
Het wapen van Breda

door

Mr. J. P. W. A. SMlT

Het wapen van Breda. dat in hoofdzaak uit drie schuiinkruis
jes in een schild bestaat, heeft. hoe eenvoudig voor het oog. zijns
gelijke niet. (afb. 1) Ook gaat er een bijzonder gezag van uit, want
het wordt beschouwd als het voornaamste teken der stad, welk
gezag niet zozeer op het besluit van de Hoge Raad! van Adel van
16 Juli 1817, waarbij de stad in dit haar eigendom bevestigd werd.
nIs op een morele waardering berust. Inderdaad is de stadsge
meenschap niet alleen in hare rechten en aanspraken door dit
wapen vertegenwoordigd, maar geldt het ook als het teken van
hare zedelijke kracht en idealen. Een teken is de stoffelijke kwasic
bezielde aanduiding van een rechtsbegrip en het wapen is daal'jVan
een middeleeuwse vorm, die zo gelukkig gekozen is, dat het na
zeven en een halve eeuw nog levend is en zelfs in morele kracht
gewonnen heeft.

Het schild.

De heraldische beschrijving. luidende, dat het wapen van
Breda is van keel met drie schuinkruisjes van zilver, gesteld twee.
en een, brengt de eerste vraag, want wat bedoelt men met keen
Ik kan het vraagstuk nog scherper stellen door te zeggen, dat de
stad voert van keel met drie schuinkruisjes van zilver, gesteld als

boven, welk gebruik en recht zij aan hare oudste heren, de Heren
van Breda uit het geslacht Van Schoten, ontleend heeft. Deze
heren droegen dus openbaar een rok, gemaakt van een soort rood
bruin pelswerk, in het middeleeuws Latijn gula genaamd, en waar
op de genoemde kruisjes van zilver of witte stof. Ook het schild,
dat zij alsdan droegen, was op die wijze uitgemonsterd. Zou ik een
nog engere beschrijving dan deze heraldische moeten geven, dan
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zou zij ongeveer moeten luiden, dat dit kleed voor hun voorgangers
en mogelijk nog voor hen tot het naaste bezit behoorde, niet alleen
omdat zij het onmiddellijk op het lijf droegen, waaraan het Neder~

landse "voering" en het Franse "fourure" nog herinneren, maar
omdat zij daaraan een zekere sacrale waarde hechtten.

Is de herinnering aan dit alles nog aan de term keel verbonden,
zo is die van schuinkruisje niets-zeggend en zelfs onjuist, in zo~

verre men dit met het kruis van Christus in verband zou willen
brengen, en roept ook die van schild een verkeerde geda<:hten~

associatie op.

Om met het schild te beginnen, geeft de term "wapen" daartoe
aanleiding, omdat men daarbij in de eerste plaats aan een strijd
middel denkt. De Fransen spreken naast les "armes" van ,Je blason",
welk laatste woord tenminste niet aan het werkelijke gevecht, maar
aan het tournooi doet denken. De definitie van het handboek der
heraldiek van Rietstap geeft tot deze misvatting aanleiding, want
zij luidt, dat het wapen een gekleurd erfelijk kenteken van een
familie en van zinnebeeldige betekenis is en voorgesteld met als
grondslag het afweerwapen van een Middeleeuws krijgsman,
namelijk het schild. Men merke op, dat de stad Breda geen familie
en haar wapen niet geërfd is, waarom aan de definitie toegevoegd
werd "of blijvend" en "of ener gemeenschap", weinig bedenkend,
dat zodoende ongelijksoortige grootheden als een familie~ en een
stadswapen op gelijke lijn gesteld werden. Men bedenke, dat, in~

dien een familie en een stad principieel van elkander verschillen"
dit ook voor beider wapen gelden moet.

Is beider schild bovendien wel dat van een krijgsman, zoals
Rietstap zegt of althans suggereert? Het is een oorspronkelijk aan
het krijgsbedrijf ontleend stuk, waarvan de waarde niet in de
uiterlijke vorm, maar in de innerlijke betekenis gelegen is. Deze
ontlening aan het werkelijke schild heeft nog lang nagewerkt en;
zelfs volgt het wapenschild tot de 14de eeuw alle veranderingen
van het krijgsschild om zich dan bij het tournooischild aan te
sluiten, maar dit doet aan de hoofdzaak niet af.

Trouwens valt het wapen van Breda buiten de heraldiek.
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want deze is de wetenschap der Middeleeuwse adellijke omgangs~

vormen en in het bijzonder van het familiewapen. Van analogie
mag slechts in zoverre gebruik gemaakt worden, als het wapen
van Breda tijdelijk dat der oudste Heren van Breda geweest is.

Het gaat hier om een ambtelijk teken, dat is de stoffelijke aan
duiding van een recht van gezag en bestuur, dat door toevallige
omstandigheden in de vorm van een schild en wat daarbij behoort
gegroeid is. Evenwel is deze keuze niet geheel toevallig. Dat teken
had bijvoorbeeld het zwaard kunnen zijn, dat als ultima ratio het
gezag kracht bijzet. Neen, het is zuiver defensief, zoals alle
rechtsmiddelen zijn. Het is ook zuiver Middeleeuws, omdat
men toen het geweld schuwde en zelfs het gevecht als een rechts~

strijd verontschuldigde en reglementeerde.
Het wapenschild is reeds uit de tijd der Franken, waarvan wij

immers lezen, dat de koningin in het gezag g.esteld werden door~

èat men hen op het schild hief en dus feitelijk daarvan bezit dep.d
nemen. Dit is een gewichtig feit, waaruit men leert, hoe het met het
recht en het denken in de middeleeuwen gesteld was. Men kon
nog ternauwernood abstract denken en zich een recht voorstellen,

zonder dat het in een stoffelijke zaak als het ware belichaamd
werd. Het gaat zelfs zover, dat men acht, dat met het teken het
recht verloren gaat. Tekens zijn in de middeleeuwen volstrekt
onmisbaar en het schild is zodoende het eerste en krachtigste teken
van het autoritaire gezag geworden. Later, na de tijd der Franken.
gaf men zich er rekenschap van, dat alle gezag van God afkomstig
is en geeft de paus Karel de Grote een gouden schild en stelt zo
doende diens gezag op geestelijke grondslag.

Ik kan mij voorstellen, dat men deze stelling met enig wan
trouwen bejegent, omdat zij van de gebruikelijke voorstelling af~

wijkt. Zou het wapenschild dan niet werkelijk in de strijd gevoerd
zijn, indien men het toch als zodanig afgebeeld ziet?

Ik ontken dit laatste niet, maar zelfs dan is het schild nog
meer een teken van krijgsbanrecht dan als een zaak van krijgsge~

bruik bedoeld. Bovendien ziet men het ook op andere wijze afge~

beeld, gelijk op een 14de~eeuwse Brabantse munt. (afb. 2)
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De hertog is daar in ceremoniële. dus niet in militaire kleding
op zijn troon. dus niet op zijn paard. voorgesteld en houdt zijn
schild, als een der voornaamste tekens van zijn gezag. in de hand.
Deze munt wordt zelfs schild genaamd. hetgeen bewijst. dat dit
het voornaamste deel der voorstelling is.

De tekens.

Met een variant. waarbij de vorst als rechter op zijn troon zit,
is het Bredase wapen nog meer verwant, want het is naar mijn
mening een typisch rechtsschild. zó uit het ritueel der rechtspraak
der heren van Breda afkomstig.

Dit bijzonder accent wordt door de drie kruisjes gelegd. Wat
is er over dit drievoudig stuk al gezegd! St. Andries zou aan een
dergelijk kruis gemarteld zijn. hetgeen zeer onwaarschijnlijk is, al
was men in de 13de eeuw niet alleen van die gedachte. maar ver
warde men destijds reeds het St. Adrieskruis met ons schuin
kruisje. Anderen meenden dat het laatste een soort schildbeslag
voorstelde, koppen van bouten om de draagriem van het schild
vast te maken, of koppen om de stoot der lans of de slag van het
zwaard op te vangen.

Vaak geeft de technische benaming een aanknopingspunt om
de betekenis van een stuk te verklaren. maar het oud-Franse "flan
chis" biedt weinig houvast, omdat het geen middeleeuws-Latijns
aequivalent heeft en trouwens in de Franse woordenboeken
etymologisch niet verklaard wordt. Meer succes heeft men echter,
als men het als een kleine. maar naaste verwant van het heraldische
schuinkruis beschouwt.

