akte vereischt. Evenmin voor de huwelijksvoorwaarden. Deze kon men zoowel
mondeling als schriftelijk aangaan. Mondeling in tegenwoordigheid van getuigen,
schriftelijk voor den notaris of voor den secretaris en twee schepenen, of
onderhandsch (met getuigen). Lybreghts geeft als aanbeveling voor den notarieelen
vorm, dat daarbij niet de moeilijkheid kan ontstaan die het overlijden der getuigen
bij de mondeling tot stand gekomen rechtshandeling met zich sleept en dat de akte
niet zoek kan raken. Er is dus blijkbaar uitsluitend in de deugdelijkheid der
bewijsmiddelen verschil, materieelrechtelijk is het gevolg van de mondelinge
huwelijksvoorwaarden gelijkwaardig aan dat der notarieel aangegane. Het testament
kon volgens de wetgeving van menige plaats behalve voor den notaris ook
gepasseerd worden voor den schout met twee schepenen of voor den secretaris in
tegenwoordigheid van twee schepenen; soms voor den geestelijke.
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1

Hoofdstuk XXVIII Protocol, minuut, grosse, afschrift

Het woord protocol stamt uit het Grieksch. Over de afleiding is men het niet eens.
Het aannemelijkst komt mij het volgende voor. Het woord beteekent letterlijk: van
voren plakken. De antieken hadden hun geschriften voor een deel op rollen
perkament. Ter versteviging werd op het einde van den rol een strook van een
zwaarder materiaal (zwaarder perkament of leer) bevestigd; hierdoor voorkwam
men rafeling. Wij plaatsen op de buitenzijde van een boek den titel. Zoo schreven
de ouden op dien versterkten rand de korte samenvatting van den inhoud, waardoor
men de moeite bespaarde van het telkens openrollen om na te gaan waarop het
geschrevene betrekking had.
Wij noemen het protocol de verzameling van akten, registers en repertoria. Slechts
eenmaal komt het woord in de Wet op het Notarisambt voor (art. 20 f). In de
middeleeuwen en in den republiektijd had het woord de beteekenis van: boek, waarin
de notaris de door hem gepasseerde akten naar tijdsorde van het verlijden bundelde.
Een protocolboek bevatte gewoonlijk de akten van een of meer kalenderjaren.
Thuys geeft als definitie: Beworp-boeck, daer men yet van te voren inne schrijft
oft opteeckent. Van der Mast heeft deze omschrijving letterlijk overgenomen.

1

Thuys p. A III e.v., 5, 6, 15-20; Verwey p. 202; van der Mast p. 6, 255 e.v.; van Wassenaer
p. 3, 5; van Leeuwen (Ned. Pract.) p. 3-6, 65, 569 e.v.; Boerbergh p. 13, 175 e.v.; Schoolhouder
p. 18, 442 e.v., 607 e.v.; Lybreghts (R.V.) deel I p. 12, 33, 36, 344, deel II p. 241; Lybreghts
(R.P.) deel I p. 239; Konst der Not. in Friesl. p. 7.
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Van Leeuwen zegt: schrijv-bouk, klad-bouk, schrijvrol, Beworp-bouk. In Schoolhouder
vinden wij: kladboek.
Het stuk, dat de ambtenaar onder zich hield, schreef deze met een kleine letter;
het stuk, dat hij aan partijen uitgaf, met een groote letter. Dit is de oorsprong van
de woorden minuut en grosse. Deze beteekenis van minuut in den zin van: stuk,
dat onder den ambtenaar blijft berusten - kennen ook wij nog. Want behalve in de
tegenstelling tot afschrift, kennen wij het woord minuut in tegenstelling tot originali;
de originali-akte, is de akte, die de notaris aan de partijen meegeeft. Van Leeuwen
geeft voor minuut: Bewerp, voorschrivt, kladde, minderling. Voor grosse: hetgene
wt de kladde, in 't net gestelt is. Thuys en van der Mast hadden vóór hem een
gelijkluidende definitie van grosse gegeven. In hun woordenlijsten vindt men het
woord minuut niet. Zooals wij hieronder zullen zien, is dit zeer verklaarbaar.
Vaak vinden wij in de middeleeuwsche en latere rechtstaal het woord ‘instrument’
gebezigd. Dit is een synoniem voor wat wij ‘akte’ noemen. Thuys noemt instrument:
eenighen alem, oft eenigh gheschrift van yemandts handel. Uitvoeriger zegt hij:
‘Instrument dan is sekere solemneel gheschrifte, wel ende behoorlijcken
gheordonneert ende openbaerlijcken ghepasseert voor memorie en gedenckenisse,
door en by der hant van een autentijc, openbaer, ende gheapprobeert Notaris’. Van
der Mast geeft een hiervan slechts weinig afwijkende omschrijving: ‘Instrument is
een wel-geordonneerde schriftuere, ghemaeckt, gheschreven ende onderteyckent
by de handt van een openbaer Notaris, tot een ghedenckwaerdige memorie, wort
oock andersints genaemt, een Acte Notariael, ofte een bescheyt van een Beampte
schrijver’. Hier komt het woord ‘bescheyt’ naar voren, het woord dat b.v. Boerbergh
bij voorkeur gebruikt. Van Leeuwen geeft voor instrument: handel-
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tuygschrift. En: een gheschrifte dienende tot het bewijs van het gunt by yemandt
ofte tusschen eenige persoonen gedaen ende ghehandelt is.
De hier gegeven definities uit de oude schrijvers maken duidelijk, dat protocol,
minuut en grosse vroeger een van de huidige totaal afwijkende beteekenis hadden.
Inderdaad heeft hier een belangrijke verschuiving plaats gehad, die, kort samengevat,
hier op neerkomt, dat het zwaartepunt van het schriftelijk bewijs in de middeleeuwen
gelegen was in het geschrift, dat de partij uit handen van den notaris ontving; de
notaris had slechts een kladje onder zich. In den loop van een paar eeuwen is dit
zwaartepunt verschoven naar het stuk, dat de notaris onder zich heeft. Het
voornaamste stuk, dat wat men eertijds vaak instrumentum noemde, was het stuk,
waarover Baldus uitspreekt het: noli me tangere. Onze oude notarisboeken betitelen
het vaak met grosse. Men houde wel in het oog, dat dit niets te maken heeft met
ons ‘grosse’, dat executorialen titel beteekent, want de notarieele akte miste in het
Oud-vaderlandsch recht elke executoriale kracht (zie Hoofdstuk XXX).
Laten wij de zaak wat uitvoeriger beschouwen. De notaris in de middeleeuwen
maakt van hetgeen hij van de cliënten gehoord heeft een korte notitie op, een stuk
met afkortingen, doorhalingen, kortom een klad, waar alleen de opsteller uit wijs
kan worden. Dit klad schreef hij op papier en onderteekende hij. Deze gegevens
werkte hij uit in het net, op perkament, onderteekende en gaf dit net aan den cliënt.
Dit heette het instrumentum. De notaris behield de kladaanteekening. De
gezamenlijke kladaanteekeningen vormden zijn protocol. Dit konden losse bladen
zijn, zij konden ook in een daartoe bestemd boek geschreven zijn. De geheele
middeleeuwen door zijn er voorschriften geweest het protocol te bewaren. In de
landen, waar reeds vroeg het notariaat bloeide, zag men natuurlijk het eerst het be-
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lang van dit bewaren in; daar vinden wij dus de oudste voorschriften op dit punt (o.a.
Venetië). De notarissen stoorden zich echter weinig of niet aan dergelijke geboden.
In onze landen geldt dit in het bijzonder, waar geen krachtig notariaat leefde en
waar geen vorst zijn aandacht aan deze materie schonk. Gaf voor Frankrijk Lodewijk
de Heilige in 1269 reeds een organisatie voor het notariaat, bij ons duurde het tot
1524, toen Karel V zijn eerste plakkaat op het notariaat betrekking hebbende uitgaf,
voor er van eenige dwingende regelgeving sprake is. De middeleeuwsche notarissen
gingen met hun protocol nonchalant om. Het eenige nut dat zij er in zagen, was,
dat zij den cliënt, wanneer deze zijn instrument kwijt was, op diens verzoek een
tweede exemplaar konden verschaffen. Na den dood van den notaris werd het
protocol gewoonlijk vernietigd. Van de middeleeuwsche protocollen is er slechts
een enkele voor ons bewaard gebleven.
In Thuys, wiens werk in de middeleeuwen wortelt, lezen wij dezen toestand nog
weergegeven: ‘Een notaris moet maken syn Prothocol oft Register, waerinne hy zal
stellen alle de Acten, Contracten, ende Instrumenten, die voor hem als Notaris
ghebeuren, om de zelve daer wt te lichten, grosseren, ende te stellen in solemnele
ende behoorlijcke forme’. Thuys geeft tevens voorschriften omtrent de inrichting
van het protocol. Buitenop moet staan aangegeven, dat het boek een protocol is,
het moet inhouden den tijd waarin het dienst heeft gedaan en naam, voornaam,
handteekening en paraaf van den notaris; het moet ordentelijk gehouden worden,
leesbaar geschreven en er moet aanteekening in gemaakt worden van de gelichte
instrumenten. Niet onvermakelijk is het te lezen (of het ook ernst was met het houden
en bewaren van een protocol!): een Notaris en behoort geē Testament te scheuren,
al is dat den Testateur 't zelve begheert.
Een enkele notaris, nauwkeuriger en met meer am-
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bitie zijn werk goed te doen gezegend dan de meesten zijner ambtsbroeders, maakte
een afschrift van het instrument. De minuut doet hiermede haar intrede op het
notariskantoor. Daarmede bereikte de notaris, dat hij bij een verzoek om een tweede
instrument dit produceeren kon volkomen gelijkluidend aan het eerste. Deze praktijk
wint in de 16de eeuw veld. Voorschriften dienaangaande waren er nog niet, ieder
kon het dus doen naar eigen inzicht. Dan komen er notarissen, die het afschrift in
extenso boeken, m.a.w. in hun protocol opnemen en de klad-aanteekening op losse
papieren laten. Het afschrift, dat de notaris zichzelf verschafte, werd geschreven
met kleine letters, tegenover het officieele stuk, het instrument, geschreven met
groote letters. Tevens is nu duidelijk waarom wij in Thuys' woordenlijst vergeefs het
woord minuut zoeken. In Thuys' tijd kende men de minuut reeds wel; maar de
schrijver, die grootendeels vertaalde en compileerde, heeft in zijn werk met deze
moderniteiten geen rekening gehouden.
In deze periode zijn er derhalve drie stukken: het instrument, de klad-aanteekening,
beiden door den notaris geteekend, en de minuut. Soms ligt de klad-aanteekening,
soms de minuut in het protocol. De notaris laat de minuut teekenen door de
comparanten om te voorkomen, dat deze later beweren, dat het stuk niet gelijkluidend
is met het instrument, hetgeen den notaris moeilijkheden zou kunnen veroorzaken
indien het instrument verloren was gegaan of tenminste de comparanten beweerden,
dat het instrument verloren was gegaan. In deze periode zijn de notarissen dus
minder nonchalant met hun protocol. Waarschijnlijk is dit een gevolg van het plakkaat
van 1540, waarin den notarissen werd geboden protocol te houden en dit protocol
te bewaren. Het notariaat begon zich uit zijn dieptepunt omhoog te werken en iedere
notaris van eenige intelligentie kon begrijpen, dat de weg omhoog voor het ambt
moest
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liggen in het opvolgen van de wettelijke voorschriften. Waar, zooals in Friesland,
dit inzicht ontbrak, heeft het notariaat een zwaren bestaansstrijd moeten voeren;
zelfs heden kan men daar de gevolgen nog van registreeren.
Onze archieven bergen de protocollen van omstreeks 1550 af. Van voor dien tijd
zijn bijna geen protocollen bewaard gebleven.
De volgende phase in dezen ontwikkelingsgang is, logischer wijze, dat de twee
stukken, die de notaris onder zich houdt, versmelten tot één. Hij houdt een stuk, de
minuut genaamd, onderteekend door de comparanten en de getuigen en mede door
hem zelf en hij geeft een stuk, het instrument genaamd, aan den cliënt af. Zoo is
de toestand tegen het einde der 16de eeuw.
Op plaatjes van oude notariskantoren zien wij vaak papieren aan een lias tegen
den muur hangen. Oorspronkelijk waren dit de minuten, die op deze wijze werden
bewaard. Deze aan liassen gebundelde papieren blijven op de plaatjes voorkomen,
ook nadat het klad en de minuut tot één stuk zijn samengesmolten. Men moet dan
de minuten in het protocol opnemen. Waarschijnlijk gebeurde dit vaak zoo, dat men
de minuten een jaar, of naar de feitelijke noodzaak zooveel korter of langer, losbladig
bewaarde en ze daarna in een band samenbracht.
De wetgever volgde deze wijziging. Zoo houdt het plakkaat van de Staten van
Utrecht van 22 Januari 1606 in art. XI in: ‘op alle welcke poincten den Notaris
geadmitteert ende gheeet zijnde, sal ghehouden wesen te maken een goet ende
rechtveerdich Register, met behoorlijcke intitulatie ende onderteyckeninge vā dat
selve zijn Register ofte Protocol is, waer inne hy voorts vervolgens schrijven sal
alle. Testamenten Codicillen, Giften, Maeken, Procuratien, Attestatien, ende
gheneralijcken alle Acten ende Contracten die in forme van Acte notariael voor hem
gepasseert sullen worden’. En in art. XII: ‘Ende dat al by ordine ende sonder confusie,
soo die voor hem gestipuleert ende gepasseert sullē
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worden, in welck Register hy oock elcke Testament, Acte ofte Contracte gehouden
zal wesen te onderteyckenen, ende by den Contrahenten ende Stipulanten,
mitsgaders den Getuugen doen onderteyckenen ofte marqueren’. Hier is slechts
sprake van één stuk, dat de notaris bewaart. In van Wassenaer lezen wij dan ook:
‘Behalven al 't welke daar op den Notaris sijn eed moet doen so staat hem noch
daar op te letten dat hy sijn instrumenten met sijn eygen hand minutere ofte
prothocollere, ende met sijn gewoonlijke hand-teken ondertekene, ende dat hy van
alle acten ende instrumenten, een principaal geschrifte aan elx der partijen
contrahenten.... uytgeve’. De woorden minuteeren en protocolleeren zijn hier
synoniemen geworden.
Allengs was het zwaartepunt verplaatst van het instrument naar de minuut. Uiterlijk
hadden wij in den aanvang der 17de eeuw den toestand bereikt, dien wij vandaag
nog kennen: de notaris bewaart een akte, waarop de handteekeningen van de
comparanten, de getuigen en den notaris voorkomen, terwijl de cliënt een hieraan
gelijkluidend geschrift mee naar huis krijgt, voorzien van de handteekening van den
notaris. Maar het verleden heeft nog lang nagewerkt - het werkt zelfs heden nog
na, zooals-wij hieronder zullen zien.
Wat toch was het geval? De notaris mocht slechts één instrument of grosse
uitgeven. Aan wien? De schrijvers laten zich hier niet al te duidelijk over uit. Bij den
een vinden wij den opdrachtgever tot de akte genoemd als rechthebbende op het
instrument, bij den ander vinden wij melding gemaakt van hem, die aan de akte een
titel ontleende. Maar dit staat vast: men wijst er met nadruk op, dat slechts één
instrument uitgegeven mag worden (te weten één aan ieder der opdrachtgevers of
titelverkrijgers of groepen van hen; evenals het bij ons met de grosse het geval is)
en dat een tweede slechts afgegeven mag worden wanneer het eerste in het
ongereede is geraakt en de wederpartij aan de uitgifte haar
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goedkeuring hecht. Dat onze notaris van een akte slechts één grosse mag afgeven
is begrijpelijk; de grosse is in ons recht een executoriale titel en met executoriale
titels moet men zuinig zijn, want het zijn voor den debiteur gevaarlijke papieren. Van
executoriale kracht van notarieele akten was in die tijden echter geen sprake.
Waarom dan toch slechts één instrument? Het antwoord ligt voor de hand: omdat
het instrument oorspronkelijk het stuk was, het origineel, waarvan de notaris slechts
een afschrift of een klad-uittreksel onder zich hield. Er kan nog een andere oorzaak
zijn geweest, maar deze geldt slechts voor sommige akten. Bij de schrijvers, die
deze vraag bespreken (Thuys en Boerbergh), krijgt men den indruk, dat zij zich
hebben afgevraagd waarop de beperking van het aantal instrumenten berust en dat
zij, onkundig van de ware oorzaak, een andere bedacht hebben, die voor lang niet
alle akten een toereikende verklaring oplevert. Het is de volgende. Bij akten, waaruit
een verbintenis tot een geven van vervangbare zaken blijkt, heeft de houder van
het instrument recht op betaling. Het instrument is immers van origine het stuk, waar
het op aankomt. Zouden er nu twee of meer instrumenten bestaan, dan zou men
den debiteur kunnen dwingen twee of meermalen te betalen. Voor een procuratie,
een voogdijvoorziening en talrijke andere akten geldt dit bezwaar niet. Aarzelend
merken de schrijvers op, dat daar geen bezwaar is tegen het uitgeven van meer
dan een instrument.
Men kan hier opmerken hoe conservatief het recht is. In de Code kwam nog voor,
dat de hypothecaire debiteur bij betaling recht had op de grosse van de akte. Onze
wet kent dit voorschrift niet; maar nog altijd is de hypotheekakte de eenige akte,
van welke de notaris ongevraagd een grosse afgeeft - van alle andere akten geeft
hij een afschrift - terwijl toch de hypothecaire crediteur bijna nimmer de grosse
noodig heeft; een afschrift zou in negen en negentig van de honderd ge-
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vallen voldoende zijn. Is er angst, dat de crediteur àls hij een grosse noodig heeft,
deze niet snel genoeg van den notaris zou verkrijgen? Ik meen, dat daar geen vrees
voor behoeft te bestaan; ik meen ook, dat deze vrees inderdaad niet aanwezig is.
Lybreghts vertelt ons, dat sommige notarissen hun cliënten maanden- en jarenlang
op het instrument doen wachten. Als dat waar is, is er veel verbeterd.
De verschuiving uit zich ook in de terminologie. Want terwijl vroeger het woord
instrument uitsluitend gebezigd werd voor het aan den cliënt afgegeven stuk, vinden
wij sinds het midden der 17de eeuw het woord instrument veelvuldig gebruikt voor
het stuk, dat de notaris onder zich houdt. Zoo lezen wij bij van Leeuwen: ‘dat hy sijn
Instrument met sijn eygen hand instelle, ofte Prothocollere’. Ik zal mij hier, om
verwarring te voorkomen, van het woord instrument alleen bedienen in den zin van
grosse, van het oorspronkelijk principale geschrift.
Men maakt in de republiek een scherp onderscheid tusschen het instrument en
gewone afschriften, genaamd copiën; het Latijnsche woord voor deze laatste
gebezigd was exemplum. Van Wassenaer zegt: ‘dat hy van alle acten ende
instrumenten, een principaal geschrifte aan elk der partijen contrahenten van woorde
tot woorde met het gepasseerde ende getekende minuten ende Prothocol
accorderende, met sijn signaturen bevestight, uytgeve, sonder meer, ende aan
andere des van node hebbende simpele of geautentiseerde copije van deselve’.
Wie op een gewone copie recht hadden, was een vraag, die in de praktijk tot dezelfde
moeilijkheden aanleiding gaf als vandaag. Dat men de kwesties wel kende, maar
hoe vaag men ze beantwoordde, moge blijken uit een plaats uit het door
Schoolhouder gegeven examen: ‘Zult gij aan alle menschen, die dit van U verzoeken,
affschriften van 't geene voor U verleden is, geeven? Antwoord: neen: maar alleen
aan die geene,
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die 'er aan geleegen is, en dit mag eyschen’. Lybreghts is hierover tamelijk uitvoerig;
hij behandelt de vraag bij verschillende akten in het bijzonder, zoo bij het testament
en bij de attestatie. Hij komt ook hier weer bij herhaling voor den dag met kleurige
ervaringen uit zijn praktijk en zet daarbij in den breede uiteen, hoe schrander hij
zich uit de impasses heeft weten te redden.
Moge het niet scherp omlijnd zijn geweest wie recht had op een instrument en
moge het niet scherp omlijnd zijn geweest wie recht had op een afschrift, dit staat
vast: met afschriften mocht de notaris royaler zijn dan met instrumenten. De
oorsprong van dit verschil is na het bovenstaande duidelijk, maar rationeel was dit
verschil niet meer in een tijd, waarin het zwaartepunt reeds was overgegaan op het
stuk, dat de notaris onder zich hield. De 16de eeuw was de eeuw, waarin de
kentering plaats vond. Uit die eeuw zijn verordeningen, die zich nog baseeren op
de oude verhouding: het instrument is het origineel. Zoo is er een instructie voor
het Hof van Holland van 1531 (art. 68) en een ordonnantie op de Justitie van 1580
(art. 8), die verbieden recht te doen op de copiën. De oude verhouding in aanmerking
genomen was dit geheel logisch. Instrument en copie stonden tegenover elkaar als
origineel en afschrift; de bewijskracht lag, evenals dit thans het geval is, uitsluitend
in het origineel. In een tijd echter, waarin instrument en copie beiden afschriften zijn,
heeft dit verschil in bewijskracht geen bestaansreden meer. Nochtans is dit verschil
nog langen tijd gebleven, nog langen tijd heeft men onderscheid gemaakt tusschen
instrument en copie. Mirabile dictu: wij maken vandaag dit onderscheid nog. Want
wat kan de oorzaak van art. 1926 sub 1 B.W., dat aan ‘grossen en eerst uitgegeven
afschriften’ een sterker bewijskracht toekent dan aan andere afschriften, anders zijn
dan deze historische? Het is zinloos, dat de grosse van een notarieele akte meer
bewijskracht heeft dan een gewoon afschrift; ‘eerste afschrift’
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is niet anders dan een mislukte omschrijving van grosse; vier eeuwen geleden had
de grosse meer bewijskracht dan een copie, want de grosse was het origineel.
De verschuiving kunnen wij duidelijk lezen uit de notarisboeken. Want terwijl
Thuys zegt, dat het protocol, mits goed gehouden, evenveel bewijskracht heeft als
het instrument, zeggen de schrijvers van een eeuw later, dat het instrument evenveel
bewijskracht heeft als de minuut. Ook wanneer de minuut verloren is gegaan, komt
aan de grosse volledig bewijs toe, zegt Lybreghts.
De notaris behoorde op het stuk, dat hij afgaf, kenbaar te maken of het een grosse
was of een gewone copie. Op beide stukken plaatste hij zijn handteekening en de
dagteekening van het afschrift, veelal na de mededeeling, dat hij het bovenstaande
had vergeleken met het origineel en het daaraan gelijkluidend had bevonden. De
schrijvers geven den notaris den raad óf zelf het afschrift nauwkeurig te lezen en
te vergelijken met het origineel óf het origineel door een ander te laten voorlezen
en zelf de copie voor zich te nemen. Het laatste is de ideale wijze van contrôle; zij
is zoo oud als de menschheid afschriften maakt.
Waar er zooveel vaagheid en onzekerheid is ten aanzien van de belangrijkste
vragen, is het niet wonderlijk, dat ook ten aanzien van het technisch detail menige
vraag onopgelost blijft. Moet de notaris eigenhandig het instrument schrijven en
eigenhandig protòcolleeren? Over het schrijven van het instrument laat slechts een
enkele van de hier geraadpleegde auteurs zich uit. Het belang van het instrument
was immers aan het dalen, was reeds zeer gedaald, toen van der Mast de rij dezer
auteurs opende. Verwey eischt nóch voor het protocol, nóch voor het instrument
met zooveel woorden, dat zij door den notaris geschreven zijn, maar hij gaat hiervan
uit als van het normale. Verscheidene schrijvers spreken over de vraag of de notaris
zelf in het protocol moet boeken. De meeningen zijn verdeeld, zooals ook Boer-
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bergh opmerkt. De heerschende opvatting was naar mijn meening dat het geen
vereischte was. Wel moest de notaris in zijn protocol iedere akte onderteekenen.
Inzage komt toe aan hen, die recht hebben op een copie; aan anderen moet de
notaris inzage weigeren, tenzij de rechter het hem gebiedt.
Men kende ook het copie collationée, het afschrift, dat een notaris maakt van een
geschrift, dat hem met dat doel ter hand wordt gesteld. De schrijvers wijzen op den
plicht van den notaris dit zoo nauwkeurig mogelijk te doen, daartoe ook de rugzijde
van het aangeboden stuk te lezen om te zien of daar betalingen op vermeld staan
en er op te letten of er in het geschrift gekrabt is. Lybreghts, als steeds er op uit om
den notaris tot politieagent te maken, houdt hem voor, dat hij na moet gaan of er in
het aangeboden stuk fouten staan en of er plaatsen zijn, die hem suspect voorkomen;
zoo ja, dan moet hij daarvan in het onderschrift op het copie melding maken. Dit
laatste ligt vandaag niet, maar lag toen evenmin op den weg van den notaris.
Waarschijnlijk werkt hier de foutieve gedachte door, dat het copie collationée, omdat
het een authentiek afschrift is, meer bewijskracht zou hebben dan het origineel.
Bij Thuys lezen wij, dat het protocol bij ziekte van den notaris bij een collega werd
gebracht. Wij zouden dezen collega den waarnemer noemen. Zijn positie geleek
op die van onzen notaris-waarnemer, want hij moest met eigen naam het protocol
teekenen; hij trad dus niet op als vertegenwoordiger van den zieke, maar passeerde
op eigen naam; echter in het protocol van den vervangen notaris, niet, zooals bij
ons, in het eigen protocol.
Na overlijden moesten de erfgenamen het protocol bij de plaatselijke overheid
brengen. De gewestelijke en plaatselijke verordeningen weken ook hier van elkaar
af. In sommige steden gaan de protocollen naar het gerecht, in andere naar den
secretaris van de gemeente. Ook de termijn binnen welken dit behoorde te

