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Sedert bijna een eeuw hebben Bredase historici ter illustratie van het
economisch verval der stad in de tweede helft der achttiende eeuw een
gedicht geciteerd van de te Breda geboren "jongvrouwe" Juliana de
Lannoy, vriendin van Bilderdijk en Feith.l Uit dit gedicht zou volgens
de meesten hunner blijken, dat toen te Breda zelfs op de Markt gras tussen
de stenen groeide, hetgeen naar hun mening zeer duidelijk wees op de
afwezigheid van markthandel en ander economisch bedrijf.

De eerste, die dit poëem citeerde, was de majoor-ingenieur der Genie
Govert George van der Hoeven, in zijn in 1868 verschenen "Geschiedenis
der vesting Breda". Wel brengt deze het vers met de nodige voorzichtig
heid naar voren: "de woorden, in 1764 door de Bredasche dichteres Ba
ronesse de Lannoy gezongen, waren geheel toepasselijk op hare vader
stad."2 Van der Hoeven stelde dus niet dat het vers werkelijk op Breda
betrekking had. Meer positief bij het citeren van De Lannoy waren de
stadsarchivaris mejuffrouw D. C. J. Mijnssen (1938)3 en de historici
Brok, Vercauteren en Cerutti in vroegere delen van dit Jaarboek.4 Zij
namen uitdrukkelijk aan dat het vers op onze stad betrekking heeft.

Alvorens de juistheid dezer opvatting te toetsen zij een en ander mede
gedeeld over de schrijfster van deze veel gebruikte regelen. Juliana Cor
nelia de Lannoy (soms wel - m.i. zonder aanwijsbare grond - baronesse
genaamd) werd 21 december 1738 in de Grote Kerk te Breda gedoopt als
dochter van Carel Wijbrandus de Lannoy, kapitein-luitenant-adjudant
in het bataljon van Aylva en van Maria Aletta Schul1.5

Van haar jeugd is niet al te veel bekend. Zelfs weten we niet hoe lang
zij te Breda heeft gewoond. Waarschijnlijk is zij met haar ouders vóór
1744 verhuisd naar Nijmegen, waar in dat jaar haar broer Adolf werd
geboren. Negen jaar later treffen we het gezin te Deventer aan. In elk
geval moet zij sedert 1760 te Geertruidenberg gewoond hebben, vanaf
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welk jaar haar vader tot aan zijn overlijden in 1782 de functie van groot
majoor (commandeur) ter plaatse heeft vervuld.6 In dit stadje vormde zij
met de predikant Isaac van Nuyssenburg7 en de Franse-kostschoolhou
der Simon van der WaalS het zgn. dichterlijk klaverblad van Geertruiden
berg. Maar ook in haar Bergse tijd onderhield zij nog relaties met Breda
naars zoals de opdrachten van verzen in haar dichtbundels aantonen. 9

Zij stierf 18 februari 1782 in Geertruidenberg. lO

De in de aanhef bedoelde versregels maken deel uit van een lang op
1764 gedateerd gedicht, dat is opgedragen "Aan Aristus". Blijkens een
voetnoot is daarmede bedoeld de rector der Latijnse school te Breda Adam
Christiaan Schonck (1731-1774).11 Wij citeren daaruit de in het geding
zijnde regels, doch laten daaraan vijf andere regels voorafgaan, die stof
tot nadenken geven:
,,0 Gij! die in Parijs om de onrust zoo moest klagen,
Vernuftige Boileau,12 gij hadt in deeze stad,
Waar ze u bekend geweest, uw lust en vreugd gehad.
't Was een der Muuzen zelf, die om gerust te dichten,
In sinte Geertruids schijn deez' Muuren heeft doen stichten.
Nooit hoor ik 't minst gerucht dat mijn gepeinzen stoort,
De kalmte brengt hier steeds de zoetste rijmlust voort.
En kan het lachend groen der Dichtren geest bekooren,
'k Vind hier bij ieder stap een nieuw vermaak gebooren:
Want Flora's milde hand spreidt in den lentetijd,
Tot zelf op onze markt een lieflijk grastapijt."13

