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Na de verovering door de Republiek der Verenigde Nederlan
den werden in Noord-Brabant de Rooms-Katholieke regeerders en
ambtenaren door gereformeerden vervangen. Het proces van pro
testantisering van bestuur en administratie, l reeds ingezet in de
oorlogsjaren daar waar de Staten het gezag in handen kregen, vond
- nu met name op het platteland - krachtige voortgang na de
vrede van Munster en werd in 1660 bekroond met het bekende
reglement op de politieke reformatie. Slechts bij een volstrekt ont
breken van ook maar enigszins geschikte protestantse candidaten
konden nadien katholieken worden aangesteld.

Werden in beginsel alle overheidsfunctionarissen - tot zulke
geringe als ondervorsters toe - regenten van charitatieve instellin
gen en schoolmeesters door de besluiten van de nieuwe regering
getroffen, met de notarissen was zulks aanvankelijk niet het geval.
Wel moesten dezen - door de Raad van Brabant te Brussel ge
admitteerd en uiteraard allen katholiek - zich opnieuw laten
admitteren door de Raad van Brabant te 's-Gravenhag,e, het nieuwe
hoogste rechterlijke college voor Sraats-Brabant.2 Ook onder de
door dit protestantse lichaam nieuw benoemde notarissen bevonden
zich nog vele katholieken. Dit kan men afleiden uit het resultaat
van een onderzoek, in 1658 in de Meierij ingesteld. Slechts in 's-Her
togenbosch zelf werden onder de notarissen hervormden aange
troffen. 3

Het feit dat zulk een enqu&te werd ingesteld wijst er wel op
dat maatregelen tegen de katholieke notarissen in de lucht hingen.
Anders dan Ten Cate4 zie ik echter de resolutie van de Staten
Generaal van 2 oktober 1654, waarbij een aantal bepaalde werk
zaamheden, tot dusver door "eenige paepsche notarissen ende an-
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dere geëede ende ongeëede private personen" uitgeoefend, aan de
plaatselijke secretarissen werd voorbehouden, met "seclusie van de
voorsz. notarissen ende allen anderen die hen des souden willen
onderwinden", nauwelijks als een zodanige maatregel. Uit het op
schrift: "Placaet jegens degeene die het ampt van de secretarissen
in Brabant onderkruypen", blijkt duidelijk dat het oogmerk slechts
was bescherming van de secretarissen, die ook nog lang daarna in
voortdurende strijd waren met de notarissen o,ver het terrein hun
ner bevoegdheden. Trouwens het plakkaat gold stellig ook voor
niet-katholieke notarissen, hetgeen verklaárt, dat dezen er zich
een jaar na de herhaling ervan in 1740 - toen zij, anders dan in
1654, de overgrote meerderheid der notarissen vormden - tegen
verzetten.5

Zoals gezegd liet het statuut op de politieke reformatie van
1660 de katholieke notarissen nog ongemoeid; slechts werden zij 
met procureurs en medici - verplicht een eed van trouw af te
leggen aan de Staten-Generaal. Op 22 januari 1665 nam de Raad
van Brabant te 's-Gravenhage echter het besluit voortaan geen
notarissen te benoemen "als die sijn van de waere gereformeerde
religie". 6 In theorie zou deze beslissing ertoe leiden dat na verloop
van één generatie katholieke notarissen in Staats-Brabant tot het
verleden zouden behoren. In de praktijk handelde de Raad echter
niet naar het eigen besluit. Een parallel valt hier te ontdekken met de
slappe uitvoering van de politieke reformatie. 7 Hoewel het aantal
protestantse notarissen gestaag toenam, benoemde men immers in
volgende jaren nog tal van katholieken.

Voor West-Brabant kunnen de volgende voorbeelden daarvan
worden gegeven.8 Op 30 april 1675 admitteerde de Raad van Bra
bant Adrianus Heestermans te Zundert. Deze liet tussen 1672 en
1694 aldaar tien kinderen katholiek dopen. Dat hij katholiek was
blijkt voorts uit het feit dat hij ook secretaris was van Esschen en
Calmpthout in de Zuidelijke Nederlanden.9 De als "paeps" aange
duide10 Oosterhoutse notaris Cornelis van Vorssel werd 16 oktober
1676 benoemd. De aanvankelijk eveneens in Oosterhout residerende,
doch later in Terheijden en Breda gevestigde, Anthony Swaenll
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werd geadmitteerd op 25 oktober 1680. De katholieke Bredase
notarissen Pieter Beeris, Willem van Bommel en Nicolaes van de
Lemmer kregen hun admissies respectievelijk in 1673, 1674 en 1675,
nog op 9 januari 1687 gevolgd door de "papist" Adriaen
's Grauwen.

Evenwel kon deze, voor katholieke notarissen betrekkelijk nog
gunstige, toestand niet gehandhaafd blijven. Een resolutie van de
Staten-Generaal van 15 februari 1687, waarbij de in het reglement
op de politieke reformatie opgenomen mogelijkheid om katholieke
functionarissen te benoemen bij afwezigheid van geschikte pro
testanten werd verengd, duidt reeds op een verscherping van de
algemene situatie,l2 Op 29 juni 1688 hernieuwde de Raad van
Brabant de resolutie van 22 januari 1665 en bepaalde uitdrukkelijk
dat in "het toekomende ege'ene notarissen noch deurwaerders sullen
worden gemaeckt, die van de roomsche of paepsche religie sijn",13
waarbij de Raad zich niet slechts expliciet op het tweede en derde
artikel van de politieke reformatie beriep, doch bovendien nog
andere motieven aanvoerde. Het is van belang deze motieven, voor
zover zij op de notarissen betrekking hebben, hier nader te ver
melden.

Allereerst heeft de Raad overwogen dat het hoognodig is dat
de Meierij en de Overmaase gebieden met meer lieden van de ge
reformeerde religie en wel, "waer het mogelijck, met fatsoenlijcke
en verstandige", worden "g,epeupleert",

Vervolgens wordt g,esteld, dat bij, de roomsgezinden "doorgaens
sulcken sucht en drift voor die van haer partije gespeurt wort",
dat zij, indien een katholieke te krijgen is, nooit of zeer zelden een
gereformeerde notaris zullen gebruiken, terwijl daarentegen gerefor
meerden "sulcken onderscheyt om de religie wille" doorgaans niet
maken, hetgeen ongunstig is voor de gereformeerde notarissen.

Verder zouden de katholieke notarissen steeds de testamentaire
aanwijzing van katholieke executeurs en voogden aanprijzen en
ook 's lands wetten ten aanzien van disposities "in faveur van
cloosters of andere paepsche gemeenschappen" illusoir weten te
maken.
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Voorts wordt te kennen gegeven dat katholieke notarissen door
"den ingangh die sij dickwijls bij de respective heeren en regenten
door bedeckte wegen weten te maken" er soms toe komen de
gereformeerden te onderdrukken, hun eigen partij te stij,ven en
aan de gereformeerde religie afbreuk te doen.