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

265
geschieden is hier anders dan daar. Lybreghts deelt mede, dat volgens de in den
Haag geldende regeling het binnen zes weken na het overlijden moest plaats vinden
op straffe van honderd gulden boete, welke boete na zes maanden vertienvoudigd
werd.
Men kende ook in onze republiek de associatie van notarissen. Wij vinden bij
herhaling, dat de Staten der Gewesten in een zoodanig geval een uitzondering
gedoogen. De overblijvende associé mocht het protocol onder zich houden.
Een kwestie, die wij enkele malen beproken vinden, is de volgende: wanneer een
notaris, die op meen dan één standplaats zijn functie had uitgeoefend, kwam te
overlijden, moesten dan zijn erfgenamen het protocol van alle door hem gemaakte
akten bij het gerecht of de overheid brengen van zijn laatste standplaats of moesten
zij het protocol verdeelen al naar gelang van de plaatsen, waar de akten gepasseerd
waren? Gewoonlijk nam men het eerste aan. Een beslissing van de Staten van
Holland van 1 Augustus 1676 gaat van dezelfde gedachte uit. Wanneer de notaris
zijn bediening had beëindigd en daarna was verhuisd, zonder in de nieuwe
woonplaats de praktijk uit te oefenen, moest het protocol bij zijn overlijden afgegeven
worden aan de autoriteit van de gemeente, alwaar hij het laatst de notarieele functie
had uitgeoefend. Wanneer hij de praktijk neerlegde en in dezelfde plaats bleef
wonen, hield hij zijn protocol onder zich, na zijn dood gaven zijn erfgenamen het af.
Uit de laatste kwestie blijkt, dat een notaris, die van standplaats veranderde, zijn
protocol meenam. Dit paste geheel in de oude zienswijze, die het notariaat
beschouwde als een privé-affaire. Daar komt bij, dat men niet van notarieele
standplaatsen kan spreken in den zin, dien wij daar nu aan toekennen. Men kende
immers niet een vast aantal kantoren, maar slechts een maximum aantal. Het kwam
dus vaak voor, dat men niet van een opvolger kon spreken; lang niet altijd werd een
door
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overlijden, vertrek of uittreden opengevallen plaats meteen bezet. Dit bracht mede,
dat de notaris, met geen opvolger rekening behoevende te houden, bij vertrek naar
een andere plaats zijn protocol meenam. Waar had hij het anders moeten laten?
Wettelijke regelingen ontbraken. Voor de clièntele is dit een ongewenschte toestand
geweest; want verlangde iemand inzage van een akte of een copie, dan moest hij
zich daarvoor, den notaris achterna, naar een andere plaats begeven. Verandert
de notaris van standplaats van het eene gewest naar het andere, dan zijn na zijn
dood de protocollenboeken die betrekking hebben op de eene standplaats te vinden
onder het gerecht of het bestuur van een gemeente gelegen in een andere provincie.
Wij zien hoe gebrekkig dit alles nog functioneerde. Tenslotte vestig ik er in dit verband
nog de aandacht op, dat een notaris zijn ambt kon neerleggen, zonder dat hier
eenige overheidsinstantie in gekend behoefde te worden. De brieven van creatie
en admissie en het consent van de plaatselijke overheid gaven iemand de
bevoegdheid zich als notaris te vestigen, niet den plicht. Naar eigen goeddunken
kon hij van deze bevoegdheid gebruik maken en een praktijk vestigen; naar eigen
goeddunken kon hij de praktijk neerleggen.
Wat ik reeds eerder heb opgemerkt: men hield zich niet al te nauw aan wettelijke
voorschriften. In de andere gewesten maakte men het niet zóó bont als in Friesland,
maar de plicht het protocol af te geven aan een plaatselijke overheidsinstantie werd
vaak overtreden. Deels werkte de oude gewoonte door van verkoop van het protocol,
deels was het achteloosheid, waardoor het protocol in handen van de erfgenamen
bleef. Het gevolg is geweest, dat heel wat voor het vorschende nageslacht waardevol
aktenmateriaal verloren is gegaan.
Het veranderen van standplaats kwam relatief vaker voor dan thans. Het zich
minder aan een plaats gebonden
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voelen stond in het nauwste verband met de mogelijkheid tegelijkertijd in meer dan
één plaats het notariaat uit te oefenen. Dit kwam wel niet vaak voor, maar hoogst
zeldzaam was het verschijnsel evenmin. Ook hier een symptoom van de
overgangsfase waarin het notariaat zich bevond: halverwege de bevoegdheid, die
het in de middeleeuwen was en het staatsambt, dat het thans is. In het hoofdstuk
over het territoir kom ik hier nader op terug. Hier roer ik dit punt slechts aan om nòg
een oorzaak op te geven van de vaak wonderlijke verspreidheid der protocollen.
Het heeft zich zelfs voorgedaan, dat een notaris zijn functie tegelijkertijd in plaatsen
uitoefende, die onder verschillende hoven ressorteerden. Een resolutie van de
Staten van Holland van 10 April 1585 erkent deze mogelijkheid.
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Hoofdstuk XXIX Comparanten, getuigen en vormvoorschriften

Nagenoeg alle gegevens ons bekend uit het derde hoofdstuk onzer Notariswet
waren onzen notariëelen voorvaderen eveneens bekend. Wettelijk vastgelegd was
in dit opzicht weinig. Het berustte alles voor het grootste deel op uitspraken van
oude schrijvers, op gewoonten, op den eed en eigen gezond verstand. Het is er
dan ook verre van, dat de schrijvers het over de hier rijzende kwesties eens waren,
het is er zelfs verre van, dat ieder hunner al deze kwesties behandeld zou hebben.
Over sommige der hier te behandelen vragen vinden wij bij slechts een of twee der
geraadpleegde auteurs een opmerking gemaakt. Om een droge opsomming van
ieders meeningen en uitlatingen te voorkomen, moet ik mijn toevlucht nemen tot
een samenvatting, die de onder hen heerschende leer weergeeft; aan niemand zal
het moeilijk vallen uit deze oude litteratuur plaatsen op te diepen, die van een met
het hier weergegevene tegenstrijdige zienswijze blijk geven.
Daar is in de eerste plaats de vraag voor wien de notaris akten mag passeeren.
Terwijl in onze Notariswet de kwestie in tweeën valt, te weten: wie mag als partij in
de akte optreden en wie mag voordeel aan de akte ontleenen - bespreken de oude
schrijvers de