De vierde en vijfde regel geven naar onze mening al zeer duidelijk
aan, dat het vers niet in Breda maar in Geertruidenberg werd geschreven.
Een voetnoot bij het woord "grastapijt" zegt: "Men zou nu (is 1780) dit
grastapijt vergeefs zoeken, het is bekend hoe zeer dit aangenaam en ge
zond plaatsje, zedert eenige Jaaren tot desselfs voordeel veranderd is".
Samen met het feit, dat Juliana tenminste sedert 1760 of in elk geval van
af 1764 in die stad moet gewoond hebben, levert een en ander alle grond
voor de conclusie dat het vers niet op Breda maar op het vestingstadje
aan de Donge betrekking heeft!

Deze gevolgtrekking wordt nog bevestigd door een uit 1771 daterend
vers van Juliana, opgedragen aan de Graaf van Bylandt, generaal, adju-
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dant van de prins van Oranje. Daarin komt zij terug op het in 1764 be
doelde grastapijt:
,,'t Is hier dat ik het minst voor aftrek heb te vreezen;
Hier spoort mij alles aan om Dichteres te weezen.
Maar 't geen mij echter moeit, ons trof een ongeval,
Daar uw goedhartigheid gewis in deelen zal:
Ons cierlijk grastapijt is van de markt verdweenen;
Waar thans mijn oog zich vest 'k zie niets dan barre steenen:
En of een ramp toch steeds den andren volgen wil,
Ons heerlijk klokkespel staat ook voor altijd stil.
't Is waar, het was zomtijds wat zeldzaam in zijn toonen,
En mooglijk was 't het werk van een van Noächs zoonen; .... "14

Uit de twee gedichten van 1764 en 1771 zou men op het eerste ge
zicht kunnen concluderen, dat in de tussenliggende periode de Markt
van Geertruidenberg, die tot dusver een grasveld was geweest, is bestraat
met keien. Uit de onderzoekingen, die de streekarchivaris de heer G. J.
Rehm op mijn verzoek instelde in het gemeentearchief van Geertruiden
berg blijkt echter, dat dit niet het geval is geweest. In de stadsreke
ningen vanaf 1750 tot 1771 vond hij jaarlijks uitgaven voor het wieden
of zuiveren van de markt. In de jaren 176(}1761 is het Marktterrein
zelfs geheel opnieuw bestraat. In eerstgenoemd jaar brak Wouter de
Zeeuw 189 vierkante roeden van de bestrating op en legde deze weer toe.
In 1761 nam dezelfde aannemer niet minder dan 258 roeden van de
Markt voor zijn rekening. Uit Juliana's beide verzen kan men dus hoog
stens afleiden, dat er nà 1764 met meer ijver op de Markt onkruid is
gewied dan vóór die tijd.

De vernieuwing der bestrating van de Markt viel samen met andere
in die periode uitgevoerde werken te Geertruidenberg, zoals de moder
nisering van het stadhuis en de restauratie van de kerktoren. Deze acti
viteiten waren symptomen van een periode van betrekkelijke welvaart,l5

Het stilstaan van het klokkespel stemt overeen met wat wij weten
van het Bergse carillon. Dit werd n.l. bij de restauratie in 1768 uit de
toren gehaald en het is er nooit in teruggekeerd.16

Uit een en ander blijkt, dat Juliana's litteraire oeuvre wel bruikbaar
is voor de Bredase en Bergse historici, maar dat zij dit niet voor Breda
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Afb. 7. Portret van Juliana Comelia de Lannoy (1738-1782). Paneel-olieverf door N. Rode.

Centraal Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch. Foto Schreurs, ·s-Hertogenbosch.
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Gemeentearchief, Geertruidenberg.

Afb. 8. De markt te Geertruidenberg in 1893.

.... "Waar thans mijn oog zich vest
'k zie niets dan barre steenen .... " (J. de Lannoy)

Foto P. Weijnen,
·s-Hcrtogcnbosch.
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kunnen aanhalen om het economisch verval van die stad ermede te illu
streren.
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