De Franse benaming "sautoir" en de Engelse ..saItire" van het
schuinkruis vindt men in de handboeken verklaard, als zou het een
werktuig zijn, waarmee de krijgsman zijn paard besteeg. Men leidt
het woord dus af van "sauter" en houdt het stuk voor een antieke uit
stof of koord vervaardigde stijgbeugel. die overigens onbekend is.
Ik citeer dit uit Rietstap zonder te weten, of hij er aan gelooft. Men

komt hier op een terrein. dat de middeleeuwse heraldici wel zeer
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bijzonder voor zich gereserveerd hebben: dat van de ideale ridder:
en, omdat daar in werkelijkheid wel iets aan ontbrak, waren
er vele stukkken zijner krijgsmansuitrusting, die hem aan zijn eer
en plicht herinnerden. Daar had men de zwaardriem, die hem voor
ogen hield beleidvol en de gordel standvastig te zijn en bovendien
vond men deze stukken van uitrusting als zovele aanmaningen in
het wapen als in een microcosmos terug. De zwaardriem was de
band, die het schild diagonaal kruiste en de gordel de faas, die
horizontaal het schild door midden deelde. Dat de stijgbeugel geen
deugd, maar slechts een behendigheid verzinnebeeldde, kwam, om~
dat zij maar een lage plaats in de hierachie innam, of misschien
verbeeldde zij wel de bereidheid om te paard te springen om het
recht van weduwen en wezen te verdedigen. Wij maken hier kennis
met een populaire visie op het wapen, die echter de onze niet is.

In werkelijkheid komt sautoir niet van saItare, dat trouwens

eerder dansen dan springen beduidt, maar van het middeleeuws~

Latijnse saltarium, dat samenhangt met saltarius, de man, die in de
volkswetten en de laat~Karolingische tijd de oogst bewaart en die
men thans de veldwachter zou noemen. Het schuinkruis komt op
het eind der l1de eeuw reeds in het schild van de graaf van Leuven
voor, naar mijn mening, omdat hij het recht van saltus, een bij~

zonder laat~Romeins fiscaal grootgrondbezit heeft. Later is het
schuinkruis het Brabantse kasteleinsteken. wellicht omdat de
kastelein de meest krachtdadige bewaker en het kasteel de veilig~

ste bewaarplaats van de oogst in tijden van nood is.
Het woord saltarium is niet in de Nederlandse heraldieke taal

overgegaan en wel enerzijds wegens het misverstand met het St.
Andrieskruis en anderzijds, omdat wij er reeds een eigen Ger~

maanse naam voor hadden, namelijk maal. Misschien is het maal~

teken, vóór het in het schild werd opgenomen, een teken geweest,
dat bij het mallurn, de Frankische volksvergadering, waar ook de
wetten vastgesteld en het recht gesproken werd, te, pas kwam. lik
wil dit in het midden laten, maar zeker is het een der tekens, die de
rechtsban der vroeg~Middeleeuwserechtspleging, laten wij zeggen,
die der llde, 12de en 13de eeuw stoffelijk zjchtbaar maakten. De
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ban is de garantie van de vorst. dat hij het besluit, in casu het ge..
slagen vonnis zal uitvoeren.

Naar mijn mening onthult de Engelse term "saltorel" de functie
van het schuinkruisje als maal~ of banteken. Verwant met het
(grote) schuinkruis is het, àf de verkleining daarvan of heeft men
het in een Normandische schildversiering of ~versterking uit de
tijd van Willem de Veroveraar menen te herkennen.

Een geheel bevredigende reden, waarom het schuinkruisje
altijd. ook buiten schild, in drievoud wordt voorg.esteld, als het
ware op de hoeken van een op zijn top geplaatste gelijkbenige drie~

hoek. weet ik niet. Men zegt wel, dat dit door de driehoekige vorm
van het 13de en 14de eeuwse schild veroorzaakt is, hetgeen ik voor
andere soort tekens beaam, omdat daarvan de opvolgende wijzi~

gingen der rangschikking kunnen aangetoond worden. Ik wijs bij~

voorbeeld op een soort tekens, die aan insignia als schepter en
dergelijke ontleend zijn, omdat het blijkt. dat deze tekens door het

bespannen van schilden met een stof. die met die tekens bezaaid
was, in die schilden geraakt en daarmi\ wegens de vorm daarvan
tot het bekende drievoud gereduceerd zijn.

Met bantekens als schuinkruisjes, molenijzer, hamer, horen en
dergelijke loopt men echter vast, omdat men ze zelden of nooit
buiten schild aantreft en het schild in ieder geval daarmede niet
bezaaid werd. Indien ik nog verder mag gaan. dan heeft het de schijn
of zij integendeel de omgekeerde weg gegaan zijn, evengoed als men
reeds in de 3de en 4de eeuw na Christus in het oosten leeuwen
aantreft, die op één achterpoot staan, hoewel de schildvorm daar~

toe niet dwingt, m.a.w. hoewel zij buiten schild zijn voorgesteld.
Voor het drieschuinkruisenteken zou dit beduiden, dat het enkele
kruisje om een andere reden dan de schildvorm verdrievoudigd is,
wellicht dezelfde die voor de oculus, waarover nader. geldt.

Is er bij de plaatsing van een van die bantekens op een bepaald
schild van vrije keuze sprake geweest? Naar mijn mening niet, om~
dat de middeleeuwer over het algemeen weinig oorspronkelijk is of
zelfstandig denkt, integendeel in sacralibus angstvallig aan het
overgeleverde vast houdt. Het nieuwe bestaat slechts in de toepas~
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sing der overgeleverde tekens op het zegel of het schild. Met welk
doel zal aanstonds duidelijk worden.

Overigens bestaat er een traditie omtrent de oorsprong van
het schuinkruisje. Het schild met dit teken in drievoud m.a.w. dit
wapen zou dat van de heerlijkheid Strijen geweest zijn en zodoen~

de zou de afkomst der heerlijkheid Breda blijken. Ik weet niet, wat
ik hiervan denken moet. Dit soort wapens komt niet vóór de 13de
j::euw voor en het oudste mij bekende voorbeeld is zelfs dat van
Godfried van Schoten, Heer van Breda, van het jaar 1203. (afb. 3)

Het gaat hier echter niet om het schild, maar om de schuin~

kruisjes en nu is het opmerkelijk, dat de graaf van Holland, die
ongetwijfeld het grootste deel der heerlijkheid Strijen verkregen
heeft, in diezelfde tijd het teken in drievoud, maar nu de kruisjes
horizontaal naast elkander gesteld, op zijn helm gevoerd heeft.
(afb. 4) Hoewel het feit, dat zij niet in het schild, dat destijds in
zijn zegel werd afgebeeld, voorkomen, als gezegd, niet ter zake
doet en de Heer van Breda, naar mijn mening, het drievoudige
teken niet van de graaf van Holland heeft, maar het een gemeen~

schappelijke ontlening is, wil ik op deze zaak nader ingaan. Voor
eerst staat het niet vast, dat de graaf van Holland destijds uit~

sluitend het leeuwenschild voerde, meen ik integendeel, dat enige
Hollandse heren het driekruisenwapen aanvankelijk in dienstbe~

trekking en daarna zelfstandig gehouden hebben. Vervolgens
plegen enige tekens van oude herkomst zowel op de helm als op
het schild (en in de bannier ) gevoerd te worden. Men zie de zegels
slechts der graven Otto I en Gerard 11 van Gelder, van 1207 en
1227, met de zogenaamde mispelbloemen, afgebeeld in het Corpus
Sigillorum Neerlandicorum.

De kleuren.