1

Thuys p. 6-10, 13, 16-20, 197; Verwey p. 35, 39, 188, 198-203; van der Mast p. 6, 78; van
Wassenaer p. 3-7, 445; van Leeuwen (Ned. Pract.) p. 2-6, 34, 66-70, 73; Boerbergh 12, 13,
17, 18, 43, 44, 178; Kos p. 1; Schoolhouder p. 16, 18, 20, 398; Lybreghts (R.V.) deel I p.
12-32, 251, 256, 377; (R.P.) deel II p. 45; Konst der Not. in Frieslandt p. 6; Kersteman (Nieuwe
Oeffensch.) p. 16-26, 29, 30.
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vraag voornamelijk in haar tweeden vorm. De notaris kan geen akten verlijden voor
zich zelf, behalve wanneer hij zich daarbij bindt, zoo staat o.a. bij van Leeuwen te
lezen. Ik veronderstel echter, dat het door den notaris in een akte opnemen van
eigen verklaringen steeds zoozeer gevoeld is als strijdig met de functie van het
notariaat, dat de notaris evenmin ooit een akte maakte, waarin hij zichzelf bindende
als partij optrad als een, waarin hij voor zichzelf bedingende als partij optrad. Zijn
bloedverwanten tot en met den vijfden graad mochten evenmin een titel aan zijn
akte ontleenen. De kwestie vindt in het bijzonder behandeling naar aanleiding van
de testamenten. Daar is zelfs sprake van strafbaarheid van den notaris, wanneer
hij in de akte rechten voor zich zelf heeft bedongen.
In Hoofdstuk XXVI heb ik reeds opgemerkt, dat men den notarissen een minder
passieven rol toedacht dan tegenwoordig het geval is. Dit uitte zich o.m. hierin, dat
hij er voor moest waken, dat geen handelingsonbekwamen in zijn akten
compareerden. De notaris moest voorts in zijn akte doen uitkomen of de comparant
optrad voor zich zelf of als erfgenaam of anderszins als rechtverkrijger. Trad de
comparant als gevolmachtigde op, dan moest hij nagaan of deze volmacht
rechtsgeldig was, of zij verleden was voor het gerecht of tenminste voor een notaris,
waar en wanneer dit was geschied en van een en ander in de akte melding maken.
Uiteraard heeft door alle tijden heen de eisch gegolden, dat de notaris de
comparanten moet kennen of dat deze hem bekend gemaakt moeten worden. De
beteekenis van de notarieele akte ligt immers voor een belangrijk deel hierin, dat
de handteekeningen onder de akte vaststaan, dat er m.a.w. geen twijfel aan is of
het zijn inderdaad de in de akte genoemde personen, die deze hebben geteekend.
Maar dit is alleen mogelijk, wanneer wij er van uitgaan, dat de ambtenaar deze
personen
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heeft gekend. Ook Karel V had dezen eisch gesteld en hij was opgenomen in het
eedsformulier.
‘Sonderling dient mede ernstelijk gelet op de personen van de contrahenten ten
beyden sijden, of sy ook sijn haar eygen selfs’, zegt van Wassenaer. De comparanten
mochten, wanneer zij voor den notaris onbekenden waren, aan hem worden bekend
gemaakt door de getuigen. Dit waren de instrumentaire getuigen, niet, zooals thans,
twee andere personen, de z.g. attesteerende getuigen. Slechts bij een enkelen
schrijver kan men lezen, dat het ook twee andere personen kunnen zijn. De praktijk
zondigde nog al eens doordat men er genoegen mee nam, dat één der getuigen
den comparant kende.
De sanctie was niet slechts verlies van authentieke kracht, maar verlies van alle
bewijskracht. Te duidelijk is hier bij herhaling sprake van: ‘nulliteit, en alle dezelve
in Rechten gehouden worden voor kragteloos, informeel en van onwaarde’ en andere
soortgelijke omschrijvingen, dan dat wij zouden mogen aannemen, dat volgens het
oude recht bij hapering in de formaliteiten der notarieele akte een onderhandsche
akte zou zijn overgebleven. Slechts één tegenwerping zou men tegen deze conclusie
kunnen maken, te weten, dat de auteurs vaak bij hun algemeene opmerkingen over
notarieele akten, in het bijzonder aan testamenten denken. En voor testamenten
gold volgens velen, dat zij waardeloos zijn, wanneer de authentieke kracht wegvalt.
Boerbergh geeft den raad om, als de notaris den comparant niet kent en er geen
twee personen als getuigen te vinden zijn die hem wel kennen, den comparant voor
de schepenen ter plaatse te doen zweren, dat hij is voor wien hij zich uitgeeft en
van een en ander in de akte gewag te maken.
Vaak nam de notaris in zijn akte op, dat de comparanten hem bekend waren of
door de getuigen bekend gemaakt waren. Lybreghts schrijft een bladzijden lange
philippica tegen deze formule. Zijn argument is, dat een
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dergelijke mededeeling door den notaris overbodig is, aangezien het enkele feit,
dat hij in zijn akte opneemt, dat A voor hem is verschenen, reeds duidelijk maakt,
dat hij A kent. De zoo breedsprakige Lybreghts is vaker vertoornd wanneer hij in de
akten zijner collega's of in de modellen van de Coeur overbodigheden ontdekt.
‘Rechtsgeleerde’ valt hem aan op deze jacht op overbodigheden en deelt mee, dat
het een normale formuleering was.
Bij het verlijden der akte moesten twee getuigen aanwezig zijn. Deze moesten
zijn minstens 14 jaar oud. En, zoo schrijft menig auteur, zelfs wanneer één van
beiden ook maar één uur jonger dan 14 jaar was, de akte zou van nul en generlei
waarde zijn. Als wij Lybreghts moeten gelooven, namen zijn collegae het hiermee
niet al te nauw en passeerden akten in tegenwoordigheid van slechts één, soms
zelfs zonder getuigen, terwijl zij dan toch in de akte opnamen: gepasseerd in
tegenwoordigheid van de twee getuigen A en B. Hij wijst er zijn collegae op, dat zij,
evenals hij zelf dit doet, ook tegenover aanzienlijke cliënten hierin voet bij stuk
moeten houden; deze protesteeren wel eens tegen de tegenwoordigheid van
getuigen, maar naar Lybreghts' ervaring leggen zij er zich bij neer, wanneer men
er hen op wijst, dat men den eed heeft afgelegd geen akten te passeeren zonder
twee getuigen.
Bij onterving door ouders van hun kinderen of door kinderen van hun ouders
moesten als getuigen bij het testament optreden twee schepenen.
Hoe men in de praktijk de hand heeft gelicht met deze voorschriften, moge blijken
uit een resolutie van de Staten van Zeeland van 1739, waarbij op verzoek van een
notaris al diens akten van waarde werden verklaard, die hij gepasseerd had in
tegenwoordigheid van zijn nog geen veertien jaar oud klerkje als getuige.
De getuigen moesten zijn geloofwaardige lieden. Wat zijn dit? vraagt Boerbergh.
En hij antwoordt: ‘Luiden
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van Eere, staende ter Goeder Name ende gerughte, niet jegen staende deselve
souden mogen zijn arm ofte van slegten staet’. Volgens dezen schrijver is het beter,
in het bijzonder bij testamenten, geen vrouwen tot getuigen te nemen; vrouwen kan
men hoogstens als getuigen laten optreden, als er geen mannen disponibel zijn.
Andere schrijvers echter sluiten de vrouwen als getuigen ten eenen male uit. Als
een akte gepasseerd was voor getuigen, die men voor mannen had aangezien,
terwijl in werkelijkheid een van hen een vrouw was, die zich als man had voorgedaan,
was de akte geldig. Wij zien hier hoe oudtijds aan bescherming op grond van de
goede trouw een groote plaats werd ingeruimd. (Zie Hoofdstuk XXXI).
Kersteman, die van curiosa houdt, neemt in zijn lijst van 10 nummers van
personen, die niet als getuigen kunnen optreden, ook de hermaphrodieten op
‘zonderling wanneer de vrouwelyke Natuur bovendryft, of dat'er een onzekerheid
in de bovendryvende Natuur resideert’. Hij noemt voorts curandi en krankzinnigen,
gebannen personen, bandieten en infamen. Getuigen mogen geen verwanten zijn
van de comparanten tot en met den vijfden graad. Terwijl wij dit laatste bij
verscheidene auteurs lezen, maakt alleen Kersteman de opmerking, dat de getuige
geen zoon of vader van den notaris mag zijn en niet doofstom of blind. Verwey geeft
de uitvoerigste lijst van personen, die niet als getuigen kunnen optreden. Ik zal haar
echter niet bespreken, aangezien zij voor zijn tijd vol anachronismen is.
Nergens vinden wij gewag gemaakt van den eisch, dat de notaris de getuigen
moet kennen. Dit was ongetwijfeld sous-entendu. Nergens vinden wij de vraag
besproken of de notaris in zijn akte moet opnemen, dat hij hen kent.
Merkwaardigerwijze spreekt ook onze Notariswet hier niet over; hetgeen niet
wegneemt, dat iedere notaris in zijn akte mededeelt, dat de getuigen
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hem bekend zijn. Alleen bij een zeer verouderde wetsinterpretatie kan men hier
kwaad bij.
De akte moest inhouden de hoedanigheid, den naam en standplaats van den
notaris en de vermelding van de autoriteit door welke hij is benoemd. Voorts den
naam en voornamen van de comparanten en de getuigen. Van de comparanten
bovendien de woonplaats en, waarschijnlijk, ook hun beroep. Het laatste komt
slechts bij Boerbergh voor, en daar nog onduidelijk. Naam en voornamen der
getuigen moeten in de akte staan. Over vermelding van derzelver beroep en
woonplaats heb ik nergens iets gevonden. Op het laatste na is dit alles conform de
eischen onzer Notariswet.
Plaats en datum van verlijden moesten in de akte worden opgenomen. Over de
gevolgen van het ontbreken van de plaatsaanduiding spreekt men niet. Het
vermelden van de indictie als jaaraanduiding was vervallen. Eveneens de opgave
van het regeeringsjaar van den Paus; de Staten hadden dit nadrukkelijk verboden.
Verwey vermeldt nog de mogelijkheid het regeeringsjaar van den Keizer op te
nemen. In akten uit den aanvang der 17de eeuw vindt men nog herhaaldelijk het
jaar van den regeerenden Keizer.
Over de opneming van het uur van verlijden is men het niet eens. De eene schrijver
acht dit onjuist, omdat het nergens voorgeschreven staat, een ander acht dit ter
wille der nauwkeurigheid geraden, een derde geeft den raad het uur slechts te
vermelden als het nut kan hebben.
Thuys spreekt over de opname van een verkeerden datum. Dit vitieert naar hij
meedeelt de akte niet, aangezien men mag veronderstellen, dat de notaris zich
heeft vergist.
Drukker besproken is de vraag wat het gevolg is van het weglaten van den datum.
Ook hierover bestaat verschil van zienswijze. Verwey acht het weglaten geen
bezwaar, wanneer men maar uit het protocol kan nagaan
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wat de datum is. Anderen stellen als uitgangspunt, dat de niet-gedagteekende akte
nietig was. Ook vinden wij (bij Lybreghts) de meening weergegeven, dat het
ontbreken van den datum de akte niets schaadt, mits de notaris de fout onmiddellijk
herstelt: ‘tenzij de verbetering of de byvoeging van den dag zo aanstonds geschiede,
of wel eer dat hy Copie daar van aflevert, en niet na een langen tusschen tyd’. Een
testament, waarin wel het uur en het jaar stonden vermeld, maar niet de dag en de
maand, werd geldig verklaard, aangezien in de wetten nergens de nietigheid der
akte als sanctie op deze omissie was gesteld en omdat de datum uitsluitend van
belang was wanneer men moest beslissen over de geldingskracht van een testament
ingeval er meer dan één uiterste wil was nagelaten. De meening, dat de fout voor
herstel vatbaar was, lezen wij ook bij Kersteman. Zij was blijkbaar heerschende
leer. De onveranderlijkheid der akte was niet zooals thans een axioma. Wij komen
daar hieronder op terug.
De notarissen mogen in hun akten niet opnemen ‘afgekorte donckere ofte
twijfelachtige woorden, tekenen, noten ofte cyferen, die een yeder niet bekent sijn’.
Zij mogen niet schrijven ‘noten, mercktekenen, cijferen abbreviatuyren ofte
afkortinghe van letteren’. Zij mogen geen gebruik maken van Romeinsche cijfers,
aangezien deze zoo gemakkelijk tot vervalsching aanleiding geven. In een
schuldbekentenis moeten zij de som in letters opnemen; ook de dagteekening der
akte moet in letters worden geschreven.
Voor de beantwoording van de vraag of de notaris persoonlijk het instrument moet
schrijven en of hij persoonlijk behoort te protocolleeren zie men Hoofdstuk XXVIII.
De akte diende gesteld te worden in een taal, die de comparanten spraken en
die de notaris en de getuigen verstonden. In het eedsformulier staat, dat de notaris
de akte in tegenwoordigheid der getuigen aan de com-
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paranten moet voorlezen. Bij de meeste schrijvers lezen wij dan ook, dat de notaris
zelf voorleest; bij een enkele schrijver kan men opmaken, dat de notaris het voorlezen
aan een ander mocht overlaten. Na de voorlezing moest de notaris de kunsttermen
aan de cliënten uitleggen. (Zie Hoofdstuk XXVI). Deze eisch was een weermiddel
tegen het gedachtenloos bezigen van vaste clausules; bovendien sproot hij voort
uit het oude, toen reeds uitslijtende, gebruik verschillende vaste clausules, zooals
de renuntiaties van de voorrechten, in het Latijn op te nemen. De schrijvers eischen
dan ook, dat de notaris aan de belanghebbenden vraagt òf zij inderdaad afstand
wenschen te doen ‘want anders soodanige renuncatien niet soo seer uit den wille
van de Onderhandelaers, maer veel meer uit de oude gewoonte, ofte domme
schrijfsleur.’ In een tijd, waarin de akte voor een deel bestond uit versteende
formuleeringen - in veel sterker mate dan dit thans het geval is - was een dergelijke
eisch hoogst nuttig, de comparanten wisten dan tenminste wat zij gingen teekenen.
Had een dergelijke explicatie niet plaats gevonden, dan had de betreffende clausule
geen gelding.
Na de voorlezing onderteekenden de comparanten, de getuigen en de notaris.
Bij Verwey lezen wij den eisch van de ononderbrokenheid der handeling. ‘Ende wort
als een substantiael stuck vereyscht, dat het testament aen eene plaets ende op
eene tijdt by de testateur selfs, als mede by de getuygen ondergheschreven worde,
sonder datter eenige andere handelinghe ofte tijt tusschen valle, ten waer dan
saecke, dat de handeling gheschorst werde, door noot des lichaems ofte der natuyr,
't sy des testateurs ofte der getuygen, ende dat 't vertreck alsdan kleyn ofte cort
waer, als in welcken gevalle de saecke een kleyne ofte corte tijdt kan opgeschoven
worden.’
Van Leeuwen acht de handteekening van den notaris wel wenschelijk, maar niet
noodzakelijk; hij gaat er daarbij van uit, dat de notaris de akte eigenhandig heeft
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geschreven. De heerschende leer was zonder twijfel anders. Het kwam blijkbaar
nog al eens voor, dat de notaris naliet de akte te teekenen. De wetgever greep dan
op verzoek van belanghebbenden in. Er zijn talrijke resoluties van de Staten van
Holland, die dergelijke akten geldig verklaren. In deze resoluties is altijd sprake van
akten van welke de notaris, die hen heeft gepasseerd, is overleden. Wanneer de
notaris nog in leven was, was er een eenvoudiger middel om de zaak gezond te
krijgen!
De handteekening is een bron van studie op zich zelf. In alle tijden heeft men
middelen gekend om door het stellen van een persoonlijk kenmerk op een stuk te
kennen te geven, dat men den inhoud van het stuk voor zijn rekening neemt. Reeds
de Babyloniërs kenden het zegel. Ook de Romeinen bezigden het zegel, gewoonlijk
inhoudende een embleem, een zwaard of de beeltenis van een der goden. Pas in
de laatste helft van de middeleeuwen komt de handteekening in zwang. En het is
zeer de vraag of dit het einde van dezen ontwikkelingsgang zal zijn. Het is alleszins
mogelijk, dat de handteekening eens door den vingerafdruk zal worden vervangen.
De notarissen voorzagen in de middeleeuwen hun handteekening van een signet.
Dit signet gaf oorspronkelijk een eenvoudige soms geometrische figuur te zien, later
uitgroeiende tot een voorstelling, veelal van een lijfspreuk voorzien. Friedrich Leist
heeft aan deze notarissignetten een monographie met talrijke platen gewijd
(uitgegeven te Berlijn bij von Giesecke en Devrient); in Baringius' Clavis Diplomatica,
in van der Schellings Histori van het Notarisschap, in Mosmans De middeleeuwsche
notarissen te 's Hertogenbosch en in Morriens De Haagsche Notarissen van
1500-1550 vindt men afbeeldingen van deze signetten. In andere landen leeft deze
gewoonte voort tot in de 18de eeuw. In ons puriteinsche land, waar sier vaak zonde
heet, had dit reeds een einde gevonden voor het aanbreken van den door ons
besproken tijd. Een hand-
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teekening met een stempel was daarvoor in de plaats getreden; en tegen het begin
der 17de eeuw was de stempel vervangen door een zegel in was. Dit zegel droeg
het familiewapen. Vaak was de handteekening omgeven door een naïef krulwerk,
uiting van den zucht naar tooi. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Men kende, evenals wij, de verificatie van de notarieele handteekening. De
noodzaak daartoe doet zich in het bijzonder gevóelen, wanneer men buitenslands
(in een ander gewest) van een notarieele akte gebruik wil maken. De verificatie
werd gegeven door de plaatselijke overheid. Thuys geeft er een voorbeeld van.
‘Allen en̅ eenen yegelijcken die deze letteren zullen zien oft hooren lesen saluyt:
Want redelijcken ende behoorlijcken is der waerheyt getuychenisse te gheven
(bezondere des verzocht zijnde). Zo doen wy te weten, hoe dat d' Eerzame J. Th.
hier boven ghenoemt (die verzocht is gheweest tot het ontfanghen van desen
Instrumente, ende tot het redigeren van dien in behoorlijcker formen, hebbende
tzelve onderteeckent met syn handteeckē Notariael) is openbaer Notaris by den
Secreten Rade, ons gen. Heeren des Konincx ende syne Majesteyts Rade
gheordineert in Brabant, geadmitteert, een man met eeren, getrou, daeromme syne
Instrumenten zoo in den Rechte als daer buyten wort gegeven volkomen geloove.
En de opdat niemant daer aen en twijfele, zoo hebben wy desen ghetuychenis-brief
bevesticht met onze handtteeckenen en Zegelen. Gedaen enz., enz.’ Ook Lybreghts
geeft een formuleering van een verificatie. In zijn tijd was het de gezant van het
land, waar het stuk dienst moest doen, die de handteekening van den notaris voor
echt verklaarde.
Indien de comparanten niet konden teekenen, konden zij volstaan met een teeken,
gewoonlijk een kruisje, onder de akte te plaatsen. De notaris verklaarde dan in de
akte, dat dit teeken geplaatst was door den comparant.
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De vraag deed zich voor of ook de handteekening van getuigen door een kruisje
met een soortgelijke notarieele verklaring vervangen kon worden. In Utrecht kon dit
niet; daar was een resolutie van de Staten, dat getuigen bij notarieele akten moesten
kunnen schrijven. In de andere gewesten komt het herhaaldelijk voor, dat men
getuigen heeft, die hun naam niet kunnen schrijven. Alle schrijvers achten dit
ongewenscht, maar erkennen nochtans de akte door één getuige geteekend;
ontbreekt de handteekening van beide getuigen, dan luidt het oordeel aarzelender,
maar geen spreekt volmondig de nietigheid over de akte uit. Bij testamenten geeft
men den raad bijzonder voorzichtig te zijn en geen getuigen te nemen die
analphabeet zijn. Overal komt deze meerdere zorg voor testamenten naar voren.
Een enkele schrijver adviseert bij een testament, wanneer de testateur niet
teekenen kan, een derde getuige te laten verschijnen.
De akte mocht gesteld worden op ‘franchijn, parkement, papier, ofte yetwes
anders, bequaem wesende omme op te schrijven’. Testamenten bij voorkeur op
duurzaam materiaal, dus op frankijn of perkament. Het papier mag niet zijn ‘vet,
ghehayrt, ontslapen, vochtich oft gheraseert, want daer wt eenich misval oft
inconvenient soude moghen gheraken te rijsen.’
Zooals ook de eed hen gebiedt, moeten de notarissen hun akten op gezegeld
papier stellen.
Voor het verlijden der akte blijkt soms een wijziging noodig te zijn; deze kan zijn
een doorhaling of een bijvoeging of beiden tegelijkertijd. De notaris moest van deze
wijziging in het slot der akte mededeeling doen; wijzigingen in de marge aangebracht
moest hij afzonderlijk onderteekenen.
De akte is na haar verlijden niet meer voor wijziging vatbaar. De schrijvers zeggen
dit zoowel voor de minuut als voor de grosse. Echter, ook hier waren de opvattingen
onzer voorvaderen wat minder streng dan thans.
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Want de schrijvers maken gewoonlijk deze restrictie, dat het alleen verboden is
wijzigingen aan te brengen in dat deel der akte, dat het wezen der rechtshandeling
omvat. Bijkomstigheden mag de notaris na het passeeren der akte nog veranderen,
o.a. mag hij kort aangegeven clausules in extenso uitschrijven. En, naar ik reeds
opmerkte: men knijpt de oogen toe, wanneer de vergeetachtige notaris eenigen tijd
na het passeeren der akte er alsnog zijn handteekening onder plaatst.
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Hoofdstuk XXX Verbindende kracht, bewijskracht, executoriale
1
kracht der notarieele akte
Dat de notarieele akte geen verbindende kracht had, maar slechts bewijsrechtelijke
betekenis, moge blijken uit de volgende twee citaten, een van een 17den eeuwschen
schrijver en een van een 18den eeuwschen. Van Wassenaer schrijft: ‘Voort staat
noch in 't generaal te considereren, dat de handelingen door een Notaris bij geschrifte
worden gestelt, niet omdat het also wesen moet eer het contract volmaakt soude
sijn, maar om de memorie, ende om de conditien van dien te beter konnen bewijsen,
ten ware nochtans dat expresselijk ware bedongen dat de handelingh geen effect
soude hebben eer die beschreven ende getekent soude sijn bij partijen, in welke
gevallen partijen vry staat, so lange het geschrift niet volbraght is daar uyt te
scheyden’. En bij Schoolhouder lezen wij: ‘Nog staat in het algemeen aan te merken
dat het geschrift, bij een Beamptschryver, of anderzins gemaakt, niet tot het wezen
van 't gehandelde dient, maar om 't verhandelde te bewyzen’.
Dit is duidelijk. Van creatietheorieën geen spoor. Bij Thuys vinden wij hierover de
volgende zijdelingsche opmerking: ‘Finalijcken een Contract oft Acte inder manieren
voorseyt gheprojecteert, ende partijen contrahanten voorghelesen, na hunne
begeerte wesende,