Daarna volgt de algemene overweging, "dat de gelegentheyt van
de tegenwoordige tijt op een sond'erlinge wijse vordert dat men
alle noodige voorsieninge doe, dat de papisten geen meer macht
noch voordeel op de gereformeerde krijgen als sij althans hebben".

De resolutie wordt afgesloten met de jegens de katholieke no
tarissen insinuerende opmerking: "sonderlinge daer men weet dat
sich deselve om haer partij. te stercken dickmaels van saken bedie
nen daer ome religie een afschrick van heeft".

Het stuk belicht duidelijk een facet van de krachtige weerstand,
aan de reformatie van Staats-Brabant geboden. De "stouticheyt
der papisten, die dagelijcx (als bekent) aenwast", noopte thans tot
verscherpt optreden. Tevens komt een element naar voren van
bescherming van de protestantse notarissen tegen hun blijkbaar
meer florerende katholieke confraters.

Na deze omstandige resolutie is het benoemingsbeleid van de
Raad van Brabant inderdaad effectief gewij,zigd. Het vrijelijk aan
stellen van katholieke notarissen was na 1688 afgelopen. In 1699
werd Tieleman van Eertrijck, procureur te Zundert en Rijsbergen,
dan ook afgewezen "vermits hij paeps was", hoewel hij reeds de
- mede vereiste - admissie van de Nassause Domeinraad had
verkregen,14 Bij de benoeming tot notaris van de katholieke An
thony de Louw in 1692 in plaats van zijn vader werd uitdrukkelijk
gezegd dat zulks geschiedde ondanks de resoluties van 22 januari
1665 en 29 juni 1688 en wel wegens het droevig ongeval van zijn
vader, die op 6 augustus 1692 buiten Eindhoven "seer moordadigh"
was doodgeschoten.15

Behalve uit de admissie van De Louw, blijkt uit de benoeming
van een andere katholiek en wel te Breda in de negentiger jaren
van de zeventiende eeuw, dat ondanks de resolutie van 1688 toch
nog katholieken in Noord-Brabant door de Raad als notaris zijn
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aangesteld. Uit de voorgeschiedenis van deze benoeming - deze
vormt het eigenlijk onderwerp van dit artikel - blijkt tevens dat
speciaal in Breda, behalve het beginsel van de politieke reformatie,
nog een tweetal andere factoren een rol speelden, te weten het
streven om het in de loop der zeventiende eeuw aldaar sterk toe
genomen aantal notarissen te beperken, alsmede het feit dat ook
de Prins van Oranje, vertegenwoordigd door zijn Domeinraad, te
Breda een vinger in de pap had.16

Een aardig beeld van de groei van de groep notarissen in de
zeventiende eeuw geeft een omstreeks 1688 opgestelde memorie
over de resoluties, door de Bredase magistraat genomen op het
admitteren van notarissen.17 Voor een goed begrip zij er hier op
gewezen dat weliswaar de Raad van Brabant notarissen creëerde
en admitteerde, maar dat de candidaten tevens door de plaatselijke
besturen in hun gebied moesten worden toegelaten.l8 De gewone
gang van zaken was dat men zich om admissie tot de Raad wendde
met recommandatiebrieven van de overheid van de plaats waar
men zich wenste te vestigen. Ook deze locale machthebbers speel
den dus een rol bij de benoemingen.

V66r 1648, zegt nu de memorie, zijn er te Breda niet meer dan
drie à vier notarissen geweest, die allen een goede en florisante
praktijk hadden. Hun aantal was echter geleidelijk zodanig toege
nomen, dat zij "daerop geensints en conden subsisteren", zodat zij
genoodzaakt waren zich tot de magistraat te wenden met het ver
zoek hun aantal tot vijf of zes te laten uitsterven. Deze besloot toen
op 17 februari 1648 dat "voortaen geen notarissen meer binnen
dese stadt en sullen worden geadmitteert, dan met goede kennisse
van saecken".

Bij nadere resolutie van 16 september 1652 werd nog, op het
veelvuldig aandringen van de notarissen, verstaan dat geen nieuwe
notarissen zouden worden g,eadmitteerd totdat het aantal tot tien
zou zijn uitgestorven. Daarna zou de juistheid van dit getal nader
worden g.etoetst aan de behoeften van burgerij en stad.

Het valt bij inzage van de hier reeds meermalen aangehaalde
inventaris van de notariële archieven in Noürd-Brahant van Ten
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Cate op, dat men omstreeks 1652 te Breda een zo groot aantal
notarissen als hierboven wordt gesuggereerd niet aantreft, zelfs
indien men rekening houdt met de op blz. 468 genoemde notarissen
van wie geen archieven bewaard bleven. De protocollen van nog
verschillende andere dan daar genoemd moeten verloren zijn ge
gaan.

In 1668 hebben de Bredase notarissen zich opnieuw tot het
stedelijk bestuur gewend en, onder aanhaling van de beide voor
gaande resoluties, naar voren gebracht dat zij hadden gehoord dat
enige lieden het voornemen hadden aan de magistraat recomman
datiebrieven aan de Raad van Brabant te vragen en dit terwijl er
al elf notarissen waren en de notariaatspraktijk voortdurend afnam
en slechter werd. Hun aantal zou best kunnen worden verminderd
tot zes à zeven, "die genoegh souden zijn ten dienste van de bor
geren ende goede luyden binnen dese stadt". De magistraat stond
het verzoek toe.

Hoezeer men bij al deze resoluties heeft "gepersisteert" zou zijn
gebleken in 1684, toen het verzoek van Christiaen Ewalt om brie
ven van "favorabel voorschrijven" werd afgeslag,en,19 Dit nam
evenwel niet weg dat zich in 1688 "noch een goedt getal notarissen
binnen de stadt Breda" bevond, namelijk vijftien met name in de
memorie genoemde, waarvan de zes laatste eerst "weynich tijts
herwaerts" waren geadmitteerd op recommandatiebrieven van de
stad. Bovendien waren nog zulke brieven verleend aan de procu
reurs Kerckhoven en Van Gendt. Met deze erbij was het aantal
dus meer dan tweemaal zo groot als het volgens de resolutie van
1668 behoorde te zijn. Daarbij kwam volgens de - kennelijk uit
een notariële pen gevloeide - memorie, dat drie notarissen "suffi
sant" zouden zijn om de burgers te bedienen, welke drie daarvan
dan "nauwelijcx" zouden kunnen bestaan, "men late staen de jegen
woordige menichte".

Het is duidelijk dat het stedelijk bestuur geenszins had gehan
deld overeenkomstig haar resoluties en door een te royaal afgeven
van aanbevelingsbrieven had meegewerkt aan een teveel van no
tarissen ter plaatse. Het valt te begrijpen dat de negen reeds langer
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te Breda gevestigde notarissen naar een andere weg zochten dan
via de magistraat om "hierinne redres te vinden, om eerlijdt op
de bedieninge van het .. ampt te connen staende blijven".