Dit wat de vorm van het Bredase wapen aangaat, maar hoe
staat het met de kleuren, zijnde keel en zilver? Men doet beter in
plaats van kleur de term email te gebruiken, omdat zodoende een
bekend misverstand op zijde gesteld wordt. Met keel wordt niet
zozeer een bijzondere kleur rood, namelijk vermillioen, bedoeld als
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wel een stof, het roodbruin pelswerk, en zilver is geen kleur, maar
een metaal. De zaak ligt echter dieper en het woord email. dat men
wel met maal in verband brengt, moet in dezen althans waar~

schuwen. De term verraadt immers, dat er ten aanzien der tekens
een tijd geweest is, dat de kleur onbelangrijk en zelfs onverschillig
was. Wel kon zij voor het oog tot de pracht en de geduchtheid der
tekens bijdragen, maar waar het op aan kwam, was de stof daar~

van. Neem bijvoorbeeld het purper, dat een kostbare en zelfs
keizerlijke stof is, die uiteraard er purper uitziet, waarbij men even~

wel bedenke, dat zij zowel in rode als in blauwe nuancering en
zelfs nog in heel wat meer van de normale afwijkende kleuren ge~

leverd en gedragen werd. Hetzelfde was met het keel het geval,
dat niet alleen een bijzonder pelswerk voorstelde, maar ook in de
oudere wapens het purper en het bloed verving, het laatste, wan~

neer het om sacralia en in het onderhaVlige geval om de bloedban
ging.

Bij het oorspronkelijke maalteken zou de keuze niet moeilijk
zijn, maar de Bredase schuinkruisjes zijn niet van keel, maar van
zilver en hun email is met dat van het schild omgewisseld. Met het
schuinkruis van de Brabantse kastelein, waarvan ik reeds sprak, is
hetzelfde geschied en een nog meer bekend geval is, dat de gouden
adelaar van de Duitse keizer in de hofdiertst een van sabel gewor~

den is. Iets dergelijks is er vermoedelijk met het driekruisenschild
van de heer van Schoten gebeurd.

Hier doet zich de vraag voor welke de emails van het wapen van
deze Heer van Schoten, heer van Breda, geweest, of beter öf die
van het tegenwoordige wapen van Breda de oorspronkelijke zijn.
De zaak is, dat afbeeldingen van het wapen der heren, hetzij ge~

kleurd of ongekleurd, geen belang meer hadden, nadat de familie
op het eind der 13de eeuw was uitgestorven en dus niet meer ge~

reproduceerd werden of thans gevonden worden. Wat het stads
wapen aangaat, is een gekleurde afbeelding vóór de 16de eeuw
niet bekend, omdat zegels, het enig bekende materiaal. uiteraard in
dit opzicht neutraal zijn. Sedert het begin der 17de eeuw is men
volgens de handboeken aan dit bezwaar tegemoet gekomen, door
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de emails door de wijze van arcering van schild en stukken aan tie
duiden, namelijk keel door verticale lijnen en zilver door het ont~

breken der arcering. Echter heeft het geluk mij ditmaal gediend,
omdat ik op het stadszegel van 1446, waarover nader, een oudere
soort arcering meen op te merken, volgens welke de tegenwoordige
emails van het Bredase wapen dezelfde als die van de eerste helft
der 15e eeuw zijn.

Indien men zich nu op een voorzichtig standpunt stelt en niet
gelooft, hetgeen niet authentiek vaststaat, is er een lacune van
anderhalve eeuwen blijft het vraagstuk onopgelost. Het ligt echter
voor de hand om tussen het driekruisenwapen van Breda en dat van
Bergen op Zoom, -- het bijkomstig bergje van sinopel van het
laatste ter zijde gelaten --, een verband te zoeken, dat bestaat
wegens het gemeenschappelijke Huis van Schoten, dat in 1287 zijn
oorspronkelijke bezit in dat der landen van Breda en Bergen
deelde. Men mag dus aannemen, dat de hofkleuren van het Huis
Schoten rood en wit geweest zijn en dat deze kleuren de emails
van het wapenschild der heren geleverd hebben. Waar komen deze
kleuren echter vandaan? Waarschijnlijk van het Brabantse hof,
omdat de Van Schoten's 's hertogs mannen waren.

Ik ben dus tot het bewijs gehouden, dat de kleuren der Bra~

bantse vorsten uit het Leuvense Huis vóór 1287 wit en rood of
rood en wit waren, gelijk men het nemen wil, omdat het wapen van
Bergen op Zoom, vóór zijn emails door de Hoge Raad om onbeken~

de reden omgewisseld werden, van zilver was met drie schuin~

kruisjes van keel. Ik bewijs dit uit de kleuren der 12de eeuwse
Duitse keizers, welke dezelfde geweest en waaruit die der Brabant~

se hertogen weder regelmatig afgeleid zijn.
De geschiedenis der kleuren der Duitse keizers of kort

gezegd de Duitse kleuren is voor dat land, waartoe destijds
ook Nederland behoorde, belangrijk en daar dan ook herhaaldelijk
en omstandig beschreven. Vóórdat Rudolf van Habsburg ze
wijzigde, hetgeen voor het rijkswapen op goud met de adelaar van
sabel neerkwam, waren zij rood en wit. Ik leid dit uit de kleuren
der Duitse vaan af, hetgeen met te meer overtuiging geschiedt',
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omdat ik het oudste blijk dier vaan, de oudste afbeelding ervan in
het zegel van 1107 van hertog Godfried I van Lotharingen, de
voorvader der Brabantse hertogen, gevonden heb. Men ziet het
stuk in het werk van Butkens, Trophées de Brabant, als dat van
Godfried 111. Deze vaan was van de soort der flammula, met drie
slippen en rood met een wit, los daarin geplaatst, gelijkarmig, zo~

genaamd gevoet kruis. Aangezien de hertog van Neder~Lotharin~

gen als des keizers man deze vaan tot in het laatste kwart der 12de
eeuw gevoerd heeft en bovendien zijn dienstschild gelijk geemail~

leerd, namelijk van keel met een faas van zilver, was, wordt hier~

mede het bewijs van diens kleuren voldoende geleverd.
Omdat ook de heren van Schoten niet alleen dezelfde emails,

maar bovendien in dezelfde volgorde, namelijk het schild van keel
en de stukken, waarmede het beladen is, van zilver voerden, kan
men hiermede volstaan.

De betekenis.

Welke was nu de 13de eeuwse, maar daarom nog niet de
moderne betekenis van dit wapen der heren, maar daarom nog niet
van de stad Breda? Door aan te nemen, dat het naar analogie van
een van hofdienst samengesteld is, ja zelf zulk een schijnt te zijn,
wordt deze vraag maar ten dele beantwoord, want hofdienst is een
algemeen en zwevend begrip, iets waarmede wij mensen der 20ste
eeuw moeilijk vrede kunnen hebben, omdat wij puntige definities
eisen. De middeleeuwers staan in dit opzicht wel ver van ons af.
Het beredeneerd onderscheiden is hun sterkste zijde niet, maar
van de andere kant behelpen zij zich met niet te miskennen tekens,
die ieder voldoende zijn rechten en vooral zijn pliC4hten doen be~

grijpen.
Bovendien betreft het schild niet alleen het bedrijven van

ceremonieel, zoals men uit de uiterlijk kostbare bewerking wellicht
zou opmaken, of de engere hofdienst, maar het gehele samenstel
van rechten en plichten van heer en dienstmannen van de toen~

malige Land~van~Bredase: samenleving en wat weer van deze af~

hangt, want het is aan twijfel onderhevig, of het leenrecht r;eeds
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tot de diepere lagen der bevolking doorgedrongen en het schepen
recht reeds van enige betekenis was. Dit dienstrecht betreft het
autoritair gezag: in de eerste plaats het bestuur, dan de rechtsp,raak
en eerst op de laatste plaats de krijgsvoering of liever de gemeen~

schappelijke verdediging. Ook heeft dit schild in het kader van ons
onderwerp, zijnde de betrekking tussen heer en stad, een engere
betekenis, hetgeen blijkt zowel uit het feit, dat het in het zegel der
stad is afgebeeld, als door de wijze waarop. Van het oudste stads~

zegel berust de oudst bekende afdruk, een van 1259, in het Alg.
Rijksarchief te Brussel. Beter bewaard is een exemplaar uit 1269,
waarvan de reproductie onder no. 1 hieraan is toegevoegd. Dit
zegel maakt op het eerste gezicht een vreemde indruk, maar alles
wordt duidelijk, indien wij het als een uitsnede uit de volledige af
beelding van een burcht beschouwen. Nemen wij het zegel van
Alkmaar van 1299, dan blijkt het, dat een deel van het poortge
bouw, waarboven nog even de trans van de donjon uitrijst, is voor
gesteld. (afb. 5)

Welke is deze burcht? Neem bijvoorbeeld het stadszegel van
Antwerpen van 1270, afgebeeld in de bekende geschiedenis der
stad van dr. Prims. Het is duidelijk, zal men zeggen, dat dit een
middeleeuwse stad voorstelt en zelfs mag men het er voor houden,
dat het Antwerpen zelf is. Ziet men niet op deze torens de bannier
met het stadsteken, de hand, en mag men ook het wapen boven de
Bredase kasteelpoort niet voor dat der stad houden?