1
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behooren hunlieden te doen ghelooven dat sy daer tegens niet en sullen komen,
doen, noch laten gheschieden in eenigher manieren, onder verbintenisse, enz. Alle
het welcke niet ghenoech en is, maer moet daerenboven de Notaris partijen
malkanderē doen de handt gheven, ghelijc hy Notaris partijen respective ooc sal
de handt gheven, de selve belofte ontfangende, 't welc maect eene stipulatie.’
Voor de akte formalitatis causa zie men Hoofdstuk XXVII.
De leer van het schriftelijk bewijs is door de eeuwen heen een moeilijk chapiter
geweest. Een scherp beeld daaromtrent konden de oude schrijvers ons niet
verschaffen, want in hun denken was dit onderwerp nog niet tot klaarheid gekomen.
De auteurs der notarisboeken waren over het algemeen geen menschen van groote
geleerdheid of eruditie; zij kenden het notarieele werk, zij wisten een boek te
schrijven, dat zijn nut had voor de praktijk van het notariaat, maar in de
beantwoording der moeilijke vragen over het schriftelijk bewijs hadden zij het niet
ver gebracht; dit lag buiten hun gezichtskring, buiten de sfeer van hun belangstelling.
De meesten hunner maken er wel een paar opmerkingen over, maar deze zijn voor
het grootste deel flakkerig. Nochtans zal ik er een en ander uit naar voren brengen,
aangezien een beschouwing over het oude notariaat onvolledig zou zijn zonder
eenige mededeeling over de bewijskracht der notarieele akte. Ik heb mij bij deze
studie beperkt tot de notarisboeken en zal dit ook te dezer plaatse doen. Wie meer
wenscht te weten over het schriftelijk bewijs uit ons oude recht moet daarvoor
naslaan de Groot, van Leeuwen, Damhouder, van Zutphen, Huber en andere auteurs
van algemeene rechtskundige werken. In het bijzonder verwijs ik naar het veertiende
hoofdstuk van van der Schellings Histori.
Op p. 291 wijs ik op een plaats bij Lybreghts, waar-
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uit blijkt, dat men kende wat wij uitwendige bewijskracht noemen. Daar lezen wij
immers, dat een akte, die er uitziet als een notarieele akte, maar van welke later
blijkt, dat zij is gepasseerd voor iemand, die ter plaatse niet bevoegd was als notaris
op te treden, desondanks als authentieke akte geldt. Dit houdt in, dat het stuk, dat
zich als authentieke akte aandient, voor authentieke akte wordt gehouden. Het
tegendeel kan bewezen worden. De plaats uit Lybreghts houdt in, dat het bewijs
van het tegendeel het moet afleggen tegen het in casu gevoerde verweer, dat een
beroep op de goede trouw van den cliënt inhield.
In het algemeen spreken de aan het bewijs gewijde plaatsen over wat wij
materieele bewijskracht noemen, n.l. over de vraag: is het waar wat de ambtenaar
heeft verklaard? Men was toen nog niet tot het inzicht gekomen, dat de notarieele
partij-akte schriftelijke verklaringen van partijen inhoudt; dientengevolge kwam men
niet tot de vraag naar de bewijskracht van de in de notarieele akte vervatte
partijverklaring, men beschouwde elke notarieele akte zooals wij de
procesverbaalakte beschouwen.
Op de eerste bladzijde van Thuys lezen wij den zin, die, met geringe afwijkingen,
in alle boeken is weer te vinden: ‘....ende autentijcken gheschrifte, welcken geschrifte
ooc altijt wort gheloove gegeven.’ Elders (bij van Leeuwen) heet het: ‘Ende den
soodanigen werd by ons benevens twee geloovwaardige getuygen volkomen geloov
gegeven’; bij Schoolhouder: ‘Voor wettig en ontegenzeggelijk gehouden’. ‘Een publyk
Instrument is van volkomen bewys zo lang het contrarie niet word aangetoond’,
lezen wij in den Konst der Notarien in Frieslandt. Met deze en dergelijke korte
opmerkingen volstaan de meesten dezer auteurs. De verklaring, door den notaris
in zijn hoedanigheid van notaris afgelegd, verdient geloof tot op bewijs van het
tegendeel, zoo omschrijven wij dit. Aan het woord
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‘ontegenzeggelijk’ bij Schoolhouder moeten wij mijns inziens niet de beteekenis
toekennen, dat tegenbewijs uitgesloten zou zijn.
Boerbergh gaat er wat dieper op in. Hij deelt mede, dat de geschriften van een
aanteekenaar in rechte volkomen bewijs en buiten rechte een ontwijfelbaar bewijs
opleveren. In rechte leveren de geschriften en aanteekeningen van privaatpersonen
slechts een half bewijs op, dat, aangevuld door een eed, tot volkomen bewijs kan
uitgroeien. Buiten rechte is een ieder verplicht er geloof aan te slaan, aangezien in
rechte de rechter er geloof aan moet slaan. Alles ten ware het tegendeel bewezen
wordt. Dit volkomen bewijs komt aan de notarieele akte toe zoowel ter plaatse waar
zij gemaakt is als elders, niet alleen binnenslands, doch ook, mits voorzien van een
legalisatie, buitenslands.
Dit laatste is ruimer dan in het positieve recht. De verklaring van een buitenlandsch
ambtenaar in een door hem opgemaakte akte heeft hier te lande niet meer kracht
dan een onderhandsche verklaring. Wil dit zeggen, dat hier ook in absoluten zin
achteruitgang te constateeren is? Dit is te betwijfelen, aangezien het niet
onwaarschijnlijk is, dat Boerbergh hier met ‘buiten den lande’ uitsluitend gedacht
heeft aan de erkenning van elkanders notarieele akten tusschen de gewesten der
Republiek onderling, niet aan de erkenning ten aanzien van wat voor ons thans het
buitenland is. Zekerheid is hier echter niet. Vooral voor de volmachten was dit
inter-gewestelijk erkennen van de notarieele akte van belang. In Gelderland, waar
het notariaat zwak was, heeft men nimmer met notarieele volmachten uit een ander
gewest terecht gekund.
Tenslotte merkt Boerbergh nog op, dat de notaris in zijn verklaring dit geloof
slechts geniet, wanneer zijn verklaring zaken van anderen betreft; ‘want in sijne eige
zaken en is hy niet als een openbaer en beampte; maer als een bysonder en een
onbeampte persoon te
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aghten; en is dienvolgens ock in sijn eigen zaek niet meer geloofwaerdigh als een
andere.’
Ook Lybreghts gaat iets dieper op de kwestie in. Hij wijst er op, dat de notaris dit
bijzondere vertrouwen slechts geniet in de verklaringen, die hij als aktenmaker aflegt,
en dat hij voor het overige niet meer vertrouwen verdient, dan elk ander privaat
persoon. Hij wijst dan op de reeds in Hoofdstuk XXV vermelde gewoonte van
sommige notarissen een onderhandsche akte te maken, deze te laten teekenen in
zijn tegenwoordigheid en daaronder te zetten, bekrachtigd door zijn handteekening:
mij present, N.N., notaris. Lybreghts maakt hier de juiste opmerking, dat deze
onderhandsche akte hierdoor in geenen deele iets van de kracht eener authentieke
verkrijgt en dat het onderschrift van den notaris geen andere beteekenis heeft, dan
dat er uit blijkt, dat de notaris - en dit niet eens in zijn hoedanigheid van notaris verklaart, dat A en B in zijn tegenwoordigheid hier hun handteekeningen hebben
geplaatst.
Lybreghts maakt nog een andere opmerking, die vandaag niets aan waarde heeft
verloren. Hij bespreekt de vraag wat de beteekenis is van de vermelding door den
notaris in zijn akte van het uur van verlijden. Nergens, zoo zegt hij, ontvangt de
notaris de opdracht het uur te vermelden, de eed houdt het niet in en in geen plakkaat
of verordening is er iets over te vinden. Welnu, dan heeft die mededeeling van den
notaris ook niet meer beteekenis dan de schriftelijke mededeeling uit een
onderhandsche akte; zij mist de kracht, die aan de ambtenaarsverklaring als zoodanig
toekomt, want de notaris kan in zijn hoedanigheid niet meer verklaren, dan de
wetgever hem opdraagt te verklaren.
Zooals ik reeds heb opgemerkt spreken de auteurs niet over de bewijskracht van
hetgeen de partijen aan den notaris mondeling hebben meegedeeld. Dit staat buiten
de bewijskracht der notarieele akte. Slechts
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naar aanleiding van de akte van attestatie lezen wij een enkele opmerking over de
betrouwbaarheid van de door den notaris te relateeren verklaring. Van Wassenaer
merkt op, dat de notaris de bevoegdheid mist den comparanten den eed af te nemen;
zij kunnen hun verklaringen niet anders afleggen dan bij eer en vroomheid.
Over de executoriale kracht is het voornaamste met een enkel woord gezegd: de
notarieele akte miste executoriale kracht. In Frankrijk had zij deze wel. Daar was
de notaris voortgekomen uit de griffie bij het gerecht en aan het gerecht verbonden
gebleven; de rechtsbedeeling in vrede en in strijd was oorspronkelijk in één hand
geweest; dit is de grond voor de clausule in vele akten te lezen: en droit ou en
jugement. Later werd de taak verdeeld; de griffier had de akten op te maken van
het proces, de notaris had de akten in vrede op te maken. Zijn positie behield het
stempel harer afkomst: zijn akte had executoriale kracht. In ons land echter was het
notariaat in de middeleeuwen nooit eenigermate behoorlijk georganiseerd geweest,
het was, voor zoover het ooit aan de rechterlijke macht verwant was geweest, daar
sinds lang van losgeraakt. Niemand had er ooit aan gedacht aan de akte van den
notaris de zeer bijzondere executoriale kracht toe te kennen. Het door zoovele
oorzaken in de republiek door de overheid eer tegengewerkte dan gesteunde
notariaat had niet de minste kans op verovering van het benijde prerogatief:
executoriale titels te kunnen scheppen. Onze notarieele akte werd die gunst pas
deelachtig bij de invoering van de Fransche wetgeving.
Men zou de vindingrijkheid der oude juristen te laag aanslaan, wanneer men
meende, dat deze het hierbij hadden gelaten. Procedeeren is een euvel, het kost
tijd en, ook al staat de zaak sterk, de mogelijkheid het proces te verliezen is nooit
imaginair. Men had er nu iets op bedacht om het proces tot een schijnproces te
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degradeeren. In de notarieele akte gaf ieder der partijen onherroepelijk volmacht
aan een procureur, de een om ingeval zij tot executie wenschte over te gaan den
eisch daartoe in te stellen, de ander om daarin te berusten. Kwam het nu zoover,
dat de laatste betaling weigerde, dan stelde de procureur voor de eerste partij
krachtens zijn onherroepelijke volmacht den eisch in, de procureur voor de
wederpartij liet zich krachtens zijn onherroepelijke volmacht zonder tegenspraak
veroordeelen. Het proces werd hierdoor theoretisch niet vermeden, maar praktisch
was men hiermee geholpen, aangezien aan het proces bij voorbaat het element
van onzekerheid was ontnomen, de uitslag stond immers vast, en bovendien was
er geen gevaar, dat het proces de rechtsuitoefening voor langen tijd zou doen
stagneeren. Men noemde dit het beding van vrijwillige condemnatie. Van Leeuwen
geeft er de volgende formuleering voor:
‘Tevreden zijnde, sig in den innehouden van desen, vrijwilliglijk het zy voor den
Geregte van N. voor den Hove van Holland, ofte voor den Hoogen Rade te laten
condemneren, daertoe onwederroupelijken stellende ende magtig makende bij
desen A. en de B. procureurs voor den voorsz. Hove, of soodanige andere als de
Verlyders of elk van hun daartoe sullen willen gebruyken, de voornoemde A. om
deselve condemnatie te versouken, ende de voornoemde B. om te consenteren
ende over te geven; Beloovende voor goed ende van waarden te houden 't gunt by
deselve daar inne sal worden gedaan ende verrigt.’
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1

Hoofdstuk XXXI Het territoir

Het gebied, waar een notaris zijn ambtsbediening mag uitoefenen, wordt bepaald
door het gebied, waarover hij, die hem heeft aangesteld, heerscht. Zoo was oudtijds
het uitgangspunt. De door den Paus benoemde notaris mocht optreden in het
gansche gebied der Christenheid, de door een bisschop benoemde in diens diocees.
Thuys zegt in overeenstemming hiermede, dat een notaris toegelaten door een
baanderheer, graaf, prelaat, universiteit, gemeente of stad geen akte mag passeeren
buiten het gezagsgebied van dien heer, universiteit of stad. Daarentegen deelt hij
mede, dat een door den Paus, keizer, koning of vorst toegelaten notaris, alsmede
de notaris geadmitteerd door iemand, die van een der laatstgenoemden de
bevoegdheid tot het verleenen van het notariaat gedelegeerd had gekregen, zijn
officie mag uitoefenen: overal en in het bijzonder in het land van den vorst. Ik
vermoed, dat dit onjuist is. Het is moeilijk denkbaar, dat in de Oostenrijksche landen
een door den Franschen koning aangestelde notaris akten heeft kunnen passeeren.
Thuys vermeldt nog den ouden rechtsregel, dat een notaris wel een instrument mag
maken buiten zijn land ‘onder den Volcke en̅ zake van synen Lande.’ Ook Boerbergh
raakt deze kwestie aan in zijn opmerking, dat volgens sommige rechtsgeleerden
een notaris, die van de Staten van Zeeland zijn creatiebrief heeft ontvangen, in
Holland
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en West-Friesland zijn ambtsbediening mag verleenen aan personen uit Zeeland.
(Het Hof te den Haag gaf wel den brief van admissie, maar de eigenlijke verleening
van het notarisschap lag in den brief van creatie; deze ging uit van de Staten van
Zeeland; een Zeeuwsch notaris mocht derhalve in Holland zijn functie niet
uitoefenen).
In het plakkaat van 1524 stond de opdracht aan de plaatselijke overheden het
maximum aantal der notarissen te bepalen, dat binnen de gemeente zou mogen
optreden. Wij hebben reeds gezien, dat aan dit voorschrift pas veel later uitvoering
is gegeven en dat de overheid, ook nadat zij het aantal had vastgesteld, met de
bepaling vaak de hand lichtte door nieuwe notarissen toe te laten wanneer het
quotum reeds vol was. Afgezien echter van de feitelijke uitvoering van het plakkaat:
was theoretisch het gevolg alleen, dat een vermindering van het aantal notarissen
werd teweeggebracht of tevens, dat een notaris uitsluitend in de plaats, waar hij
zich vestigde zijn ambt zou mogen uitoefenen en dat akten, die hij buiten het gebied
van zijn gemeente passeerde, niet voor authentieke akten gehouden zouden worden?
Het is twijfelachtig. Blijkbaar ging de praktijk er van uit, dat het slechts om het eerste
te doen was en dat dus een notaris, die van de Staten en het Hof van Holland zijn
toelating had verkregen, in de geheele provincie Holland zijn ambtsbezigheden
mocht uitoefenen, ongeacht het feit, dat hij zich tot den Haag had gewend met
brieven van recommandatie van een bepaalde gemeente en zich ook in die gemeente
had gevestigd. Wij vinden n.l. in de 16de eeuw er nergens gewag van gemaakt, dat
de notaris in de akte de plaats van verlijden zou moeten noemen. Ook in het
eedsformulier komt een zoodanige verplichting niet voor. Binnen het gewest waar
men zijn erkenning verworven had, mocht men dus vrij zijn ambt uitoefenen.
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Voorbeelden van notarissignetten uit v.d. Schelling, Histori van het Notarisschap (c.f. blz.
276)
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In 1608 komt er een verandering (zie Hoofdstuk XXIV). De Staten van Holland
schrijven dan voor, dat een notaris zijn functie slechts mag uitoefenen met consent
van de overheid der gemeente binnen welke hij optreedt. In den brief van admissie
maakt voortaan het Hof op deze beperking attent.
Wat is sindsdien het gevolg, wanneer een notaris een akte verlijdt buiten zijn
gemeente? De schrijvers behandelen bijna allen deze vraag. Zij behandelen niet
de vraag, wat de beteekenis is van een akte gepasseerd op het territoir van een
ander Hof. Deze laatste kwestie deed zich blijkbaar niet of slechts zelden voor; in
ieder geval was zij verdrongen door de eerste vraag, ontstaan in 1608, een jaar,
dat ligt voor de verschijning dezer notarisboeken - Thuys uitgezonderd. De
heerschende strooming is, dat de notaris, die buiten zijn gemeente optreedt, strafbaar
is, maar dat de akte geldig is. Alleen de Groot in zijn Inleiding oordeelt anders (B 2,
deel 17, n. 20). Moeten wij het antwoord op de vraag wat de beteekenis is van een
akte onder een ander Hof opgemaakt gelijkluidend veronderstellen? Dat is te
betwijfelen. De gewesten hadden een aanzienlijke mate van souvereiniteit;
waarschijnlijk heeft men elkaars ambtenaren, buiten hun gewestelijke territoir
optredende, niet erkend. Misschien sprak dit wel zoo zeer van zelf, dat men er
dáárdoor bij geen onzer auteurs gewag van vindt gemaakt.
De regeling van 1608 heeft een krasse beperking van het ambtsterrein tengevolge.
In het eedsformulier, dat van Wassenaer geeft, staat als vereischte voor de geldigheid
der akte nu ook opgenomen, dat deze de plaats van verlijden moet vermelden.
Hieruit blijkt, dat in Utrecht een soortgelijke verordening heeft bestaan. In Friesland
heeft deze beperking nooit gegolden; daar bleef de notaris vrij zijn ministerie uit te
oefenen in de geheele provincie.
Wij vinden ook bij de Hollandsche schrijvers ver-
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meld, dat de akte de plaats van verlijden moet inhouden, hoewel er in de
eedsformulieren, die van Leeuwen, Schoolhouder en Lybreghts inhouden, geen
woord over te vinden is. De logica gebiedt echter dezen eisch, wil men de naleving
van de verordening van 1608 kunnen handhaven. Bij een enkelen auteur lezen wij,
dat ‘thans’ de plaats in de akte genoemd moet worden, met welk ‘thans’ kennelijk
wordt aangegeven: sinds 1608.
Een van de hierboven uiteengezette zienswijze afwijkend oordeel geeft Lybreghts.
In den aanvang van zijn Redenerend Vertoog sluit hij zich aan bij de heerschende
opvatting: de akte in een andere gemeente verleden is geldig als authentieke akte,
de notaris is strafbaar. Aan het einde van het tweede deel, in bijlage B., waar
Lybreghts een door hem gegeven advies afdrukt, zien wij, dat de schrijver intusschen
van meening is veranderd. Lybreghts, onvatbaar voor correctie door anderen, was
blijkbaar levend genoeg om uit zichzelf van meening te kunnen veranderen.
Het advies betreft de geldigheid van een testament door een niet te den Haag
resideerend notaris te den Haag opgemaakt. Lybreghts komt hier tot de conclusie,
dat het testament nietig is en wel op grond van de volgende redeneering. Hij betoogt,
dat het reglement van 1608 geen wijziging in den bestaanden toestand bracht, dat
de Staten dit voorschrift slechts gaven om een punt uit het plakkaat van 1524, dat
men meer en meer negeerde, nog eens te releveeren. Het plakkaat houdt in, dat
niemand het notariaat mocht uitoefenen, die niet, op presentatie door de plaatselijke
overheid, door de Staten en het Hof is gecreëerd en geadmitteerd en dat akten
verleden door hen, die aan deze eischen niet hadden voldaan, als van onwaarde
zouden worden beschouwd. Lybreghts vestigt er de aandacht op, dat het consent
van de plaatselijke overheid reeds toen een wezenlijk bestanddeel uitmaakte van
de vereischten

