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Het archiefwezen in Nederland stond in het midden der negen
tiende eeuw nog op een vrij lage trap van ontwikkeling. Wel had
in 1802 de Bataafse Republiek een archivaris aangesteld, waarna
Utrecht in 1803 als eerste stad in het tegenwoordige Nederland een
dergelijke functionaris benoemde. Pas onder Koning Willem I kreeg
de archiefzorg meer aandacht van de overheid. Deze aandacht moet
voortgevloeid zijn uit een groeiend inzicht in het belang der ar
chieven als bron voor de vaderlandse historie.!

Een symptoom hiervan was een resolutie van de minister van
binnenlandse zaken die in 1829 door de gouverneurs der provinciën
ter kennis van de stedelijke en plaatselijke besturen werd gebracht.
Daarin is de eerste regeling omtrent de openbaarheid van archieven
in Nederland vervat. Geleidelijk aan ging nu een aantal steden
een archivaris benoemen. In 1830 deed Leeuwarden dit, in 1841
's-Hertogenbosch, in 1842 Kampen, in 1848 Amsterdam, in 1849
Maastricht, in 1850 Zutphen, in 1853 Deventer, in 1856 Helmond,
in 1857 Haarlem, in 1858 Rotterdam en in 1859 Delft.2

Terzelfdertijd benoemden ook de provinciën Gelderland, Zee
land, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe een
archivaris, maar Noord-Brabant volgde pas in 1860. Een echte op
leving van het rijksarchiefwezen zou eerst in 1854 beginnen, toen
de later zo bekende historicus Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink
tot rijksarchivaris werd benoemd.3

Een aantal stadsarchivarissen was kort v66r 1862 met de pu
blicatie van archiefinventarissen begonnen. Soutendam had die van

". De periode 1862-1944 is reeds summier behandeld door mijn voorganger Dr.
G. J. ter Kuile in diens artikel "Het oud-archief en de schepenbibliotheek van
Breda in vroeger eeuwen" in Nederlandsch Archievenblad LI (1946-1947),
66-83. Het hier volgende beoogt deze studie verder uit te werken.
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Delft bewerkt en Tadama die van Zutphen. Nanninga Uiterdijk
zou in 1863 Kampen in het licht geven en ScheItema in de jaren
1866-1870 Amsterdam. In 1867 verscheen het register van het
archief van Franeker van de hand van wijlen de oud-stadssecretaris
Mr. A. Telting. Een belangrijke stimulans moet voor Breda ge
vormd hebben de publicatie van de "Inventaris" van het Stads
archief van 's-Hertogenbosch, die in 1863 begon. Van andere
Noordbrabantse archieven was tot in dat jaar nog geen inventaris
van enige betekenis verschenen.

De toenmalige Nederlandse archiefinventarissen waren ingericht
volgens beginselen, die enkele decennia later reeds geheel verouderd
zouden zijn. Bij het merendeel speelde het principe der chronolo
gische opeenvolging een grote rol.

1. De situatie in Noord-Brabant.
In zijn verslag over 1858 bracht het provinciaal bestuur het

beginsel der openbaarheid der archieven nog eens onder de ogen
der gemeentebesturen. Betoogd werd dat slechts met de nodige
voorzorgen stukken uit een archief mochten worden uitgeleend,
maar daar stond tegenover "dat het in het geheel niet strookt met
de begrippen dezer eeuw, dat een onderzoeker barsch wordt af
gewezen". 4

Reeds in 1857 hadden er vage plannen tot aanstelling van een
provinciale archivaris bestaan; in dat jaar was de Bossche advocaat
Mr. F. A. J. van Lanschot n.l. belast met archiefonderzoek ten
behoeve van een eventuele ruil van archivalia met België. Deze
onderzoeker zou de nieuwe archivaris moeten worden. Van Lan
schot was tevens secretaris van het Provinciaal Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen. Noord-Brabant's plannen zijn verder
gestimuleerd door Dr. Bakhuizen van den Brink, die in 1859 op
een vergadering van dit Genootschap de benoeming van een pro
vinciale archivaris had aanbevolen. 5

Spoedig daarop werden drie kamers in het commissariaatsge
bouw voor het provinciaal archief disponibel gesteld. 'rot archi-
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varis werd echter niet Van Lanschot, en evenmin de bekende
Bossche historicus Dr. C. R. Hermans benoemd, maar de conrector
van het stedelijk gymnasium Dr. F. H. E. Wolters. Zijn instructie
werd 2 maart 1860 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Eerst in
mei 1862 kon in de dagbladen een advertentie verschijnen, waarin
de openstelling van het nieuwe instituut voor het publiek werd aan
g,ekondigd. De archivaris hield zich onqer meer bezig met de in
spectie van locale archieven; in 1862 bezocht hij dat van Breda.
Het jaar tevoren hadden Gedeputeerde Staten een circulaire om
trent de archiefordening aan alle gemeentebesturen gezonden.6

Zoals gezegd was in Den Bosch reeds in 1841 een (bezoldigde)
stadsarchivaris benoemd: de reeds genoemde historicus Dr. C. R.
Hermans. In 1843 had deze een instructie ontvangen, maar in
1849 was zijn ambt w,eder opgeheven; Hermans bleef nochtans
archivaris honoris causa.7 Acht jaar later is het ambt hersteld. Eind
1857 werd de commies ter secretarie R. A. van Zuylen benoemd,
die de titel van commies-archivarius ontving.8

In Bergen op Zoom was gedurende een groot deel der 1ge eeuw
de naam van de eerste commies ter secretarie Cornelis Johannes
Pilaar met het archief verbonden. Reeds in 1837 had hij een inven
taris van het archief voltooid. Pas in 1868 zou hij de titel van ge
meente-archivaris krijgen.9 In het provinciaal verslag werd Pilaar's
arbeid hoog gewaardeerd. In 1862 heet het dat zijn inventaris
"eenigszins meer omschreven en uitgebreid, in druk uitgegeven,
voor de wetenschap van veel nut (zou) kunnen zijn". Het verslag
van 1866 zegt nadrukkelijk, dat "aan Bergen op Zoom de eer (moet)
worden toegekend in de regeling van het archief de overige ge
meenten te zijn voorg,egaan".lO

Hoe was het te Eindhoven gesteld? De zorg voor het archief
werd daar in 1857 aan een raadscommissie toebetrouwd, die het
archief moest onderzoeken, schiften en inventariseren. Nadat het
oude raadhuis in 1865 was gesloopt, werd het overgebracht naar
het woonhuis van het raadslid W. F. Hermans. Deze schijnt ver
schillende klappers te hebben gemaakt. Tenslotte vond het in 1869
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in het nieuwe raadhuis een plaats. Een gedrukte inventaris is nimmer
verschenen. I I

Het nabijgelegen Helmond kreeg in 1856 een archivaris in de
persoon van de r.k. priester J. L. F. Donkers, rector der Latijnse
scholen in die stad. Zijn betrekking nam hij tot 1869 waar, toen
zijn benoeming plaats vond tot pastoor te Duizel. De archief-inven
taris leverde hij vier jaar later in manuscript af. 12

De vijfde gemeente, die reeds in deze jaren haar archief door een
gestudeerd man liet beheren of ordenen was Tilburg. Daar was
in 1871 de H.B.S-leraar B. Kouwenbergh tot archivaris benoemd.
Nadat deze 20 december 1873 zijn eervol omslag had gekregen,
is er niets meer aan het archief gebeurd. Zelfs werd korte tijd later
de archief "comme" voor een luttel bedrag verkocht. In 1878 is
het archief in handen gesteld van J. F. Hansse, de griffier van het
opgeheven kantongerecht te Boxtel. Vanwege 's mans sterke neiging
tot archiefvernietig.ing werd hij wel "Jan Scheur" genoemd. Deze
archivaris schijnt in Tilburg dan ook zeer vele onheilen te hebben
aangericht.13 Misschien heeft Hansse's ongunstige reputatie het ge
meentebestuur van Breda ervan afgehouden met hem in zee te gaan,
toen hij zich in 1878 voor de inventarisatie van het archief dier stad
aanmeldde.

Toen de gemeente Breda, zoals we hierna zullen zien, in 1862
een archivaris benoemde, waren er dus slechts twee andere Noord
brabantse gemeenten, die ook een echte archivaris bezaten: 's-Her
togenbosch en Helmond. In Bergen op Zoom was een commies aan
het archief werkzaam en in Eindhoven twee raadsleden. Breda
maakte een goede beurt met dit besluit. Maar daar moet aan toe
gevoegd worden dat de benoeming uit een dringende noodzaak
was geboren. Dat deze aanwezig was moge uit het volgende over
zicht blijken.

2. De situatie te Breda van circa 1833-1862.
Bij de aanvang der negentiende eeuw moet het stadsarchief van

Breda geen bruikbare inventaris hebben bezeten. De archieven wa
ren dus betrekkelijk ontoegankelijk. Waarschijnlijk zijn de hier-
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boven genoemde ministeriële resolutie van 1829 en een enkele
andere circulaire van de gouverneur der provincie een aansporing
geweest om in de weinig overzichtelijke massa papieren enige orde
te brengen. Deze taak hebben de stadssecretaris H. W. Schäuikes en
diens klerk A. Kwisthout op zich genomen. Hun arbeid schijnt in
de jaren 1833-1836 te zijn verricht.

Het resultaat daarvan is neergelegd in een inventaris, waarvan
nog twee exemplaren bestaan: één onvolledig ten gemeente-archieve
en één (nagenoeg?) volledig in het archief van het ministerie van
binnenlandse zaken.14 De eerste 2S pagina's beschrijven allè regis
ters, te beginnen met een aantal delen der Collectie Havermans,
het Houten Boecxken, het Perkamentboek, het Groot Keurboek,
het Oud Keurboek, het Buysensboek en de Collectie Van Laarho
ven. Na het Officiaalboek volgen de reeksen der acten magistraal,
stadsrekeningen, boedelrekeningen, de poortersboeken, de registers
van schepenvestbrieven en die van verkoopconditiën.

Daarachter volgen dan nog de losse stukken, die in 32 pakken
tezamen waren gevoegd. Deze betroffen onder andere de Beyerd
kapel, limietscheidingen, stadsambten, de opbouw van de Grote
Toren, de brievenposterij, het Vrouwtjeshuis, het Schoolwezen en
het fonds Otto en Wi1lem van Galen.

Twee belangrijke elementen mist men in deze inventaris: de
oorkonden en de notariële protocollen. Toch waren deze in het
stadsarchief aanwezig. De eerste zouden in 1863 door archivaris
Kleijn teruggevonden worden; de protocollen werden in 1844 ge
inventariseerd en vervolgens naar de algemene notariële bewaar
plaats bij de rechtbank alhier overgebracht.15 Eerst in 1933 zouden
zij ten gemeente-archieve terugkeren.

Het mag enige verwondering wekken, dat de schepenvestbrie
ven en de meeste andere rechterlijke archivalia der vroegere sche
penbank zich in 1833 ook nog in het stadsarchief bevonden. Deze
archieven hadden immers bij de invoering der Franse rechterlijke
organisatie in 1811 aan de nieuwe gerechten overg,edragen behoren
te worden. Dat dit niet geschied is, zal zijn oorzaak vinden in het
feit, dat zowel het Vredegerecht als de Rechtbank van eerste aanleg

28

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



reeds in 1813 in het huis "Het Liggend Hert" naast het stadhuis
werden ondergebracht. Wegens de nabijheid van het stadhuis zal
overbrenging der archieven onnodig geacht zijn. Zij bleven op hun
oude plaats berusten toen de rechtbank in 1828 naar een pand
in de Catharinastraat verhuisde.15a

De in'ventaris-$chäuikes is weinig belangrijk, omdat daarin geen
ander principe is toegepast dan dat de series moesten bijeengehou
den worden. Nuttiger - ook thans nog -- zijn twee delen met ex
cerpten, door Schäuikes persoonlijk samengesteld: het ene uit de
stadsrekeningen 1492-1815 en het andere uit de resolutiën van
het stadsbestuur over de jaren 1696-1793.16

De arbeid van Schäuikes en Kwisthollt moet nog verder belang
gehad hebben omdat de losse bij het stadsbestuur ingekomen brie
ven uit de jaren 1552-1786 door hen verzameld en in chronolo~

gische orde tot banden verenigd schijnen te zijn.17

In 1844, het jaar der afgifte van de notariële protocollen droeg
de secretaris aan het gemeentebestuur van Teteringen een aantal
archiefstukken over, welke uitsluitend op die gemeente betrekking
hadden, zoals gemeente-, polder- en kerkrekeningen, verkoopcon
ditiën en belastingkohieren daterend van v66r 1796. Teteringen
had tot dat jaar onder de stad Breda geressorteerd, maar nu de
afscheiding reeds zo lang een voldongen feit was stelde Breda op
het bezit dier documenten niet langer prijs,18

Toen het archief geordend was konden belangstellenden er toe
gang verkrijgen. Was hun aantal groot? Als men de ledenlijst van
het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen raad
pleegt blijkt daaruit dat er in de stad Breda slechts weinig leden
waren, hetgeen zou kunnen duiden op een gering aantal historie
minnaars. Op het in 1841 verschenen "Mengelwerk" van Dr. C. R.
Hermans tekenden hier slechts twee personen in: de districtscom
missaris Mr. H. F. de Grez en het oud-lid der tweede kamer A. J.
Ingen Housz.

Wel was er in de omgeving van Breda een zeer enthousiast
historicus: Prosper Cuypers van Velthoven, de stichter en bewoner
van het fraaie landgoed Anneville te Ulvenhout, die zich later te
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Brussel gevestigd heeft. Zeker heeft hij het Bredase archief intensief
gebruikt, met name voor zijn diverse verhandelingen over Bredase
penningen en munten. 19 Op welke wijze de beide oudste oorkon
den en een aantal andere stukken uit het stadsarchief in die periode
in zijn bezit geraakt zijn, valt moeilijk uit te maken. Cuypers ver
strekte ook in de vijftiger jaren gegevens uit het archief aan de
Brusselse historicus Alex Pinchart.20

Verder leende zekere heer Buysen in 1844 archiefstukken, zoals
de acten magistraal F en G, de ingekomen stukken 1586-1613,
stadsrekeningen van 1601-1602 en schepenvestbrieven 1590-1610.
In hetzelfde jaar nam Dr. C. R. Hermans een aantal stadsrekenin
gen mede, die hij gebruikt heeft voor zijn Geschiedenis der Rede
rijkers in Noord-Brabant. 21 Ook A. J. van der Aa heeft in deze
jaren het archief geconsulteerd voor zijn "Geschiedkundige Be
schrijving van de stad Breda en hare omstreken", die in 1845 het
licht zag.22

De grootste en meest intensieve belangstelling kwam echter pas
in of kort na 1848 toen Schäuikes overleden was en door L. D. G.
Teychiné als stadssecretaris vervangen. Onder de toenmalige bezoe
kers springt het meest naar voren de figuur van Mr. Gerard Alben
Kleijn. Deze nauwelijks 20-jarige Bredase jurist heeft het archief
vanaf omstreeks 1852 zeer diepgaand bestudeerd. Zijn verhouding
tot het stadsarchief is dan ook van zo grote betekenis, dat zij een
afzonderlijke behandeling verdient. In 1861 zou hij in het licht
geven zijn Geschiedenis van het Land en de Heeren van Breda tot
aan het tijdstip der afscheiding van Bergen op Zoom. Naast hem
moet als raadpleger van het archief nog genoemd worden de jonge
Mr. J. J. Loke, die in 1856 te Leiden zou promoveren op "De cos
tumen van Breda aangaande de huwelijksgemeenschap". En verder
de Amsterdamse predikant E. B. Swalue, die in 1859 een door
Bakhuizen van den Brink sterk becritiseerde studie publiceerde
over Justinus van Nassau.