Wel beschouwd heeft men hier te doen met de bekende twist
vraag, in hoeverre middeleeuwse beelden en voorstellingen letter
lijk moeten worden opgevat. Zijn het gebrekkige photo's dan wel
symbolen? Ik wil hier er niet meer van zeggen, dan dat men moet
onderscheiden. De makers van dergelijke zaken zijn geneigd om,
naarmate het symbool aan levende en wervende kracht verliest,
van schema tot realiteit te komen. Ik wil daarmee zeggen, dat de
burcht van het Bredase zegel niets anders dan nog een symbool of
reeds een teken is en de stad van het Antwerpse van repliek tot
repliek steeds meer de werkelijkheid, maar een andere dan de oor
spronkelijke, nadert. Indten men de afbeelding van het Bredase
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zegel critisch beschouwt, springt de onwerkelijkheid trouwens in
het oog. De burchten bestaan in de 13de eeuw hier te lande nog'
slechts uit een versterkte woontoren.

Beter dan het Antwerpse leent zich het Leuvense stadszegel
van 1261, (afb. 6) tot een vergelijking, al stelt het een kerk voor,
want het gaat om het schild, dat boven de kerkpoort is opgehan~

gen. Men dringt weder verder in de materie door en raakt een
kernpunt van het vraagstuk aan. Het wordt duidelijk, dat men hier
een allermerkwaardigste parallel tussen Leuven en Breda heeft.
Terwijl men zo juist tot de overtuiging kwam, dat de middeleeuwse
voorstellingen eerder symbolische afbeeldingen zijn, moet men zich
hier afvragen, in hoeverre het symbool en in dit geval het teken
van de werkelijkheid afhankelijk, ja, zonder de nabootsing der
werkelijkheid onbestaanbaar is. Indien men de vorm der tekens
nagaat, ziet men om tot de behandelde stukken te blijven, dat het
teken, namelijk het schild, nauwkeurig het werkelijke schild afbeeldt
en het pelswerk, waarmede het soms bekleed is, aangeeft hoe de
huidjes aan elkander genaaid zijn. Zo zou ik verder kunnen gaan,
maar ik zal mij tot de heraldische adelaar beperken, omdat het op
het eerste gezicht duidelijk is, dat dit stuk in de dierentuin onbekend
is. Hier is echter een misverstand, want de wapenadelaar bootst
die van destijds geimporteerde zijden stoffen na en dat de Arabische
kunstenaars de adelaar op een vreemde wijze bekeken of eigenlijk,
dat het hier om een oud~Aziatisch totemdier, zelfs met twee koppen
ging, moet men niet op rekening van onze middeleeuwers stellen.

Waarom ik dit zo omstandig uiteenzet, zal duidelijk worden,
nu ik als mijn overtuiging te kennen geef, dat het bovenstaande
niet alleen voor het teken, maar ook voor de combinatie van tekens
opgaat, m.a.w. dat de Leuvense kerk met het boven de. kerkpoort
opgehangen schild, namelijk dat van hertog Godfried III met de
faas, en evenzeer de Bredase burcht met het boven de kasteelpoort
opgehangen driekruisenschild als een geheel aan de werkelijkheid
ontleend zijn.

Nu ik zover gekomen ben, had ik kunnen volstaan met het zegel
van Hendrik, heer van Breda. (afb. 7) Het hing vroeger aan een
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acte van 1252 en is alleen bekend uit een blijkbaar zeer mistekende
gravure in het werk van Van Goor, hetgeen niet belet, dat men het
er over eens moet zijn. dat het Bredase stadszegel daaraan zijn
burcht ontleend heeft.

Toch is de zaak niet zo eenvoudig als zij lijkt. want zowel de
graveur van het stads~ als van het heerlijk zegel heeft een andere
burcht dan de Bredase voor ogen gestaan. Ik ben een nadere ver~

klaring van deze bewering schuldig en keer dus terug tot het Ant~

werpse zegel. Dit ligt trouwens voor de hand. want het is bekend,
dat Breda in rechtszaken zeer sterk van Antwerpen afhankelijk
was, zodat het redelijk is tussen beide bouwwerken verband te
zoeken.

Hetgeen in het Antwerpse zegel voor ogen gesteld wordt. is
de schematische afbeelding ener middeleeuwse stad. Men ziet
de vestingmuur met kantelen en muurtorens. In het front staat
een stadspoort en in het midden van de cirkel rijst een versterkte

donjon of beter een belfroot, zoals in een Vlaamse stad als Gent
nog heden te zien is. Het belfroot is de veilige verblijfplaats van
het stadsbestuur en van de kostbaarste bezittingen als de privi~

leges. Daar hangt ook de banklok en het is de plaats. waar óf
v.'aaromheen het ritueel der bestuurs~ en rechtshandelingen plaats
grijpt. Boven de transen waaien de stedelijke banieren breed uit
en de phantasie tovert de machtige stedelijke militie voor ogen,
die de schuts ener trotse burgerij is. welke. getuige het schild met
de keizerlijke adelaar. slechts node de bemoeizucht van de hertog
van Brabant verdraagt en de verre en zwakke keizer als opper~

souverein tegen deze tracht uit te spelen.
Hier speelt de phantasie ons parten en gaan wij van de theorie

der volkssouvereiniteit uit. Juist zoals men hier het Antwerpse volk
van zijn burgerrechten wil zien genieten en zijn burgerplichten
vervullen. zou men het vrome Leuvense volk ter kerke willen zien
gaan. Men erkent wel. dat de hertog in Antwerpen autoritair gezag
had. maar onderstelt daarnaast een autonome volksgemeenschap
en zelfs, dat een delegatie van haar gezag de bron van het hertoge~

lijke is.
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Echter hebben de stad van het Antwerpse en de kerk van het
Leuvense zegel met deze gemeenschappen niet of eerst sedert kort
te maken. Er heeft hier een bewuste mystificatie plaats gevonden,
want beide zijn de uitgelichte fragmenten ener te Leuven en Ant~

werpen gelocaliseerde voorstelling van de stad Rome, welke voor~

stelling bedoeld was als een symbool der wereldmacht der keizers
van het Heilige Roomse Rijk. Ten bewijze strekke een zegel van
keizer Koenraad I1, die van 1024 tot 1039 regeerde, waarbij de
aandacht er bijzonder op gevestigd wordt, dat er in deze voorstel~

ling drie elementen zijn waaruit de latere stadszegels van dit type
zijn opgebouwd: ten 1ste de wal, die een eeuw later van kantelen
wordt voorzien, met de poort, waarvan de deuren nog naar buiten
openstaan; ten 2de een dwars voorgesteld gebouw met twee flan~

kerende torens. waaruit de kerk van menig stadszegel gegroeid is.
hoewel ik de mogelijkheid erken. dat men te Leuven een andere
weg gevolgd heeft. en ten 3de een vierkant donjon. welke vermoede~

lijk het prototype van alle symbolische belfroten is.
De Bredase burcht heeft eigenlijk een andere voormoeder

dan die van het Roma~aurea~symbool, een variant er van, het
Roma~caput~mundi~symbool.van een zegel van keizer Hendrik IV.
die van 1053 tot 1106 regeerde. Beide vindt men gereproduceerd
in Posse. Die Kaisersiegel, als no's 4 en 6 der betreffende keizers.
De evolutie is zeer geleidelijk gegaan en het heeft een of ander~

halve eeuw geduurd vóór de keizerlijke symbolen stedelijke tekens
geworden zijn. Ten bewijze zie men een zegel van keizer Frederik
1I. die van 1198~1250 regeerde. afgebeeld als boven onder no. 3.
en daarnaast het oudste stadszegel van Deventher, waarvan de
oudst bekende afdruk van 1271 is, afgebeeld in Corpus Sigillorum
Neerlandicorum. als no. 581, om de overtuiging bij te brengen. dat
in dit laatste geval van geen min of meer zelfstandige interpretatie.
maar eenvoudig van directe overname sprake is, hetgeen niet ver~

wondert. want Deventher is een keizerlijke stad.
In Brabant bestaat de hierarchie uit keizer. hertog. heer en stad

en inderdaad vertoont zowel de munt der hertogen Godfried III
(l142~1190) en Hendrik I (1190~1235) als. gelijk men reeds zag.
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het zegel van de heer van Breda, het Roma~, respectievelijk burcht
teken.