En die weg was er. In het reglement op de administratie van
de gemene lands- en andere middelen, mitsgaders op de politie van
de Baronie, 15 september 1680 door de Prins vastg,esteld, was aan
het slot een artikel opgenomen waarbij werd bepaald dat in stad
en land van Breda buiten speciaal consent van de Domeinraad
voortaan geen notarissen zouden worden toegelaten.20 Toestem
ming van deze Raad wordt omstreeks 1719 gezegd te zijn "als van
alle oude tijden gerequireert en gebruykelijk".21

Anthony Swaen, ná uitvaardiging van het reglement in oktober
1680 door de Raad van Brabant geadmitteerd, was dan ook zo
verstandig geweest enige jaren daarna alsnog de vereiste goedkeu
ring te verwerven.22 Maar gebruik en uitdrukkelijk voorschrift
hadden niet verhinderd dat de vijf laatste - alle in 1687 - door
de Raad van Brabant geadmitteerde Bredase notarissen23 zich er
niet aan hadden gestoord. Hierin zagen de v66r 1680 geadmitteerde
notarissen hun kans.

In een 20 januari 1688 aan de Domeinraad overhandigd adres24

brachten deze naar voren dat verschillende personen in de laatste
jaren op recommandatiebrieven van de magistraat tot notaris te
Breda waren geadmitteerd en dat men thans opnieuw de kans liep,
twee, die reeds zulke brieven hadden verkregen, benoemd te zien.
Hierdoor zou hun aantal tot zeventien ~ achttien toenemen, waar
door niet alleen de limiterende resolutie van de magistraat, maar
in het bijzonder het uitdrukkelijke bevel van de Prins illusoir zou
worden gemaakt. Bovendien zouden zelfs zeven ~ acht notarissen
te Breda maar nauwelijks van hun ambt kunnen bestaan. Verzocht
werd bij de Raad van Brabant te "intercederen"25 tot afwijzing van
de twee vorenbedoelde candidaten, voorts om voorzieningen dat
in de toekomst g,een notarissen gecreëerd zouden worden zonder
behoorlijk consent van de Prins of zijn Raad, verder om hen, die
na dato van het reglement zonder zulk een consent zich binnen
Breda als notaris gevestigd hadden, "te removeren en buyten de
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exerCIt1e van dat ampt te stellen" en tenslotte om het aantal
voortaan tot zeven à acht te beperken. Duidelijk blijkt uit het
verzoekschrift de tegenstelling tu~sen de oude garde, die zich in
haar broodwinning bedreigd achtte en de nieuwkomers.

Naar aanleiding van het rekest schreven de heren van de Do
meinraad een vrij' scherpe brief aan het Bredase stedelijk bestuur.26

Aangezien zij de "maniere van doen" van de magistraat niet kon
den goedvinden, maar de punctuele nakoming van Zijne Hoogheids
reglementen hun plicht achtten, werd opgedragen de twee laatst
afgegeven recommandanties in te trekken en er op bedacht te zijn
in de toekomst zulke aanbevelingen niet meer te verstrekken bui
ten kennis van de Prins of diens Raad.

Inderdaad zijn de beide procureurs Kerkhoven en Van Gendt
geen notaris te Breda geworden. Maar met dit gedeeltelijke succes
waren de oude notarissen niet tevreden. In september 1688 dienden
zij een nieuw verzoek in bij de Domeinraad.27 Daarin werd de
oude geschiedenis van uitbreiding van het aantal notarissen en van
de stedelijke resoluties op dit punt, nog eens gememoreerd' en thans
hieraan toegevoegd dat het buiten effect blijven van deze resoluties
er toe had geleid, dat "sijn hoogheyts officiën ende de voorsz.
ampten van notaris in de stadt van Breda van dat fatsoen ende
die weerde niet sijn gebleven als wel behoort had, tot merckelijck
nadeel van sijn hoogheyts interest, vermits het ampt van notaris,
soolangh het getar onseker is ende ydereen daertoe geadmitteert
wert die het maer versoeckt, van gering belangh is." Door een vast
aantal van vier of zes zou het ambt van grotere waarde zijn en dus
de admissies, door de Domeinraad daartoe gegeven, van groter
importantie. Uiteraard werd opnieuw naar voren gebracht dat het
voorschrift van 1680 van consent van de Domeinraad herhaaldelijk
werd geneg,eerd, zodat thans zelfs vijf notarissen na het uitvaardi
gen daarvan een jaar of anderhalf jaar geleden gecreëerd en geadmit
teerd waren en hun ambt in de stad uitoefenden, zonder dat zij een
admissie van de Domeinraad hadden ontvangen, hetwelk een "notoir
prejudicie" was van Zijne Hoogheids ambten en van welk feit de
tien oudere rekwestrerende notarissen veel te lijden hadden.

90

Jaarboek De Oranjeboom 16 (1963)



In alle "onderdaenigheyt" stelden zij voor, "tot weeringe van
de voorgemelte abuysen", het aantal notarissen, conform de oude
resoluties, te beperken tot zes of zelfs tot vier, door het tegenwoor
dig aantal daartoe te laten uitsterven. Voorts verzochten zij op
nieuw dat de notarissen die ná 15 september 1680 zonder speciale
toestemming van de Domeinraad waren aangesteld, "expresselijck
sal werden geïnjungeert" zich in de toekomst van de uitoefening
van het notarisambt te onthouden, met een boete voor iedere akte
die zij nog zouden passeren. Dit alles natuurlijk - indien men de
heren gelove - opdat de bevelen van de Domeinraad niet "illusoir"
worden gemaakt. Tenslotte vroegen zij de magistraat van Breda
op te dragen dit besluit te publiceren en alle notarissen voor te
houden en de oude notarissen aan te zeggen alle overtredingen be
kend te maken aan de drossaard ter invordering van de boeten.

Dit nieuwe rekest had succes. Op 15 september 1688 besloot de
Domeinraad,28 in overweging genomen dat het aantal notarissen
van vóór 1680 groot genoeg was, dat alle notarissen, nadien zonder
speciaal consent van de' Raad geadmitteerd, zich op een boete van
vijftig gulden van de uitoefening van hun ambt hadden te onthou
den. De stadhouder van de baronie moest deze resolutie executeren
en de "borreties (bordjes) van de non-gequalificeerde notarissen"
doen intrekken.

Het voordeel van de oude notarissen zou echter niet van lange
duur zijn. Zoals te begrijpen valt legden de gedupeerden zich niet
neer bij de vernietiging van hun praktijk. Aldra rekwestreerden
twee hunner, Jeremias de Graeff en Johannes Brackman(s), even
eens bij de Domeinraad.29 Zij zetten uiteen dat zij, door de Raad
van Brabant op recommandatie van de magistraat benoemd, hun
functie tot 20 september 1688, toen het vijf dag,en eerder genomen
besluit van de Domeinraad bekend! was geworden, hadden uitge
oefend. Voorts brachten zij naar voren dat zij "geboortigh van
wettige ouders van de ware gereformeerde religie" waren. Het
argument van hun overcompleetheid poogden zij te ondervangen
door thans consent te vragen hun ambt uit te mogen oefenen in
plaats van een tweetal notarissen die, vóór 1680 geadmitteerd~

91

Jaarboek De Oranjeboom 16 (1963)



daarna waren overleden. Brackmans voegde hieraan nog toe dat
een van de huidige notarissen van v66r 1680, namelijk Nic1aes van
de Lemmer, "door sijne indispositie in geene twee jaeren het notaris
ampt en heeft g.eëxerceert".30 De Graeff sloot bovendien een re
cente recommandatie van de magistraat in,31 waarin deze tevens de
publicatie bevestigde van de gewraakte resolutie, alsmede het over
lijden sedert 1680 van twee notarissen. Men krijgt uit deze steun,
aan de rekwestrant geboden, de indruk dat de stedelijke overheid
niet achter de actie van de oudere notarissen stond.