Waar was het archief in het midden der 1ge eeuw geborgen?
Het gemeenteverslag van 1851 zegt dat het "zich ten Raadhuize
bevindt en in daartoe expresselijk ingerigte, zeer geschikte lokalen
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Foto uit 1926.

Afb. 1. Het Stadserf. Links het gebouw Stadse rf 2, waarin het gemeentearchief is gevestigd.
N.V. Int. Persfoto Bureau
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Afb. 2. Depotruimte In het gemeentearchief, ca. 1926.

Foto Schreurs, Breda
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bewaard wordt". Het is echter de vraag of die vertrekken wel
doelmatig waren. Het vermoeden dat dit niet het geval was rijst
bij het bezien van een verbouwingsplan van het stadhuis, door
burgemeester Mr. A. Kerstens kort na zijn infunctietreding in 1862
gepousseerd.23 Daarin is tot archiefbewaarplaats aangewezen een
klein vertrek, dat gelegen moet hebben ter plaatse van de huidige
bodekamer. Al schijnt het plan niet in zijn geheel tot uitvoering
te zijn gekomen, blijkens het verslag van 1867 werd het "archief
met de stadsboekerij in twee drooge en luchtige vertrekken van
het raadhuis bewaard". Maar de archivaris Dr. Corstens (benoemd
1893) zou later van één dezer lokalen getuigen, dat het archief
daarin "zelfs tegen regen niet behoorlijk beschermd was".24

3. Benoeming van de eerste archivaris.
De gemeentewet van 1851 heeft ook voor het beheer der ge

meentelijke archieven belangrijke' gevolgen gehad. Artikel 103 be
paalde nI. dat de gemeentesecretaris inzonderheid moest worden
belast met de zorg voor het archief "onder toezigt van burgemees
ter en wethouders". De instructie van deze functionaris is door de
Raad van Breda eerst na elf jaar talmen vastgesteld.25 In het begin
bestonden omtrent de zorg voor het archief in Breda dus geen
behoorlijke bepalingen.

De vaak optredende behoefte om het archief te raadplegen,
verzoeken om inlichtingen van elders en aandrang van het provin
ciaal bestuur om het archief te ordenen, dit alles moet de meer
verwijderde aanleiding tot het benoemen van een archivaris hebben
gevormd. De directe aanleiding was het verschijnen van de ge
drukte inventaris van het stadsarchief van 's-Hertogenbosch. Bur
gemeester Mr. Mastboom stelde in de raadsvergadering van 15
februari 1862 voor daarop in te tekenen; dit voorstel werd aan
genomen. De notulen vermelden verder: "De Voorzitter te dezer
gelegenheid de aandacht gevestigd hebbende op het archief dezer
Gemeente, geeft te kennen, dat de heer Mr. G. A. Kleijn genegen
is, om zich bij voortduring te belasten met het in orde houden
van dat archief, mits de benoodigde licht- en brandstoffen van wege
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de gemeente worden verstrekt; welk aanbod onder dankbetuiging
wordt aangenomen".

Enigszins anders luidde de brief van 24 februari, waarin aan
Mr. Kleijn van dit besluit werd kennis gegeven. Daarin werd het
besluit beschouwd als een echte benoeming tot "Stads Archivaris"
"zonder bezwaar van Stads kas, doch onder genot van vrij brand
en licht, voor zooverre die mogten noodig zijn".26 Deze laatste be
perking tekent duidelijk de schrielheid der 1ge eeuwse Bredase regen
ten, voor wie het comfort voor belangeloos verrichte arbeid zo
weinig mogelijk moest kosten. Kort hierop (31 maart) stierf burge
meester Mr. Mastboom, waarna diens ambt werd waargenomen
door wethouder J. C. van Mierlo.

Kon Kleijn het met Van Mierlo niet goed vinden? Had alleen
een persoonlijke relatie met Mastboom hem tot aanvaarding van
het archivariaat bewogen? Een feit is dat hij na vier maanden nog
niets had gedaan om het beheer van het archief op zich te nemen.
Zelfs had hij niet aan het gemeentebestuur bericht dat hij de be
noeming aanvaardde. Dit laatste vond hierin reden om op 24 juni
de archivaris een tamelijk onprettige brief te schrijven. Hij kreeg
het verzoek in een der vergaderingen van burgemeester en wethou
ders te komen om te vernemen welk gedeelte van het archief hij
mocht overnemen. Zijn beheer zou aan nauwe banden worden ge
legd. In ieder geval diende hij zich afzijdig te houden van de
bibliotheek, deze zou onder het beheer van de secretaris blijven.
Met het archief der Weeskamer mocht hij zich evenmin inlaten,
omdat dit sedert 1852 gereserveerd was voor de Algemeene Com
missie van liquidatie der Wees- en Momboirkamers.27

Een schriftelijke reactie heeft Kleijn op deze brief vermoedelijk
niet gegeven. De toon ervan was allesbehalve aanmoedigend voor
iemand, die zonder vergoeding bereid was, een lastig ambt op zich
te nemen. Een man met geringer ambitie dan Kleijn zou er zeker
aanleiding in gevonden hebben van de aanvaarding der functie
af te zien. De ietwat pijnlijke toestand' is waarschijnlijk spoedig
veranderd na de benoeming van Mr. Mastboom's opvolger, Mr.
Andreas Kerstens.
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Het is opmerkelijk dat reeds terstond na Kerstens' installatie
(4 aug. 1862) een frisse wind in het stadsbestuur gaat waaien. Binnen
enkele maanden werden verschillende nieuwe verordeningen vast
gesteld, die reeds meer dan tien jaar tevoren gereed hadden moeten
zijn, zoals het reglement van orde van de raad, de instructies van
secretaris en ontvanger, de verordening op de plaatselijke secretarie
en de instructie voor de ambtenaren ter secretarie. Een instructie
voor de archivaris was het eerst gereed: op 29 augustus werd zij
door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 1 daarvan vertrouwde de archivaris de bewaring en het
beheer toe van het oud-archief der gemeente, onder het toezigt van
burgemeester en wethouders. Tot dit oud-archief werden gebracht
alle charters, diplomata, akten, registers en verdere stukken van het
Gemeente-archief, die ouder waren dan het jaar 1814. Een merk
waardige uitzondering wordt gemaakt voor leggers, schepen- en
vestbrieven, die voor de dagelijkse dienst ter secretarie aanwezig
behoorden te zijn. Artikel 3 omschrijft de taak van de archivaris:
behalve met het gewone bestuur is hij belast met de ordening van
het oud-archief, het rangschikken en loketteren der stukken en
het vervaardigen van een chronologische catalogus met alphabe
tische bladwijzer. Het is bekend genoeg dat een dergelijk stuk werk
mode was in die dagen. Minder dan dertig jaar later zouden de
Nederlandse archivarissen op het principe der chronologische orde
ning terugkomen. Artikel 6 bepaalde dat de archivaris zich met
de rijksarchivaris en met de provinciale en gemeente-archivarissen
in het koninkrijk, met buitenlandse archivarissen en ook met bui
tenlandse bezitters en bewaarders van archieven en met oudheid
kundigen in verbinding moest stellen. Ook moest hij trachten af
gedwaalde stukken in het archief terug te brengen en afschriften
te verkrijgen van stukken, die voor de geschiedenis of de rechten
der gemeente van belang te achten waren.

Minstens eenmaal per week diende de archivaris twee uren ten
archieve aanwezig te zijn. "Gedurende den bedoelden tijd geeft
hij aan de belanghebbenden de gelegenheid inzage van stukken te
nemen, en is hij hun in het doen van nasporingen door teregtwij-
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zing behulpzaam". Toegang tot het archief kon hij weigeren aan
lieden met een kwade naam. Tegen betaling van leg,es moest hij
afschriften van archiefstukken uitreiken (art. 8). Uitlening van
stukken mocht slechts plaats hebben met voorkennis en met toe
stemming van de burgemeester (art. 10). Gelden voor restauratie
van stukken moest hij bij de secretaris aanvragen (art. 11). Plot
seling blijkt nu het beheer der stadsboekerij wèl aan de archivaris
te worden toevertrouwd (art. 12). Van het weeskamerarchief wordt
niet gerept.

In de vergadering van burgemeester en wethouders dd. 11 sep
tember 1862 legde Mr. G. A. Kleijn in handen van de burgemeester
reeds de eed af, "dat hij zijne betrekking, overeenkomstig zijne
instructie, getrouwen ijverig (zou) waarnemen". Hiermede was de
eerste stadsarchivaris van Breda in functie getreden.

De vermoedelijk chaotische toestand van het archief liet niet
toe, dat het terstond voor het publiek werd opengesteld. Eerst
in de Bredasche Courant van zondag 14 december 1862 stond te
lezen, dat het iedere donderdag van 9 tot 12 en van 1 tot 4 uur
toegankelijk zou zijn. Gedachtig artikel 6 van zijn instructie no
digde Kleijn daarin ieder, die stukken of registers uit het archief
onder zich had, ten dringendste uit deze bij hem terug te bezorgen
"opdat de inventaris zoo volledig mogelijk zij". We mogen aan
nemen dat het archief op donderdag 18 december 1862 voor het
eerst voor eenieder toegankelijk was. Deze datum is derhalve te
beschouwen als de ontstaansdatum van het archief als gemeente
lijke instelling.

4. De ambtsperiode van Mr. G. A. Kleijn. 1862-1861.
Voor het secretariepersoneel moet de komst van de archivaris

een hele gebeurtenis geweest zijn. Breda was immers maar een
stadje van 15000 inwoners en bijgevolg was het aantal ambtenaren
germg.

Behalve burgemeester Kerstens, secretaris Teychiné en ontvan
ger Schäuikes waren ter secretarie werkzaam: de te commies A.
Kwisthout, de 3e commies J. W. van Laarhoven, de klerken Ver-
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legh, Blaeser en Jamez, de twee stadsboden Bogaerts en Roels en
de concierge Van Thoor. In totaal dus slechts elf personen. De
secretarie was in drie afdelingen gesplitst: algemene secretarie, bur
gerlijke stand en nationale militie en schutterij. Men werkte er da
gelijks van 9.30 tot 1 uur en van 3 tot 6 uur of zoveel later als
het werk dit vereiste. Het was een kleine gemeenschap, waarin
iedere verandering of uitbreiding wel een sterke weerslag moest
hebben. 28

Kleijn heeft van de arbeid tijdens zijn eerste ambtsjaar 1863
wel een verslag uitgebracht, maar dit is niet bewaard gebleven.
Gelukkig licht de correspondentie van het g,emeentebestuur ons
enigszins omtrent zijn activiteiten in. Op 17 maart kreeg hij het
verzoek een onderzoek in te stellen naar de toestand der bibliotheek
van de Latijnse school; vermoedelijk in verband met de naderende
opheffing dier instelling. Op 3 april werd zijn advies gevraagd over
de kwestie of het gedeelte der rivier de Mark tussen de binnen- en
buitenboom al dan niet tot de Stads Haven gerekend moest wor
den; dit was van belang voor de heffing van het havengeld. Later
in het jaar moest hij de Burgemeester nog adviseren over de kwestie
of de Duitse graven Von Bredow verwant waren met de Heren
van Breda.

Dat Kleijn met de ordeningsarbeid werkelijk vorderde blijkt
uit een enthousiaste brief van 6 mei 1863 aan het stadsbestuur:
"Met groot genoegen geef ik Uwe vergadering kennis, dat de oudste
charters en handvesten dezer stad in de secretariekamer zijn terug
gevonden en onmiddellijk in mijne handen gesteld. Ik zou wenschen,
die stukken, welke door tijd en vocht veel geleden hebben, voor
grootere verslimmering te vrijwaren en Uwe vergadering, die gewis
dien wensch met mij deelt, in overweging geven, of het niet goed
ware, een blikken of koperen doos te doen vervaardigen, waarin
zij, ieder in een afzonderlijken omslag gehuld, bewaard worden".

De bijlagen der gemeenterekening wijzen uit, dat op deze sug
gestie is ingegaan. Op 22 augustus is à raison van f 12,- geleverd:
"een blikken kist voor het gemeente-archief". Het is deze kist of
doos, die in de inventaris van Hingman (1884) het eerst zou wor-
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den genoemd. Na het aanschaffen van kartonnen charterdozen
rond 1930 schijnt de kist verdwenen te zijn. In dezelfde brief had
de archivaris nog gevraagd om stevig grauw mediaanpapier, enkele
strengen sterk koord en een riem gewoon schrijfpapier. Of dit hem
toegestaan is blijkt echter niet.

De stedelijke bihliotheek, die zo nauw met het archief verbon
den werd geacht, ontving in 1863 ook enige aanwinsten. Het was
de volledige reeks geschriften van de in Terheijden geboren kunst
schilder Petrus van Schendel.29 Deze had lange tijd in Breda ge
woond en daar zijn opvoeding genoten. Een kort tevoren alhier
gehouden tentoonstelling van zijn schilderijen was gunstig ontvan
gen. Helaas is van al deze werken thans nog maar één deel over:
de platen behorende bij Premier système pour la suppression du
mouvement de lacet des voitures du chemin de fer (Brussel 1853).30
Verder werd verworven een "kaart" van Noord-Brabant, gebonden
in half leer. Het jaar tevoren had het stadsbestuur behalve de ar
chiefinventaris van 's-Hertogenbosch reeds aangekocht een boek
van De Graaf, "Tafereelen en schetsen uit de geschiedenis van
België".31

Het volgende jaar genoot het archief de belangstelling van de
kapitein-ingenieur der genie G. G. van der Hoeven, die er na
sporingen deed voor zijn "Geschiedenis der vesting Breda", een
werk, dat eerst na Kleijn's dood - in 1868 - het licht zou zien.
In maart 1864 richtte Van der Hoeven een verzoek tot de burge
meester om "eenige stukken te mogen overnemen van het archief,
welke niet geschikt zijn om aldaar te worden bewerkt".32 Veel
historische belangstelling zal er verder in de stad niet geweest zijn.
Tekenend in dit verband is b.v. dat een vereniging met een histo
rische inslag zoals het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen hier in 1865 nog steeds weinig leden telde: Mr.
C. A. Beens (kantonrechter), H. P. Bogaers, Mr. C. A. van Dam
(procureur), Dr. A. A. van Heusden (docent K.M.A.), Dr. A. F. J.
Ingen Housz (medicus), J. J. L. Ingen Housz (later wethouder), Mr.
J. J. Loke (president arr. rechtbank) en Mr. J. H. van Mierlo (rech
ter arr. rechtbank).
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Kleijn maakte zich verdienstelijk door rapporten op te stellen
over de eigendomsrechten der stad op de Latijnse school (Nieuw'
straat) en op de militaire barakken in de Akkerstraat.33

Over het jaar 1865 zijn wij zeer goed ingelicht, dank zij het
enige bewaard gebleven uitvoerig jaarverslag van de archivaris.34

I-Eerin geeft hij een goed overzicht van de inhoud van het archief.
Daaruit blijkt dat zich daarin ook stukken bevonden, die niets met
de stad Breda te maken hadden, zoals een deel van het archief der
familie Pels, waarvan enkele leden rentmeester der Heren van
Zevenbergen zijn geweest. Ook noemt Kleijn de briefwisseling van
Janssens, de kolonel der jagers van de Kempen met de abt van
Tongerlo, Van der Noot, KnobelsdorH etc. Is het archief der fa
milie Pels bewaard gehleven, laatstbedoelde briefwisseling, die van
belang geweest zou zijn voor de geschiedenis der Brabantse Revo
lutie, is sedertdien spoorloos verdwenen.