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

291
voor een benoeming en dat zonder dit plaatselijk consent de akten even ongeldig
waren als die, verleden door een zich voor notaris uitgevenden persoon, die b.v.
het examen niet had afgelegd en daardoor geen brief van admissie had verkregen.
Volgens hem heeft dus reeds van 1524 af deze eisch gegolden en hadden dus ook
reeds van toen af de akten de plaats van verlijden behooren in te houden. Men
lichtte de hand met dit alles, zoodat de wetgever er in 1608 toe overging den eisch
van het plaatselijk consent te herhalen. Zoo gezien is dus sinds 1524 een akte
gepasseerd buiten de gemeente, die haar bewilliging heeft gegeven, nietig.
Waarschijnlijk heeft ook de Groot het zoo beschouwd. Want als men het vereischte
van de plaatselijke bewilliging niet reeds in het plakkaat van 1524 leest, kan men
bezwaarlijk volhouden, dat de verordening van 1608 dit op straffe van nietigheid
bracht, in de eerste plaats omdat een zoo ingrijpende wijziging waarschijnlijk niet
gegeven zou zijn in den simpelen vorm van een redactiewijziging van den creatiebrief
en in de tweede plaats omdat de verordening van 1608 met geen woord over de
gevolgen ten aanzien van de akte rept.
Lybreghts verhaalt in dit advies, dat hem een persoon bekend is, die zestien jaar
lang het notariaat heeft uitgeoefend zonder goedkeuring der plaatselijke overheid
te hebben verkregen. In dat geval oordeelde men mild ten bate der cliënten. Zoo is
er een uitspraak van het Hof van Holland, die de akten van een notaris, die zonder
plaatselijk consent zich had gevestigd, geldig verklaarde, aangezien hij zich openlijk
als notaris had gedragen, kantoor hield en een bord van Notarius Publicus aan zijn
gevel had aangebracht; het publiek verkeert te goeder trouw in de meening met
een notaris te doen te hebben; deze goede trouw wordt gehonoreerd, de schijn
geldt hier voor werkelijkheid.
Een soepele opvatting. Van die soepelheid blijkt ook uit een uitspraak van den
Hoogen Raad uit den aanvang
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der achttiende eeuw die een testament geldig verklaarde te Zouteveen gepasseerd
door een te Delft resideerenden notaris. Te Zouteveen was deze notaris niet
bevoegd. Maar Zouteveen was, zoo luidde de overweging, een te kleine gemeente,
dan dat een notaris daar een bestaan zou kunnen vinden, zoodat men hier verplicht
was een notaris uit een nabijgelegen gemeente bevoegd te verklaren.
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Hoofdstuk XXXII. De plaats van het notariaat in de samenleving;
1
hoedanigheden en klachten
De woorden zijn groot genoeg: ‘dewyl 't Recht der particulieren, ende van alles in
't generaal, is gelyk gedepositeerd ende in hunne bewaringe gegeven’, ‘dat de
Notarissen zyn Bewaarders ende Depositarissen van 't publique Geloof’, ‘'t ooge
van den Rechter’, ‘cum in eorum manibus sint quasi omnia secreta nostra’. Deze
en soortgelijke zinnen worden tot in het oneindige herhaald. Het notariaat had,
evenals alle oude geslachten, op- en nedergang leeren kennen. Hoog in
maatschappelijk aanzien gestegen, dan weer veracht en bespot, in deze periode
voldoende om adelsbrieven te verkrijgen, in een andere periode voldoende om den
drager zijn adeldom te ontnemen, was het, onder de onafgebroken fanfares der
elkander na-schrijvende auteurs, in onze republiek beland in de sfeeren van het
half-intellect.
Boer noch akkerman mogen volgens Thuys notaris worden, noch eerloozen,
vervalschers of oneerlijken, ‘want het Notarischap is van grooter eere ende
weerdicheyt’; en na een reprimande aan het adres van hen, die zonder de personen
te toetsen in het wilde weg notarisschappen uitdeelen, voegt hij er aan toe den

1

Thuys p. 2-9, 16, 19; Verwey p. 35; van der Mast p. 157; van Wassenaer p. 5; van Leeuwen
(Ned. Pract.) p. 5, 321; Boerbergh p. 15, 40, 181, 185; Schoolhouder Voorbericht p. 231, 443,
446, 471 e.v. 595; Lybreghts (R.V.) deel I p. VII, 7, 9, 24, 26, 30-33, 37, 530, deel II p. 390,
396, 508; (R.P.) deel I voorrede, p. 150; Konst der Not. in Frieslandt p. 2; Kersteman (Nieuwe
Oeffensch.) p. 10.
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reeds in ander verband door mij geciteerden zin: ‘ende daeromme doen sy zeer
qualijcken, ghemerct het zoo hooghen schoonen staet ende officie is, zijnde, het
ghemeyn spreecwoort niet te vergeefs, twelc zeght, dat beter ware de plaetsen ydel
te laten, dan de Gheyten daar inne ghestelt’.
De werkelijkheid lezen wij elders; die lezen wij in de opmerking, dat opkomende
armoede, mits de notaris eerlijk zijn dienst blijft vervullen, geen reden is hem uit zijn
ambt te stooten; die lezen wij in het voorbeeld voor een request, gegeven door van
der Mast, waarbij een notaris verzoekt een procureursplaats te krijgen, aangezien
hij geen kans ziet met de inkomsten uit zijn notariaat zich en zijn gezin te doen
rondkomen. Elders vinden wij een aanmoediging tot de jeugd gericht om notaris te
worden, onder de recommandatie, dat alle formaliteiten daartoe vereischt - het
consent, examengeld, brieven van creatie en admissie - te samen nog geen honderd
gulden bedroegen. Het was een studie die voor een belangrijk deel gekozen werd
door hen, die geen universitaire studie konden bekostigen; een aanzienlijk contingent
der notarissen werd gerecruteerd uit de notarisklerken. Dit mede was een oorzaak,
dat zij maatschappelijk niet tot de klasse der advocaten, rechters en artsen
behoorden. Er is een ordonnantie van de Staten van Holland van 26 October 1695,
waarbij een belasting wordt gesteld op trouwen en begraven. Tot de eerste klasse,
zij die 30 gulden betalen, behooren de baljuw, burgemeester, schepen, tesaurier,
pensionaris, secretaris, drost, dijkgraaf, heemraad, advocaat, arts en ieder die een
vermogen heeft van twaalf duizend gulden of meer; de tweede klasse bestaat uit
notarissen, procureurs, solliciteurs, schouten en anderen, die ambten bekleeden,
welke een inkomen tusschen vierhonderd en achthonderd gulden 's jaars opleveren
en allen, die een vermogen van zes tot twaalf duizend gulden bezitten; deze tweede
klasse
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betaalt 15 gulden. Zooals wij gezien hebben in hoofdstuk XXV oefende hij ten
plattelande veelal procureursbezigheden uit. Anderzijds bracht zijn positie in veel
sterker mate dan thans deurwaardersbezigheden met zich. Over het honorarium
van den notaris verschaffen de notarisboeken geen enkel licht.
Allerlei wetenswaardigheden aangaande de maatschappelijke plaats, die het
notariaat innam, kan men vinden in het herdenkingsboek van het kantoor der
notarissen Schadee te Rotterdam ‘Tweehonderd jaar notariaat en zeezaken’. De
daar bijeengebrachte gegevens duiden er alle op, dat het notariaat een nederige
plaats bekleedde. Hetzelfde treedt naar voren uit Kossmanns werk ‘Boekverkoopers,
notarissen en cramers op het Binnenhof’. Het enkele feit reeds, dat de notarissen
te den Haag hun kantoor op het Binnenhof hielden, tusschen de stalletjes der
boekverkoopers en kramers; bewijst, dat zij niet meetelden in de gelederen der
intellectueelen. De wereldlijke notaris uit de middeleeuwen had zijn akten ook
verleden onder de open lucht. In den loop der 17de en 18de eeuw heeft het notariaat
zichzelf omhooggeheven; men krijgt den indruk, dat de notaris uit het einde der
18de eeuw een deftiger man is dan zijn ambtsbroeder uit Maurits' dagen. Een
dergelijke verheffing gaat langzaam, daar behoort generaties lang ernstig werken
toe. Een wetgeving, die meer en meer eischen stelt, een praktijk die zich, zij het
aanvankelijk niet dan schoorvoetend, aan die wetgeving onderwerpt, zijn mede
oorzaken van deze verheffing. Hij, die zich zelf geen plichten oplegt en aan wien
ook anderen geen plichten opleggen, komt nooit tot aanzien. Men kan het ook
omgekeerd zeggen: aan hem, dien men minacht, legt men geen plichten op. Iedere
eisch, dien men iemand stelt, houdt eerbetoon in. Bij ons vangt de wetgeving voor
het notariaat pas aan in 1524. Van dat oogenblik af krijgt het notariaat de gelegenheid
zich uit de diepten omhoog te werken. De
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eischen van een examen, van het houden en overgeven van een protocol, het
instellen van een toezicht, dit alles zijn de bouwstoffen tot verheffing; en een wijs
notariaat is dankbaar voor deze eischen en onderwerpt zich er aan. Friesland blijft
het waarschuwend voorbeeld voor hen, die in verlangen naar een verkeerd begrepen
vrijheid zich aan de wettelijke verplichtingen onttrekken en hierdoor niet alleen den
eigen opgang dwarsboomen, maar zelfs het bereikte ondergraven.
Thuys spreekt over twee soorten notarissen. Hij zegt, dat de notarissen door
lagere overheden aangesteld niet zijn van sulcken autoriteyt, preminentie of voordeel
als de notarissen zijn door keizer, koning of hun souvereinen raad gecreëerd.
Waarschijnlijk was het maatschappelijk aanzien van een keizerlijk notaris grooter
dan dat van een door de gemeente, bisschop of universiteit gecreëerd notaris. Was
ook de jure zijn positie belangrijker? Uit deze plaats bij Thuys kan ik niets anders
opmaken, dan dat er verschil in ambtsgebied was (zie Hoofdstuk XXXI). In de
Voorreden van Lybreghts Redenerend Vertoog staat een opmerking, die mij duister
is. ‘Wij hebben dan, na ons vermogen, voor d' eerste, en tot verdere aanmoediging
van de twede Classis der Notarissen, alles toegebraght dat tot de kennis van het
Notarisampt behorende is,’ zoo staat daar. Wat beduidt dit: de twee klassen van
notarissen? Nergens elders vinden wij met een woord hierover gesproken. Bedoelt
de schrijver hen, die reeds als notaris zijn geadmitteerd en hen, die, nog voor hun
examen zittende, reeds in de notarieele praktijk werkzaam zijn? Het is dan ongelukkig
uitgedrukt, maar ik ben geneigd er dezen uitleg aan te geven, aangezien, indien er
inderdaad twee klassen van notarissen voorkwamen, daarvan toch ook elders wel
eens sprake moest zijn.
Op nog één belangrijk symptoom wil ik de aandacht vestigen. Had de notaris in
het gewest Holland het Hof als forum privilegiatum? In 1602 had het Hof ontken-
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nend geantwoord. In 1734 kwam de vraag opnieuw ter sprake. Toen kende het Hof
zich de jurisdictie over de notarissen toe, indien deze tevens een andere functie
uitoefenden, zooals die van advocaat of procureur, welke hen onder het Hof deed
behooren. Het Hof zou hiertoe een lijst opstellen van deze functies. Zoo geschiedde.
Het college plaatste echter op deze lijst verscheidene beroepen, aan welke de
Staten het forum privilegiatum niet wenschten toe te kennen. Het gevolg is, dat
Bijnkershoek in 1752 schrijft, dat de zaak nog steeds niet is opgelost. Maar één ding
blijkt hier duidelijk uit: het enkele feit van het notaris-zijn, was niet voldoende om
onder de jurisdictie van het Hof te vallen. Slechts wanneer het een zaak betrof, die
reeds voor het Hof diende, b.v. wanneer in een procedure voor het Hof een notarieele
minuut getoond moest worden, vermocht het Hof den notaris te dagvaarden, het
was dan niet noodig hiertoe opdracht aan diens plaatselijken rechter te geven. Een
uitzondering, die voor zichzelf spreekt. Het geheel is wederom een blijk van de
eenvoudige plaats, die het notariaat in de maatschappij innam. Ik merk ter wille der
volledigheid nog op, dat de Haagsche notarissen wel onder de jurisdictie van het
Hof vielen.
De Staten van Holland regelen bij plakkaat van 22 December 1733 het toezicht.
‘En vermits het nodig bevonden is dat aangesteld worden Commissarissen over de
Notarissen met authorisatie om derzelver Comptoiren te visiteren, zullen de
Notarissen gehouden wezen zodanige visitatie te gedogen, en zich op de advertentie,
ten dien einde ontfangen, moeten gereed houden, en zich voorts, zoo veel haar
aangaat, gedragen na d' Instructie voor dezelve Commissarissen gearresteert. En
zal al hetzelve ook plaatse hebben ten aanzien van de Secretarissen ten platten
Landen, voor zooverre dezelve passeren eenige Actens, welke niet gebraght worden
in de publique Registers, en waar van
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sy Protocol houden.’ Voor de Instructie aan de commissarissen zie men Bijlage C.
In de praktijk blijkt van dit toezicht, dat in het bijzonder een fiscaal doel had, weinig
terecht te zijn gekomen. Ware dit toezicht naar behooren uitgeoefend, het zou
onmogelijk geweest zijn, dat sommige notarissen jarenlang bepaalde voorschriften,
zooals het gebruiken van gezegeld papier, met voeten traden.
De straffen voor oneerlijke notarissen waren, naar onze maatstaven gemeten,
hard. Ik heb reeds vermeld de onthoofding van een Amsterdamschen notaris wegens
het vervalschen van een testament. Een ander werd ontzet en levenslang verbannen
omdat hij zijn medewerking aan een transport had verleend, terwijl hij wist, dat
partijen hadden geknoeid. Er waren notarissen, die akten passeerden in
tegenwoordigheid van slechts één getuige; in de akte namen zij op, dat deze
gepasseerd was in tegenwoordigheid van twee getuigen; Lybreghts houdt den
notarissen, die zich hieraan bezondigen voor, dat zij wegens de nietigheid der akte
ontzet kunnen worden en verbannen en bovendien wegens eedsbreuk - de eed
hield in, dat zij hun akten voor twee getuigen zouden passeeren - in aanmerking
komen voor een lijfstraf. Wij moeten dit cum grano salis opvatten, want Lybreghts
houdt er als goed cholericus van met donder en bliksem te zwaaien. Maakt de
notaris willens en wetens een fout of maakt hij zich schuldig aan vervalsching, dan
komt hij in aanraking met den strafrechter, die hem kan verbannen, onbekwaam
verklaren tot het uitoefenen van het notariaat of van eenig ander openbaar ambt,
hem kan infaam verklaren en zijn vermogen confiskeeren. Naar een ouden
rechtsregel kwam de notaris ook met den strafrechter in aanraking wanneer hij
fouten beging in de formaliteiten, zonder dat daar gevraagd werd naar schuld of
opzet. Ook de Notariswet van heden kent dit; slechts in enkele artikelen wordt straf
voor den notaris op overtreding
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gesteld indien hij schuld heeft, in de meeste artikelen wordt niet het schuldvereischte
gesteld, de enkele overtreding is voldoende.
Civielrechtelijk was de notaris aansprakelijk voor alle fouten, die hij maakte; de
schaden, aan zijn cliënten hierdoor opgekomen, moest hij vergoeden, ook wanneer
hij de fout in onachtzaamheid had begaan. Als deskundige is hij niet te
verontschuldigen.
Bij de beoordeeling van de zwaarte der bedreigde straffen moet men de relativiteit
wèl in het oog houden. Onze voorvaderen kenden over het algemeen draconischer
straffen dan wij. Maar ook gemeten naar de voor hen geldende verhoudingen waren
de gevolgen voor een notaris, die zijn ambt misbruikt had, zwaar. Hierin ligt een
erkenning van het belang van het ambt. Tot toepassing kwamen deze harde
bepalingen slechts zelden; niet alleen omdat er zoo weinig niet-brave notarissen
waren, maar ook tengevolge van het algemeen gebrek aan ijver de wetten uit te
voeren.
Zoo bloemrijk en hooggestemd de elogiën op het notariaat waren, zoo dreunend
en vol emphase klonken de klachten. Stultitia notariorum perit mundus. Dit is het
hoofdthema. Niet over de onbehoorlijkheid van enkele notarissen stijgen de
klaagzangen omhoog, maar over de onkunde van velen. Quod Notarii ut plurimum
sint ignorantes; et si reperitur unus doctus, et expertus, reperiuntur viginti quinque
ignari, et inexperti. Nu in deze, dan weer in gene contreien van Europa kwamen
perioden voor van neergang van het ambt. In die perioden kwam het ambt open te
staan voor allen, die een summier examen hadden afgelegd waar het kunnen
afdraaien van enkele half-begrepen slagzinnen juridisch inzicht moest vervangen,
kwam het zelfs open te staan zonder dat eenig examen behoefde vooraf te gaan,
kwam het ambt vaak in handen van lieden, die er trotsch op waren geen analphabeet
te zijn, die pour épater le bourgeois hun kracht zochten in het neer-
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schrijven van onbegrepen, en veelal onbegrijpelijke, versteende formuleeringen,
zonder differentiatie gedurende tientallen jaren voor alle voorkomende gevallen
herhaald. In zulke tijden doet het notariaat zijn slechten naam op, en schrijft men
verzuchtingen over het ambt neer. In betere tijden herinnert men zich deze
verzuchtingen zoodra er één notaris is die een fout maakt en men citeert ze. Ik geef
hieronder een kleine bloemlezing.
‘De Notarisen stellē daghelijcx menichte en overvloedicheyt van woorden die in
diversche clausulen onbehoorlijc zijn, ende niet en dienen totter materiē van hunne
Instrumenten.’
‘Dat zy in het stellen ofte formeren van de Acten de eene mislagh voor ende
andere naer begaen; soo dat zy zijn als de zayers van alle questien en differenten.’
‘En vermits de duisterheden en twijfelachtigheden, onder 't faveur van een
langdradige en zinverbrekende Slender, dikwyls Proces op Proces veroorzaken, zy
de Pleitzalen menigmalen doen dreunen en daveren, zonder een einde daaraan te
vinden.’
‘Van Notarissen, welker kennis zig niet verder uitstrekt, dan in een verzameling
van Formulieren, die zy, mutatis mutandis, met verandering van naamen en dag,
sleghts aapagtig navolgen, is lang gezegt, dat ze zweemen naar exters en
papegaayen in de Paleizen der Heeren, die wel napraaten, of naspreeken, maar
niet verstaan wat ze zeggen.’
‘Dat de Notarissen meest al niet regt weeten de redenen, nog het regt, en
dienvolgens niet de kragt der Clausulen; en dat zy dus gelyk zyn aan Zangeren, die
wel zingen naar de praktijk, maar geen reden weeten van hunnen zang.’
En om dezen treurzang te beëindigen nog een citaat uit Lybreghts: ‘Daar wanneer
men (dit is de notaris) in 't een of 't andere mistast, wat veroorzaakt men al Schade
aan zyn Even-mensch; wat ruineert men al
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Familien op Familien door eene menigte Processen; wat doet men Weduwen en
Wesen zuchten en te gronde gaan; om dat den Rechter niet achterhalen kan wat
de zin of wil der Comparanten geweest is, en als 't er op aankomt, is 't laatste
stopwoord: Ik heb het niet beter geweten.’
Onkunde en sleur gaan samen. Men beseft in inzicht en kennis te kort te schieten
en tracht zich te redden door het betreden van gebaande paden, dit is hier door het
eindeloos herhalen, te pas of te onpas, van geijkte formules.
Hoe moet een goed notaris dan zijn? Men stelt moreele en intellectueele eischen.
Het op p. XIV afgedrukte gedicht eischt voor een goed notaris de hoedanigheden
van een superwezen. Dichter bij den grond vinden wij Thuys in zijn volgende
uitspraak.
‘De Notaris behoort te zijne rijp van verstande, van goeden name ende fame, van
goeden leven ende eerlycke conversatie, luttel sprekende, wel aenhoorende ende
verstaende 't gene voor hem wort gecontracteert, voorsichtich, wijs, ende hebbende
volkomen kennisse, sulckx dat hij wete 't onderscheyden d'eene sake van d' andere
.... welcke acten en̅ instrumentē hij mach ontfangen en̅ welcke hij behoort te
verwerpē, ten welcken fijne hy behoort geleert te zijn in de Rechtē, immers
middelmatige kennisse te hebbē van de Rechtē, Statuyten en̅ Coustumē gemaect
op de Contractē uyterste willen, ende andere Rechtelijcke Solemniteyten.’
Wij vinden als eisch gesteld, dat zij goed op de hoogte der grammatica zijn, dat
zij weten wel te schrijven en te lezen 't geen hun wordt voorgelegd en gepasseerd;
Latijn is nuttig voor hen, maar niet noodzakelijk. Zij moeten voor alles eerlijk zijn,
want, zooals Boerbergh opmerkt, naarmate men kundiger is, is men verderfelijker
wanneer met de kundigheid geen eerlijkheid zich paart.
Terwijl het stellen van karaktereischen altijd min of
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meer een praten in de ruimte blijft, omdat men daarop nu eenmaal geen examen
kan afnemen, kan men de intellectueele eischen met meer scherpte omlijnen. Bij
twee der door ons besproken auteurs vinden wij een lijstje van de werken, die men
bestudeerd dient te hebben om een goed notaris te kunnen zijn. Voor het examen
is dit niet noodig, maar zij, die niet tot de minimumjagers gerekend willen worden,
moeten meer weten dan voor het examen noodig is en alleen door de bestudeering
van dat meerdere zullen zij tot nut en tevredenheid hunner cliënten vermogen te
werken. De twee auteurs zijn Boerbergh en Schoolhouder.
Boerbergh geeft de volgende opsomming: de Inleiding van de Groot, van
Leeuwens Paratitla (de eerste druk van het Rooms-Hollands Regt verscheen pas
twee jaar na Boerbergh), van Zutphens de Nederlandsche Practijk, van Zandes
Gewijsde saken in Vriesland, Merula's Maniere van procederen, de Practique Civijl
van de Damhouder, de beide werken van van Wassenaer, de Praktyk Iudicieel en
de Praktijk Notarieel, de Ars Testandi van Verwey en de verzameling vonnissen der
Hoven Provinciaal en van den Hoogen Raad van Nieustad en Coren; dit laatste
werk was kort voor Boerbergh uitkwam (1655) in het Nederlandsch vertaald
verschenen.
Schoolhouder geeft zestig jaar later zijn lijstje in zijn Examen. Den candidaat wordt
de vraag gesteld of hij meent genoeg te weten nu hij de gestelde vragen voldoende
heeft beantwoord. Hij antwoordde braaf van neen, maar voornemens te zijn in de
toekomst zich steeds meer te oefenen. En op de vraag welke middelen hij daartoe
denkt aan te wenden, antwoordt hij: de beste schrijvers, die over het recht hebben
geschreven met aandacht te lezen. In wat Boeken denkt gy u te oeffenen? Dan
komt het antwoord: ‘Huyg de Groots Inleyding, S. van Leeuwen Rooms Hollands
Regt, Nederlandsche Consultatien met Register, Hollandsche
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Consultatien, Uytregtse Consultatien, Wassenaars Oeffeninge, zo voor een
Beamptschrijver als Geregtelyk, Vonnissen en Gewysden voor den Hoogen Raad
en 't Hof, Huber, Friessche Regts-geleertheyt, van Zutfen Nederlantsche Oeffeninge,
Oorlog der Advocaaten, Nieustadt en Koorn Nederlantsche Practyk, van Alfens
Papegaay, Zande Gewysde Zaken, E. Zurk Hollands Schryfboek, Pekkius van 't
Hand opleggen, Vromans Behoorlyke Vierschaar, met de aanteekeningen van
Middelland. Welke alle by den Boekverkooper, Jacobus Wolffers, voor een redelyke
prys te bekomen zullen zijn’.
Van Pekkius' uit 1564 dateerend werk De jure sistendi had van Leeuwen in 1659
een vertaling bezorgd. Van deze laatste had Boerbergh waarschijnlijk nog geen
kennis genomen, evenmin als van van Alphens Papegaai, verschenen in 1649.
Voor 't overige zijn het, voor zoover Boerbergh ze niet in zijn opsomming had
opgenomen, allen werken uitgegeven na Boerberghs verschijning.
Merula, de Damhouder en Verwey laat Schoolhouder weg. Het werk van de
Damhouder is in 1722, het jaar, waarin Schoolhouders eerste druk verschijnt, reeds
153 jaar oud; Merula's werk, verschenen in 1592, is herdrukt tot 1784 en werd dus
ook in Schoolhouders tijd nog gebruikt. Waarom hij dit werk niet noemt, is niet
duidelijk, want de titel duidt wel op procesrecht, maar het werk is grootendeels gewijd
aan het materieele recht, zoodat de notaris hier veel kon vinden dat voor hem van
belang was. Evenmin is het duidelijk waarom hij Verwey niet noemt; diens gedegen
werk over het erfrecht was nog door niemand overtroffen.
De jeugdige notaris, die deze litteratuur conscientieus heeft doorgewerkt, heeft
ongetwijfeld tot de corypheeën van zijn vak behoord. De meesten zullen het met
minder hebben gedaan!
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Hoofdstuk XXXIII Samenvatting
Wat uit dit alles, in het bijzonder uit de laatste acht hoofdstukken, het markantst
naar voren treedt, is de groote gelijkenis, die het ambt van thans met de notarieele
functie van de 17de en 18de eeuw vertoont. Nochtans heeft men over het algemeen
meer acht geslagen op de verschillen, dan op de gelijkenis.
Het belangrijkste verschil ligt in den groei van notarieele bevoegdheid tot
notarisambt. Deze promotie heeft menige wijziging in het detail tot gevolg gehad,
zooals ik hieronder nader zal uiteen zetten.
Ook in het technisch detail van het akten maken treden veranderingen in. Wij
kenden in den republiektijd niet het onderscheid tusschen minuut- en brevetakten,
tusschen partij- en procesverbaalakten voor wat betreft de
onderteekeningsvereischten, wij kenden geen voorschriften aangaande de
vermelding van munten, maten en gewichten, het aanhechten van volmachten en
het deponeeren der handteekening. De incompatibiliteit was anders geregeld, wij
kenden niet den attesteerenden getuige naast den instrumentairen, de stage
verschilde van de huidige, de eed nam een andere plaats in, de vereischten voor
de getuigen waren niet dezelfde, er bestonden geen voorschriften voor het doorhalen
en bijvoegen zooals thans, er was een onvolkomener toezicht, een minutieuse
regeling als die van het vijfde hoofdstuk onzer Notariswet ontbrak, het territoir was
afwijkend van het onze. En zoo zouden wij nog eenigen tijd kunnen doorgaan.
Maar rechtvaardigt dit alles de opvatting, dat ons
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notariaat in wezen verschillend is van het voorvaderlijke notariaat uit onze republiek?
Het is herhaald en wederom herhaald, dat de geschiedenis van ons notariaat
voor 1810 in Frankrijk ligt, dat m.aw. de ontwikkelingsgang van het eigen notariaat
door de Fransche overheersching werd afgebroken en dat wij een instelling van
vreemden bodem, van vreemde constellatie, onder denzelfden naam, daarvoor in
de plaats ontvingen. Waarom is deze zin met zooveel voorkeur telkens weer
uitgesproken? Schuilt hier in het onderbewustzijn het slechte geweten de historie
van het notariaat te hebben verwaarloosd en brengt men daarom de
verontschuldiging naar voren: bestudeering van de geschiedenis van ons notariaat
op eigen bodem is zonder belang, want de draad is in den Franschen tijd
afgesneden?
Uit het voorafgaande kan men lezen, dat de meening als zou de geschiedenis
der ambtsbezigheden van den notaris op Franschen bodem liggen ten eenen male
onjuist is. Want zoowel naar den inhoud en omvang dier bezigheden als naar de
wijze, waarop de notaris die bezigheden verrichtte, kan slechts de groote gelijkenis
van ons notariaat uit den republiektijd met het notariaat van heden ons opgevallen
zijn. De verschillen zijn voor het meerendeel van technischen aard en bovendien
van ondergeschikt belang. Evenals thans was hij toen de functionaris, die authentieke
akten opmaakt over privaatrechtelijke rechtshandelingen. Tot zijn ministerie moge
behoord hebben het opmaken van enkele akten, die thans tot het terrein van den
deurwaarder behooren - een wezensverschil maakt dit niet uit; ook nu oefent hij
nog enkele dezer deurwaardersfuncties uit. Evenals thans was hij toen de
rechtskundige adviseur van partijen, evenals thans verrichtte hij daarnaast enkele
losse bezigheden, die de kern van zijn functie niet raken. Een aantal akten, die de
notaris van heden opmaakt, vielen buiten de competentie van den 17den
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en 18den eeuwschen notaris; maar deze incompetentie vloeide niet voort uit den
aard van zijn functie, doch was het gevolg van het feit, dat de plaatselijke gerechten
een deel der vrijwillige rechtspraak met het notariaat deelden, voor een ander deel
zich hier zelfs het monopolie hadden verworven en was het gevolg van de stedelijke
politiek, die overal zelf een vinger in de brij wilde houden en hier bovendien een
fiscaal doel mede diende. Zooals gezegd hebben wij voorts kunnen constateeren,
dat de wijze, waarop onze notarieele voorvaderen hun werk verrichten, in het
bijzonder wat betreft de formaliteiten waaraan zij te denken hadden bij het verlijden
hunner akten, een sprekende gelijkenis vertoonde met wat wij heden volgens onze
Notariswet in acht hebben te nemen. Het meerendeel der kwesties uit het derde
Hoofdstuk van onze Notariswet was onzen voorvaderen van twee en drie eeuwen
geleden bekend en de meesten dezer kwesties vonden bij hen dezelfde oplossing
die zij thans vinden. Niemand zal willen beweren, dat technische punten van verschil,
zooals de onderscheiding tusschen minuut- en brevetakte, het ontbreken van
voorschriften omtrent munten, maten en gewichten, omtrent het deponeeren der
handteekening en de aanhechting der volmachten en dergelijke meer, zoo ingrijpend
zijn, dat zij zouden mogen doen spreken van een ‘ander’ notariaat.
Waar vindt dan de gedachte, dat de geschiedenis van ons notariaat vóór de
Fransche overheersching op Fransch grondgebied ligt, haar oorsprong?
Een deel van de historie van het Fransche notariaat gaat langs andere wegen
dan de historie van het onze. Beiden afkomstig uit het Italiaansche notariaat, was
het notariaat in Oost-Nederland binnengekomen via Duitschland in de 13de eeuw
en had daar een zwak bestaan geleid; twee eeuwen later was het in de westelijke
gewesten doorgedrongen onder de Bourgondische