Op 20 oktober zond de Raad het rekest van De Graeff naar
het stadsbestuur met daarop aangetekend de opdracht het aantal
en de religie van de "toenmalige" notarissen te berichten, alsmede
hoe groot zij oordeelde dat het aantal notarissen behoorde te zijn.32

Men ziet dat de rekestranten succes hadden met hun poging het
element van de godsdienst thans mede te laten spelen. Dat dit nu
gebeurde is begrijpelijk als men zich herinnert dat enige maanden
eerder door de Raad van Brabant de reeds besproken resolutie was
genomen, geen katholieken meer als notaris te benoemen.

Onderwijl was ook een verzoekschrift van twee andere ge
schorste notarissen, Floris van Gils en Johannes Denman, binnen
gekomen.33 Zij begonnen met te vermelden dat zij beiden van de
gereformeerde religie waren en dat zij van jongs af aan in de
"practijcque" te Breda werkzaam waren geweest. Verder dat zij
met commissie van de Raad van Brabant hun ambt aldaar hadden
uitgeoefend. Nu echter hadden de tien oude Bredase notarissen,
"daeronder sijn vijH van de roomsche relig.ie, genomen hebbende
eene jalouzie over den aanwas van der supplianten practijque", zon
der enige reden gedoleerd aan de Domeinraad tOt hun removering
en tot intrekking hunner commissies. De verzoekers kunnen echter
naar waarheid verklaren dat zij van artikel 13 van de ordonnantie
van 1680 niet hadden geweten en gemeend hadden dat de commis
sie van de Raad van Brabant voldoende was, zoals dat ook voor
alle oude notarissen het geval is geweest. Zij menen dat het bewuste
artikel meer ziet op de notarissen ten plattelande, die immers grote
schade aan de secretarissen aldaar kunnen berokkenen.
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Een interessant licht op de praktische gang van zaken bij de
notarisbenoeming werpt nog hun opmerking, dat zij "om haere
commissien te becomen, soo veele oncosten ende depenses hebben
moeten supporteren, soo in reysen, defroyementen (!), lighten van
haere commissien, als andersints ende daeraen gespendeert bijnaer
alle haere fortuyn".

Tenslotte zeggen zij geen andere bestaansmiddelen te hebben en
"tot een spot van een ider, besonderlijck van die oude notarissen",
te zullen worden. Deze laatste hadden zich trouwens dadelijk bij
de aanstelling van de rekwestranten met een "antidotael"34 rekest
bij de Domeinraad of de Raad van Brabant moeten verzetten, en
hen niet eerst jaar en dag ongestoord in hun functie moeten laten,
nadat zij zoveel kosten hadden gemaakt.

De Domeinraad besloot dit rekest te deponeren, totdat het be
richt van de magistraat zou zijn binnen gekomen op het om advies
toegezonden verzoekschrift van De Graeff.

Op 5 november antwoordde het stedelijk bestuur.35 Het aantal
notarissen te Breda bedroeg - natuurlijk buiten de pas geschors
ten - tien, namelijk de negen reeds v66r 15 september 1680 ge
admitteerde, alsmede Anthony $waen, die approbatie van de
Domeinraad had gekregen. Van deze tien was de helft katholiek.
Hun namen waren op een specificatie bijgevoegd.36 Voorts oor
deelde het, na te hebben overwogen hoe groot het aantal notarissen
te Breda behoorde te zijn, dat er tot "gerieff van ome borgers ende
ingesetenen" wel twaalf moesten zijn. En waar onder de tien op
gegeven notarissen er twee waren die het notarisambt niet meer
uitoefenden en er voorts twee notarissen, geadmitteerd v66r 1680,
- toen het aantal ook twaalf was - sedertdien waren overleden,37
was het dus "dienstigh" de vier effectief openstaande plaatsen zo
spoedig mogelijk te vervullen. Daarvoor werden voorgesteld de
vier rekwestranten, die reeds door de Raad van Brabant waren
gecreëerd en bovendien gereformeerd waren.

Dit advies op 9 november ontvangen hebbende, admitteerde de
Domeinraad nog diezelfde dag de beide eerste verzoekers38 en kort
daarna de twee laatste, wier rekest tijdelijk ter zijde was gelegd.39
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De oude notarissen, opgeschrikt door het feit dat De Graeff
en Brackman hun beroep weer opnamen, stelden ten derde male
een verzoekschrift aan de Domeinraad Op,40 om deze voor hun
ongunstige gang van zaken te keren. Het stuk werd eerst 23 no~

vember ingediend toen ook de admissies van Denman en Van Gils
reeds een feit waren. De hele oude geschiedenis, beginnende met
de "florisante practijcque" van v66r 1648, werd weer opgehaald,
de inhoud van hun vorige adressen weergegeven, alsmede het be
sluit van 15 september jJ. waarbij de vijf nieuwste notarissen waren
"geremoveerd". Nu, vervolgen zij daarna, zetten twee van de
jongste notarissen, die zich conform deze resolutie van de uitoefe
ning van hun ambt moesten onthouden, dit voort, voorgevende
door een nader besluit "gequalificeert" te zijn. Aangezien zij "in
alle eerbiedigheyt" van het gevoelen zijn dat het onbegrijpelijk is
dat de weloverwogen resolutie van 15 september, "bij soo een
illustre collegie" als de Domeinraad onlangs genomen, thans reeds
door een tegengesteld besluit zou zijn vernietigd, temeer waar
eerstgenoemde resolutie "merckelijck strekte tot beneficie van
Sijn Hoocheyts ampten in de Baronnie", verzoeken zij de Raad
de nakoming ervan te willen gelasten.

Hoe omstandig en dringend hun betoog ook was, het mocht
thans niet meer baten. De Domeinraad reageerde niet op het rekest.
De oude notarissen hadden het pleit verloren.

In feite had het advies van de Bredase magistraat tot een con
tinuering van de situatie van v66r 15 september geleid. Echter met
één uitzondering: de geschorste notaris, Adriaan 's Grauwen, her
kreeg zijn plaats niet. Op diens verzoek om admissie werd - eerst
22 juni 1689 - het "appointement" geplaatst, "dat daerin niet kon
werden getreeden voordat een der toenmalige overleeden zoude
zijn".41

Op zijn hernieuwd verzoek om "mits de krancksinnigheyt van
notaris Nicolaes van de Lemmer" in diens plaats te worden toege
laten, vroeg de Domeinraad 3 februari 1690 het advies van de
magistraat.42 Deze berichtte43 dat het verzoek van 's Grauwen
"sub- ende obreptieff"44 was, omdat immers voor Van de Lemmer
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reeds op 22 november 1688 Floris van Gils was geadmitteerd.
Bovendien was Van de Lemmer "supernumerair" g,eweest. Conform
hiermede wees de Raad de verzoeker 13 maart 1690 opnieuw af.