De Roma~beeldenwaren oorspronkelijk niet meer dan symbo~

Jen van een verwachting, want de stad was evident een pauselijke.
Niettemin laat keizer F rederik I (1152-1190) zich zelf binnen de
stadswal afbeelden en mag men aannemen, dat hier niet meer van
een symbool, maar van een teken van zijn universeel keizerlijk
gezag sprake is. In dit licht moeten alle stedelijke burchttekens, die
noodzakelijkerwijs alle jonger, immers hoogstens uit het eind der
12de eeuw zijn, bezien worden.

Op welk onderdeel van het heerlijk gezag in het zegel van
Breda de nadruk gelegd wordt, kan blijken uit een onderdeel van
het gebouw, waarop destijds de aandacht der burgers gevestigd
werd, namelijk op de in verhouding hoge en smalle nissen aan
weerszijden van het schild. Het is hier niet de plaats om op dit
onderwerp nader in te gaan, dat over de oudste procesorde te Breda
zou handelen, omdat de plaatselijke gegevens te vaag zijn. Des te
meer actueel is echter dat van de oculus, het oude venster. waar~'

voor het Frans de term Oeil-de-Boeuf heeft, verbastering uit Oeil
de~beffroi, omdat zonder dit de verdere geschiedenis van het drie
schuinkruisenteken niet duidelijk is. De oculus komt trouwens nog
op het stadszegel van 1543, waarover nader, voor. Met deze oculus
hangt immers vermoedelijk de schijf samen, die in de procesorde
van het Land van Breda een rol gespeeld heeft. Men ziet haar reeds
in de hand van keizer Hendrik Il, naar de afbeeldingen in een codex
uit de jaren 1002 tot 1024, die in de dom van Bamberg berust of
berust heeft, en welke schij f gewoonlijk voor een wereldbol ver
sleten wordt. Men leert daaruit tevens het oudste teken op die
schijf en trouwens ook van de oculus, het kruis, kennen. waarvan
trouwens het stadszegel van Utrecht, afgebeeld in Corpus Sigil
lorum N eerlandicorum. als no. 628. van 1259 nog getuigt.

Mocht men het verband met het Bredase wapen niet zien, dan
wordt dit althans aangeduid door de afbeelding van het schepen
bankszegel van Oud-Gastel van 1296. (afb. 8) De inhoud van
dit zegel stelt namelijk een andere phase der ontwikkeling van het
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drieschuinkruisenteken voor. hetgeen verduidelijkt wordt door
een zegel van hetzelfde vormtype. waarvoor men zie Corpus Sigil~

lorum Neerlandicarum no. 350. en ditmaal is het van zekere geeste~

lijke Jacobus van het Utrechtse bisdom van 1295, van wie ik
vermoed, dat hij iets met de kerkelijke rechtspraak te doen had. Dit
zegel bevat een ingehoekte faas en bewijst de juistheid van mijn
bewering, dat het middenveld van het Gastelse zegel niet zo maar
onmiddellijk met het drieschuinkruisenteken beladen is. maar bij
intermediair van een ronde schijf waarvan de rand doorgaans toe~

vallig of gemakshalve samenvalt met de cirkel. die de legende aan
de binnenzijde begrenst. Deze schijf is dus als ware zij een schild
met de drie schuinkruisjes beladen. Men ziet haar duidelijk op het
zegel van de genoemde Utrechtse geestelijke en trouwens op nog
vele andere, maar de sterkte der aanwijzing ligt in het feit, dat de
faas. of zij nu ingehoekt of niet is, volgens de handboeken alileen
op het schild voorkomt. Het zou juister zijn te zeggen. dat zij nooit
buiten schild. of met wat daarmede gelijk te stellen is, voorkom~t).

maar dit doet aan mijn betoog niet af. Na dit alles gehoord te
hebben. kan men mij bijvallen. dat de verdubbeling van de binnen~

cirkel van het Gastelse zegel opzettelijk is geschied.
Ik zou de schijf. om de suggestie van een afgebeelde zaak te

versterken, ook een rond bord kunnen noemen. dat tegen de wand
der gerechtsplaats kon worden bevestigd en waartegen het stuk
soms op zijn beurt aan een koord van de bovenrand afhing. In een
110g jongere uitvoering ziet men dat het bord door een beeld in de
hand gehouden werd, ten bewijze waarvan een ander zegel diene.
ditmaal van Wilhelmus Bodekin, kannunik van St. Jan te Utrecht
van 1299. te vinden in Corpus Sigillorum Neerlandicarum sub no.
179. Het beeldt de H. Johannes de Doper af. die in de linkerarm een
bord draagt, waarop het Lam Gods is voorgesteld. Het Lam Gods
is misschien wel het meest bekende en krachtigste rechtsteken van
het vrederecht. Ten overvloede is het beeld van twee sterren.
tekens van rechtspraak, vergezeld. Het is echter hier niet de plaats
om op dit interessante onderwerp over de emblemen van meerdere
heiligen in te gaan.
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Wel echter veroorloof ik mij een afdwaling naar een ander
vraagstuk, of namelijk deze borden in het algemeen, of rechtstekens
van procesorde als de schuinkruisjes niet des nachts verlicht be~

hoorden te zijn, omdat de rechtsvrede, die een termijn van meerdere
dagen omvatte, niet onderbroken en dus gebroken mocht worden.
Ik neem daarbij aan dat deze verlichting indirect kon zijn, dan wel
van de tekens zelf uitgaan. Dat ik deze vraag niet lichtvaardig stel,
moge het wapen van zekere Jan van Berghen, man van de heer
van Bergen op Zoom, van 1374, dat o.a. drie doorboorde schuin..
kruisjes bevat, duidelijk maken. (afb. 9) Nu is dit wel een ver~

basterd en laat voorbeeld, maar er zijn analoge 13de eeuwse ge~

vallen uit het Utrechtse en ook bij het kruisje en de ste.q, gelijk~

soortige tekens van procesorde, bekend. Wat is trouwens de malie
van het wapen der Bautersem's, de latere heren van Bergen op
Zoom anders dan een doorboorde of geledigde ruit?

Op het zo juist verlaten terrein terugkomend, maak ik uit het

bovenstaande op, dat bij het ronde bord vergeleken het Bredase
wapenschild boven de burchtpoort een gebruik vertegenwoordigde,
dat omstreeks 1300 reeds verouderd was. Ik kan dit zelfs nader
preciseren, want reeds in 1276 hadden de schepenen van Bergen
op Zoom het schild op het bord geplaatst, zoals uit hun zegel blijkt.
(afb. 10)

Dit ziende, hoe de stad Breda het schild boven de poort en die
van Bergen op Zoom op het bord of, om de juiste technische
benaming te gebruiken, op het rondeel geplaatst heeft, moet men
zich afvragen, of er tussen beider rechtsontwikkeling en ~zekerheid

zulk een aanmerkelijk verschil was. Ik kan dit nauwelijks aan~

nemen, omdat vooreerst het verschil van plaats der rechtshandeling
niet zo groot is, of zij vóór de poort dan wel daarnaast plaats
grijpt. Immers plegen de rondelen aan de torens, die de poort
flankeren (en er naar genoemd worden) opgehangen of in steen
vervangen te worden. Vervolgens bepalen locale gewoonten, waar~
toe dergelijke verschillen te rekenen zijn, de generale ontwikkeling
niet in wezen, maar slechts in uiterlijk. De enige vraag is
m.i, waarom Oud~Gastel eerst in de tijd der Glymes tot het
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schild gekomen is en tegelijk het driekruisenteken verlaten heeft.
Bovendien zou men zodoende geen rekening houden met het

gemak, waarmee de middeleeuwer alle theorie en zelfs scheiding
van competentie op zijde kan stellen, indien een rechtsovertuiging
of gewoonte zich zelf overleefd heeft. Het heeft mij jaren gekost
om te begrijpen. hoe Brabantse laatbanken ongemerkt in leen~ of
zelfs in schepenbanken konden overgaan. Toch is hiermede niet
alles verklaard. want in leenzaken, waarin de Bredase schepenen
trouwens niet bevoegd waren, heeft blijkbaar de oculus met het
kruis gegolden, getuige het zegel van zekere Arnoud Omeken,
leenman van de heer van Liedekerke en van Breda, van het jaar
1291. (afb. 11)