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

307
heerschappij. Van eenige organisatie was pas sprake sinds 1524. In Frankrijk
daarentegen vinden wij de eerste regeling van het notariaat reeds in 1269, uitgewerkt
in 1304. Het notariaat maakte daar deel uit van de rechterlijke macht, het genoot
het aanzien van de rechterlijke macht, het had daardoor een maatschappelijk
hechtere positie, het had de bevoegdheid privaatrechtelijke akten te maken zonder
dat een plaatselijke overheid deze bevoegdheid deelde. Oogenschijnlijk voldoende
aanleiding om te veronderstellen, dat het Fransche notariaat, onder Napoleon hier
gebracht, van een gansch ander gehalte moest zijn dan het inheemsche. Men heeft
zich daarbij blind gestaard op de verschilpunten in de officieele structuur van het
notariaat. Deze officieele structuur - ik bedoel hiermee zoowel de uiterlijke als de
innerlijke organisatie - heeft ten gevolge van de Fransche overheersching inderdaad
wijzigingen ondergaan. Bij nadere beschouwing blijkt echter, dat deze wijzigingen
van lang niet zoo ingrijpenden aard zijn geweest als men al generaliseerend veelal
aanneemt. De belangrijkste veranderingen, welke de Ven̄tôsewet van het jaar XI,
de wet die de revolutionnaire wet van 6 October 1791 sur la nouvelle organisation
du Notariat, et sur le remboursement des offices des Notaires verving, bracht
tegenover het Oud-Vaderlandsche recht, waren de volgende:
1. Het notariaat werd niet meer verleend als een bevoegdheid, het werd een ambt.
2. Er kwamen drie soorten notarissen: kantonarrondissement- en hofnotarissen.
3. Men kon behalve voor een notaris en twee getuigen ook akten passeeren voor
twee notarissen.
4. Het examen werd facultatief gesteld.
5. Er werd een verplichte leertijd na het examen ingesteld.
6. De notaris kreeg eenige beschikkingsbevoegdheid over zijn protocol.
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7. De akte kreeg executoriale kracht.
8. Het toezicht werd opgedragen aan Kamers van Notarissen.
Gaan wij achtereenvolgens deze acht wijzigingen, die de Ventôsewet medebracht,
na.
Ad 1. Ook zonder Fransche overheersching zou deze wijziging eens hebben
plaats gevonden, want zij is niets anders dan een noodzakelijke stap vooruit in den
ontwikkelingsgang die voert van de als gunstbewijs gegeven bevoegdheid der
middeleeuwen naar het staatsambt in zijn volledigen vorm. Onze republiek had een
notariaat gekend, dat zich halverwege bevond. Geen gunstbetoon meer, maar
evenmin nog tot een verplichting uitgegroeid. De acte van admissie gaf slechts het
recht zich als notaris te vestigen, een benoeming hield zij niet in. Deze verandering
was dan ook geenszins een verstoring in den eigen ontwikkelingsgang, maar een
in den eigen ontwikkelingsgang harmonisch passende schrede vooruit. Deze
overgang van het notarisschap naar het notarisambt brengt velerlei nieuwe elementen
in de uiterlijke structuur van de functie mede. Men krijgt een benoeming, er komt
een regeling voor het defungeeren - tot nu toe kon slechts de strafrechter den notaris
uit diens ambt verwijderen - er komt een regeling voor de vervanging van dezen
ambtenaar ingeval van diens tijdelijke afwezigheid, en er komen nog andere
regelingen, die de overgang van de eene phase in de andere tot consequentie heeft.
Ad 2. In Frankrijk voor de revolutie kende men zes soorten notarissen, de notaires
royaux, episcopaux, seigneuriaux, enz. De revolutie brak met dit alles en kende nog
slechts één soort notaris: den notaire public. Gewend als men was aan notarissen
met landelijk, gewestelijk of plaatselijk territoir, behield men een onderscheid naar
territoir: notarissen, die hun ambtsbediening in het ressort van het hof, respectievelijk
in het ressort van de rechtbank en in het ressort van het