Nog liet 's Grauwen het er niet bij zitten en rekwestreerde voor
de derde keer, daarbij te kennen g,evende dat hij als geadmitteerd
notaris het notarisambt te Breda had uitgeoefend, doch sedert de
resolutie van september 1688 "ontset" was g,eweest. Daar echter al
de andere notarissen weer de "permissie" van de Raad hadden
verkregen, verzocht hij insgelijks daarin te mogen worden "her
stelt".45 Het stadsbestuur, opnieuw daarom gevraagd, gaf weer
een negatief advies,46 deze maal nog scherper gesteld. Naast dezelfde
gronden voerde het thans nog aan dat een afwij,zing temeer diende
te geschieden waar de rekwestrant een "papist" was. In overeen
stemming met dit bericht kreeg 's Grauwen 2 november 1690 "nihil"
op zijn rekest gesteld.45

In de eerstvolgende jaren vond geen noemenswaardige wijziging
in de situatie plaats. De onderlinge moeilijkheden van de Bredase
notarissen hadden geleid tot meerdere bemoeienis van de Domein
raad met de benoemingen. De positie van de plaatselijke overheid
kreeg enige versterking. Conform een memorie van de Domeinraad
bepaalden namelijk de Staten-Generaal 26 juli 1691, dat in alle
creatiebrieven van notarissen in heerlijkheden van de Prins in
Brabant, zou worden gesteld dat zij hun functie niet zouden mogen
uitoefenen dan na voorafgaande admissie door de reg,enten van de
heerlijkheden waar zij het notarisambt zouden vervullen.47 De
mentaliteit van de Bredase notarissen veranderde evenmin, getuige
hun gezamenlijk verzoek48 begin 1692 "dat ingevalle eenen Joost
Weydemans, c1ercq ter secretarye", zich tot de Domeinraad zou
wenden om tot notaris te worden geadmitteerd inplaats van de
overleden Johan Teulings, deze zou worden afg,ewezen.

Het was onder de hiervoor beschreven omstandigheden dat in
1693 de katholiek Jacob van Rijckevorsel zijn pogingen aanving
om in Breda tot het notarisambt te worden toegelaten.

Van Rijckevorsel behoorde tot de katholieke tak van zijn sedert
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het begin van de zestiende eeuw te Breda gevestigcl49 geslacht. Hij
was aldaar omstreeks 1667 geboren50 als zoon van Augustijn van
Rijckevorse151 en Anna van den Kieboom.52

Het notariaat was zijn familiekring niet geheel vreemd. Immers
zijn oudoom Augustijn Borremans (diens zuster Anna was gehuwd
met Jan van Rijckevorsel), aanvankelijk te Antwerpen53 en sinds
1630 te Breda54 notaris, was als voogd de opvoeder geweest van
zijn vader en zijn ooms.55 Het was dan ook niet verwonderlijk dat
zijn vaders oudste broer, Corne1is van Rijckevorsel, door notaris
Borremans was uitbesteed bij een notaris te Antwerpen "om de
practijcque ofte styl van notarisschap te leeren".56 Deze maakte
zijn studie echter niet af en werd lakenkoper. Tenslotte was nog
zijn neef Corne1is van Eyll, wiens moeder een zuster was van de
zijne, sedert 1677 notaris te Breda, terwijl een tweede neef, Cornelis
Cloostermans, zoon van een andere zuster van zijn moeder en van
de drossaard van Tilburg, in 1681 in laatstgenoemde plaats was
aangesteld.

Moge een zekere bekendheid met en gedisponeerdheid tot het
beroep van notaris als een gunstige omstandigheid bij zijn beroeps
keuze worden beschouwd, de uitgesproken katholiciteit van het
gezin waartoe Jacob behoorde was dit in de heersende omstandig
heden stellig niet. Zijn moeder, van protestantse huize, was over
gegaan tot het katholicisme. Zij was een dochter van Corne1is
Jansz. van den Kieboom, deken van het brouwersgilde57 en tien
raad,58 die als kerkmeester59 en ouderling60 een vooraanstaand lid
van de gereformeerde gemeente van Breda was geweest. Haar
huwelijk61 - haar ouders waren toen overleden62 - met de katho
lieke Augustijn van Rijckevorsel had nogal enige opschudding ver
oorzaakt. Vergeefs had de kerkeraad, op instigatie van haar zwager
Theodorus van Eyll, predikant te Ginneken, haar geloofsovergang
en echtverbintenis pogen te voorkomen.63 Haar man kwam een
paar jaar later, in 1655, opnieuw in het consistorie ter sprake in
verband met "paepsche caeremoniën" door hem "gebruyckt"; de
voorzitter, dominee Renesse, zou hierover de stadhouder aanspre
ken.64 Het echtpaar had twee zonen, broers dus van Jacob, die
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priester werden.65 Zij studeerden, evenals, een andere broer die
medicus werd,66 aan de kathoheke universiteit van Leuven,67 waar
ook hun vader enige tijd - overigens zonder enig resultaat - had
gestudeerd. 68

Evenwel in de jaren v66r 1688, toen Jacob van Rijckevonel
zich ging bekwamen in het notarisambt, was, zoals hiervoor is
gebleken, de kans voor een katholiek om te worden benoemd nog
niet zo gering als later toen hij om een admissie ging solliciteren.

Dit bekwamen geschiedde op de toen algemeen gebruikelijke
wijze door te g,aan werken op een notariskantoo'r. 69 "Van jonghs
aen" verklaart in 1693 de magistraat, heeft Van Rijckevorsel "bin
nen Breda de practijcque gefrequenteert ende bijgewoont".7o In
1683 en 1684 blijkt dit te zijn geweest bij de katholieke Bredase
notaris Willem van Bommel, die hem dan zijn klerk noemt71 en
in wiens protocol hij in deze jaren en ook nog in 1685, verschil
lende malen als getuige voorkomt.72 Begin 1684 is hij er tesamen
werkzaam met de klerk Adriaen s'Grauwen, die enige jaren later,
zoals wij reeds zagen, vergeefs poogde zijn schorsing als notaris
ongedaan te maken. Samen met genoemde notaris fungeerde hij
ook als getuige bij voor de schepenbank gepasseerde akten.73 Hoe
lang hij profiteerde van de lessen van Van Bommel - een notaris
met een vrij grote praktijk - is onbekend. Het is mogelijk dat hij
ter verruiming van zijn kennis ook nog, zoals wel meer gebeurde,
op de stadssecretarie werkzaam was.74 Zijn langdurige leerschool,
minstens tien jaren, gevoegd bij zijn, naar het getuigenis van de
magistraat, "goet comportement"70 maakten hem alleszins geschikt
om als notaris te worden aangesteld.