Alle stukken uit het archief waren nu door de handen van
de archivaris gegaan. "Is de inventaris daarom niet gereed, toch
ben ik eene groote schrede tot zijne samenstelling genaderd en kan
nu gerustelijk voortarbeiden, dewijl er vooreerst aan gene uitbrei
ding van de verzameling te denken is".

De enige bezoeker van het archief was dit jaar (wederom?) de
heer Van der Hoeven geweest. De outillage van het archieflokaal
zal ook niemand aangelokt hebben tot een bezoek. Niets was aan
wezig om bezoekers passend te ontvangen: stoelen, tafels en inkt
kokers ontbraken ten enenmale.

Bijzonder veel tijd moet Kleijn aan nasporingen in het archief
hebben besteed. De romanschrijfster mevrouw Bosboom-Toussaint
gaf hij b.v. inlichtingen over de gouverneur der stad Charles de
Heraugières, bekend door zijn rol bij de inname der stad door
het Turfschip in 1590. De meeste onderzoekingen verrichtte hij
echter voor het gemeentebestuur. De vruchten daarvan zijn voor
het merendeel terug te vinden in het gedrukte gemeenteverslag
over dit jaar. Kleijn hield zich o.a. bezig met studies over de oor
sprong der stedelijke schuld, het armbestuur, de rechten op de
Grote Toren en het eigendomsrecht op de GasthuisveIden.
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In het verslag wordt ook nog vermeld, dat begonnen was met
het aanleggen van een verzameling oudheden, gevonden bij de aan
leg van nieuwe riolen. Vooral in de Visscherstraat was veel merk
waardigs te voorschijn gekomen. Zeker was dit - aldus Kleijn 
afkomstig van de oudste bewoners dezer streken.35

Het document eindigt Kleijn met een smeekbede om de nodige
materiële hulpmiddelen ter beschikking te stellen ,want: "in één
woord, tot nu toe ontbreekt alles behalven het Archief en de Ar
chivaris, en dat ontbrekende kan alleen door geldelijke offers ver
kregen worden, die ik dan ook dringend van U Edelachtbaren
kom vragen". Het zou tot 1877 duren eer op de gemeentebegroting
gelden voor het archief werden uitgetrokken. Toch kreeg Mr.
Kleijn nog in oktober 1866 40 klapdozen voor berging van archi
valia. Of hij ook zijn koord en papier heeft ontvangen is onbekend.
In 1865 werd eveneens een atlas aangekocht.36

In zijn laatste levensjaar heeft Kleijn voor het archief zelf ver
moedelijk niet zo veel meer gedaan. Hij moet het geweest zijn, die
kon verhinderen dat her bekende oudste Keurboek der stad, het
"Houten Boecxken" werd uitgeleend naar de Wereldtentoonstelling
te Parijs.37 Het register zelf liet hij restaureren en van een étui
voorzien; ook dit laatste is thans nog aanwezig.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat Mr. Kleijn tijdens 
maar misschien nog meer v66r - zijn ambtsperiode als archivaris
een groot aantal bronnen heeft verzameld voor de rechtsgeschie
denis van Stad en Land van Breda. Deze zijn bijeengebracht in de
zgn. Collectie Kleijn ten gemeentearchieve.

Zeer veel werk heeft de archivaris aan het eind van zijn loop
baan verricht voor de historische optocht die in juni 1867 gehou
den is ter gelegenheid van het XXIe Landhuishoudkundig Congres.
De stoet, voorstellende de intocht van Prins Maurits te Breda op
4 maart 1590, zal hij, samen met zijn broer, de kunstschilder
Reinhard Willem, geënsceneerd hebben. V66r in het programma
boekje schreef Mr. G. A. Kleijn een uitvoerige verhandeling over
de Turfschiphistorie en over de familie der Van Bergen's, de turf-
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schippers. De gegevens ervoor waren grotendeels aan het stads
archief ontleend.3s

De verhouding tot het gemeentebestuur moet in deze tijd niet
zo gunstig zijn geweest. Toen het college van B. en W. na een in
januari gedaan verzoek in juni nog geen jaarverslag van de archi
varis had ontvangen, richtte het tot hem in juli (Kleijn lag reeds
op zijn laatste ziekbed) een enigszins onaangename brief. Het ver
slag werd binnen veertien dagen verwacht en over de inventaris
zegt men: "Gaarne ontvingen wij ook een bepaald berigt van den
chronologischen catalogus, waarvan de vervaardiging U bij Uwe
instructie is opg,edragen en dien wij reeds drie jaren tegemoet
zien".39

Kleijn heeft hierop niet meer kunnen reageren. Onmiddellijk
na afloop van het XXle Landhuishoudkundig Congres, op het eind
van juni werd hij op het ziekbed geworpen, waarschijnlijk door
de kwaal, die hem reeds jaren kwelde: asthma. 40 Na twee en een
halve maand is hij op 15 september 1867 overleden. Hij was slechts
36 jaar oud geworden. Zijn vrouw bleef met drie kinderen en
bovendien in zwangere toestand achter. De nalatenschap was met
vele schulden bezwaard.41

Was het stadsbestuur zijn archivaris in juli 1867 reeds minder
goed gezind, nog ongunstiger zouden zijn opvattingen jegens hem
worden na zijn dood. De aanleiding hiertoe was de publieke veiling
van Kleijn's omvangrijke en kostbare bibliotheek, die op 2 decem
ber 1867 bij Gebroeders Van der Hoek te Leiden plaats had.

5. Afgedwaalde archiefstukken.
De financiële nood in het gezin Kleijn moet wel groot geweest

zijn, omdat de verkoop van zijn boeken reeds enkele weken na
het sterfgeval werd voorbereid. Een van Kleijn's broers richtte zich
op 7 oktober tot Prosper Cuypers van Velthoven te Brussel, de
bekende verzamelaar van Noordbrabantse archivalia, van wie d~

archivaris meermalen boeken en archiefstukken had geleend. Hij
verzocht Cuypers om een opgave der geleende boeken e.d.42

In de raadsvergadering van 23 november d.a.v. deelde burge-

39

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



meester Kerstens mede, "dat op den catalogus der te Leiden te
verkoopen boekverzameling van wijlen den Heer Mr. G. A. Kleijn,
archivaris der gemeente, werken en stukken zijn aangekondigd, die
zeer de aandacht van het Collegie van dagelijksch bestuur getrokken
hebben en ten opzigte van welke de twijfel is gerezen, of zij niet
in vroeger of later tijd tot het gemeente-archief hebben behoord".

De raad verleende hierop aan het gemeentebestuur machtiging
om met de erfgenamen in onderhandeling te treden ter verwerving
dier stukken.

Op zeven nummers moet de aandacht zeker gevallen zijn:
3221. Verzameling van keuren enz. betreffende Breda 1634-1814.
13 delen in 4°.
3221 B. Deductie der heerlijkheid Breda.
3237 B. Deductie betreffende de Baronie van Breda.
3238. Vier perkamenten brieven zijnde vestbrieven, huwelijksvoor
waarden enz. 1558 en 1646.
3239. Portefeuille met oude schrifturen der 16e-18e eeuw, waar
bij vestbrieven enz. deels op perkament.
3542. Verzameling van 67 geschreven stukken rakende stad en
lande van Breda. 1367-1532 in cart. bd. orig. handschr. 4°.
3798. Portefeuille met een aantal fragmenten van zeer oude schrif
turen en een blad muziek der 15e en 16e eeuw.

De burgemeester legde vijf dagen later bij Gebroeders Van der
Hoek een claim op de nummers 3221, 3221 B, 3237 B, 3238, 3239
en 3542. Hij verzocht deze stukken niet in veiling te brengen, maar
hen te retourneren aan de familie Kleijn te Breda, opdat nader
over het eigendomsrecht kon worden beslist.

Drie dagen later zond de burgemeester een verzoek van de
wed. Kleijn naar de Leidse boekhandel om de betrokken nummers
niet te verkopen. Merkwaardig genoeg heeft de fa. Van der Hoek
daaraan geen gevolg gegeven. De gemeenterekening van 1867 ver
meldt nI. een betaling aan Gebr. Van der Hoek van t 26,15 voor
de nummers 3221, 3221 B, 3237 B, 3238 en 3239. No. 3542 was
mede aan de gemeente toegezonden, teneinde dit te retourneren
aan Mr. Van Mierlo, die inmiddels als eigenaar van dat nummer
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schijnt te zijn erkend. Niet aangekocht was dus no. 3798.43

Geen wonder dat deze gang van zaken mede geleid heeft tot
een onderwaardering voor Kleijn's arbeid door het stadsbestuur.
In het gemeenteverslag over 1867 staat o.a. te lezen: "Wijlen de
heer Kleijn had bij zijne instructie in last, een beredeneerden en
chronologischen catalogus te vervaardigen. Schoon de archivaris
herhaaldelijk tot nakoming van hetgeen hij had toegezegd, van
wege het bestuur werd aangespoord, is van de zaak niet gekomen,
en zijn zelfs geene aanteekeningen gevonden ten blijke dat hij dit
werk had opgevat". Het verslag van 1868 spreekt op nog ongun
stiger toon over de eerste stadsarchivaris: "Het werk, door den
gewezen archivaris Mr. Kleijn aan het archief verrigt, is van luttel
waarde, en laat zijn opvolgers alles te doen over. Deze maakte van
zijne ambtsbetrekking slechts gebruik, om nasporingen te doen in
zijn belang of tot zijn genoegen, en om kosteloos met al de archi
vanssen 111 het rijk te correspondeeren, van wie hij stukken kon
erlangen".

6. De periode 1868-1878.
Tien jaren bleef het archief nu onbeheerd. In 1868 werden

twee hangsloten voor het archief gekocht, wat kan wijzen op het
streven om onbevoegden buiten de archieflokalen te houden. 44 In
hetzelfde jaar werd het archief der weeskamer, dat reeds in 1852
onder beheer der Algemeene Commissie van liquidatie was gesteld,
in tien kisten naar Den Haag vervoerd. 45 Verder valt nog de aan
koop te noteren van het dit jaar verschenen boek van de eerste
archiefbezoeker G. G. van der Hoeven.

Af en toe schijnen bibliotheek (en archief?) te zijn gecontro
leerd. De Burgemeester deelde immers 15 mei 1869 aan de Raad (!)
mede dat er dertig boeken uit de stedelijke boekerij werden ver
mist. Ook werd in dat jaar nog een register van het fonds Otto en
Willem van Galen in chagrin leer gebonden; voorts werden drie
stadsplattegronden aangekocht. In 1871 is een deel der vestbrieven
ingebonden.

Inmiddels was op 25 april 1870 burgemeester Mr. A. Kerstens
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overleden. Dat deze magistraat het archief goed gezind was blijkt
uit het feit dat hij een som van f 300,- had nagelaten, aan te
wenden ten behoeve der archiefordening. Helaas was het gemeente
bestuur weinig diligent met de besteding ervan. 7 juli 1870 werd
besloten het geld "in afwachting eener nader te geven bestemming
voorloopig in de Ijzeren Kist te deponeeren". Eerst 31 oktober
1871 besloot de gemeenteraad voor deze som een rentgevende
stedelijke obligatie aan te kopen "in afwachting dat zich een ge
schikt persoon zal opdoen aan wien dit werk kan worden opge
dragen".46 Straks zullen wij zien hoe dit bedrag uiteindelijk is be
steed.

Twee jaar later meldde zich iemand die de betrekking van
gemeente-archivaris op zich wilde nemen buiten bezwaar der ge
meentekas. De gift van Mr. Kerstens behoefde voor hem niet te
worden aangesproken. Het was de 25-jarige Mr. Eugenius Willem
Guljé, de vierde zoon van de Bredase zeepzieder en olieslager
N. R. H. Guljé. De raad benoemde hem 18 jan. 1873; hij bleef
slechts 15 maanden in functie. Het enige verslag, dat Guljé uitge
bracht heeft - dat over 1873 - licht ons voldoende over zijn
werkzaamheden in. Zij betroffen op de eerste plaats de bibliotheek.

Deze verkeerde in grenzeloze verwarring. De boeken hadden
meestal drie of vier nummers. Bovendien waren zij onder stof
bedolven; Guljé liet hen van "de ergste onreinheden" ontdoen.
Daarna stelde hij de boeken in een logische volgorde op en ver
vaardigde een catalogus met alphabetische klapper. Jammer genoeg
is deze catalogus niet bewaard gebleven.

Hierna hield de archivaris zich bezig met het archief zelf. Van
de arbeid van Kleijn was niets anders terug te vinden dan een lijst,
waarop een zestigtal stukken was genummerd en omschreven.

Guljé begon nu de registers in hun oorspronkelijke orde te
herstellen, welke arbeid hem veel tijd kostte tengevolge der "verre
gaande verwarring". Met behulp van de adjunct-commies ter al
gemene secretarie F. Cerutti werden deze daarna zoveel mogelijk
van een etiket voorzien, "in de hoop dat lateren, die van het archief
hun werk maken, daardoor verleid mochten worden, de registers,
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na gebruik, op hun plaats te zetten". Daarna ving een voorlopige
schifting der losse stukken aan, welk werk naar hij hoopte in 1874
zou worden voltooid.