A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren

309
kantongerecht mochten uitoefenen. Dit was inderdaad een element van vreemden
bodem, want wij kenden te voren slechts één soort notarissen. Onze wetgever van
1842 stootte dit vreemde element uit.
Ad 3. Wij hadden nimmer het passeeren van akten voor twee notarissen gekend.
De Fransche wetgeving bracht ons dit novum - dat ook in Frankrijk geen succes is
geworden. Onze wetgever van 1842 stootte ook dit vreemde element uit.
Ad 4. Wij kenden sinds het plakkaat van 1524 een verplicht examen. De Fransche
wetgeving zocht de zekerheid voor de geschiktheid van den toekomstigen notaris
in den leertijd; deze wet kende wel het examen, maar stelde dit facultatief. Onze
wetgever van 1842 keerde ook hier terug tot de oud-vaderlandsche regeling. Het
examen werd in eere hersteld.
Ad. 5. In Frankrijk kende men een verplichte stage, evenals in ons
oud-vaderlandsche recht. In welk land, dat de gilden heeft gekend, zou stage vreemd
zijn geweest? Bij ons viel de stage vóór het examen. Men kreeg immers geen
creatiebrief als men niet een bewijs van zijn plaatselijke overheid kon overleggen,
dat men een tijdlang op een notariskantoor werkzaam was geweest. In 1842 liet
men dezen eisch vallen. Waarschijnlijk vond men het stellen van dezen eisch
overbodig, aangezien de praktijk zijn verwezenlijking automatisch met zich bracht,
omdat men immers nimmer onmiddellijk na zijn examen met succes te hebben
afgelegd benoemd werd; er waren altijd meer candidaten dan er plaatsen openvielen,
zoodat de voorradige candidaten niet dadelijk na hun examen benoemd konden
worden. In 1878 heeft onze wetgever terecht dezen eisch van eeuwen officieel in
eere hersteld.
Ad 6. In Frankrijk kende men voor de revolutie de verkoopbaarheid van het
notarisambt. Dit was niet een onbehoorlijk onder-onsje, maar een officieel erkend
gebruik. De wet van 1791 brak hier radicaal mede.
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Toen de Ventôsewet tot stand kwam, was het revolutionnaire élan reeds gaan liggen.
Men keerde wel niet terug tot de verkoopbaarheid van het ambt, maar gaf toch aan
den notaris een bevoegdheid, die daar in haar financieele gevolgen veel aan deed
denken, men kende hem n.l. bij zijn heengaan en overlijden het recht toe zijn protocol
van de hand te doen.
Wij hadden in de republiek de verkoopbaarheid van het notariaat niet gekend.
Het protocol moest na overlijden of na het neerleggen van het notariaat naar de
gemeentelijke bewaarplaats worden overgebracht. Hierop bestonden echter enkele
uitzonderingen. Verkoop van het protocol was ten onzent niet onbekend.
De Ventôsewet brengt ons voor het eerst een algemeen erkende
beschikkingsbevoegdheid over het protocol. Men kan uiteraard alleen dan den
notaris beschikkingsbevoegd over zijn protocol verklaren, wanneer men in het
notariaat een privé-beroep ziet, waaruit dan de privé-eigendom van het protocol
volgt. Onze wetgever van 1842 brak met dit systeem, schafte de
beschikkingsbevoegdheid principieel af, maar gaf helaas een mogelijkheid, die hier
sterk aan deed denken, door den notaris onder bepaalde omstandigheden het recht
te verleenen een ambtgenoot als opvolger in zijn protocol aan te wijzen; wel was
voor de bindendheid van deze aanwijzing een autorisatie van den officier van justitie
noodig, maar deze werd in praktijk niet geweigerd. In 1878 heeft de wetgever de
bevoegdheid een opvolger in het protocol aan te wijzen zelfs nog uitgebreid. De
wetgever van 1904 echter heeft dit alles overboord geworpen. Ook hier zijn wij dus
teruggekeerd tot den toestand, onder welken wij voor de kennismaking met de
Fransche wetgeving hadden geleefd.
Ad 7. In Frankrijk had de notarieele akte sinds eeuwen executoriale kracht. Bij de
invoering der Fransche wetgeving gewerd deze kracht voor het eerst aan de akte
van den Nederlandschen notaris. Hier ligt
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een verandering, die van blijvenden aard is geweest. Hier werkte inderdaad de
voorgeschiedenis door: de Fransche notaris was voortgekomen uit de griffie bij de
gerechten en daardoor kon men op zijn akte tot executie overgaan. Hier werd de
draad der historie afgebroken en kregen wij een element van vreemden bodem
binnen. Wij moeten hierbij echter wel bedenken, dat het Nederlandsche notariaat
vóór de Fransche wetgeving door de clausule van vrijwillige condemnatie materieel
sinds lang hetzelfde resultaat had weten te bereiken.
Ad 8. Het toezicht over de notarissen was in de Fransche wetgeving opgedragen
aan de chambres des notaires. Wij hadden gekend een aan speciale
regeeringscommissarissen opgedragen toezicht met een beperkt doel. In 1842
hebben wij deze Fransche instelling evenals zoovele andere uit onze wetgeving
verwijderd en het toezicht in handen gelegd van het openbaar ministerie. In 1904
is dit systeem gewijzigd en zijn er Kamers van Toezicht gekomen, deels bestaande
uit notarissen, deels uit andere ambtenaren die door hun werk in contact met het
notariaat staan.
Dit alles te zamen genomen zien wij, dat ook in de officieele structuur van het
notariaat weinig elementen zijn binnengedrongen, die, aan ons vreemd, hier door
de Fransche wetgeving zouden zijn geïntroduceerd.
Ik herhaal in het bijzonder voor den aard en den omvang der notarieele
werkzaamheden en voor de formeele zijde dier werkzaamheden, dat de Fransche
wetgeving geen wijziging van eenige beteekenis tengevolge heeft gehad. Hier, in
den werkkring van het notariaat, ligt de kern van de zaak, niet in de regeling van
het toezicht of in den eisch van een leertijd.
Wanneer dit anders ware geweest, wanneer de Fransche overheersching hier
een notariaat had gebracht, dat in wezen van het onze verschilde, hoe zou het dan
te verklaren zijn, dat onze 18de eeuwsche notarissen
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een vertaling van het werk van Ferrière, Le parfait notaire, gebruikten, dat in zijn
vertaling drie drukken beleefde en dat voor het Fransche notariaat der 18de eeuw
geschreven was? En hoe zou het mogelijk zijn geweest, dat de vervanging van het
eigene door het vreemde zich zonder merkbare schokken en stooten had voltrokken?
Reeds deze feiten alleen zouden ons, ook wanneer wij van de geschiedenis van
het Nederlandsche notariaat noch van het Fransche op de hoogte waren, tot de
conclusie moeten nopen, dat de beide notariaatsverschijningen naar het inwendige
zoowel als naar het uitwendige veel gelijkenis met elkaar gehad moeten hebben.
Verbazen kan ons de sterke parallelie tusschen ons oud-Vaderlandsch notariaat
en het Fransche notariaat niet. Beide immers stammen zij uit het Italiaansche
notariaat der middeleeuwen; veel speelruimte laat de werkzaamheid, die bestaat
uit het opmaken van privaatrechtelijke rechtshandelingsstukken niet en het notariaat
is uit zijn aard conservatief, zoodat de trekken van een gemeenschappelijke herkomst
lange eeuwen bewaard blijven.
De verandering, die het Fransche recht voor het notariaat heeft gebracht, ligt in
de solidere wettelijke basis die het ambt verwierf. Het notariaat in onze republiek
moest zich schrap zetten om op de been te blijven. Het leefde in een voortdurende
concurrentie met de plaatselijke overheid; en deze strijd was uiteraard zwaar.
Belangrijke akten op privaatrechtelijk terrein waren aan het notariaat onttrokken.
Het leefde min of meer bij de gratie der plaatselijke overheden. En in het Oosten
van het land voerde het een zeer kwijnend bestaan, het had daar nooit goed wortel
geschoten en was derhalve in het maatschappelijk leven nooit als een noodzakelijke
factor beschouwd. Deze zwakke wettelijke positie bracht een gering sociaal aanzien
met zich. De notaris behoorde niet tot de intelligentia. De Fransche overheersching
brengt een nota-
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ris-ambtenaar, wiens positie stevig in de wet verankerd is, die zijn eigen terrein van
werkzaamheden toegewezen krijgt, waarop hij geen concurrentie van andere
overheidsinstanties behoeft te vreezen. Maar dit verandert niets in den aard en den
vorm zijner werkzaamheden. Wij zouden het zoo kunnen voorstellen: de notaris der
republiek is een klein mannetje, die bij het werk steeds schichtig opkijkt of er niet
iemand komt die het hem afneemt; de notaris sinds 1810 is een man, die precies
hetzelfde werk doet, maar niet meer schichtig behoeft te zijn, aangezien zijn positie
nu in de wet haar fundament heeft verkregen. Ongetwijfeld is deze solidere positie
mede oorzaak van het hooge maatschappelijke aanzien, waarin het notariaat heden
staat. De financieele toestand werd door de nieuwe regeling gunstiger, dit kweekt
zelfbewustzijn en het is altijd het zelfbewustzijn, dat een groep in maatschappelijk
aanzien doet stijgen. Wij zouden echter fout doen te meenen, dat ons notariaat ten
gevolge van de invoering der Fransche wetgeving, als door den tooverstaf
aangeraakt, veranderde. Geenszins. Dergelijke wijzigingen voltrekken zich langzaam.
In het midden der vorige eeuw komen er in onze dagbladen nog advertenties voor
van dezen inhoud: ‘Kamers te huur aangeboden met pension; goede verzorging
verzekerd; mijn man is notaris.’ De Fransche wetgeving moge de mogelijkheid
hebben geschapen, dat de standing onzer notarissen hoog gerezen is boven die
hunner 18de eeuwsche voorvaderen - de realisatie dier verheffing is de verdienste
geweest van het Nederlandsche notariaat, dat door ernstig werken en
onkreukbaarheid zich voetje voor voetje den weg naar de kringen der intelligentia
heeft gebaand.
Mijn slotsom is: de werkzaamheden van den notaris van heden en van dien van
twee en drie eeuwen her zijn gelijksoortig, zoowel in aard als in vorm. De officieele
structuur van het ambt is sindsdien ten gunste
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van het notariaat gewijzigd, in dezen zin, dat hij ambtenaar werd en een
monopolie-positie kreeg.
De geschiedenis van ons notariaat ligt voor het overgroote gedeelte op eigen
bodem. Laten wij hopen, dat dit zoo zeer veronachtzaamde brok onzer historie in
de toekomst eenmaal een aan zijn belang evenredige bestudeering moge
ondervinden.
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[Bijlagen]
Bijlage A.
Plakkaat van 21 maart 1524.
Kaerle by der Gratie Godts, ghekoozen Roomsch Keyser, etc. Onsen lieven en
ghetrouwen die Stadthouder, President ende Luyden van onsen Rade in Hollant,
saluyt ende dilectie. Alsoo tot onser kennisse ghekomen is, dat binnen onsen Lande
ende Graefschappe van Hollant, groote menichte van Notarisen zyn, die hem
onderwinden alle manieren van Contracten, Testamenten, Legaten ende andere 't
ontfangen: Ende dat overmits de simpelheyt ende onabelheyt van de voorsz.
Notarisen, of fraude die eenige van hen daar inne gebruycken, ook dat sommige
geen Registeren, Noten ende Prothocollen en houden, ende te duchten is, dat zy
in heuren Instrumenten Getuygen gestelt zoude mogen hebben, die tot dien tyde
doot waren, waer uyt diversche abuysen dagelycx geschieden, en de vele twisten
ende processen tusschen onsen Ondersaten gebeuren, tot heurder grooten verdriete,
schade ende achterdeele. Soo ist, dat Wy begeerende hier inne te voorsien tot
ontlastinge van onsen Ondersaten, ende seeckerheyt van den Partijen Contrahenten,
hebben by goede ende rype reliberatie van Rade gheordonneert, ende ordonneeren
by desen: Dat van nu voortaan binnen onsen voorsz. Landen van Hollant, een
seecker getal van Notarisen wesen sal, Te weten, in elcke stede van dien alsoo
veele als de Burgemeesters ende Schepenen aldaer adviseren, noemen, ende
dezelve u presenteeren sullen, omme by u of uwe Gecommitteerden geexamineert
ende ge-eedt, ende in de Griffie van onsen Rade geregisteert te werden. Willende
en ordonnerende voorts allen Wethouders ons voorsz. Lants van Hollant, dat zy
gheen reguard en hebben, noch Wet ende Justitie en doen op ten Instrumenten of
Contracten, ontfangen ende gepasseert nae date vande Publicatie van desen voor
andere Notarisen, van wien die gecreëert mogen wesen, dewelke by de voorsz.
Wethouders u niet gepresenteert, gheadmitteert, ge-eedt ende geregistreert zullen
wesen in de manieren voorsz. Des te doen gheven wy u ende den selven
Wethouders volkomen macht, bevel ende u luyden ende hen, mitsgaders allen
anderen onsen Justicieren ende Ondersaten wien dit aangaat, de onse Ordonnantie
onverbreeckelyk te onderhouden ende achtervolgen, ende deselve te
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condigen alomme daer 't van noode wert, want ons alsoo belieft. Ghegeven in onze
Stede van Mechelen, den een en twintigsten dach van Meerte in 't jaar onses Heeren
duyst vyf hondert ende vier en twintich. Ende van onsen Rijcken, te weten, van den
Roomschen ende Hongrie etc. 't sevenste, ende van Spangien ende andere, etc. 't
negenste. Aldus onderschreven, By den Keyser in synen Raede. Onderteyckent,
L. de Zoete.

Plakkaat van 7 october 1531.
Art. 4. Ende om te voorsien op de ghebrecken, fouten, ende abusen, die in onsen
voorsz. Landen gecommitteert worden, by den Notarisen, ofte Tabellioenen: by
eenighe uyt simpelheyt, ende ignorantie, ende by den anderen met propooste ende
opsetten wille, tot grooten intereste van onsen Ondersaten en van der gemeynder
welvaert: hebben wy gestatueert ende statueeren, Dat van nu voortaen niemant
totten voorsz. State geadimitteert en sal worden, dan vermaerde ende wel
gefameerde Luyden, ende de geene die by examinatie ende ondersoeck van den
Hooft ende Luyden van onsen Raeden, ende Provincialen Rechteren in elck Lant
besonder bevonden sullen worden daar toe expert, ende daer af blycke bij Acte van
den voorsz. Raden, ende Provincialen Rechteren etc. Ende verbieden allen anderen
niet gheexamineert, ende totten voorsz. staet van Notaris of Tabellioen inder
manieren voorsz. gheadmitteert, ende geen Acte hebbende uyt de Greffien van
onsen Raden, etc. op de peyne van arbitrale Boete, ende van inhabiliteyt, de voorsz.
Officie, noch andere nimmer meer te mogen exerceren. Gegeven in onser Stadt
van Brussel etc.
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Plakkaat van 4 october 1540.
Art. 9. Dat alle Notarissen geadmitteert ende geapprobeert sullen gehouden wesen
te maken goedt ende rechtveerdig Registre ende Prothocolle, van allen Contracten,
Testamenten ende ander Acten die sy passeren ende ontfangen sullen, ende de
selve Registreren by ordene dat sy die ontfangen sullen hebben ende gepasseert:
ende in 't hende van elk Contract, Testament, oft ander Acten teekenen 't voorseyde
Register, ende 't selve wel bewaren om daer toe recours t'hebben wanneer dat van
noode wesen sal: op de pene gepriveert te wesen van den voorseyden Staet, en
de verklaert inhabil nimmermeer te mogen exerceren Officie, ende boven dien
arbitralijken gecorrigeert. Ende verbieden den voorschreven Notarissen te ontfangen,
ofte passeren eenige Obligatien, Geloften ofte lesten Wille, van Persoonen
hem-lieden onbekent: ten sy dat de Getuygen (gestelt in de voorschreven Obligatien
oft ander Acten voorschreven) Lieden van Eeren, weerdig van geloove bekent zijn
den voorschreven Notarissen: ende dat sy affirmeren dat de Persoonen sulk zijn
als sy hem-lieden baptiseren ende noemen. Ende tot desen hende sullen de
voornoemde Notarissen gehouden wesen 't selve te verklaren in haer Instrument,
seggende: In de tegenwoordigheyt van sulke ende sulke Getuygen, die geaffirmeert
hebben, etc. Wy willen dat de voorschreven Notarissen in haer-lieder Instrument
inschryven sullen, de plaetse van de Domicilie ofte Woonstede van de Persoonen,
die eenige Acte voor hemlieden passeren sullen: alles op de pene van arbitralijken
gecorrigeert te worden.
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Bijlage B.
Resolutie van 4 december 1755.
Alzo bevonden wordt dat verscheide Personen zich onderwinden de Notariale
Practycq in de Steden, Plaatsen, Districten en Heerlykheden, onder de respective
Domeinen van den Doorluchtigen Huize van Oranje en Nassau gehorende,
t'exerceren, en aldaar als Notarissen te fungeren, zonder daar toe alvorens te hebben
geobtineert behoorlyke Admissie van den Here of van dezen Rade; en geconsidereert
zynde, dat zulks niet alleen strydende is tegens 't Recht van den Here, en 't geen
alom in alle Steden, Plaatsen en Heerlykheden is gerecipiëert; maar dat de goede
Ingezetenen daar door ook merkelijk zouden konnen worden benadeelt.
Is, na deliberatie, goedgevonden, dat de respective Drossaarden, Bailliuwen,
Schouten en Magistraten van de Steden en Heerlykheden wel expresselyk zullen
worden gelast, zo als dezelve gelast worden by deze, in hunne respective Districten,
gene Persoonen als Notarissen te laten fungeren, zonder dat dezelve alvorens
zullen hebben vertoond behoorlijke Admissie van dezen Rade, ‘zullende alle zodanige
Acten en Verrichtingen, van wat natuur dezelve zouden mogen wesen, die de
gemelde Personen, in qualiteit als Notarissen, na den tyd van drie maanden na dato
dezer, zonder zodanige Admissie van dezen Rade zouden mogen hebben
gepasseert, worden gehouden voor onwettig, nul en van gener waarde’.
En zullen de voornoemde Drossaarden, Bailliuwen, Schouten en Magistraten alle
zodanige Personen, als zich in hunne respective Districten onderwinden de Notariale
Practycq t'exerceren, voor zich hebben t'ontbieden, en hen van deze Resolutie
kennisse te geven, ten einde dezelven zich aan dezen Rade zullen hebben
t'adresseren, om aldaar, na behoorlyke examinatie en bevindinge van zaken, te
worden geadmitteert, etc.
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Bijlage C.
Instructie by de Heeren Staaten van Holland en West Vriesland,
Gearresteert voor een ygelyk van de commissarissen over de notarissen,
etc.
I
De Commissaris sal goede toesigt neemen op alle de Notarissen in de stad daar
hy aangesteld is, en onder het District van de verpagtinge van deselve Stad, ten
einde die haare Bedieningen behoorlyk waarneemen volgens haare Instructie, en
ook volgens de Ordonnantie op 't klein Zeegel.

II
De Commissaris sal een pertinent register houden van alle de Notarissen, die reeds
onder syn District geadmitteert zyn, en zullen de aankomende aan den selven van
haare admissie of aanstellinge moeten kennisse geeven alvoorens haare functie te
aanvaarden, op de boete van twee honderd guldens te verbeuren op elke Acte, die
te vooren sal zyn gepasseert.

III
De Commissaris sal aanstonds na het ontfangen van syne Commissie, en voorts
tweemaal des jaars, en selfs meermaalen so sulks noodig oordeeld, sig moeten
vervoegen ten comptoire van de Notarissen onder syn District resideerende, en aan
hem doen exhibeeren alle de Minuten, geene uitgesondert, die by haar zyn
gepasseert, en voorts t'elken visitatie alle die na de laatste visitatie by hem
gepasseert zyn, sonder een agter te houden, het welk de gemelde Notarissen op
yder visitatie aan hem sullen moeten verklaaren op haren eed, en zal de Commissaris
alsdan op de laatste Acte moeten stellen een visa, by hem geteikent, en daar van
pertinente notitie houden.

IV
En ten einde deese visitatien met goede ordre en effect moogen gedaan werden,
sullen de Notarissen gehouden zyn
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alle haare Minuten, volgens den datum daar van, agter den anderen te liasseeren
of te doen binden, de folien daar van quoteren, en aan malkanderen te doen volgen
van half jaar tot half jaar, of wel van de eene visitatie tot de andere. En sullen de
Notarissen moeten maaken present en gereed te zyn, om de vereischte visie te
geeven soo meenigmaalen door de Commissaris drie dagen te vooren sullen zyn
geadverteert, op de boete van vyftig guldens t'elkens te verbeuren, sullende dien
onvermindert tot het geeven van de gemelde visie gehouden zijn.

V
De Commissaris sal in deese visitatie ook bysonderlyk letten of in margine van de
Minuten gesteld is het geen daar op, volgens de Ordonnantie op het Middel van het
klein Zeegel en Ampliatie van dien moet worden gesteld.

VI
Dog zal niet vermoogen den inhoud van de Actens in te sien, anders dan met
voorgaande expres en schriftelijk Consent van haar Edele Groot Mog.
Gecommitteerde Raaden van het Quartier waar onder die Notaris resideert, of, soo
veel aangaat de stemmende Steden, van Burgemeesteren: sonder dat soodanig
Consent sal worden verleent, dan op seer swaare suspicie van gepleegde fraude
tegen het Middel van het klein Zeegel.
En zal voorts de Commissaris gehouden zyn te secreteeren alle het geen hem
in syne visitatie sal voorkoomen soo van de Persoonen de Actens gepasseert
hebbende, of daar inne gemeld zynde, als van de substantie van dien sonder ytwes
dien aangaande te reveleeren.

VII
De Commissaris vindende, eenige omissie of manquement omtrent de Prothocollen
van de Notarissen onder syn District resideerende, dog niet behelsende fraudatie
van des gemeene Lands geregtigheid of contraventie, sal deselve Notarissen
serieuselyk moeten aanmaanen de abuisen te redresseeren. Sal ook daar van
goede notitie houden, en die abuisen des niettegenstaande gecontinueert werdende
daar van kennisse moeten geeven aan de Gecommitteerde Raaden van het Quartier
waar onder die Notaris resideert. En wanneer hy eenige fraude van 's Lands
geregtigheid of contraventie omtrent het Middel van het klein Zeegel zal koomen te
ontdekken, sal bevoegt en gehouden weesen syn actie ter eerster
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instantie voor Scheepenen Commissarissen van de Plaatse te institueeren. Sullende
de boete by de Officier of by de Commissaris die de calange doen sal, en, beide de
calange doende, by elk voor de helft worden genooten.