Ik keer nu weder tot de Bredase en Leuvense stadszegels terug
om op de processuële aard van het eerste het volle licht te doen
vallen. Daartoe plaats ik naast elkander het hoofd~ en het tegen~

zegel der laatste stad, waarvan het eerste voor administratieve
doeleinden, het tweede voor de rechtspraak bestemd was, gelijk uit
de legende van het laatste blijkt, waarin het dat ad causas, dat is
voor de zaken van rechtspraak of de processen genoemd wordt.
Men zal immers opmerken. dat het enig verschil tussen beide voor~

stellingen het schild van het laatstgenoemde zegel, m.a.w. dat dit
schild het kenmerkend teken der rechtspraak is. Hieruit volgt, dat
van alle privilegiën der burgers van Breda dat der eigen rechtspraak
hen het naast aan het hart lag en dit is begrijpelijk, omdat deze de
toetssteen der vrijheid is.

De eigendom.

Nog ontbreekt de redenering, waardoor aannemelijk gemaakt
wordt op welke wijze en wanneer het heerlijk drieschuinkruisen~

wapen stadseigendom geworden is. Ogenschijnlijk is dit duidelijk
genoeg. Zie slechts wat er rondom het zegel geschreven staat: na
een kruisje, sigillum opidanorum de Breda, zegel der stedelingen
van Breda. Zo eenvoudig is de zaak echter niet, dat daaruit zonder
meer volgt, dat ook de combinatie van burcht en wapen het eigen~

dom der stedelingen zou zijn. Men moet onderscheiden tussen
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laatstgenoemd samengesteld teken en het zegel. waarop het is af~

gebeeld en bedenken. dat het zegel eveneens een teken is, namelijk
van het recht der schriftelijke waarmerking van acten, en dat beide
rechten, zowel dat van rechtspraak als dat van waarmerking. van
oorsprong keizerlijke zijn en in het geval van Breda behoudens
tegenbewijs voor heerlijke rechten moeten gehouden worden. Nu
is het merkwaardig, dat, terwijl het burchtteken een keizerlijk en
Duits is en het dus te verwachten was, dat de emancipatie der
Brabantse steden, als uit hare zegels blijkend, van dezelfde oor~

sprong zou moeten zijn, deze emancipatie integendeel van Noord
Frankrijk en Vlaanderen is uitgegaan. Immers blijkt het. dat in
laatstgenoemde streken de heerlijke zegels ongemerkt in stedelijk
bezit zijn overgegaan. welk feitelijk bezit vervolgens in de veran~

derde tekst der legende gewettigd wordt. De oudste toestand. die
van het zuiver heerlijke recht, blijkt, bij de buurstaten vergeleken
in vertraagde gang. uit het oudste Antwerpse zegel. dat vermoedelijk
nog uit het eind der 12dè eeuw dagtekent. De legende van dit zegel.
dat, zoals bekend, nog een burchtteken, en wel in een midden
12de-eeuwse versie bevat, luidt nog: sigillum monarchie Antver~

piensis, dat is zegel van het graafschap Antwerpen. maar uit de
tekst der acten waaraan het gehangen is. blijkt. dat het niettemin
vóór 1239 gemeenschappelijk door de schout. als vertegenwoordi~

gel' van de hertog. en de stedelijke regering gebruikt werd. Nog
sterker is dat de hertog in 1263 van hetzelfde zegel als van een uit
sluitend stedelijk gewaagt.

Terwijl de legende van dit zegel. als gezegd. nog uitsluitend
heerlijk geredigeerd is. namelijk sigillum monarchie Antverpiensis
luidt, is de volgende stap. die naar het gemeenschappelijk bezit, in
het zegel van de Franse stad Ponthoise van 1190 te vinden. Dat
de voorstelling van dit zegel van een ander type, namelijk dat van
de rijdende meier is, m.a.w. de vertegenwoordiger van de heer voor
stelt. is een bewijs te meer voor mijn stelling. De legende luidt
thans: Sigillum majoris et parium communnie Pontisaresium. De
definitieve en eindredactie. waarbij de naam van de heer of van
zijn vertegenwoordiger verdwenen is, zag men reeds in het zegel
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van Breda en daaruit blijkt, dat dit uitsluitend en formeel bezit de'!:
Bredase gemeenschap is.

Hieruit volgt echter niet, dat nu ook het samengestelde teken
van burcht en driekruisenschild, m.a.w. de rechtspraak, aan de stad
geheel of gedeeltelijk toekomt. Integendeel verzet zich daartegen
de burcht, die al te duidelijk op heerlijk gezag wijst en evenzeer
het wapenschild. omdat niemand uit eigen hoofde, ook niet in ge,
meenschappelijk genot, een andermans teken mag voeren. Ik behoef
niet op de middeleeuwse processen naar aanleiding van ten onrech~

te gevoerde familiewapens te wijzen, terwijl het hier om nog heel
wat anders, namelijk de toeeigening van het wapen van de heer
zou gaan. De laatste zou die aanmatiging gemakkelijk uit de tekst
der legende van het stedelijk zegel kunnen bewijzen. Bovendien
had het genot in commissie, als ik het zo noemen mag, voor de stad
wegens het burchtteken weinig aanlokkelijks. Evenals te Antwer~

pen, waar men aanvankelijk in hetzelfde geval verkeerde, heeft
men tenslotte de sprong van het burcht~ naar het stadstype gedaan.

Met het wapenschild zal men ook enigszins verlegen geweest
zijn en ik acht daarin de reden gelegen, dat de stad zich in haar
secreet zegel bescheidener gedragen heeft. Een secreet zegel is uit
de aard der zaak altijd minder formeel dan het hoofdzegel en geeft
meer de werkelijke toestand aan. Het bevat ook geringere tekens,
die dus op geringere rechten doelen. In elk geval stelt het Bredase
de combinatie van twee tekens voor, van welke het drieschuin~

kruisenteken op de heren uit het Huis Schoten en de jongere en
daaroverheengestelde leeuw waarschijnlijk op die van het Huis
Leuven betrekking heeft. Beiden missen het schild en doelen dus
niet op het gezag of de ban, maar op domaniale rechten en goede~

ren die de stad in genot heeft of misschien reeds zelf bezit.
(afb. 12)

Ik zeide reeds hierboven, dat de stad Breda evenals die van
Antwerpen, de sprong van burcht~ naar stadstype gedaan heeft.
Dit zou reeds op het einde der 14de eeuw kunnen geschied zijn,
want het oude zegel schijnt niet later dan 1396 gebruikt te zijn,
maar andere omstandigheden, die ik nog nader vermelden zal,
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pleiten voor de eerste jaren der 15de eeuw. Wat hiervan zij, hangt
de oudste en tot nog toe enigst bekende afdruk aan een acte van
1543. (atb. 13)

Dit zegel ad causas, derhalve dus voor de rechtspraak, is van
een soort, waarvan het prototype reeds als een van keizer Frede~

rik I uit de tweede helft der 12de eeuw genoemd' werd en waarbmj
de keizer zelf binnen de stadswal van Rome is voorgesteld. In het
Bredase is hij echter vervangen door het schild, dat thans wel stads~

eigendom genoemd kan worden, immers de van Schoten's zijn uit
gestorven en hun familiewapen is niet overgenomen, waardoor het
bewijs geleverd wordt, dat ook het stadsbeeld thans voor dat van
de stad zelf gehouden wordt. Het intermediair tussen beidfe op~

vattingen kan men om een enkel voorbeeld te noemen in het zegel
van Johan 111, markgraaf van Brandenburg, dat reeds van 1264 is,
zien. Een afbeelding vindt men in Seyler, Geschichte der Siegel,
fig. 192. Anderhalve eeuw heeft deze evolutie van grafelijke tot
stedelijke autoriteit dus geduurd; hetgeen trouwens ook uit de
weinig zinrijke en onelegante wijze van doen af te lezen is.