Het lag in Guljé's bedoeling daarna te beginnen met "eene
andere werkzaamheid, oneindig veelomvattender, welke hierin be
staat, dat elk register, elk stuk of verzameling stukken warde ge
lezen, en summier de inhoud met aanwijzing van pagina of nummer
warde genoteerd; met andere woorden, dat v66r op elk register
eene inhoudsopgave worde gesteld". Men zou hieruit kunnen af
leiden dat het in Guljé's bedoeling lag een echte inventaris samen
te stellen.47

De sporen van Guljé's werkzaamheid zijn op de boeken der
bibliotheek thans vrijwel niet meer zichtbaar. Zijn gedrukte num
mertjes zijn rond 1930 van vrijwel alle boeken verwijderd. Wel zijn
zij nog waar te nemen op de foto van het archiefdepot, welke bij
dit artikel is afgedrukt. De etiketten door Guljé (of door Cerutti?)
geschreven, zijn echter hier en daar op de archivalia nog aanwezig.
Beter dan zijn voorganger werd deze archivaris voorzien van
bureaubehoeften. Hij ontving in de maanden juli-september 1873
een vouwbeen, pennemes, lijm en inkt en cardoespapier. Midden in
de winter, in januari werd zelfs een kachel (bij aanbesteding!) ge
leverd.48

Guljé is reeds in het begin van 1874 benoemd tot kantonrechter
te Horst; om die reden vroeg en verkreeg hij op 4 april van dat
jaar eervol ontslag als stadsarchivaris49 (4 april 1874). Op twee
zaken had hij tijdens zijn korte ambtsperiode ernstig bij het ge
meentebestuur aangedrongen: het aankopen van boeken over plaat
selijke en algemene geschiedenis50 en het inbinden van registers, die
van hun banden waren beroofd. Van uitbreiding der bibliotheek
is voorlopig weinig terecht gekomen. Des te meer echter van de
restauratie van archiefstukken. Nog juist voor Guljé's vertrek
werden betalingen gedaan voor het binden van 62 registers in half
perkament met linnen omplakt en 61 registers alleen in half per
kament. Dit moeten geweest zijn de meeste stadsrekeningen uit de
periode 1492-1551, een register van de wijnimpost, een register van
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de bede en vele rollen en protocollen uit het rechterlijk archief.51
De jaren 1874-1878 waren voor het archief een periode van

inertie en (mogelijk) opnieuw intredende verwarring. Slechts één
blijk van belangstelling is er voor het archief van de zijde van het
gemeentebestuur. In 1875 schreven B. en W. namelijk aan de reeds
eer genoemde verzamelaar P. Cuypers van Velthoven te Brussel,
dat zij van de gewezen stadsarchivaris vernomen hadden dat hij
stukken uit het stadsarchief onder zijn berusting had, die voor hem
geen waarde hadden. Zij verzochten Cuypers deze te willen resti
tueren. Enkele dagen later reeds kwam hierop een diplomatiek op
gesteld antwoord binnen. Cuypers begon met te zeggen dat hem
onbekend was hoe de vroegere archivaris had kunnen verklaren,
dat hij Bredase archivalia onder zich had. Verder stelde hij dat de
bewuste stukken reeds meer dan veertig jaar zijn wettig eigendom
waren; verkregen door koop, ruil of gift. Zij vormden de kern
ener verzameling, die met oneindig veel kosten, moeite en tijd
vergaard was. Tenslotte bood Cuypers aan het gemeentebestuur
aan, het met die stukken van nut te zijn als de gelegenheid zich
voordeed. Van enige reactie hierop werd verder niets gevonden. 52

Droevig moet de toestand der archieven geweest zijn in 1877,
toen de Franse auteur Henry Havard op een reis door ons land
ook Breda bezocht. Over onze stad had hij veel lof, maar van de
archieven zegt hij: "Bréda, ses archives, il est vrai, pourraient
compter parmi les plus précieuses et les plus intéressantes du
royaume, mais elles SOnt dans un tel état de délabrement et d'aban
don, qu'on évite de les visiter, et nous aurions un chagrin réel à
parcoUl'ir les galetas 01.1 elles pourrissent honteusement, sans que
personne s'en occupe". En verder: "s'aventurer aujourd'hui dans
leur dédale .... ce serait vouloir cllercher une épingle dans une
forêt". Havard's boek, dat in 1878 verscheen, moet ook op de
leden van de gemeenteraad indruk hebben gemaakt.53

Dit kwam in elk geval tot uitdrukking bij de behandeling der
gemeentebegroting voor 1879. Was in 1877 reeds voor het eerst
een bedrag op de begroting gebracht "voor het in orde brengen
van het oude archief", (welke som echter niet was opgebruikt),
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enkele raadsleden drongen erop aan, dat het archief in 1879 toch
werkelijk in orde gebracht zou worden en dat spoedig aan de gift
van wijlen burgemeester Kerstens de beoogde bestemming zou
worden geg.even. Met name betoogde Mr. J. H. van Mierlo, "dat
hij gaarne zou zien dat de t 300,- werden besteed tot het in-orde
brengen van het archief, hetgeen echter naar zijne meening vroeger
wel in orde was; want dat, v66r de archivarissen erop geweest zijn,
en men iets verlangde te weten, men naar den heer Kwisthout ging
op de secretarie, die daarvan een SOOrt catalogus gemaakt had, en
dat men het dan dadelijk kon vinden; dat hij niet weet of het nu
met die archivarissen wel zoo goed gegaan is, maar wel dat hij
gelooft, dat men daar nu eens een deskundige over moest raadple
gen, zooals den heer Van Zuylen te 's-Bosch en meer anderen, en
dat men dien heer eens moest uitnoodigen naar hier te komen,
ten einde hem het archief te laten zien en zijn advies te vragen,
in welk geval men tenminste een plan zou hebben".54

Hierop vond de burgemeester het nodig misprijzende woorden
over Havard te zeggen: "Henry Havard is een kwartier lang op
het archief geweest en heeft daar niets gevraagd. Hij heeft wel
over dat archief iets geschreven. Maar die Franschman, Henry
Havard, is een ploert, die boekjes schrijft om daar geld meê te
verdienen en daardoor zijne reiskosten te betalen. Dat is Henry
Havard!"

Mr. van Mierlo bleef erbij dat de Bossche archivaris Van
Zuylen55 over een inventarisatie gepolst diende te worden. Mr.
Loke meende een andere candidaat te kennen, die geschikt was
om het archief te ordenen.

Het was geen wonder dat de debatten in de Bredase raadsver
gadering de aandacht trokken van de plaatselijke en landelijke pers.
De Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant van 21 nov.
1878 drukte de beledigende woorden van burgemeester De Man
letterlijk af. Van daar uit werden zij o.a. overgenomen door het
Algemeen Handelsblad van 23 november. Reeds 26 november
plaatste deze courant een ingezonden stuk van Havard's gids en
reisgenoot J. W. Baron De ConstaQt Rebecque uit Loosduinen. Deze
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nam Havard in bescherming tegen de grove uitdrukkingen van
Breda's eerste burger. Hij verklaarde met nadruk dat een ieder zich
van de juistheid van Havard's opmerkingen kon gaan overtuig,en,
indien er althans sedert diens bezoek geen veranderingen in het
archief waren aangebracht.

Havard reageerde ook zelf in een geestige doch ook venijnige
brief dd. 25 november 1878. Daarin zeide hij de betekenis van
het woord "ploert" niet te kennen. Verder bevestigde hij nog eens
dat hij het archief in zeer desolate toestand had aangetroffen. En
hij vervolgt dan: "Si Bréda était seulement une ville de chapons
je comprendrais qu'elle se montra satisfait de l'état de ses archives
et fière de l'érudition de son bourguemestre. Maïs c'est une cité
célèbre dont Ie nom est connu du monde entier, qui a joué dans
l'histoire un role rétentissant, et c'est lui faire une injure doulou
reuse que de négliger aussi honteusement ce qui racconte sa gloire".
Tenslotte raadt hij de burgemeester aan om eens te gaan praten
met archivarissen, die hun archief goed in orde hadden gebracht,
zoals Scheltema (Amsterdam), Hingman (R.A. Den Haag), Eeckhof
(Leeuwarden) of de portier (sic) van het stadhuis van Bergen op
Zoom (Rampart).56

In de eerstvolgende raadsvergadering (14 december) kwam bij
de vaststelling der notulen het archief weder ter sprake. Het raads
lid Rikkers noopte de burgemeester te erkennen, dat hij in een
ogenblik van drift een woord had gebruikt dat beter niet uitge
sproken ware. Na een vrij lange discussie begaf de gehele raad zich
naar het archief. Het courantenverslag vermeldt: "Uit de gesprek
ken die de leden bij het terugkomen in de raadszaal onderling
hielden kon men opmaken, dat de toestand van het archief door
den Heer Henry Havard nogal overdreven is voorgesteld".57

7. De periode 1879-1893.
Er gebeurde dus niets anders dan dat het in 1877 voor het

eerst op de begroting gebrachte bedrag van f 200,- voor het
archief werd gehandhaafd voor 1879. De f 300,- van burgemeester
Kerstens bleven buiten het gemeentelijk budget. Maar daarmede
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Afb. 3.
Verbouwingsplan der eerste verdieping van het stadhuis.

1862

Afb. 4.
Kast in bet stadhuis van Breda, gebruikt als "bergplaats"

voor archiefstukken. zomer 1925
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Afb. 5. Me. E. W. GULJÉ.
Gemeentearchivaris van 1873-1874

Foto uit ccn album der familîe Guljé În de bi
bliotheek van het Provinciaal Genootschap van
Kunsten en \Vcrcnschappen te 's-Henogcnbosch.

Afb. 6. J. H. HINGMAN.
Commies-chartermeester bij het Algemeen

Rijksarchief. Hij inventariseerde van
1879-1884 het gemeentearchief van Breda.
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namen Gedeputeerde Staten geen genoegen. Zij vonden zelfs aan
leiding aan de begroting hun goedkeuring te onthouden. Hun be
sluit werd uitvoerig besproken in de raadsvergadering van 15 fe
bruari 1879. De burgemeester sprak daarin van heerszucht van
Gedeputeerde Staten en wilde in beroep gaan bij de Koning. De
raad kon zich daarmede niet verenigen en stelde een commissie
in om de zaak te onderzoeken; deze bestond uit de heren Loke,
Van Mierlo en Guljé. Reeds twee weken later, op 1 maart 1879
verenigde de raad zich met het voorstel dezer heren om de gift
Kerstens - die door verstandige belegging reeds tot f 470,- was
opgelopen - toch maar op de begroting te brengen. Alleen de bur
gemeester maakte nog bezwaren.

Inmiddels waren enkele sollicitaties ingekomen van aspirant
archivarissen, nl. Mr. J. C. van Eyk en Mr. V. Claassen, beiden
advocaten alhier en van J. F. Hansse, de reeds eer genoemde griffier
van het voormalige kantongerecht te Boxtel. Niet uit deze pro
vincie maar uit Zuid-Holland moest echter de man komen, die de
Bredase archieven in betere staat zou brengen. De keuze viel op
Johannes Henricus Hingman (1834-1897), commies-chartermeester
aan het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.58 Op 17 januari
1879 hadden b. en w. hem al uitgenodigd het archief in orde te
brengen en daarvan een "catalogus" te maken (". . .. hoewel het
archief dezer gemeente zich in een vrij goeden staat bevindt .... ").
Zij stelden voor dat hij eerst het archief zou komen bekijken.
Hingman's antwoord is niet (meer) aanwezig, maar uit zijn decla
raties blijkt, dat hij in april 1879 met zijn arbeid is aangevangen
en deze in 1884 heeft beëindigd. 59

Hij heeft een gedeelte van het archief in kisten naar Den Haag
laten sturen om het daar te inventariseren. In 1879, 1880, 1881 en
1883 werden hem kisten toegezonden. Op 24 mei 1884 kwamen
de laatste terug. Zelf maakte hij in totaal 21 reizen van Den Haag
naar Breda, waarvoor hij f 218,- ontving. Zijn honorarium be
droeg f 500,-. De inventaris werd gedrukt in 1886, doch verscheen
eerst in 1887. Het jaar 1884, dat op het titelblad vermeld staat,
is dus niet geheel juist.60
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Een belangrijke verdienste van Hingman is geweest, dat hij het
archief der Bredase weeskamer, dat zoals gezegd in 1868 naar de
Algemeene Commissie van Liquidatie was gezonden, bij de ophef
fing dier Commissie in 1879 heeft vastgehouden en in de daarop
volgende jaren beschreven.

Dit weeskamerarchief schijnt in Den Haag niet in alle opzich
ten zorgvuldig te zijn behandeld. In 1883 trof jhr. P. A. J. van
den Brandeler een hiertoe behorende stapel documenten aan in
een klein vertrek boven het gebouw van het Gerechtshof in het
Binnenhof. Volgens hem waren die stukken voor vernietiging be
stemd. Hij haalde er een uit 1641 daterende procuratie uit, welke
zich thans bevindt in het familie-archief Van den Brandeler.61 .

Voor het bestuurlijk archief der stad doet de inventaris van
Hingman nog altijd dienst. Als terminus ad quem was voor de
inventarisatie aangenomen 10 december 1813, de datum waarop
Breda bevrijd werd van de Franse bezetting. De archivaris had het
archief bij het begin der ordening "in vrij goede staat aangetroffen".
Betrekkelijk weinig oude handvesten en privilegiën waren verloren
gegaan. De inventaris kent vier hoofdafdelingen:

1° Privilegiën, octrooien en ordonnantiën (hieronder ook privi
lege- en keurboeken).

Merkwaardig is dat tussen de beschrijving van originelen ver
meldingen zijn opgenomen van afschriften van niet in originali
bewaard gebleven acten uit het Oud-Keurboek en uit registers van
het Nassau-Domeinarchief te 's-Gravenhage. Een misleidende han
delwijze, die niet bepaald strookt met de reeds korte tijd later
ontwikkelde archivistieke principes!

2° Registers en stukken van de magistraat en opgevolgde be
sturen der stad Breda. In deze rubriek waren o.a. beschreven "Stuk
ken betreffende de Heren van Breda" (no. 342), Kerkelijke zaken,
Scholen, Armenzaken, Rivieren, Gilden en Weeskamer (265 num
mers).

3° Acten van de schepenbank en andere rechterlijke collegiën
(o.a. de Hoofd- en Leenb~lllk).

4° Stadsfinanciën 1492-1813. Behalve stadsrekeningen, leggers
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en kohieren van belastingen en bestekken zijn hierin o.a. onderge
bracht rekeningen van de klerk van de drossaard 1527-1551 en
rekeningen van de stadhouder van de schout van Breda wegens
compositiën en breuken uit de jaren 1531-1551.

Aan het slot zijn beschreven de ten burele van de burgerlijke
stand bewaarde doop-, trouw- en beg,raafboeken en enige hand
schriften betreffende de geschiedenis en rechten der stad. In die
rubriek zijn ook opgenomen een aantal delen der Collecties Haver
mans en Van Laerhoven. De delen van de eerste Collectie zijn daar
niet bijeen geplaatst, maar wel met name aangeduid. De Collectie
Van Laerhoven (afkomstig van een Bredase advocaat uit de 17e
eeuw) heeft Hingman niet als zodanig onderkend.

Aan het slot van de manuscript-inventaris (niet in de gedrukte
tekst) waren nog rekeningen en brieven opgenomen, afkomstig
van het geslacht Pels. Leden daarvan waren in de zestiende en
zeventiende eeuw rentmeester der heerlijkheid Zevenbergen ge
weest (no. 2243-2251). Het merendeel dezer stukken is vermoe
delijk in het stadsarchief terecht gekomen, omdat een der jongere
leden dier familie, Laurens Pels, van 1678-1717 secretaris der
stad is geweest. 62

Tijdens de ordening en ook daarna, zolang de inventaris nog
niet gedrukt was, is Hingman ten behoeve van de gemeente Breda
actief werkzaam geweest. Zo ontstond door zijn toedoen het begin
der huidige handbibliotheek. In 1880 werd een aardrijkskundig
woordenboek aangekocht, in december 1883 op een veiling te
Berlijn een gravure van de Bredase beeldhouwer Martinus van den
Bogaert, in 1884 het boek over prins Frederik van F. de Bas.

Ook zorgde Hingman dat de gemeente een aantal boeken kocht
uit de bibliotheek van P. Cuypers van Velthoven, waarvan de auctie
in januari 1884 bij Martinus Nijhoff plaats had. Alle toen aange
schafte werken zijn nu nog aanwezig. In 1885 verwierf het archief
een aantal werken op een veiling bij C. Nederveen te 's-Hertogen
bosch. Na het voleinden van Hingman's taak volgden nog aan
kopen in 1889 en 1892.63

Wat een teleurstelling moet het voor Hingman en het gemeen-
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tebestuur geweest zijn, dat de rijksarchivaris in Noord-Brabant op
grond van een Koninklijk Besluit van 1879 alle rechterlijke archie
ven in de zomer van 1887 opvorderde. Toen dit geschiedde was
de inventaris nog niet verschenen, want op het blanco vel tegen
over het titelblad is deze aderlating nog vermeld. Breda verloor
de archieven der schepenbank en hoofd- en leenbank, verpacht
conditiën van tienden en domeinen, molens en weggeld en de hier
boven genoemde archivalia Pels.64

In hetzelfde jaar had de rijksarchivaris - Mr. A. C. Bondam 
het gemeentebestuur reeds aangespoord om geen bezoekers meer
in de archiefbewaarplaats toe te laten, maar de stukken door hen
onder toezicht ter secretarie te laten raadplegen.