Na afloop van de twisten van 1688 waren er te Breda, zoals
hiervoor is gebleken, veertien notarissen, negen protestantse en vijf
katholieke. Dat was twee meer dan het volgens de magistraat nor
matieve aantal, hetgeen toelaatbaar was omdat twee notarissen hun
functie niet meer zouden vervullen, welke bewering, gezien de be
waard gebleven protocollen, niet geheel juist lijkt. In 1690 schijnt
notaris Van de Lemmer zijn werkzaamheden inderdaad te hebben
gestaakt30 en in 1692 was de eveneens katholieke Teulings over-
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leden.75 Met dertien notarissen, waarvan een op non-actief, zat men
dus in feite op het goede aantal van twaalf.

Toch meende in 1693 Van Rijckevorsel een poging te kunnen
wagen om als notaris te worden toegelaten. Op zijn verzoek ver
leende de magistraat hem "brieven van voorschrijvende recomman
datie"70 waarin, naast het hierboven reeds geciteerde, vermeld staat
dat hij "eenen ingeboorne borgers soone" was, "dogh van de room
sche religie". Voorts wordt medegedeeld dat het aantal notarissen
op dat moment twaalf bedroeg, namelijk acht gereformeerde en
vier katholieke; onder deze laatste was er een die het notarisambt
niet meer uitoefende. Deze opgave kom't onjuist voor. Zoals reeds
werd vastg,esteld en de nog aanwezige notariële archieven bevestigen
dit, waren er medio 1693 dertien notarissen te Breda gevestigd,
waaronder negen protestantse. Dit wonderlijke abuis betekende in
elk geval een gunstiger voorsteUing van zaken voor de aspirant
notaris. De magistraat beëindigt de aanbevelingsbrief met de opmer
king dat zij deze wel had kunnen weigeren, "edoch ... daervan de
dispositie" aan de Domeinraad overliet, aan welk lichaam de brief
gericht was. Weigering zou inderdaad mogelijk zijn geweest, zowel
van wege de katholiciteit van de candidaat, als op grond van de
formele voltalligheid van het aantal Bredase notarissen.

Kort daarop zal Van Rijckevorsel zijn verzoek om admissie
hebben ingediend bij de Domeinraad en vermoedelijk ook bij de
Raad van Brabant. In de archieven van beide instellingen ontbreekt
echter ieder spoor hiervan. Eveneens is dit het geval met een
tweede verzoek enige tijd later door hem gedaan. Het feit van
beide pogingen blijkt echter uit een rekest van de Bredase notarissen
van april 1695 aan de Domeinraad76 naar aanleiding van een nieuw
- dus derde - verzoek van Van Rijckevorsel, waarin deze schrij
ven te hebben vernomen, dat Jacobus van Rijckevorsel "alwederom
genegen soude wesen" te solliciteren om te worden geadmitteerd
en verder dat aan hem, "voor eenigen tijt geleden sijn versoeek, ten
dien finne gedaen, tot twee distincte reysen is ontseyt ende afge
slaegen". Het ontbreken van stukken hierover zal te wijten zijn
aan het feit dat de rekwestrant beide keren zijn verzoekschrift, met
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7. Request van de Bredase procureur Jacob van Rijckevorsel aan de Domeinraad, waarin
hij verzoekt om toelating als notaris te Breda. 1695.

Algemeen Rijksarchief, ·s-Gravenhage.
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slechts een "nihil" daarop geplaatst, terug kreeg. Dit wordt waar
schijnlijk gemaakt door het feit dat hij bij zijn derde rekest opnieuw
de besproken recommandatiebrief van de Bredase magistraat kon
overleggen. Dat in de notulen van de Domeinraad evenmin iets
vermeld staat, hangt vermoedelijk hiermee samen. Het blijkt name
lijk meer voo'r te komen dat van zonder commentaar afgewezen
verzoekschriften geen aantekening werd gemaakt.77

De oorzaken van beide eerste afwijzingen zijn, volgens het aan
gehaalde adres van de Bredase notarissen, dezelfde als die hebben
geleid tot het mislukken van zijn derde poging, waarover wij ruimer
zijn ingelicht.

In april 1695 richtte namelijk Van Rij,ckevorsel zich opnieuw
tot de Domeinraad. 78 De situatie was in zoverre voor hem ver
beterd dat 4 september 1694 de katholieke notaris Pieter Beeris
overleden was. Reeds 23 september daaropvolgend had de magis
traat van Breda Jacob van Rijckevorsel tot procureur voor de ban
ken "ende hove van justitie" geadmitteerd,79 in plaats van genoem
de notaris, die tevens procureur was geweest. Hoewel hij in zijn
rekest Beeris niet noemt, was het stellig zijn bedoeling om deze
ook als notaris op te volgen. In het reeds meer aangehaalde schrijven
van de Bredase notarissen wordt dit ook uitdrukkelijk gezegd.

Het aan de Domeinraad gerichte verzoekschrift geeft de indruk
dat hij ook zijn rekest aan de Raad van Brabant reeds had inge
diend. Hij vraagt namelijk aan de Domeinraad "hem suppliant te
permitteren het notarisampt tot Breda te mogen exerceren, in
gevalle de ... Heeren van den Rade van Brabant hem supppliant
als notaris gelieven te creëeren ende admitteren". En dat er, zoals te
doen gebruikelijk, ook onderhands contact met de raadsheren was
opgenomen - men herinnere zich de "defroyementen" waaro'ver
notaris van Gils repte - zou men kunnen opmaken uit zijn ver·
volg: "Ende want hij suppliant vastelijck vertrouwt hetgene voor,
schreven is van de ... Rade van Brabant te sullen obtineren". Hij
eindigt met zich te verontschuldigen voor de "outheyt" van zijn
recommandatiebrief, die immers nog van juni 1693 was.

Hoewel dit rekest geen enkel bijzonder argument bevatte -
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over die er waren, zoals het overlijden van Beeris, zwijgt het zelfs
- had het toch een geheel ander resultaat dan de vorige. Dit doet
het vermoeden rijzen dat ook met de heren van de Domeinra.ad
voorbesprekingen waren gehouden. Deze behandelden het verzoek
in hun vergadering van 22 april 1695 en besloten daarin, blijkens
de notulen,SO de suppliant "admissibel" te verklaren. De uitgebrei
dere aantekening op het verzoekschrift zelf gesteld zegt dat de
Raad, mede in acht genomen dat volgens de bijgevoegde recom
mandatie van de magistraat één van de vier roomse notarissen het
ambt niet meer uitoefende, de verzoeker permitteerde, nadat hij
door de Raad van Brabant tot notaris zou zijn gecreëerd en ge
admitteerd, "het notarisampt ... nevens d'andere notarissen.. te
mogen exerceeren".

Met dit besluit was de kans op een eveneens gunstige beslissing
van de Raad van Brabant zeer vergroot. Echter niet voor lang.
Enige dagen later kwam namelijk bij de Domeinraad een rekest
binnen van "de gesaementlijcke geadmitteerde notarissen binnen de
stadt Breda".76 Uit hun opmerking dat zij "alwederomme haer sijn
addresserende" is op te maken dat zij ook beide vorige keren zich
hadden gewend tot de Raad. Aangenomen mag worden dat het
uitsluitend van de gezamenlijke protestantse notarissen afkomstig
was. Gezien de inhoud is niet goed denkbaar dat de twee nog fun
gerende katholieke notarissen, Willem van Bommel, Jacob's vroege
re leermeester, en Anthony Swaen, er zich achter hebben gesteld.