Eerst behandel ik de onderste helft der voorstelling, waarbij
men het schema van het aurea~Roma~type getrouw terug vindt.
Een poort, die zelfs vermoedelijk nog open en in welks fronton de
oculus nog te onderscheiden is; een getinneerde omwalling met twee
waltorens, een donjon, die eigenlijk de samenvatting van een bin~

nenstad met hare torens en transen is, en twee flankerende over~

hoeks~gestelde torens, die vermoedelijk het rudiment van het in de
oudere voorstellingen door mij vermelde element van het dwars~

gesteld gebouw tussen poort en donjon zijn. De voorstelling is
echter, ik behoef het niet meer te zeggen, volkomen schematisch en
onwerkelijk en heeft met een werkelijk Oud~Breda niets te maken.

Raadselachtig is hetgeen aan weerszijden van de stad is af~

gebeeld en waarlijk niet alleen, omdat dit deel van het zegel
onduidelijk is afgedrukt. Er schijnen twee bomen op rotsen te
groeien. Dit echter stelt ons niet in de gelegenheid om te onder~

zoeken, welke er indertijd in het vermaarde Reigerbos gestaan
hebben, want ook dit zijn conventionele tekens, gelijk uit het stads~
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zegel van Haarlem van 1299, te vinden in Corpus Sigillorum Neer~

landicorurn no. 592b, voldoende kan blijken. Overigens ga ik hier~

op niet verder in, omdat deze bomen in de latere zegels geen sporen
hebben achtergelaten.

Het heeft tot het begin der 15de eeuw geduurd vóór Breda
het drieschuinkruisenteken vrij en vrank gevoerd heeft, te oordelen
naar een nieuw zegel, waarin de burcht en zelfs de stad ontbreken.
(afb. 14) De familie Van Schoten was uiJtgestorven en met
haar haar wapen. Het wapen, dat overbleef, vertegenwoordigde
thans de stad of beter de ganse bundel rechten, zowel die ten tijde
van het ontstaan van dat wapen, als die inmiddels verworven waren,
zowel de administratieve als de rechterlijke en de militaire. Ook
stond de gedaante ervan voortaan vast en het boezemde de stad
blijkbaar geen belang in, dat het drieschuinkruisenteken elders in~

middels evolueerde en zelfs het bord had laten vallen. Te Ooster~

hout kan men in de topgevel van het Zuidertransept der kerk uit
het tweede kwart der 15de eeuw nog heden twee der kruisen los
zien, blijkbaar op de plaats waar vroeger de rondelen behoorden te
staan. Hetzelfde was met de westgevel van de 16de eeuwse toren
van Zundert het geval, vóór deze in de jongste tijd werd af~

gebroken.
Naarmate de stad Breda aan haar middeleeuwse structuur

ontgroeide en zich in moderne vorm consolideerde, groeide het
wapen mede uit tot een teken der volledige stedelijke gemeen~

schap.
Middelerwijl was er een mededinger naar het driekruisen~

wapen opgestaan en wel het Land van Breda, beter bekend als
de Baronie. Hierbij heeft zich naar mijn mening een andere ontwik~

keling voorgedaan, die, al staat zij met dit onderwerp slechts in
zijdelings verband, toch even besproken worde. Het trekt de aan~

dacht, dat de Polanen's en daarna de Nassau's het driekruisen~

wapen niet in het hunne opgenomen hebben. Wel blijkt later, dat
zij het in hoedanigheid van heren en vervolgens baronnen van
Breda afzonderlijk hebben gevoerd en dat het zodoende o.a. in
hunne uitvaart werd mede gedragen. Hier is een andere constructie,
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want het wapen is in dit geval niet zozeer het teken van een heer
als van een eigendom, en ook niet van een complex heerlijke rech~

ten. maar van het land, waarop zij rusten.
Nu is het de vraag sedert wanneer het Land van Breda een

rechtsgemeenschap is en dus geschikt om op dezelfde wijze als de
stad het heerlijk wapen te verwerven. Men bedenke. dat hier te
lande de gemeenten van oudsher bestaan hebben. maar dat landen.
graafschappen, hertogdommen en konink~ of keizerrijken niet
meer dan aardrijkskundige of territoriale begrippen zijn. De be~

woners daarvan vormen geen eenheid. maar zijn de optelsom van
een aantal gemeenten, onderdanen en hun gezinnen. Het is bekend,
dat in het begin der 14de eeuw voor het eerst van Brabant als van
een belangengemeenschap kan gesproken worden. wel beschouwd
van een onmondige, als wier voogden enige abten, edelen en steden
zich opwierpen.

Het heeft weinig nut om na te gaan, wanneer het Land van
Breda een zelfstandige rechtsgemeenschap geworden is. Ik heb
slechts duidelijk willen maken. dat deze emancipatie eerst na het
land van Brabant en ongetwijfeld heel wat later geschied is. Eerst
in het begin der 17de eeuw duiken de wapens der kwartieren der
meierij van 's~Hertogenbosch op en van de Meierij zelf is geen
wapen bekend. Deze kwartierwapens verraden duidelijk enerzijds
de afleiding van die van hertogelijke ambtenaren, maar van de
andere kant van overheersende hoofdsteden.

Latere toevoegingen.

Al stond het wapenschild van Breda nu vast. toch belette dit
niet om het zegel uit te breiden. waarbij de mogelijkheid bestond,
dat deze vermeerdering eventueel in een uitgebreider wapen, dit~

maal het schild met zijn toebehoren, werd opgenomen.
Naar mijn mening heeft zich bij deze aanvulling, hetgeen

reeds vroeger geschied was, herhaald. namelijk dat de inhoud van het
zegel niet door de graveur op last van het stadsbestuur verzonnen
werd, maar dat hij een reeds bestaande zaak heeft afgebeeld. Blijk~

baar heeft men in het begin der 15de eeuw met de gewijzigde
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tijdsomstandigheden rekening gehouden. De goede tijd der autono
mie der Brabantse steden was voorbij. Daar was het Bourgondische
Huis in 1405 en bovendien te Breda één jaar vroeger het Nassause
aan de regering gekomen. Men verzekerde zich opnieuw van de
bescherming der overheid, onder meer door het stedelijke wapen
schild op een der hertogelijke emblemen te plaatsen en het door de
Nassause wapenleeuw in tweevoud te doen vasthouden.

De engeI., die in het nieuwe zegel, waarvan men thans de
oudste afdruk van het jaar 1543 kent, (afb. 13), over het schild
heenleunt ongeveer als de engeltjes van het schilderij der Sixtijnse
madonna en verder geen lijf of benen schijnt te hebben, houdt in

werkelijkheid het schild vóór zich vast. Heraldisch gesproken is hij
een schildhouder. Oorspronkelijk stelde deze de eigenaar van het
schild voor, want wie anders, zelfs geen dienaar, zou zich vermeten
hebben om er de hand aan te slaan. Het komt echter bij familie
wapens al spoedig voor, dat de echtgenote of de dochter als schild
houder optreedt of, bij ambtelijke de plaatsvervanger of een hoger
teken van dezelfde eigenaar, indien dit laatste een dier is, dat dan
met de mens gelijkgesteld wordt. Aldus begrijpt men, hoe de leeuw
der Brabantse hertogen uit het eerste Huis en later die van het
hertogdom zelf het wapenschild der Bourgondische landvorsten
kan vasthouden.

Blijkbaar volbrengt de engel dezelfde taak ten aanzien van
het stads wapenschild met dien verstande, dat hij naar mijn mening
een hertogelijk symbool is, een erfenis uit het Franse konings
huis, dat volgens de legende uit zijn handen en als teken
van goddelijke verkiezing het leliewapen uit de hemel ontvangen
zou hebben.

Nu ik reeds over de verdubbelde Brabantse leeuw als schild
houder gesproken heb, iets, dat uit de Brabantse munt omstandig
toegelicht kan worden, zal mijn onderstelling, dat die van het
Bredase zegel de verdubbeling van de Nassause is, niet ongegrond
voorkomen.