In zijn jaarverslag was deze ambtenaar overigens zeer goed te
spreken over de opstelling van het archief. Hij gewaagt van "een
geschikt lokaal", waarin de stukken "uitstekend tegen verwarring
en beschadiging zijn verzorgd". Na de afvoer der rechterlijke ar
chivalia had hij het overgebleven archief opnieuw gerangschikt.
Daaraan waren nog enige pakken oude stukken toegevoegd, die
aangetroffen waren in het lokaal van het nieuwe archief. Deze
moesten nog worden bijgeschreven in iedere rubriek van de inven
taris-Hingman. Zeer opmerkelijk is nog de vermelding van een
andere vondst van Bondam: "duizenden perkamenten schepenbrie
ven, titels der renten en goederen van de H. Geest Arme enz". Als
men weet dat het aantal niet door Hingman beschreven charters
van dit genre thans hoogstens één à tweehonderd bedraagt dringt
zich de onderstelling op dat Bondam's verslag niet vrij van over
drijving was. Dat de rijksarchivaris deze stukken ooit heeft ge
rangschikt is niet gebleken.65

Het voorbeeld van Hingman werkte stimulerend voor de orde
ning der gemeentelijke archieven na 1813. Daarmede werd in 1892
de tweede commies ter secretarie W. F. L. Buschkens belast, tegen
een beloning van tweemaal f 100,-. Zijn inventaris, die hoofd
zakelijk de delen en gebonden stukken omvat, is in 1926 door Ph.
F. Ruygh opnieuw ingericht en doet nog steeds dienst.

50

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



8. De ambtsperiode van Dr. j. F. Corstens 1893-1925.
De voltooiïng der ordening van oud en nieuw archief was voor

het gemeentebestuur spoedig aanleiding tot benoeming van een
definitieve - en nog wel bezoldigde - stadsarchivaris. Het ge
meenteverslag van 1893 zegt, dat "het doen herleven dier betrek
king noodig (was), met het oog op de vele nasporingen, die gedaan
en verlangd worden in het oud-archief, gepaard aan den daartoe
meermalen te kennen gegeven wensch van Gedeputeerde Staten
dezer provincie".66

De keuze viel op een classicus, de 43 jarige katholieke leraar
in de latijnse taal aan het Stedelijk Gymnasium, Johannes Francis
cus Corstens, die tot archivaris benoemd werd bij raadsbesluit van
12 augustus 1893. Zoals in die tijd wel meer voorkwam werd van
hem geen practische ervaring of vakopleiding in het archiefwezen
vereist. Corstens moest zich het métier zelf leren. Hij was in 1850
te Voorburg geboren en van 1876-1878 docent geweest aan het
progymnasium der Carmelieten te Boxmeer. Tien jaar lang be
kleedde hij vervolgens de functie van conrector aan het Instituut
Van Kinsbergen te Elburg. Gelukkig zag hij nog op latere leeftijd
in, dat zijn kennis der klassieke philologie op de duur ontoereikend
zou worden. Van 1889 tot 1891 studeerde hij oude talen aan de
Universiteit te Leiden. Met ingang van 1 januari 1892 was hij tot
leraar aan de Bredase school benoemd. In 1903 werd hij conrector
van het Gymnasium, welke functie hij tot zijn pensionering in
1923 heeft uitgeoefend.67

Corstens werkte nog volgens de oude instructie van 1862, al
was deze dan bij besluit van burgemeester en wethouders dd. 17
aug. 1893 gewijzigd. Evenals Kleijn en Guljé dit hadden gedaan,
legde hij d,e eed af in handen van de burgemeester. De nieuwe func
tionaris moet zelf wel gevoeld hebben, dat hij in archiefzaken nog
alles te leren had. In zijn eerste jaarverslag haalt hij nI. een spreuk
aan, die hij gevonden had op het schutblad van een der acten magi
straal: "tutius est insanienti committere gladium quam improbo
magistraturn". 68

Corstens was geenszins een geïsoleerde figuur in het maatschap-
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pelijke leven der stad. In 1900 werd hij 1e secretaris der toen op
gerichte "Vereeniging tot bevordering van Breda's Welvaart."69
Twee jaar later zou hij de Vereeniging Stedelijk Museum mede op
richten en daarvan voorzitter w'orden.70 Ook was hij president
van de Sociëteit "De Katholieke Kring".71

De gemeente kende hem een jaarwedde toe van f 200,-, welke
in 1899 tot f 300,-, in 1905 tot f 350,- en in 1923 tot f 800,
verhoogd werd. Daarvoor moest hij op woensdag van 2-4 uur
en op zaterdag van 2-3 uur ten archieve aanwezig zijn. Meestal
was hij echter ook in de vacanties bij zijn oude folianten te vinden.
Na de benoeming werden de lokalen in het oude stadhuis "aan
stonds net en geriefelijk geordend".

Toen het huis "Het Liggend Hert" naast het stadhuis in 1898
vrij kwam werd de parterre daarvan als politiebureau bestemd.
Boven werd nu Corstens met zijn kostbare schatten ondergebracht.
De documenten moesten echter in zeer hoge rekken opgesteld wor
den, zodat een ladder nodig was om erbij te klimmen. Een summum
van vooruitstrevendheid was, dat in het archief een brandkraan
werd aangelegd. Dit was mogelijk omdat Breda inm'iddels in 1894
zijn waterleiding had gekregen.72

De meubilering van het lokaal is blijkbaar sober geweest. Nog
in 1908 wordt geklaagd over het ontbreken van meubilair voor
de bezoekers. Eerst in 1911 kon de archivaris mededelen dat zijn
"kantoor dit jaar netjes en geriefelijk (was) ingericht".73

De vroegere kamers van het oud-archief in het oude stadhuis
gedeelte werden in 1898 bestemd voor berging van de archieven
na 1813.

Het aantal archiefbezoekers in Corstens' tijd moet niet zo ge
ring geweest zijn, al bevatten de jaarverslagen daarover weinig
concrete gegevens. Krijgshistorische nasporingen verrichtte in 1900
de tweede luitenant Waltheer. Dit werk werd later voortgezet tot
het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Niets verneemt men in
deze tijd over contacten met Th. M. Roest van Limburg, de auteur
der in 1904 gepubliceerde geschiedenis van het Kasteel van Breda.
Deze wordt pas in 1911 in Corstens' verslagen gesignaleerd. Even-
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min maakt de archivaris gewag van de omvangrijke arbeid van
Dr. Jan Kalf en diens medewerkers, als vrucht waarvan in 1912
de rijk geïllustreerde beschrij,ving der monumenten in de voorma
lige Baronie van Breda verscheen. Tijdens de eerste wereldoorlog
was een aantal Belgen ten archieve werkzaam gesteld. Wat zij daar
deden wordt ons evenwel niet onthuld. Vanaf 1920 verscheen Dr.
Enno van Gelder ten archieve en voorts de H.B.S-Ieraar Dr.
Couvée. In 1923 wordt het bezoek genoteerd van de heren P.
Binkhorst en A. Hallema. De eerste zou zich later verdienstelijk
maken door het vervaardigen van een alfabetische index op de
oudste notariële protocollen. Laatstgenoemde zou het archief nog
gedurende decennia blijven bezoeken. Hij is heden ten dage de
oudste bezoeker van het archief.

Ofschoon de archiefbewaarplaats van 1898 naar onze begrippen
nog allerminst brandvrij was, was het toch mogelijk archivalia van
elders te leen te krijgen. In 1898, 1902 en 1915 zond het rijksarchief
in Noord-Brabant stukken toe. Zelfs de Universiteits-bibliotheek
te Amsterdam leende in 1921 hierheen handschriften uit.

Wat heeft Dr. Corstens in zijn lange ambtperiode zoal gedaan?
Evenals de meeste archivarissen heeft hij niet alleen binnenskamers
gewerkt, maar ook de resultaten van zijn nasporingen gepubliceerd.
Allereerst mogen de "interne" werkzaamheden onze aandacht
vragen.

Een van de eerste daden van de archivaris in 1893 was, de
stadsrekeningen, die tegen een buitenmuur stonden, op een betere
plaats te zetten. Een begin maakte hij met het stempelen der stuk
ken, zodat hun herkomst bij eventuële ontvreemding of vergissing
altijd zou blijken.

Daarna moet hij zijn begonnen met het aanleggen van "een
groot repertorium .. " waarin alphabetisch de verschillende onder
werpen, zaken, resolutiën en acten vermeld werden". Helaas is dit
repertorium, dat Corstens ook wel "blafferd" noemt, nimmer ge
heel voltooid. Hij gebruikte daarvoor het onbeschreven deel van
een der officiaalboeken.74 Ook moet hij met het maken van reges
tenlijsten zijn begonnen, maar deze zijn niet bewaard gebleven.
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In 1900 kwam een index op de poortersboeken over de jaren 1534
1816 gereed; in 1905 een index op enige delen ingekomen en uit
gaande missiven.75 Nadat het archief in 1902 en 1903 een groot
aantal pamfletten had verworven vroeg en verkreeg de archivaris
machtiging om een catalogus der stadsboekerij te laten drukken.76

Zijn gehele ambtsperiode is verder voornamelijk gewijd geweest
aan het maken van indices. De belangrijkste daarvan zijn die op de
doop-, trouw- en begraafboeken, welke in 1910 door de ambtenaar
van de burgerlijke stand aan de archivaris waren overgedragen. Dit
werk heeft veertien jaren geduurd, van 1909 tot 1923. Ook
vallen nog te noteren indices op twee delen van de acten magistraal
en op de legger van de 100e penning.77

Overigens heeft Corstens velen per brief of mondeling inlichtin
gen verstrekt. Aan het gemeentebestuur heeft hij tal van adviezen
gegeven, waarvan die over straatnamen wellicht de belangrijkste
zijn. De gehele buurt tussen Achterom, FelIenoordstraat en Jan van
Polanenkade alsmede de zgn. St. Josephbuurt danken b.v. aan hem
hun straatnamen. Het is overigens wel zeer te betreuren, dat van
Corstens' administratie uit zijn 32-jarige loopbaan vrijwel niets
bewaard is gebleven.

Wat de archivaris verder nog gedaan heeft valt uit zijn jaar
verslagen te lezen. Men proeft de classicus uit de Latijnse spreuken
die daarin meermalen voorkomen. Om er enkele van te noemen:
tardi ingenii est rivulos consectari, fontes rerum non videre
(Cicero); cogatur nemo munus habere meum (Ovidius); gutta cavat
lapidem, consumitur anulus usu.

Vooral in de eerste zeven jaren van zijn archivariaat heeft
Corstens publicistische arbeid verricht. Reeds in 1894 promoveerde
hij in Leiden tot doctor in de klassieke letteren op het proefschrift
"De translationibus quibus usus est Thucydides". Vanaf juli 1895
tot 1899 schreef hij om de veertien dagen in de plaatselijke bladen
zijn "Bredaniana"; zijn opzet was daarbij niet om geschiedenis te
schrijven, maar naar geschiedenis te vorsen. 78 Zijn geschriften zijn
dan ook veelal niet meer dan compilaties. Bijna alle 179 artikelen
waren uitsluitend aan het stadsarchief ontleend. De langste reeks
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is die over de Triviale scholen (70 afleveringen). 21 afleveringen
waren aan de Blijde Inkomsten der Heren en Vrouwen van Breda
gewijd. Behalve de verrassing van de stad in 1590 heeft de archivaris
nog vele andere onderwerpen behandeld, waarvan te noemen zijn:
"de Toren der Grote Kerk", "Smuldagen der magistraten", "de
grote brand van 1534" en "Een halfbakken chirurgijn." In 1902
schreef de archivaris in opdracht der "Vereeniging tot bevordering
van Breda's Welvaart" een gids van Breda, die een geheel ander
karakter droeg en in historisch opzicht veel beter was dan de gids
van Smith en Janssen, die in 1897 was verschenen.79 Het was een
vruchtbare tijd, want in 1900 kwam eveneens het eerste deeltje
uit van Corstens' "Breda - Geschiedkundige Bij,zonderheden".

Het boek, dat was opgedragen aan Burgemeester en Wethouders
en Gemeenteraad, bevatte artikelen over Geneeskunde in Oud
Breda, Merkwaardige congressen alhier gehouden en Vorstelijke
bezoeken. De auteur had het plan opgevat in een reeks van jaren
"zaken en personen, instellingen en gebouwen, toestanden, zeden,
gewoonten en gebruiken successievelijk aan een historisch onder
zoek" te onderwerpen. Blijkbaar is het eerste deeltje met te weinig
belangstelling ontvangen. Sedertdien is de lust tot publiceren bij
Corstens verdwenen. Pas in 1912/1913 plaatste hij in Taxandria
lijsten der magistraten van Breda uit de periode 1743-1795, ter
aanvulling der opgaven in Van Goor.80 In 1913 schreef hij in het
Historisch Gedenkboek der herstelling van Nederlands Onafhanke
lijkheid samen met luitenant-kolonel G. Snellen een studie over de
bevrijding der stad van de Fransen in 1813.81 Zijn laatste publicatie
die handelde over "Manskloosteren in Breda" verscheen in 1925 
het jaar van zijn overlijden - in Taxandria.82

Hij was een groot bewonderaar van het in 1744 verschenen boek
van Th. E. van Goor, "Beschrijving der Stadt en Lande van Breda".
Zo kwam hij er toe in 1921 een heruitgave van dat werk te be
ginnen, welke gedrukt werd bij F. van Schijndel te Breda. Op het
titelblad staat vermeld: "met een vervolg van 1744 tot en met
1921". Het is jammer dat van Van Goor's boek slechts de pagina's
I-XXIV en 1-128 (met platen) zijn verschenen. Het vervolg van
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Corstens is nimmer gedrukt en evenmin is het manuscript daarvan
bewaard gebleven. De gevorderde leeftijd van de archivaris en ge
brek aan geldmiddelen zullen wel de oorzaak der mislukking ge
weest zijn.

Wat is de waarde van Corstens' geschriften? Daaromtrent valt
op te merken, dat Corstens voor zijn studiën alleen gebruik maakte
van het te Breda aanwezige gedeelte van het stadsarchief. De toen
nog in het Rijksarchief bewaarde Bredase archieven en elders be
rustende bronnen betreffende de stadsgeschiedenis heeft hij, voor
zover bekend, niet geraadpleegd. Bijgevolg dragen zijn publicaties
een eenzijdig karakter en is hun w'aarde zeer betrekkelijk.