Vernomen hebbende dat Van Rijckevorsel opnieuw solliciteerde,
memoreren zij dat, "aengesien hij Van Rijckevorssel is een persoon
seer bitter in den paepschen godtsdienst", reeds tweemaal door de
Domeinraad afwijzend is beschikt op zijn verzoeken. Thans verzoe
ken zij "in alle needrigheyt" opnieuw, dat het de "goedertierne
geliefte mogen wesen" van de Raad het verzoek van "den meer
genoemden paepsgesinden Jacobus van Rijckevorssel (wekkers moe
der een litmaet van de waere gereformeerde religie wesende, trouw
looselijck is afgevallen ende geappostaseert ende bovensdien oock
jegenswoordigh den broeder is hebbende die priester is tot Loon op
Sant)" wederom af te wijzen conform de vroegere "salutaire" re-
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solutie van de Raad. Namens de supplianten tekenden de notarissen
Damisse en Van Gils.

Men ziet dat na meer dan veertig jaar de rancune over het
. katholiek worden van de moeder van de aspirant-notaris nog niet

was verdwenen. Ook de aanstelling - een jaar tevoren - van zijn
broer Frans tot pastoor van Loon op Zand deed hem geen goed.

De Domeinraad, dit adres op 27 april besprekende,81 durfde niet
in het vijf dagen eerder genomen besluit te volharden. Het werd
in feite ingetrokken, maar de nogal diplomatiek aandoende beslis
sing hield voor de toekomst de deur toch nog een weinig open.
Het lid van de Domeinraad Van Vrijbergen, die tevens raadsheer
was in de Raad van Brabant, werd namelijk geautoriseerd dit rechts
college te verzoeken dat met de benoeming van Jacob van Rijcke
vorsel tot notaris "bij provisie noch eenigen tijt mach werden ge
supercedeert". Hem werd nog gezegd dit verzoek te "trachten
t'effectueeren". De admissie door de Domeinraad 22 april aan Van
Rijckevorsel verleend zou "soo lange sijn en gehouden werden buy
ten effect".

De volgende ochtend kwam het verzoek van Van Rijckevorsel
in de Raad van Brabant als eerste agendapunt in behandeling.
Evenmin als voorgaande keren is zijn rekest aan dit college bewaard
gebleven. Tegelijk kwam op tafel een "requeste antidotael"34 van
de geadmitteerde notarissen binnen Breda. Ook dit stuk is niet meer
te vinden, maar de beknopte aanduiding van de inhoud in de no
tulen van de Raad maakt voldoende duidelijk, dat dit adres van
gelijke aard was als het aan de Domeinraad gerichte, dat hierboven
werd besproken.

Ongetwijfeld heeft de raadsheer Van Vrijbergen aan de opdracht
van de Domeinraad voldaan. De beslissing was dan ook te voorzien;
hij luidde: "jaceat". Hieraan werd toegevoegd: "den suppliant aen
te seggen dat hij vrij magh vertreckken, want dat op sijn versoek
alsnu niet sal geclisponeert werden".82

De uitspraak is geheel in dezelfde geest als die van de Domein
raad. Het verzoek was op de lange baan geschoven. Van Vrijbergen
had zich uitstekend van zijn taak gekweten. Nog diezelfde dag kon
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hij de Domeinraad rapporteren dat, "in conformité" met het ver
langen van de Raad, de Raad van Brabant had goedgevonden met
het creëren van Jacob van Rijckevorsel als notaris te Breda voor
alsnog te "supercederen".83

Uit de opmerking dat hij wel kon vertrekken blijkt dat Van
Rijckevorsel in Den Haag vertoefde, hetgeen geheel in overeen
stemming is met de reeds eerder gemaakte veronderstelling dat hij
door persoonlijke beïnvloeding van de belangrijkste machthebbers
probeerde een voor hem gunstige beslissing te verkrijgen.

Het resultaat was dus opnieuw negatief. Uit de stukken is dui
delijk gebleken dat het door de opponerende notarissen naar voren
geschoven argument van de religie de aspirant-notaris weer de das
had omgedaan. Maar voor de toekomst had men hem thans toch
enige hoop meegegeven, zij het mondeling meer dan op papier. Dit
kan men opmaken uit het verzoekschrift - zijn vierde - dat Van
Rijckevorsel in oktober van hetzelfde jaar 1695 bij de Domeinraad
indiende.84 Hij schrijft namelijk daarin dat de genoemde notarissen
met "sub- en obreptive"43 middelen hadden weten te bereiken dat
de hem verleende admissie van 22 april van dat jaar in "surcheantie"
was gehouden, totdat de Domeinraad op het aantal notarissen zou
zijn "geinquireert". Hij vertrouwde dat de Raad nu wel volkomen
geïnformeerd zou zijn en geconstateerd zou hebben dat van de vier
roomse notarissen, die te Breda gevestigd waren geweest, thans drie
overleden waren, te weten Johan Teulings, Nicolaas van de Lemmer
en Pieter Beeris, zodat van hen alleen notaris Willem van Bommel
nog over was. Merkwaardig genoeg wordt de katholieke notaris
Anthony Swaen niet genoemd. Verzocht wordt de "surcheantie"
op te heffen en raadsheer Van Vrijbergen - over diens rol was hij
ook ingelicht - te autoriseren dit de Raad van Brabant mede te
delen en hem bij dit lichaam te recommanderen.

Dat het in uitzicht gestelde onderzoek naar het aantal notarissen
te Breda, in het bijzonder het aantal katholieke, een afmakertje is
geweest, blijkt uit het feit dat de Raad kennelijk niets van dien
aard had gedaan en voorts uit de beslissing die, ondanks hetgeen
over het aantal katholieke notarissen in het rekest werd mede-
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gedeeld, daarop werd gesteld, namelijk: "den Raed verleent nihil".85
Na deze nieuwe tegenslag vernemen wij gedurende anderhalf

jaar niets meer van Jacob van Rijckevorsel. Dat hij het er echter
niet bij liet zitten en ongetwijfeld achter de schermen druk in de
weer is gebleven mogen wij uit hetgeen in 1697 volgde gevoeglijk
afleiden. Door de ervaring wijs geworden zal hij nog langduriger en
intensiever de leden van de Domeinraad en van de Raad van Bra
bant bewerkt hebben, met name de heer Van Vrijbergen die immers
lid van beide colleges was,86 en eerst opnieuw gerekwestreerd heb
ben toen hij meende zeker van zijn zaak te kunnen zijn. Op deze
onderhandse voorbereiding wijst reeds het feit dat toen hij eindelijk
in april 1697 zijn vijfde rekest bij de Domeinraad indiende, hij geen
moeite deed zijn verzoek met meer redenen te omkleden.87 Het
verzoekschrift is namelijk geheel gelijkluidend aan het vorige van
oktober 1695 dat hem kennelijk was teruggegeven en dat ook
slechts in afschrift in het archief van de Domeinraad bewaard bleef
in tegenstelling tot dit laatste.