Terzelfder tijd als dit zegel, dat blijkens de legende in het
bijzonder voor de rechtspraak bestemd was, heeft de stad een ander
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11. Sigillum Aruoldi OmekeIl

homillis feodalis domilli de Lidekerke el de Breda.
Repr. c.s. N. 110. 1I J3.

J.>. Zegel Ier zakelI vall Breda. Isn.
Nassause Domei"arcltÎevcu,

Raad ell Rekellkamer te Breda 110. 1323.

./2. Secreillm de Breda. 13'J6.
Repr. Cs. N. 110. 577.

H. Sigillllm de Breda. H·J()· 155(i.

Nassause DomeiuClrclJicl1ell,

Raad ell Rekellkamer Ie Breda 110. 1U9.
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15. SiBillum eivilatis Bredaue. 1656.

Nassause Oomeiuarehiel'eu, Oomeillraad 110. 1884.

1ó. Sigillum eivitatis Bredane.

Verm. eilld 17e eeuIJI - beBiu 1ge eWIJI.

EREDA

17. Wapell der stad Breda. 1817.

Repr. 0'AblailiB vau Giessetfburg, Gemeelltewapells, 111 voce.

Jaarboek De Oranjeboom 2 (1949)



(afb. 14) voor de overige, dus blijkbaar voor de administratieve
zaken doen snijden. Het oudst bekende exemplaar daarvan is van
1446. Het werd blijkbaar, evenals vroeger het secrete, van minder
gewicht geacht, en bevat een reductie zo in grootte als van inhoud
daarvan, namelijk alleen het schild en de engel. Het zegel van de
Franse stad Niort uit het midden der 15de eeuw ziet er juist zo uit,
behalve dat het schild dat van de koning is.

Ik zou hiermede kunnen volstaan indien er geen reden was om
te onderstellen, dat in de loop der tijden, want beide zegels van
Breda zijn tot in de tweede helft der 16de eeuw in gebruik gebleven,
,....... en dat van afb. no. 14 is zelfs in 1656 vernieuwd of wordt al~1

thans in dat jaar gevonden (afb. 15) ,......., een verandering van
appreciatie en van rechtstoestand van engel, zowel als van leeuwen
ingetreden is. Zo zij al geen stukken uit de nadagen van het mid~

deleeuws teken zijn, dan zijn zij niet meer dan emblemen, zinne~

beelden, symbolen van een nieuwe, kunstmatige en verstandelijke
soort, voorbeelden van de wijze, waarop de litteraire smaak der
renaissance op de wapenkunde heeft ingewerkt. Zij zijn niet meer
van zelf sprekend, organisch gegroeid, maar zinrijke populaire
versieringen, waaraan de stad op haar beurt een eigen legende kan
vastknopen, zodra de aanleiding voor haar aanname vergeten is. De
Bredase engel is waarschijnlijk dezelfde als de Maastrichtse, maar
beide zijn plaatselijke stadssymbolen geworden, die men gelijk kan
stellen met de bosmannen van Antwerpen, Bergen op Zoom en
's~Hertogenboschen de meermin van Steenbergen. Nog duidelijker
wordt dit alles, als men zich de Nederlandse maagd en de stede~

maagd van Enkhuizen naast elkander voor ogen stelt.
Met de leeuwen is het anders gegaan. De engel kon een stads~

teken worden, omdat de Bourgondiërs hem blijkbaar hebben laten
vallen en de Oostenrijkers hem niet overgenomen. De Nassause
leeuw daarentegen is thans nog een teken van Hare Majesteit en
het is een treffende bijzonderheid, dat het Bredase wapen ook jn
deze nog geheel actueel is,

Daarentegen moet men het betreuren, dat het stadswapen .in
de 17de eeuw door onbevoegden in zake publiek recht en wapen~
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kunde gewijzigd en, naar zij meenden, verrijkt is. Wat immers te
zeggen van de kroon, waarmede het wapenschild in een zegel
gedekt is, dat in de 17e eeuw is aangemaakt. (atb. 16) Het is van
een type, zoals men zich destijds hier te lande verbeeldde, dat
graven droegen. Het stuk was, zoals het werd afgebeeld, al lang!
niet meer aan de werkelijkheid ontleend, hetgeen nog te veront
schuldigen is, maar bedenkelijk is het, dat de reden van zijn toe··
passing foutief was. Men ziet meerdere Hollandse steden in deze
tijd dit teken van souvereiniteit in navolging van de voormalige
landsheer aannemen en zij achtten zich daartoe gerechtigd, omdat
de stemhebbende steden van de souvereiniteit, let wel: de uitoefe~

ning, maar niet de eigendom aan zich getrokken hadden. Maar tot
die stemhebbende steden der Verenigde Nederlanden behoorde
Breda niet en het gebruik der kroon door haar was dus een mis~

bruik, zo niet een aanmatiging, die men zich slechts straffeloos kon
veroorloven, omdat men er op rekende. zoal niet vervolgd, dan toch
niet veroordeeld te zullen worden. De stad 's-Hertogenbosch werd
in 1673 door de Advocaat-generaal en de Procureur-generaal van
Brabant vervolgd om het voeren van een hertogskroon, maar er is
nooit een veroordeling gevolgd.

Het tegenwoordige wapen.

Het is pijnlijk om thans het verval van het stadswapen te
moeten bespreken. Moge de artistieke uitvoering der zegels al tot
het eind der 18de eeuw toegenomen zijn, zij het met verlies van de
begeestering der middeleeuwen, met het begrip en de waardering
der wapens is het dan gedaan. De familiewapens komen dan in een
kwaad gerucht, zogenaamd omdat zij aan de duistere middel
eeuwen, tijden van Gothische barbaarsheid en vorstelijke willekeur,
herinneren. De mode had zich trouwens reeds van de wapens
afgekeerd en op de monogrammen geworpen. En wat de ambte~

lijke wapens betreft voerde de Franse Revolutie nieuwe emblemen
in, zoals men dat zo duidelijk in het gemeentewapen van Made kan
waarnemen.

Feitelijk was het besluit van Willem I om de oude gemeente~
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wapens te herstellen en bij gebreke van die, nieuwe te verlenen en
dus deze wapens tot vereiste tekens te maken, destijds een ana~

chronisme, dat weinig belangstelling wekte en waaraan men met
weinig ijver heeft medegewerkt. Hoe dit ook zij, kwam er een be~

sluit van de Hoge Raad van Adel van 16 Juli 1817, waarbij het
wapen van Breda bevestigd werd. De inlichtingen, die daaraan
voorafgegaan zijn, zijn mij onbekend, maar vermoedelijk heeft de
stad een afbeelding van het stadswapen ter informatie gezonden,
gelijk zij in 1758 een stempel had laten snijden om als superlibris
op de prijzen der Latijnse school afgedrukt te worden. Dienovereen~
komstig luidde de officieele beschrijving van 1817: zijnde van keel,
beladen met 3 St. Andrieskruisen van zilver, staande twee en een.
Het schild is gedekt door een engel en vastgehouden door een
klimmende leeuw van goud, rustende het schild op een burg in zijn
natuurlijke kleuren (afb. 17) Dit besluit is nog steeds van kracht,
hoewel men het met mij eens zal zijn, dat dit officiële wapen voor
verbetering vatbaar is.

Wat hier van zij, keer men dan tot het Bredase wapen in zijn
oorspronkelijke vorm, tot het schild van keel met de drie schuin~

kruisen van zilver terug en beschouwe het met de eerbied en de
toegenegenheid, die het verdient. Het is het oudste, dat er van de
stad is overgebleven. Het water van de Mark is sinds de stichting
talloze malen in zee gevloeid en tot zijn bron weder gekeerd. Oud
Breda is met zijn burgers sedert eeuwen tot stof vergaan. De Lieve
Vrouwekerk, het grootste monument, is eerst van de 14de, de heren
van Nassau zijn eerst uit de 15de eeuw. Hun hof is eerst in de 16de
eeuw gebouwd. Alleen het stadswapen is van de 13de eeuw onge~

schonden en zelfs verrijkt tot ons gekomen. Ik stelde zo juist de
restauratie van dit monument voor, maar dit is niet voldoende. Men
lere het naar waarde schatten als het eerste en voornaamste stads~

teken, dat uiterlijk zich zelf bleef en toch evenals de stad zich aan
alle nieuwe verhoudingen heeft weten aan te passen.
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