In de periode 1893-1925 heeft het archief weinig verliezen
geleden, maar wel enkele belangrijke aanwinsten verworven. In
1892 waren reeds 1ge eeuwse afschriften van brieven van Karel V
aan Graaf Hendrik III van Nassau geschonken.s3 Twee jaar later
volgde het archief van het Cloveniersgilde. Baron d'Overschie de
Neerijssche te Leuven schonk in 1898 een acte van 1534. De be
langrijkste aanwinst in dit tijdvak waren vijf uit het stadsarc'hief
afgedwaalde middeleeuwse charters, te weten twee uit 1321, twee
uit 1328 en een uit 1333.84 Zij waren geschonken door jhr. André
Reigersman (1841-1920), achterkleinzoon van de griffier der stad
Carel Laurens Reigersman (1732-1796).85 Daarna volgden nog
het archief der Schutterij (1907), de collectie papieren van de
Bredase wethouder en wijnhandelaar J. A. J. W. van Hal (1837
1911) en het familie-archief Van Isendoorn à Blois (1911). In 1923
schonk prof. mr. H. van der Hoeven titels van het Huis Brecht.
De collectie, die sedertdien nog herhaaldelijk is uitgebreid, bevatte
o.a. een aantal charters uit het Begijnhofarchief.86

Na een ziekte van vele maanden overleed Dr. J. F. Corstens
op 10 augustus 1925. In de raadsvergadering van 25 aug. herdacht
burgemeester Van Sonsbeeck deze eerbiedwaardige figuur, die
vooral door zijn fraaie grijze baard zo bekend was in de stad. De
burgemeester zeide o.a.: "zijn belangstelling voor oud-Breda was
zeer groot en men kan wel zeggen, dat zij hem tot zijn laatste
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ademtocht· heeft bezig gehouden. Zijn gevoel voor historie en
kunst maakte hem tot een der cultureeIe krachten van deze ge
meente".

Wegens de ziekte van Corstens was het archief reeds in april
1925 voor het publiek gesloten. Het gemeentebestuur zag toen,
mede met het oog op de vestiging van het archief in de zuidelijke
vleugel van het stadhuis, uit naar een" assistent voor de archivaris.
Voor die functie waren drie candidaten, waarvan de eerste, aan
bevolen door de algemene rijksarchivaris prof. Fruin, uitverkoren
werd. Hij vertrok echter reeds na een werkzaamheid van twee
dagen. COl'stens' zoon, die ook ambities voor het archief koesterde,
kwam niet in aanmerking. Tenslotte viel het oog op een jonge
inwoonster der stad, mejuffrouw rna Mijnssen, dochter van de
directeur van het postkantoor alhier en in het bezit van het archief
diploma He klasse. Haar benoeming had plaats op 7 augustus 1925,
drie dagen voor Corstens' dood. Op 15 augustus trad zij in functie.

9. De periode 1925-1962.

a. Mejuffrouw D. C. J. Mijnssen. 1925-1944.
Voorlopig bleef het archief nog gesloten. Mej. Mijnssen begon

met de provisorische ordening van rond 20 strekkende meter losse
stukken, welke niet in de inventaris van Hingman waren beschre
ven. Met ingang van 1 oktober 1925 werd zij tot waarnemend
archivaris benoemd en het archief heropend.

Daar de archivistieke ervaring van Mej. Mijnssen nog gering
was, achtte de rijksarchivaris mr. J. P. W. A. Smit, die tevens als
provinciaal archiefinspecteur optrad, het wenselijk dat zij ten rijks
archieve een aanvullende opleiding zou ontvangen. Enige tijd reisde
zij dan ook nog één dag per week naar Den Bosch, waar zij onder
leiding van de rijksarchivaris het gemeentearchief van Oerle in
ventariseerde.87

Ook hierna heeft de leiding van de rijksarchivaris nog in losser
verband voortgeduurd, in feite zelfs tot 1938. Met ingang van
1 oktober 1928 ontving Mej. Mijnssen een vaste aanstelling als
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gemeentearchivaris. In dat jaar werd ook een reglement op het
gemeentearchief en een nieuwe instructie voor de archivaris vast
gesteld.88 De werktijd, die aanvankelijk slechts vier middagen per
week bedroeg, werd in 1933 op 21 uren per week gebracht. Eerst
met ingang van 1 januari 1942 werd het archivariaat een volledige
betrekking.

Mej. Mijnssen bekleedde in het maatschappelijk leven der stad
minder functies dan haar eerbiedwaardige ambtsvoorganger. Be
langrijk was dat zij waardig genoeg werd bevonden voor het lid
maatschap van de Philologisch-Historische Kring, een gezelschap
van academici, dat door de leraren Enklaar en Verberne in 1937
was opgericht. Verder was zij o.m. bestuurslid van de Vereniging
Stedelijk Museum.

De voornaamste taak, die de nieuwe archivaris bij de aanvaarding
van haar ambt gewacht had, was de aankleding en inrichting der
nieuwe lokalen, die voor het gemeentearchief waren bestemd. Haar
werkkamer, die tevens diende om bezoekers te huisvesten, was
aanvankelijk slechts met stalen rekken en zeer eenvoudig meubilair
ingericht. Maar reeds in 1928 kwamen de houten boekenkasten
g,ereed, die thans nog de archivariskamer sieren. Tevens werden
vier kasten geplaatst in een vertrek naast deze kamer, dat in 1930
tot een leeszaaltje voor de bezoekers zou worden vergroot. Porte
feuilles, charterdozen en briefpapier werden aangeschaft en een
nieuwarchiefstempel ontworpen. Alle archieven werden bijeen
geplaatst in het voorste depot en de oude stadsbibliotheek in het
achterste depot. Van deze laatste vervaardigde Mej. Th. van Alfen
in de jaren 1929-1931 een uitstekende catalogus, die werd op
genomen in de centrale catalogus der Koninklijke Bibliotheek.

Aan belangstelling van historici en genealogen had het archief
in deze jaren geen gebrek. Behalve reeds oudere bezoekers als de
heren Hallema, Binkhorst en pater Placidus kwam ook leraren van
Gymnasium of Lyceum hier werken: de zojuist genoemde dr.
Enklaar en dr. Verberne, die het later beiden tot hoogleraar zouden
brengen. Verder mogen nog tot de belangrijke bezoekers gerekend
worden de conservator van het Stedelijk Museum, de heer E. P. J.
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de Wolf, tevens adjunct-directeur van openbare werken, en diens
assistente mej. Houwing,.

In de periode 1928-1938 heeft, zoals gezegd, mr. Smit zich in
tensief met de Bredase archiefdienst bezig gehouden. Hij ontwierp
b.v. een indeling der archieven in vijf afdelingen: I. de archieven
der stad; 11. de archieven der stedelijke instellingen; lIl. de archieven
van te Breda gevestigde half-openbare of vreemde instellingen; IV.
de collecties; V. varia.89 Verder is de rijksarchivaris persoonlijk
begonnen met een herziening van de inventaris van Hingman. Ook
werd door zijn toedoen een staat opgesteld van alle aanwinsten van
het archief in de periode 1734-1925.

Het drukke bezoek aan het archief en de steeds groeiende in
lichtingendienst lieten mej. Mijnssen geen tijd voor ander werk over.
Op den duur werden zelfs enkele dames volontaires ingeschakeld,
van wie met name mejuffrouw Tutein Nolthenius en de freules
Serraris en De Constant Rebecque genoemd mogen worden. De
laatste werd in 1942 nog in ambtelijk dienstverband opgenomen.
Verder genoot de archivaris nog hulp van de bode-boekbinder ten
stadhuize P. J. Sloekers.

Wat heeft mej. Mijnssen zoal gepubliceerd? Behalve haar be
kende "Kroniek der stad Breda", in 1938 bij de uitgeverij "De
Archivaris" te 's-Gravenhage verschenen, zijn drie na haar dood
in het jaarboek van De Oranjeboom geplaatste artikelen belangrijk.
Dit waren bewerkingen van voordrachten, gehouden voor de
Philologisch-Historische Kring in 1937, 1941 en 1942. Zij betreffen
achtereenvolg,ens: De Huize van Elderen of Renesse te Breda (jaar
boek Oranjeboom 1950), René van CMlon (alsv. 1951) en de
Magistraatsbibliotheek te Breda (alsv. 1948). Tijdens de ambts
periode van mejuffrouw Mijnssen heeft het archief vele aanwinsten,
maar ook enkele verliezen gekend. Tot de eerste behoren het nieuw
archief der gemeente 1813-1908 en 1909-1925,90 welke bestand
delen resp. in 1928 en 1933 werden overgedragen. Verder: een
rekening der pastorale goederen uit 1690 en de archieven van de
Bank van Leening, de Centrale Keuken en het Gemeentelijk Tram
bedrijf (1929).
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In 1933 kwam de belangrijkste aanwinst: de archieven van de
Schepenbank, de Hoge Vierschaar en de Hoofd- en Leenbank, die,
zoals wij eerder zagen, in 1887 naar het rijksarchief in Den Bosch
waren vervoerd. De gemeente kreeg deze nu van het Rijk terug
in bewaring, evenals de notariële protocollen en de retro·acta van
de burgerlijke stand, welke laatste wegens het ontbreken van een
branddeur in de dep&ts Breda voor enkele jaren hadden moeten
verlaten. Voorts droeg het rijk in 1933 nog in bewaring over de
zgn. nieuwe rechterlijke archieven, zoals die van de Rechtbank
van eerste aanleg, de Rechtbank van Koophandel, het Vredegerecht
en de Officier van Justitie, allen lopende tot 1838. In ruil voor de
alhier berustende charters Van Meer en de collectie Pels Rijcken
droeg de rijksarchivaris aan Breda over de Collectie Mr. G. A. Kleijn
en een aantal papieren behorende tot de Collectie Havermans. Ten
gevolge dezer inbewaargeving verkreeg het Bredase gemeentearchief
het recht om voortaan stukken uit andere archieven in den lande
ten behoeve van de bezoekers te leen te ontvangen.

Later zijn nog in bewaring verkregen het archief van de Kerk
voogdij der Ned. Herv. Gemeente (1935) en na de grote annexaties
van 1942 de oude administratieve archieven van Ginneken en
Bavel en Princenhage (1943).91 In laatstgenoemd jaar werd ont
vangen als legaat van jhr. mr. P. A. J. van den Brandeler een der
oudste registers van het archief: het uit c. 1400 daterende Cijnsboek
van de H. Geest, waarop de gemeente reeds in 1901 op een veiling
bij Pred. Muller tevergeefs een bod had laten doen.92 Gedurende
dezelfde periode zijn echter ook belangrijke verliezen geleden. In
1928 en 1929 werd een aantal stukken aan het Algemeen Rijks
archief afgestaan, omdat zij geacht werden te behoren tot het ar
chief van de Nassause Domeinraad. Het zijn o.a. twintig brieven
gericht aan Graaf Enge1brecht van Nassau uit de jaren 1418-1439.93

Verder ging in 1928 naar het rijksarchief te 's-Hertogenbosch een
formulierboek van het leenhof IJpelaer te Bavel.

Onder het archivariaat van mejuffrouw Mijnssen is de Bredase
archiefdienst wezenlijk gegrondvest. Het archief is in de ware zin
des woords toegankelijk geworden. Verder is een handbibliotheek
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opgebouwd. Wie schriftelijk of mondeling om inlichtingen vroeg
werd grondig en met toewijding geholpen. De betekenis van de
persoon van mejuffrouw Mijnssen kan niet beter geschetst worden
dan met de woorden van mr. Smit: "Alles werkte harmonisch
samen om het Bredasche gemeente-archief tot een der meest ge
raadpleegde in den lande te maken. Het meeste droeg juffrouw
Mijnssen zelf bij. Hare opgeruimdheid, dienstvaardigheid en inge
boren lieftalligheid namen de bezoekers voor haar in. Haar be
scheiden en voornaam optreden weerhielden hen, die daarvan mis
bruik zouden mogen willen maken. Hare dames-volontairs hielden
van haar om haar tact en belangstelling in persoonlijke zaken. Zij
heeft duizenden in den lande aan zich verplicht. Haar werk was
haar alles en zij maakte het tot iets bijzonders. Het is jammer,
dat dit alles zoo kort heeft mogen duren".9'1

Mejuffrouw Mijnssen stierf reeds op 47 jarige leeftijd, 19 januari
1944. Vele vrienden en tal van bezoekers van het archief hebben
haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de Bieberg te Ginneken.

b. Haar opvolgers. 1944-1962.
Haar opvolger werd Dr. G. J. ter Kuile, adjunct-commies le

klasse bij de afdeling financiën en onderwijs ter gemeentesecretarie
van Assen. De heer Ter Kuile, die benoemd was bij besluit van de
burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad dd. 10
maart 1944, was doctor in de rechtsgeleerdheid en bezat het
diploma wetenschappelijk archiefambtenaar eerste klasse.

Na het overlijden van Mejuffrouw Mijnssen was de dienst onder
toezicht van de chef der afdeling registratuur ten archieve zo goed
mogelijk gaande gehouden door freule M. H. de Constant Rebecque,
die nog tot 1 augustus 1944 werkzaam bleef. Per 28 februari 1944
trad nog in dienst van het archief mejuffrouw M. J. c. J. Th.
Laurijssen, die hier in functie bleef tot 1 maart 1946. Tenslotte
was de heer P. A. S. Crassaerts nog als werkloos hoofdarbeider
aan het archief verbonden.

Dr. Ter Kuile is slechts twee jaar in Breda gebleven. Hij vertrok
op 1 juni 1946 wegens zijn benoeming tot gemeentearchivaris van
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Deventer. Hij heeft verdiensten voor de historie der stad verwor
ven door zijn bijdrage "Over oude straten, pleinen, huizen, over
leven en bedrijf" in het in 1952 verschenen eerste deel der "Ge
schiedenis van Breda" en door zijn reeds geciteerd opstel over de
geschiedenis van het archief.

Een nieuwe inventarisatie van het administratief en rechterlijk
archief en van de notariële archieven, die de heer Ter Kuile had
ondernomen, is door zijn opvolgers niet gehandhaafd. Vermeldens
waardig is voorts nog zijn inventaris van het archief der kerkvoogdij
van de Ned. Hervormde Gemeente. Tijdens zijn archivariaat wer
den o.a. verworven een m.s. geschiedenis van het Armkinderhuis
en het archief van het Oude Mannenhuis, dat in 1945-1946 onder
Dr. Ter Kuile's toezicht door schrijver dezes was geïnventariseerd.

Hierna trad wederom een classicus als archivaris op, Drs. P.
Scherft, die tevoren belast was geweest met de inventarisatie der
gemeentearchieven van Beuningen en Doesburg. De heer Scherft
aanvaardde 15 juli 1946 zijn ambt. Zijn bijna achtjarige ambts
periode is van grote betekenis voor het archief geweest. Vele nieuwe
archieven werden opgenomen, terwijl de reeds aanwezige documen
ten meer overzichtelijk werden opgesteld. Hiervoor moesten vele
archiefrekken worden aangeschaft. Een en ander bracht mede, dat
de beide dep&ts reeds in 1951 geheel waren gevuld. Vanaf 1950
werd het archief op alle werkdagen voor het publiek opengesteld.
De in slechte staat verkerende stadsrekeningen uit de jaren 1492
1558 zijn in 1953 op microkaarten gereproduceerd.

De archieven van Hoge Vierschaar, Aalmoezenierskamer,
Hoofd- en Leenbank en Weeskamer werden tijdens de ambtsvulling
van de heer Scherft geïnventariseerd.95 Voorts heeft hij een her
ziening op fiches van de inventaris van Hingman tot stand ge
bracht. Onder hem is een begin gemaakt met de indicering der
notariële protocollen en schepenvestbrieven. Bij het gouden rege
ringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1948 stelde hij een
foto-album van het Kasteel van Breda samen, dat aan Hare Majesteit
is aangeboden.