Hoewel dus geen enkel nieuw argument naar voren werd ge
bracht was de reactie van de Domeinraad thans gunstig. De raad
Van Vrijbergen werd in de vergadering van 22 april - precies twee
jaar tevoren had de Raad Van Rijckevorsel aanvankelijk geadmit
teerd - verzocht om in de Raad van Brabant de persoon van re
kwestrant te recommanderen om tOt notaris te worden "gecre
ëert".88 Na rapport van deze te hebben ontvan.gen zou op het ver
zoek "finalijck" worden beslist. Men steunde dus de vrager, maar
wilde zich niet de vingers branden zolang nog niet vast stond of
de Raad van Brabant tot benoeming zou overgaan.

Blijkbaar was de stemming in dat college nog niet geheel zeker.
Dit zal de reden zijn geweest dat Van Vrijbergen, de spil waarom
alles draaide, besloot de kwestie nog niet in de volle vergadering
van de Raad van Brabant ter sprake te brengen, - hoewel hij op
29 april en volgende dagen op de zittingen van dit college weer
present was89 - maar deze eerst met de president te bespreken.
Wellicht heeft hij- hierover met Van Rijckevorsel overleg gepleegd,
want het is bekend, dat deze zich weer in Den Haag ophield.90
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Op 1 mei rapporteerde Van Vrijbergen91 dat president Dierkens
meende dat het besluit van de Domeinraad van 22 april j.1., waarbij
besloten was Van Rijckevorsel te recommanderen, niet geacht kon
worden een "formele resolutie" te zijn, omdat enige leden absent
waren geweest. Inderdaad waren de aanwezigen op die dag slechts
Van Vrijbergen zelf en Van Schuylenburgh geweest.

Op 1 mei waren bovendien de heren Van Hogendorp en Wiertz
present en zij desavoueerden hun collegae niet. Van Vrijbergen werd
verzocht aan de president van de Raad van Brabant bekend te ma
ken dat niet alleen de bewuste resolutie, maar ook alle andere reso
lutiën in de Domeinraad genomen bij absentie van enige leden,
gehouden en geëxecuteerd werden alsof zij in de volle Raad geno
men waren.

De Domeinraad had zich hierdoor stevig vastgelegd op de re
commandatie aan Van Rijckevorsel gegeven. Dit kwam tot uiting
toen enige dagen later het onvermijdelijke rekest van de Bredase
notarissen binnenkwam.92 Deze, acht in getal en "conffessie doende
van de waere gereformeerde Christelijcke religie", gaven te kennen
verstaan te hebben dat Jacobus van Rijckevorsel "nu al wederomme
besigh is" te solliciteren om door de Raad van Brabant als notaris
"gecreëert" en door de Domeinraad binnen Breda geadmitteerd te
worden. Uiteraard wordt hiertegen allereerst weer naar voren
gebracht dat, "aengesien hij van Rijckevorsel is een persoon seer
bitter in den paepschen godtsdienst", hem voorheen zijn verzoek
is geweigerd. Maar daarna komt een heel andere, meer materiële
dan ideële, aap uit de mouw. Zij vervolgen namelijk: "Ende ge
merckt in dese stadt van Breda wel twee derde deden van de fami
lies sijn van de roomschen godtsdienst ende daerenboven noch twee
paepsche notarissen, die oock met haer beyden als notaris meer te
doen hebben als allen de supplianten", zo vragen zij nederig - en
dan is het weer alles godsdienstijver wat de klok slaat - het "im
portuyn" verzoek van de "paepsgesinden Jacobus van Rijckevorssel
(wekkers moeder een litmaet van de waere gereformeerde Christe
lijcke religie sijnde geweest, trouwlooselijck is afgevallen ende daer
inne sooverre is vervallen, dat sij jegenswoordigh twee sonen en
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broeders van den voornoemde Van Rijckevorssel is hebbende tot
het pausdom)" voor altijd af te wijzen.

Men eindigt dus weer met het oude liedje, behalve dat er nu
een tweede broer als priester is bijgekomen93 en duidelijk gezegd
wordt hoezeer het feit van twee priesterzonen te hebben de schande
van de moeder heeft vergroot.

Het resultaat van dit fors gestelde adres was niet navenant. De
Domeinraad tekende er op 9 mei simpel op aan dat gepersisteerd
werd bij de voor Van Rijckevorsel gunstige resolutie van 22 april
laatstleden.

Op dezelfde dag behandelde eindelijk de Raad van Brabant het
verzoek van Van Rijckevorsel. 94 De notulen vermelden althans
"gedelibereert over het creëren van een notaris" en een andere
aanvraag dan die van onze aspirant-notaris was op dat moment niet
aanhangig. Dat het er in de vergadering warm is toegegaan mag
men afleiden uit het feit dat in de ochtendzitting slechts dit ene
punt ter sprake is gekomen en dat de notulen daarachter vermel
den: "ende post meridiem geferieert".

Dat de uitslag van deze - blijkbaar informele - bespreking
een gunstige is geweest, "tonen de notulen van de dag daarop.95
Deze vermelden onder de 's ochtends behandelde zaken het rekest
(dat weer onvindbaar is) van de procureur Jacobus van Rijckevor
sel om in de plaats van Pieter Beeris als notaris te worden benoemd
met "de recommandatie niet alleen van de magistraet van Breda,
maer oock van Heeren raden van Sijn Conincklijcke Majesteyt van
Groot Brittannien" (de Domeinraad).

Na lezing en rondvraag werd goedgevonden "uyt sonderlinge
consideratien den raede daertoe moverende den suppliant" tot no
taris te creëren. Raadsheer Troyen werd gecommitteerd hem
"nopende desselfs bequaemheyt" te examineren.96

Van Rijckevorsel, in Den Haag aanwezig, van dit gunstige be
sluit verwittigd stelde ogenblikkelijk een verzoekschrift op aan de
Domeinraad, daarin de beslissing van de Raad van Brabant meldend
en admissie vragend om het notarisambt te Breda uit te oefenen.97

De Raad wachtte de "examinatie" - blijkbaar een blote formaliteit
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- niet af en stond het verzoek, gehoo·rd het raadslid Van Vrijber
gen, toe.98

Op 13 mei deed raadsheer Troyen rapport over het gehouden
examen,99 waarna de Raad van Brabant Jacob van Rijckevorsel zijn
"commissie in forma" verleende. Nog diezelfde dag deed deze in
handen van de president "den behoorlijcke eedt", zoals op de offi
ciële bull 00 staat aangetekend, welke hij op 18 mei cl.a.v. in de
vergadering van de Bredase magistraat heeft getoond. lOl

De vasthoudendheid van Jacob van Rijckevorsel had tenslotte
toch resultaat gehad. Zijn eerste akte als notaris dateert van 21 mei
1697.102 Gedurende bijna dertig jaren zou hij nog het notarisambt
te Breda vervullen.103 Zijn omvangrijk protocol104 getuigt van een
drukke praktijk.105
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