VIII
De Commissaris sal geduurig een waakent oog moeten houden op het geheele
werk van de Notarissen, en sorge draagen, dat der selver Prothocollen by overlyden
en afstand werden overgebragt, volgens den inhoude van het Placaat van den 22
April des jaars 1670, en verders omtrent het Notariaal, als mede de Ordonnantie
van het klein Zeegel, iets van aangelegentheid ontdekkende, daar van kennisse
moeten geeven aan de Heeren Gecommitteerde Raaden van het Quartier en daar
het verder sal behooren.

IX
Alle het geene in deese Instructie is gesteld van de Notarissen sal ook plaatse
hebben ten aansien van de Secretarissen ten platten Lande, soo verre eenige Actens
passeeren die niet gebragt worden in de publicque Registers, en waar van Prothocol
houden, sulks dat de Commissaris bevoegt en gehouden sal zyn tot het selve opzigt
en visitatie der Comptoiren, en de voorschreeve Secretarissen ook het selve sullen
onderworpen zyn.

X
De Commissaris sal voor syn emolument genieten twee stuivers van yder Acte
gepasseert na den dag van syn aanstelling, by de gemelde Notarissen op elke
visitatie te betaalen.

XI.
De Commissaris sal, alvoorens syne Bedieninge te aanvaarden, gehouden zyn, in
handen van de Heeren hem aangestelt hebbende, af te leggen den eed op het
Formulier hier na volgende,
Ik beloove en sweere, dat ik myne Instructie in alles sal nakoomen, en dat ik sal
secreteeren alle hetgeen my in het doen van de visitatien weegens eenige Actens
soude mogen voorkomen, soo van de Persoonen de Actens gepasseert hebbende
en van de geene die daar in gemeld zyn, als van de substantie van dien, en zulks
nietwes te geener tyd dien aangaande sal reveleeren, verders of anders dan in
myne Instructie is vermeld.
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Bijlage D.
Eedsformulieren.
Formulier van 1525 (artt. 7 en 8 toegevoegd in 1528).
1. Sullen an God ende zijn heilighen woort zweren dat zij zullen weesen getrouw
der Con. Maj. Prince van dese Landen.
2. Dat ze hem zullen eerlicken dragen in 't officie van 't notarisscap ende dat
trouwelick exerceren.
3. Dat ze nyet en zullen staen over eenighe contracten die zij weten oft
vehementelicken presumeren te weesen fraudeleus, simulaet oft anders nae
rechte verboeden.
4. Da ze oick nyet zullen staen over testamenten daer inne soude geschien
exhereditatie dan met expressie van zaicken ende in presentie ten minste van
twee scepenen van den plecke als getuyghen.
5. Dat zij oick niet en zullen staen over testamenten ofte anderen contracten daer
eenighe onroerende goeden, ervan ofte onlosbaer renten getransporteert ofte
gemaict zullen worden eenige geestelijcke plaetsen contrarie die placcaten
van der Co. magt.
6. Dat zij oock van alles wes voor hen geschiet ende gepasseert zal worden
deuchdelicke protocollen houden zullen.
7. Dat zij gheen obligatiën oft anderen verbantbrieven maicken sullen sub penis
camere.
8. Dat zij in alle heure instrumenten zullen stellen annos Imperii.
9. Ende voorts al te doene dat getrouwe ende legaal notarius schuldich is ende
behoirt te doene.

Formulier vermeld door van Wassenaar (Utrecht, 1661).
1. Dat sy de Hoge Overigheyd ofte Staten van den Lande sullen gehou ende
getrou wesen, het quade te sullen waarschouwen, ende het goede te sullen
raden, ende voorts.
2. Dat sy niet en sullen staan over enige Contracten die sy weten ofte merkelijk
vermoeden te wesen bedrieglijk, geveynst, woekrig ofte anders na rechten
verboden ende
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3.

4.

5.

6.

mede niet over enige Testamenten, daar inne enige souden worden
gepreterieert ofte geexheredeert, die men na rechten gehouden is noodzakelijk
te institueren, ende niet te exherederen, dan met uytgedrukte verklaringe van
oorsake sulker onterffenisse, ende dat ten minsten in tegenwoordigheyd van
twe getuygen, ofte (in Holland) Schepenen.
Dat sy ook niet sullen staan over Testamenten ofte Contracten, daar inne
eenige onroerende goederen erven ofte onlosbare renten gemaakt ofde
getransporteert sullen worden aan eenige geestelijke Collegien ofte plaatsen,
ofte tot de selve gemortificeert tegens de placcaten van den Lande.
Dat sy niet en sullen passeren eenige Obligatien, Geloften ofte Contracten,
Alienatien, Testamenten ofte uyterste willen van personen haar onbekent, ten
sy dat de Getuygen die over 't passeren van dien geroepen sijn ende staan,
sijn luyden met eeren, geloofwaardigh haarluyden bekent, ende dat sy getuygen
affirmeren ende verklaren dat die personen sulke sijn als sy hun baptiseren
ende noemen, ende 't selve te verhalen in haar Instrumenten seggende in
tegenwoordigheydt van sulke Getuygen, die geaffirmeert hebben die personen
seer wel te kennen.
Dat sy ook in alle acten die voor haar sullen worden gepasseert, de meyninge
van partijen (wel afgevraaght en verstaan sijnde) klaarlyk ende duydelijk sullen
uytdrucken, sonder te gebruycken eenige twijfelachtige of duystere woorden,
ende hun de selve voor-lesen, ende so sy nodigh vinden enige clausulen te
insereren van renunciatien van eenige exceptien ofte beneficien, ofte
gebruycken eenige termen van rechten, als legitime Iuris, Trebellianique of
Falcidie detractie, clausule Codicillair, ofte enz. en diergelijke, dat sy alle d'selve
de Contrahenten ofte Testanten sullen interpreteren ende beduyden, sulx dat
sy-luyden het effect van dien mogen verstaan, ende 't selve in de grossen der
selver instrumenten insereren ende extenderen op dat daar geen duysterheyd
uyt en rijse, ende in tijden en wijlen men weten magh dat partijen 't selve wel
hebben verstaan.
Dat sy van alle 't gene voor haar geschiet en gepasseert word deughdelijk
Register ende Prothocol sullen houden ordentelijk en sonder confusie so die
voor haar gestipuleert en gepasseert sullen worden, in welk Register sy ook
ieder Testament, Acte ofte Contracte gehouden
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7.

8.

9.

10.

sullen wesen te ondertekenen, ende by de principalen ende getuygen mede
te doen tekenen ofte marqueren.
Doch sy ook in alle hare Instrumenten sullen stellen het jaar van de geboorte
onses Salighmakers Jesu Christi, midtsgaders den maand ende dagh van den
selve jare, ende mede als het nood is de ure, mitsgaders de plaatse daar de
personen, die enige acten voor haar passeren, wonen ende ook de plaatse
der Stede of Vlecke waar die voor haar gepasseert ende gestipuleert worden,
sonder in de selven Instrumenten ofte acten van den Paus te vermanen, ofte
obligatien te maken sub poenis Camerae: Dat is onder bedwangh van het
Geestelijke Hof op poene van excommunicatie, van dubbeld gewin, onder
beloften met solemnelen eede gesterkt, en diergelijke ongeoorlofde clausulen
in ouden tijden gebruykt.
Endevoorts dat sy haar eerlijk sullen gedragen in 't officie der Notarisschap
ende alles doen dat een getrou en legaal Notaris schuldigh is en behoort te
doen.
Eyndelijk dat sy-luyden ook sullen onderhouden het placcaat in Holland inden
Jare 1624 ende in de Provincie van Utrecht inden Jare 1659 den 14. April
gemaakt, by de respective Staten nopende de goederen die by Testamenten,
Codicillen, Huwelijxe-voorwaarden ofte andere Contracten gemaakt sullen sijn
ofte werden fideicommis ofte restitutie subject, te weten dat sy d'Erfgenamen,
Vooghden of Executeurs of die sulx aangaan magh sullen vermanen, dat sy
hem volgens de voorsz ordonnantie, sullen reguleren, ende die voorsz
vermaninge by expresse clausule in de voorsz Instrumenten insereren, ende
op besloten Testamenten insgelijx te tekenen indien d'selve eenige diergelijke
clausule begrijpen.
Van gelijken dat sy het placcaat by de voorsz Heeren Staten op 't stuk van 't
kleyn zegel in Holland geemaneert, midsgaders de naarder ordonnantie op 't
collecteren van dien sullen nakomen ende onderhouden, hoewel by die van
Holland het voorsz 9. articule in geen gebruyk ofte observantie is.

Formulier vermeld door van Leeuwen (1680).
1. Ik sweer dat ik getrouw wesen sal de Hooge Overheid ende Graavlijkheid van
Holland, Zeeland, Vriesland, ende de Heeren Staten van dien.
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2. Dat ik my eerlijk dragen sal in 't officie der Notarischap, ende dat getrouwelijk
bedienen.
3. Dat ik niet staen en sal over eenige Contracten, die ik weet, ofte waarschijnlijk
denke te wesen frauduleus, simulaat, usurair, ofte anders naar Regten
verboden.
4. Dat ik niet staen en sal over Testamenten, ofte andere Contracten, daar in
eenig onroerende goederen, Erven, ofte onlosbare Renten getransporteert,
ofte gemaakt sullen werden, eenige geestelijke Collegien, ofte plaatsen,
contrarie de Placcate van den Lande.
5. Dat ik niet staan en sal over Testamenten daar inne soude geschieden
exhereditatie ende ontervenis, dan met expressie ende wtdrukking van saaken,
ende in tegenwoordigheid ten minste van twee Schepenen als Getuygen.
6. Dat ik van alles dat voor my geschied ende verleden sal werden, deugdelijk
Register ende Protocol houden sal.
7. Dat ik geen Obligatien, ofte Verbandbrieven maaken sal, sub poenis Camerae:
dat is, onder bedwang van het Geestelijke Hoff, op peyne van excommunicatie,
van dubbelt gewin, onder belovte met solemnelen Eede gesterkt, ende
diergelijke ongeoorlofde Clausulen, in oude tijden gebruikt.
8. Dat ik in alle mijne Instrumenten stellen sal Annos Imperii, sonder in de selve
te stellen de Jaaren des Pausen.
9. Dat ik niet en sal Verlyden eenige Obligatien, Gelovten, of Contracten,
Testamenten, ofte Wtterste-willen, van persoonen my onbekent, tenzij dat de
Getuygen in de Instrumenten, Luyden van eeren, ende waardig van geloof,
my bekent zijn, ende dat sy Getuygen bevestigen dat de persoonen sulx zijn,
als sy hun noemen te wesen, ende 't selve te verklaren in mijne Instrumenten,
volgende 't Placcaat van den Jaare 1540.
10. Dat ik in mijne Instrumenten sal stellen, de plaatse en de woon-stede van
persoonen die eenige Acten voor my passeren sullen.
11. Dat ik de Contrahenten, Testanten, ofde eenige andre Acten verlydende, in
tegenwoordigheid van de Getuygen, de voorsz. Acten ende Instrumenten
voor-lesen sal, ende dat in sulken Taale, dat de Contrahenten 't selve sullen
mogen verstaan.
12. Dat ik de clausule et caetera, in de Instrumenten gestelt, den Verlyders
uytleggen ende beduyden sal, sulx dat sy-luyden de kragt van dien mogen
verstaan, ende
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't selve in de grossen derselver Instrumenten in 't lange sal stellen ende
uytdrukken, op datter geen duysterheid uyt en rijse.
13. Dat ik ook naar sal komen ende onderhouden het Placcaat bij de Ed: mog:
Heeren Staten van Holland en de West-Vriesland in den Jare 1624 ge-emaneert,
noopende de goederen die bij Testamenten, Codicillen, Huwelijxe Voorwaarden,
ofte andere Contracten, gemaakt sullen zijn, ofte werden onder Fideicommis,
ende belastinge over de hand.
14. Van gelijken het Placcaat by de voorsz. Heeren Staaten in der tijd gestatueert,
op 't stuk van 't klein-Zegel, midsgaders nader Ordonnantie op 't collecteren
van dien.
15. En de voorts alles te doen, dat een getrouw ende legaal Notaris schuldig is
ende behoort te doen.

(Van Leeuwen merkt hierbij op, dat de artt. 8 en 13 in onbruik zijn geraakt).

Formulier van den eed van 1679 in Friesland
meegedeeld door Koopmans, Het notariaat in Friesland voor 1811, p. 45.
Ick beloove ende sweere de Ed. mog. Heeren Staten van dese Landen, hun
erf-Stadhouder en Gedeputeerden, sampt President ende Raden in den Hove aldaer
te sullen respecteren en alle eere ende gehoorzaamheyt bewysen, en in het
exerceren van myn Notarisampt my te regardeeren naar de Ordonnantien daarop
in dese Landen rede gemaeckt ende noch te maecken. Ende my voorts in alles
alsoo te sullen quyten, als een goed ende getrouwe notaris toestaet.
So waerlyck helpe my Godt Almachtig!
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Bijlage E.
Enkele belangrijke bepalingen der wet op het notarisambt van 1842.
Art. 1. De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd om authentieke
akten te verlijden wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen,
waarvan de wet gebiedt of de belanghebbenden verlangen dat bij authentiek geschrift
blijken zal; daarvan de dagteekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden
en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het
verlijden dier akten door de wet niet ook aan andere ambtenaren opgedragen of
aan dezelve geheel voorbehouden is.
Art. 6. Buiten gegronde redenen, mogen de notarissen hunne dienst niet weigeren,
wanneer zij tot het leenen daarvan worden verzocht.
Art. 7. Het is aan elken notaris verboden, buiten zijn ressort zijne ambtsbediening
uit te oefenen.
Art. 10. Niemand is tot notaris benoembaar, dan hij, die:
1o. Nederlander is in het volle genot der burgerlijke en burgerschapsregten;
2o. den leeftijd van vijf en twintig jaren heeft bereikt;
3o. doet blijken van een goed zedelijk gedrag door middel van een of meer
verklaringen op het getuigenis van vier bekende en geloofwaardige mannen,
afgegeven door den burgemeester der gemeente of gemeenten, waar hij
gedurende de laatste zes jaren voortdurend verblijf heeft gehad;
4o. het hierna te melden examen met goed gevolg heeft afgelegd;
5o. nadat hij het examen, in het voorgaande lid bedoeld, met goed gevolg heeft
afgelegd, op één of meer notariskantoren een werktijd van drie jaren heeft
volbragt.
Art. 18. De notarissen moeten, binnen twee maanden na de dagteekening van
hunne benoeming, voor de arrondissementsregtbank, tot welker ressort hunne
aangewezen stand-
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plaats behoort, ieder naar de wijze zijner godsdienstige gezindheid, den navolgenden
eed (belofte) afleggen:
‘Ik zwere (belove) getrouwheid aan den Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet,
eerbied voor de regterlijke autoriteiten; - dat ik mijnen post met eerlijkheid,
nauwkeurigheid en onzijdigheid zal waarnemen; de wetten op het notarisambt
gemaakt of nog te maken, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik de
meest mogelijke geheimhouding omtrent den inhoud der akten, overeenkomstig de
voorschriften der wet, zal in acht nemen; en dat ik voorts, middellijk noch onmiddellijk,
onder eenigen naam of voorwendsel, tot het verkrijgen mijner aanstelling, aan
iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven’.
Art. 21. De notarissen mogen geene akten verlijden, waarin zij zelven, hunne
vrouwen, hunne bloedverwanten of aangehuwden in de regte linie, zonder
onderscheid van graden en in de zijdlinie tot den derden graad ingesloten, het zij
in persoon, het zij door gemagtigden, het zij in hoedanigheid, als partij voorkomen.
Art. 22. De notariële akten mogen geene beschikkingen of bepalingen inhouden ten
voordeele van den notaris, ten wiens overstaan zij zijn verleden, van de getuigen,
van de vrouw van den notaris of de echtgenooten der getuigen, of de bloedverwanten
of aangehuwden van den notaris en van de getuigen in de regte linie, zonder
onderscheid van graden, en in de zijdlinie tot den derden graad ingesloten.
Art. 23. De akten zullen, behoudens de voorschriften der wet omtrent den vorm van
sommige derzelve, worden verleden voor éénen notaris, in tegenwoordigheid van
twee getuigen. Zij moeten zijn meerderjarig en ingezetenen van het Koningrijk,
hunnen naam kunnen teekenen en de taal verstaan, waarin de akte verleden wordt.
Art. 25. De verschijnende personen moeten den notaris bekend zijn, of worden
bekend gemaakt door twee getuigen, alle vereischten bezittende om bij notariële
akten als zoodanig te dienen.
Art. 26. Alle akten moeten de voornamen, den naam en de standplaats van den
notaris uitdrukken.
Dezelve moeten daarenboven inhouden de voornamen, den
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naam, het beroep of de maatschappelijke betrekking en de woonplaats van ieder
der verschijnende personen en der door hen vertegenwoordigden, voorzooverre
het beroep of de maatschappelijke betrekking en woonplaats door hen kan worden
opgegeven; voorts de betrekkingen of hoedanigheden waarin, en de vermelding
der volmachten of beschikkingen krachtens welke wordt gehandeld; de voornamen,
den naam, het beroep of de maatschappelijke betrekking en de woonplaats van
ieder der getuigen, ook van die in het vorige artikel bedoeld; eindelijk de plaats, het
jaar, de maand en den dag op welken de akten verleden zijn.
Art. 29. De akten kunnen worden verleden in de taal, welke partijen verkiezen. mits
de notaris dezelve versta.
Art. 30. De akten moeten door elk der verschijnende personen, onmiddellijk na
voorlezing, worden onderteekend.
Bovendien moeten de akten door de getuigen, waaronder ook die in art. 25
opgenoemd begrepen zijn, mitsgaders door den notaris worden onderteekend.
Art. 40. Behalve in de gevallen bij het 7de lid van art. 5 en bij de artt. 53 en 63 dezer
wet voorzien, is alleen de notaris, bewaarder der minuten, bevoegd tot het afgeven
van grossen, afschriften en uittreksels.
De notarissen mogen ook afschriften en uittreksels maken van alle akten en
stukken, welke te dien einde aan hen vertoond en, na met afschrift of uittreksel
vergeleken te zijn, teruggegeven worden.
Art. 42. De notarissen mogen geene grossen, afschriften of uittreksels, noch inzage
of mededeeling van den inhoud der akten geven, anders dan aan de onmiddellijk
belanghebbende personen, hunne erfgenamen of regtverkrijgenden.
Art. 43. Aan iederen onmiddellijk belanghebbende bij eene notariële akte, deszelfs
erfgenamen of regtverkrijgenden, kan daarvan ééne grosse worden afgegeven.
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De druk van 1671 is uitgekomen onder de initialen V.D.M.
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4

Tussen 1740 en 1804 is er nog een druk geweest.
Sinds 1759 bevattende het Volkomen en Naukeurig Alphabetisch Register van 't klein Zegel,
als meede eenige Notariale en andere Aanmerkingen.
Het is niet uitgesloten, dat dit een herdruk is van de in dit werk behandelde Inleidingh tot den
Plight van een Beampteschrijver van J. Boerbergh, verschenen in 1661.
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