Hij organiseerde verder de tentoonsteUing Oranje-Breda-Diest
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Afb. 7. Dr. J. F. CORSTENS.
Gemeentearchivaris van 1893-1925

Stedelijk Gymnasium, Breda. Tekening door A. \Vïnz
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Afb. 8. MEJUFFROUW D. C. J. MIJNSSEN.
Gcmeemearchivaris van 1928-1944.
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in 1948 en de bekende Nassau-Oranje tentoonstelling in 1952. Zeer
belangrijk is ook de oprichting van de Oudheidkundig,e Kring "De
Oranjeboom" in 1948, waarvan deze gemeentearchivaris mede
oprichter was en de eerste secretaris werd.

Drs. Scherft schreef in het jaarboek niet minder dan negen
artikelen, waarvan die over het Stedelijk Ijkwezen, de Wende1inus
kapel en het Gratierecht der Heren van Breda wel de belangrijkste
genoemd mogen worden.

De plaats van de assistente mejuffrouw Laurijssen werd door
de reeds aan het archief verbonden heer Crassaerts ingenomen.
Helaas kwam deze accurate en toegewijde werker, die buiten het
archief als literator enige bekendheid genoot,96 reeds in 1949 te
overlijden. In 1948 deed de heer G. J. Rehm zijn intrede ten
gemeentearchieve. Hij zou zich tot een zeer bekwaam medewerker
ontplooien. De heer P. J. Wuisman, die in 1946-1947 als volontair,
vanaf 1950 als ambtenaar hier werkzaam was, vertrok in 1953 naar
het gemeentearchief te Amsterdam. Hij werd door mejuffrouw
Th. Hellegers opgevolgd.

De belangrijkste aanwinst in deze periode was het archief van
de Stadsarchitect (1949). In hetzelfde jaar moest het alhier in be
waring berustende archief der classis Breda aan het classicaal bestuur
worden geretourneerd.

Drs. P. Scherft werd met ingang van 1 maart 1954 benoemd
tot rijksarchivaris in Zeeland. Over zijn twee opvolgers, die beiden
deel uitmaken van de redactie van dit jaarboek, kan nog slechts
weinig geschreven worden. De historicus Drs. C. Th. Lohmann nam
1 november 1954 de plaats. van Drs. Scherft in. Voordien was hij
belast geweest met de inventarisatie en verzorging der gemeente
archieven van Oosterhout, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en
Teteringen.

De capaciteit van de dep&ts verhoogde hij door stalen beugels
op de zijwanden der archiefrekken te plaatsen. Deze vinding le
verde 120 strekkende meter meer bergruimte op. De archieven
werden opnieuw opgesteld volgens de orde der vijf afdelingen. Voor
de assistent is een werkkamer ingericht.
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Per 1 juni 1956 werd een proef genomen met openstelling van
het archief op donderdagavond. Deze proef is zeer goed geslaagd;
het bezoekersaantal steeg in dat jaar dan ook van 504 tot 724.97

Door zijn lidmaatschap van de commissie van advies voor de straat
naamgeving kreeg de heer Lohmann belangrijke invloed op de
vaststelling der straatnamen.

Onder zijn ambtsperiode vonden weinig mutaties plaats. Me
juffrouw Hellegers vertrok 15 september 1954; haar plaats werd
eerst 1 maart 1956 ingenomen door de heer J. C. Deelder.

Archivaris Lohmann heeft zich o.a. zeer veel moeite gegeven
om de veranderingen in het stadsbeeld - en dit verandert sedert
1950 in versneld tempo! - fotografisch vast te leggen. Hierdoor
werd de topografisch-historische atlas, wiens catalogisering in 1953
was begonnen, geregeld met nieuwe aanwinsten verrijkt.

In deze ambtsperiode mocht het archief tweemaal belangrijke
aanwinsten ontvangen. Uit de grote archiefruiI met België verkreeg
Breda o.a. stukken (waaronder 16e eeuwse rekeningen), behorende
tot het archief van het Begijnhof en een prachtig 15e eeuws sta
tutenboek van het kapittel der O.L. Vrouwe Kerk. In 1956 werd
een aantal papieren verworven, afkomstig van de Bredase burge
meester Mr. L. D. Storm.

Nadat de heer Lohmann met ingang van 1 januari 1957 tot
streekarchivaris te Etten was benoemd, werd hij 1 april 1957 op
gevolgd door de jurist Drs. F. A. Brekelmans, archivaris van het
Gemeenschappelijk Archivariaat Nassau-Brabant te Zevenbergen.

Onder zijn bewind werd in 1958 de leeszaal vergroot tot een
oppervlakte van 5.40 x 9.30 meter. Het aantal bezoekers nam
zienderogen toe. In 1957 waren het er 1004, in 1958: 1087; in 1959:
1171 en in 1960: 1034. De heer Rehm voltooide een inventaris der
processtukken van de schepenbank en nieuwe klappers op de doop
boeken der Grote Kerk 1637-1674 en de begraafboeken tot 1695.
Belangrijke medewerking werd verleend aan de straatnaamgeving
in de wijken Blauwe Kei en Doornbos, waar bijna alle straatnamen
uit toponymen zijn samengesteld. Ook bij benoeming van straten
in andere wijken oefende de archivaris veel invloed uit.

64

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



Met ingang van 1 oktober 1958 is het personeel met een vrou
welijke kracht uitgebreid, zodat de staf van de archivaris toen drie
personen telde. In 1962 zou dit aantal op vier gebracht worden.
De heer Rehm nam eind november 1962 afscheid van het archief
wegens zijn benoeming tOt streekarchivaris in de Kring Oosterhout.

In de jaren 1958-1961 bevolkten zes volontairs het archief.
Vijf van hen behaalden het archiefdiploma 2e klasse. De archivaris
en de heer Rehm plaatsten geregeld publicaties in het jaarboek
van "De Oranjeboom" en elders. Van laatstgenoemde mogen met
name vermeld worden studies over Jacob Campo Weyerman (Ned.
Leeuw 1958) en Martinus van den Bogaert (Jaarb. Oranjeb. 1960).
In 1959 verkreeg het archief enkele zeer belangrijke aanwinsten:
de doop-, trouwen begraafboeken, de rechterlijke en notariële
archieven van Ginneken-en-Bavel en Princenhage. In 1957 waren
reeds verworven de bevolkingsregisters van Breda uit de periode
1816-1938.

Het jaar 1962 was aanleiding de benoeming te herdenken van
de eerste archivaris Mr. G. A. Kleijn. Op 19 september werd in
de receptiezaal van het stadhuis een bijeenkomst gehouden. In aan
wezigheid van afstammelingen van Kleijn's oudste broer, gemeente
lijke autoriteiten, collega's-archivarissen en belangstellende oudheid
kundigen hielden burgemeester Mr. Dr. R. M. A. A. Geuljans, de
archivaris Drs. F. A. Brekelmans en de vice-voorzitter van "De
Oranjeboom" Drs. C. Th. Lohmann inleidingen over de betekenis
van mr. Kleijn als archivaris en historicus. Na afloop onthulde de
burgemeester op de protestantse begraafplaats "Zuylen" een fraaie
gedenksteen voor mr. Kleijn, vervaardigd door beeldhouwers van
de Grote Kerk naar het ontwerp van de opzichter, de heer J. J.
van der Tuuk. Voorts werd een krans neergelegd namens de ge
meente Breda en een bloemstuk namens "De Oranjeboom".

AANTEKENINGEN

1 150 Jaren Rijksarchief (catalogus der tentoonstelling in het) Prinsenhof (te)
Delft (1952), p. 3 en 26; Tentoonstelling Utrechtse archieven (Utrecht 1953),
p. 10; Ned. Archievenblad XXXIX (1931-1932), p. 16.

2 Provo blad van Noordbrabant 1829, besluit van de gouverneur dd. 14 augustus
1829 no. 101; Zie voor benoeming van een archivaris te 's-Hertogenbosch:
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Brabantia VII (1958),p. 201; te Amsterdam: Maandblad Amstelodamum
(XXXV) 1948, p. 49-51; te Zutphen: Ned. Archievenblad XXXIV (1926
1927), p. 36; te Deventer: Ned. Archievenblad XLII (1934-1935), p. 51-52;
te Haarlem: mejuffrouw dr. G. H. Kurtz en drs. C. van de Haar, Honderd
jaar gemeentelijke archiefdienst Haarlem (1957); te Rotterdam: Mr. H. C.
Hazewinkel, Honderd jaar gemeentelijke archiefzorg (1957). Op deze plaats
betuig ik mijn dank aan de collega's van de hier genoemde gemeenten en aan
die van Arnhem, 's-Gravenhage, Groningen en Leiden, die mij inlichtingen
omtrent de geschiedenis van hun archief hebben verstrekt. In het vervolg van
dit artikel wordt nu eens van een stadsarchivaris dan weer van een gemeente
archivaris gesproken, ook na de invoering der Gemeentewet in 1851, toen het
begrip stad bestuursrechtelijk niet meer bestond. Dit is geschied omdat nog
tot ver in de ne,gentiende eeuw vele gemeentebesturen - ook dat van Breda 
hun archivaris stadsarchivaris bleven noemen.

3 J. J. F. Noordziek, Archiefwezen 1826-1852, Cs-Gravenhage 1853), 6; R.
Fruin, De gestie van Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des
rijks 1854-1865 Cs-Gravenhage 1926), p. 113, 119 en 147.

4 Verslag van den toestand der provincie Noordbrabant over 1858, p. 89.
5 Fruin, a.w. p. 96; 115-118.
6 Fruin, a.w. p. 147; Provo blad 1860 no. 9; Verslag van den toestand .... 1862,

hoofdstuk Il p. 26; Provo Bijblad 1861 no. 61.
7 Brabantia VII (1958), p. 202-203.
8 Verslag van den toestand der gemeente 's-Hertogenbosch over 1858, p. 10;

Brabantse Leeuw IX (1960), p. 134.
9 Sinte Geertruydtsbronne XIV (1935), p. 105.

10 Verslag van den toestand der provincie Noordbrabant over 1862, hfdst. lIl,
p. 16-17; alsvoor 1866, hfdst. lIl, p. 33-34.

11 Brabants Heem V (1953), p. 103-108.
12 Vriendelijke mededeling van mijn collega te Helmond, de heer C. H. A. M.

van Bokhoven.
13 Vriendelijke mededeling van lTIIJn collega te Tilburg, Drs. H. J. A. M.

Schurink.
14 Gemeentearchief Breda (hierna af te korten als: G.A.B.), Nieuw-archief, No

tulen van burgemeester en wethouders C 34, dd. 10 juni 1847; zie ook B. 14
no. 332 en B. 34 no. 621; oud-archief, inv. Ter Kuile 1556 bis; Algemeen
Rijksarchief, Archief Binnenlandse zaken bijl. exh. 27 dec. 1847 nr. 84, 5e afd.;
Rijksarchief 's-Hertogenbosch P 1521.

15 G.A.B. Nieuw-archief, Notulen van burgemeester en wethouders C 30, dd. 30
januari en 23 mei 1843; C 31, dd. 11 juli, 15 juli en 26 september 1844.

15. Wel waren bij de oprichting der Hoge Vierschaar in 1803 een aantal rechter
lijke archivalia aan dat college overgedragen. Toen die rechtbank in 1811 werd
opgeheven gingen de stukken met het archief der nieuwe instelling naar het
Tribunal de première instance over. Zie voorts noot 64.

16 G.A.B. Collectie Varia 299; oud-archief, inv. Hingman 2246.
17 G.A.B. Oud-archief, inv. Hingman 239-284.
18 G.A.B., Nieuw-archief, Notulen van burgemeester en wethouders C 31, dd.

25 november en 5 december 1844.
19 Remarque sur une médaille, frappée à I'occasion de la prise du chAteau de

Breda (Revue de la numismatique beige, 1846); Notice historique sur les mon
naies obsidionales frappées à Breda pendant Ie siège de 1577 (Bruxelles 1850);
Notice sur la monnaie frappée en 1626 pour la ville de Breda (Revue de la
numismatique beIge tom. Ier, 2e série).
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20 Bulletin de l'Academie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts XXI
(1854), 542 noot 1. De aldaar genoemde papieren van Havermans bevinden
zich thans in de collectie Cuypers van Velthoven in het rijksarchief te
's-Hertogenbosch.

21 2e stuk-bijlagen ('s-Hertogenbosch 1867), p. 194-226; zie ook Hermans' Bij-
dragen tot de geschiedenis der Provincie Noord-Braband I (1845),
p. 574-575.

22 Voorberigt op pag. V en VI.
23 G.A.B. Archief stadsarchitect, no. 7e; reproductie in Verz. K. en A. 1962-225.

Zie voor de toenmalige toestand van het archief te Breda ook Noordziek, a.w.
p.87-89.

24, Verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar 1924, bijlage I, p. I.
25 NI. op 20 december 1862. Gedrukt exemplaar in G.A.B. handbibl. stamboek

nummer 1404. Artikel 12 dezer instructie luidde: "De secretaris is, onder toe
zigt van burgemeester en wethouders, met de bewaring en het beheer van het
gemeente-archief belast. Tot het archief worden niet geacht te behooren de
geschiedkundige gedenkstukken (het oud-archief) waarvan de zorg, onder het
zelfde toezigt, aan een bijzonderen archivaris is opgedragen".

26 G.A.B., Nieuw Archief, B 49 no. 438.
27 Alsvoor no. 1128.
28 Brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad dd. 2 december

1862 houdende een voorstel tot reorganisatie van de secretarie in G.A.B.,
Nieuw-Archief A 144, nr. 1928; zie ook Bredasche Almanak 1870 p. 1I.

29 Zie voor de adviezen van Kleijn: G.A.B., Nieuw-Archief B 50 no. 576 en 686;
A I no. 4, brief van Kleijn dd. 24 juni 1863; de brief van 8 mei 1863 bevindt
zich in A 145. Zie voor Van Schendel dit jaarboek pag. 312; voorts G.A.B.,
Nieuw-Archief A 145, brief van P. van Schendel aan de voorzitter van de
gemeenteraad dd. 30 mei 1863.

30 G.A.B., Handbibliotheek, stamboeknummer 2304.
31 G.A.B., Nieuw-Archief, bijlagen gemeenterekening 1863.
32 G.A.B., Nieuw-Archief, A Ir no. 1, Agenda van de burgemeester dd. 24 maart

1864 no. 4I.
33 G.A.B., Nieuw-Archief A 147, brief dd. 28 juni 1864 en A 148, brief dd. 17

november 1864.
340 Alsvoor A 151, verslag dd 29 januari 1866, no. 142, exh. 25 februari 1866 no.

182; relata 26 februari 1866 no. 24.
35 Zie over deze vondsten ook G. G. van der Hoeven, De verbeteringen der be'

stratingen van Breda, in Tijdschrift Kon. Instituut van Ingenieurs 1869-1870,
Verhandelingen enz. p. 20 e.v. (foco in G.A.B. handbibliotheek, stamboek
nummer 4295).

36 G.A.B., Nieuw-Archief, bijlagen gemeenterekening 1866.
37 Alsvoor, B 54 no. 66.
38 Programma der festiviteiten ter gelegenheid van (het) XXlste Nederlandsch

Landhuishoudkundig Congres te Breda, en meer in het bijzonder van den
optogt, te houden op 25 en 28 Junij 1867, waarvan het geschiedkundig gedeelte,
voorstellende den intogt van prins Maurits binnen Breda op 4 Maart 1590 is
geschetst door Mr. G. A. Kleijn. Een protest tegen deze optocht verscheen
in de Kerkelijke Courant, Katholieke Nederlandsche Stemmen van 22 junij
1867 (jrg. 33 no. 547).

39 G.A.B., Nieuw-Archief, B 54 no. 184 en 1269.
4,0 Uit het notulenboek 1864-1877 der Ned. Herv. Diaconie te Breda, waarvan

Kleijn diaken was, blijkt dat hij wegens ziekte absent was in alle vergaderingen,
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gehouden tussen 6 juli en 14 september 1867. Zie over Kleijn's kwaal een brief
van hem aan mr. C. A. van Dam te Breda dd. 14 augustus 1865 in Rijks
archief 's-Henogenbosch, collectie Cuypers van Velthoven no. 241.

41 De nalatenschap is aanvaard onder beneficie van inventaris. De Ned. Herv.
Diaconie had een vordering op de boedel groot f 239,92%. Hiervan werd
uiteindelijk slechts 10,47% uitgekeerd. Archief Ned. Herv. Diaconie Breda,
Rekening diaconieschool over 1869.

42 Rijksarchief 's-Hertogenbosch, collectie Cuypers van Velthoven no. 241.
43 De veilingcatalogus is nog aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.

Zie voorts: G.A.B., Nieuw Archief B 54 no. 1933 en 1946; bijlagen gemeente
rekening 1867 no. 153; Zie over no. 3542 Mr. F. F. X. Cerutti, Middeleeuwse
rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda I (Utrecht 1956), p. XLI noot 3.
Door Hingman is dit deeltje opgenomen onder no. 2211 van zijn inventaris,
thans is het beschreven als "Collectie van Rhemen" (afd. IV no. 15). De
restitutie aan mr. Van Mierlo heeft wellicht nimmer plaats gehad.

44 G.A.B., Nieuw-Archief, bijlagen gemeenterekening 1868.
45 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Archief der Algemeene Commissie van

liquidatie der wees- en momboirkamers no. 188 (dossier Breda).
46 G.A.B., Nieuw-Archief, C 57, dd. 30 mei 1870; A 160, brief van mr. Beens

dd. 29 mei 1870.
47 Alsvoor C 60, dd. 3 februari 1873 (eedsaflegging). Het verslag van Guljé is

afgedrukt in Verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar 1873,
p.66-69.

48 G.A.B., Nieuw-Archief, bijlagen gemeenterekening 1873-1874.
49 Mr. E. W. Guljé werd 1 maart 1848 te Breda geboren en huwde 27 september

1892 te St. Joost-ten-Noode met Catharina Wijdemans. Hij overleed te Brus
sel-Elsene op 21 februari 1924. Achtereenvolgens was hij kantonrechter te
Horst (1874), rechter te Appingedam (1876), Almelo (1877) en Maastricht
(1885-1888). Van 1892-1914 was hij raadsheer in de Hoge Raad der Ne
derlanden. Zie Nederland's Patriciaat XVIII (1928/29), p. 77.

50 Alsvoor A 167, brief dd. 6 oktober 1873. Hij stelde daarin voor o.a. aan te
kopen exemplaren van Van Goor en van de vestinghistorie van Van der Hoe
ven; Rietstap, Handboek der heraldiek; Groen van Prinsterer, Les Archives de
la maison d'Orange.

51 Van de in 1874 gerestaureerde delen zijn de volgende 50 nummers nog te
onderkennen: Inventaris Hingman no. 128-131; 1512-1520; 1523; 1524,1527,
1528, 1903, 1994. Rechterlijk archief R 3, 5, 6, 8, 13-36; 38, 77, 83,
96, 99, 101, 102, 116, 270, 271, 272, 289, 290, 291, 292, 293; 339-344;
360, 362, 396-402; 805, 808, 811, 813, 816, 817. Weeskamer 37-45 en 68;
Hoofdbank 11.

52 G.A.B., Nieuw-Archief, B 62 no. 279 en A 170 no. 237.
53 Henry Havard, La Hollande Pittoresque, Le coeur du Pays, voyage dans la

Hollande méridionale, la Zélande et Ie Brabant (1878) p. 411 en 413.
54 G.A.B., Nieuw-Archief D 23, vergadering van de raad dd. 16 november 1878.
55 R.A. van Zuylen was gemeentearchivaris te 's-Hertogenbosch geweest van

1857 tot 1877; hij vestigde zich daarna te Amsterdam. Zie Nieuw Ned. Biogr.
Woordenboek IX (1933), kol. 1319.

56 Getypte copieën van deze reacties in G.A.B., handbibliotheek stamboeknum
mer 1855. Cornelis Rampan, de portier van het stadhuis te Bergen op Zoom,
was zeer goed bekend met de archieven der stad. Toen Pilaar's gezondheid in
zijn laatste levensjaren achteruitging nam Rampart diens taak informeel waar.
Zo kwam het dat Havard in 1877 bij zijn bezoek aan Bergen op Zoom niet
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Pilaar maar Rampart aantrof en is het verklaarbaar dat hij deze als archivaris
beschouwde. Een uitvoerig relaas over de ordening van het archief door Ram
part op p. 132-136 van "La Hollande pittoresque" moet wel op een ver
keerde voorstelling van zaken berusten. - Mijn dank aan mijn collega te
Bergen op Zoom, de heer C. J. F. Slootmans, die zo vriendelijk was mij om
trent Rampart's juiste positie ten aanzien van het archief in te lichten.

57 Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant dd. 19 december 1878. In de bi
bliotheek van het archief (stamboeknummer 2691) is een blaadje bewaard ge
bleven met "Populaire Volkszangen over populaire zaken door Bredasclle
dwarskijkers". Op de wijze "Canapé-marsch" was een liedje gemaakt op het
Bredase archief, dat eindigt met de woorden:

"Het eerste wat men had, is: 't Oud-Archief der stad!
\Veet gij wel wat ze daarvan zeggen?
Lees 't Handelsblad dan maar,
of vraag 't Henri Havard,
Dan zult gij zien hoe hij 't zag leggen."
Een Edel Achtbaar heer noemt den heer Havard
Een "libertin", maar is dit wel zeker waar?"

;'8 Nota van de gemeente-ontvanger over de grootte van het fonds Kerstens in
Nieuw-Archief, A 177. Zie over Hingman: Mr. A. Telting, In memoriam
Johannes Henricus Hingman, in Ned. Archievenblad 1897/8, p. 45-48.

59 G.A.B., Nieuw-Archief, A I no. 8 en 9.
60 G.A.B., Nieuw-Archief, bijlage gemeenterekening 1883 bevelschriften 782 en

783.
61 Portefeuille IU, bundel Cornelis ]acobsz. Huybrechts. Het archief berust in

de bibliotheek van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
te 's-Gravenhage. Drs. 1. van Rijckevorsel aldaar was zo vriendelijk mij te
wijzen op een daarin aanwezige notitie van jhr. Van den Brandeler.

62 Th. E. van Goor, Beschrijving der Stadt en Lande van Breda ('s-Gravenhage
1744), p. 248. Zie ook de inleiding tot de getypte inventaris dezer collectie
in het rijksarchief te 's-Hertogenbosch.

63 Voor de aankopen uit de bibliotheek van Cuypers: bijlagen gemeenterekening
1884 bevelschrift no. 266.

61 Een in 1887 ondernomen poging om de rechterlijke archieven weder in be
waring terug te ontvangen is mislukt (raad 18 augustus 1887). Zie ook Nieuw
Archief, afd. Z 2 no. 9. Een gedeelte der rechterlijke archieven berustte reeds
in het rijksarchief; het zijn de stukken, beschreven door Mr. A. Reigersman in
diens Inventaris van de registers en stukken .... op het het Archief der Arron
dissements-Regtbank te Breda (Breda 1877), p. 3. Deze archivalia waren reeds
vroeger met het archief der Hoge Vierschaar van de griffier dier rechtbank
overgenomen.

65 Verslagen 's Rijks Oude Archieven X (1887), p. 204.
66 Verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar 1893 p. 128.
67 J. P. W. A. Smit, In memoriam Dr. J. F. Corstens, in Ned. Archievenblad

XXXU (1924-1925) p. 178-179; Th. B. M. Corstens, In memoriam Dr.
Johannes Franciscus Corstens, in Sinte Geertruydtsbronne UI (1926), p. 21-25.

68 G.A.B., Stadsarchief no. 13.
69 Adresboek voor de gemeenten Breda enz. 1902, p. 44. De Vereniging komt

niet meer voor in het Adresboek van 1906.
70 Verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar 1903, p. 55 en

423. In 1898 had de archivaris reeds gepleit voor de stichting van een Bredaas
Museum. In 1900 ontving hij al diverse voorwerpen hiervoor ten geschenke.
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71 Adresboek voor de gemeenten Breda enz. 1903 p. XLVI. Corstens moet tussen
1908 en 1911 als president zijn afgetreden.

72 Verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar 1898, p. 130.
73 Alsvoor over 1908, p. 77; 1911 bijlage A p. 2.
14 G.A.B., Stadsarchief no. 116.
75 Deze index is ten gemeentearchieve niet teruggevonden. Mogelijk is hij na

Corstens' dood blijven berusten onder de particuliere stukken van de archivaris,
maar deze zijn in 1944 verbrand in de woning van diens dochter mevrouw
Hamer-Corstens te Nijmegen.

76 Helaas is dit plan nimmer volvoerd. Ook is geen concept van een catalogus
teruggevonden; alleen bestaat nog een lijst der in de bibliotheek opgenomen
200 pamfletten, welke waren aangekocht uit de verzameling van het Kasteel
Heeswijk.

77 Indices op de acten magistraal B-H (1578-1624) en op de notulen van de
magistraat no. 57 tlm 76 (1743-1770). De index op de legger van de 100e
penning betreft het eerste gedeelte van de binnenstad (Stadsarchief no. 1925),
doch hij is incompleet.

78 Verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar 1895 p. 119. In
de jaren 1926-1930 zijn door Corstens' zoon Theo in "Sinte Geertruydts
bronnen nog heruitgegeven de Bredaniana XVIII, XIX, CVI, CVII, CX,
CXI, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII en CLV. Het hand
schrift over de Triviale scholen (Bredaniana XXVII-XCVII) is in 1960 door
het Provo Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant afge
staan aan het gemeentearchief te Breda en berust aldaar thans in de collectie
varia no. 453.

79 Gids voor Breda en omstreken; met wandelkaart. Breda 1902. 98 blz. oblong.
80 De regeering der stad Breda, in Taxandria XVII (1912), p. 282-286 en

XVIII (1913), p. 51-57; 98-104; 132-14L
81 Deel IV (Haarlem 1913), p. 475-51L
82 Taxandria XXXII (1925), p. 187-209.
83 Zij waren uit de boedel van prof. J. de Wal overgedragen door G. van Orsoy

Veeren te Arnhem. Zie Verslag van den toestand der gemeente Breda over het
jaar 1892, p. 94. De afschriften zijn in 1929 afgestaan aan het Algemeen
Rijksarchief, alwaar zij bewaard worden als Aanwinsten 1929 A IV. Zij
behelzen o.a. copieën uit plm. 1858 van de hand van mr. Kleijn van de
brieven in het archief van de Nassause Domeinraad, welke thans beschreven
zijn als Inv. 1523 regest 2591-2596.

84 Verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar 1902, p. 109. De
charters zijn tijdens het archivariaat van mejuffrouw Mijnssen bijgeschreven
in de inventaris van Hingman onder de privileges no. 0, Obis, 3bis, 3ter en
7bis. Zie ook Mr. F. F. X. Cerutti, a.w. no. 116, 117, 138, 139 en 15L

85 Nederland's Adelsboek XLIII (1950), p. 215. Behalve griffier was Carel Lau
rens Reigersman ook tresorier der stad geweest.

86 De charters, ondergebracht in afdeling III no. 21, zijn in 1961 tezamen met
het eigenlijk begijnhofarchief en van elders verworven tot dit archief behorende
stukken in één m.S. inventaris opnieuw beschreven door J. M. F. IJsseling.

87 De gedrukte inventaris verscheen in 1927 in de Verslagen omtrent 's Rijks Oude
Archieven XLIX (2e deel), p. 33-56.

88 Gemeenteblad no. 453 en 454. Verordening en Instructie werden gewijzigd in
1932. Zie Gemeenteblad no. 528 en 529.

89 Zie voor een beknopt overzicht de "Gids voor de archieven van Gemeenten
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en Waterschappen in Nederland" (Groningen 1945), p. 61-63 en de "Gids
voor het Gemeente-archief te Breda" (rotaprint, 1960).

90 Het gedeelte van 1909-1925 is voorshands niet openbaar.
91 De betrokken archieven zijn aan de gemeente Breda slechts in bewaring ge

geven. De gemeenten Nieuw-Ginneken en Prinsenbeek kunnen als rechtsop
volgers der opgeheven gemeenten deze te allen tijde terugvorderen. Zie hierover
nog: Mr. A. R. M. Mommers, De toewijzing van de archieven der opgeheven
gemeenten rondom Breda getoetst aan vroegere beschikkingen bij samenvoeging
en splitsing van gemeenten in Noord-Brabant, in Ned. Archievenblad XLIX
(1941-1943), p. 7-11.

92 Veiling van 7-9 mei 1901, catalogus no. 44. De rijksarchivaris mr. A. C.
Bondam heeft toen getracht het boek voor de som van t 35,- voor het
Bredase archief te kopen. Muller hield het echter aan zich voor t 60,-.

93 Zie Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven 1928 p. 71 en 1929 p. 55;
1. H. Hingman, Inventaris van het archief der stad Breda (Breda 1884), p.
72-76. De overgedragen stukken zijn beschreven in Dr. S. W. A. Drossaers,
Het archief van den Nassauschen Domeinraad 1. Raad en Rekenkamer te
Breda ('s-Gravenhage 1948). Als uit Breda afkomstig zijn daaruit tot dusver
herkend: Inv. 151 reg. 917; 193 reg. 1448; 421 reg. 1239; 428 reg. 1802;
471 reg. 1818; 610 reg. 1381 en 1399; 1485 reg. 1121, 1157, 1158; 1490 reg.
1229-1231, 1234, 1252; 1492 reg. 1267 en 1277; 1494 reg. 1355; 1496
reg. 1299; 1497 reg. 1336; 1498 reg. 1115; 1505 reg. 1616 en de stukken
genoemd in noot 83. In 1929 uit het rijksarchief te 's-Hertogenbosch overge
nomen stukken der Collectie Kleijn zijn: inv. 154 reg. 1499 en 1500 en inv.
192, zomede één stuk uit inv. 153.

9<1, Mr. J. P. W. A. Smit, In memoriam D. C. J. Mijnssen, in Ned. Archievenblad
L (1945-1946), p. 69-70.

95 De Hoge Vierschaar bewerkt door G. Coomans, de Aalmoezenierskamer door
P. J. M. Wuisman, de Weeskamer door G. J. Rehm. Zelf inventariseerde Drs.
Scherft het archief der Hoofd- en Leenbank, waarvan de gedrukte inventaris
na zijn vertrek in 1954 is verschenen.

96 Door zijn roman: Peerke Kustermans; het vroolijk verhaal van een kleinen
kleermaker. (uitg. Het Spectrum, Utrecht).

97 Het aantal bezoekers varieerde in de jaren 1932-1943 van 18 tot 80 per jaar.
Het getal der gebrachte bezoeken beliep in dat tijdvak van 667 tot 1089 (dit
laatste cijfer werd in 1935 bereikt). Na een topcijfer van 1052 in 1944 ver
toonde het aantal bezoekers een dalende tendens. Het laagste cijfer was 402 in
1947.
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