Stadsarchief en Stadsgeschiedenis
Rede, uitgesproken op 18 december 1962 te Breda, ter gelegenheid van
het honderdjarig bestaan van de gemeentelijke archiefdienst, door Prof.
Mr. F. F. X. Cerutti.

Geachte aanwezigen,
Stadsarchief en stadsgeschiedenis. Wanneer wij onder deze algemene titel ons ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan, gelukkig niet van het stadsarchief zelf maar van de gemeentelijke archiefdienst, enkele ogenblikken gaan bezig houden met de betekenis, die
voor de beoefening der geschiedenis van een stedelijke gemeenschap
mag worden toegekend aan haar archief, dan lijkt de stelling dat
die betekenis altijd wel groot zal wezen, nauwielijks bewijs te behoeven.
Bij nader inzien realiseert men zich echter, dat zij toch geringer
moet zijn bij gemeenten, die door inwonertal en economische betekenis wel een belangrijke plaats innemen in onze samenlevingsverbanden van vandaag, maar welker bestaan geen continuïteit
vertoont met een daaraan voorafgegane, tot in de middeleeuwen
opklimmende, als stad geconstitueerde gemeenschap. In ons gewest
zou men tot deze categorie de gemeente Tilburg kunnen rekenen,
waar de ontwikkeling van heidorp tot industriestad - zoals men
deze met een veelzeggende terminologie heeft aangeduid 1 - , tot
aan de nieuwere tijd slechts door een zorgvuldig bijeenleggen van
allerlei verspreide gegevens van elders enigermate kon worden opgehelderd.
Wel gaat de stelling op voor wat men in het noordelijk deel
van het hertogdom de "oude" steden zou kunnen noemen, van
welke 's-Hertogenbosch, Bergen op Zoom en Breda en van de
kleinere Grave en Steenbergen de belangrijkste mogen heten.Tot
de voornaamste kenmerken der middeleeuwse stad behoort immers,
dat de collectiviteit der ingezetenen, die tevoren slechts in indi-
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viduele samenwerking konden optreden, nu is geëvolueerd tot een
rechtspersoon, die drager is van eigen rechten en verplichtingen
en over een afgezonderd vermogen en eigen financiën beschikt; dat
voorts die gemeenschap, losgemaakt uit de algemene werking van
het landsheerlijk gezag, eigen bestuur en rechtspraak heeft verkregen en is gesteld onder eigen gezagsdragers; dat tenslotte de rechtsverhoudingen in de stad in beginsel niet meer worden beheerst
door het land- of hofrecht maar door een zich daarnaast ontwikkelend stadsrecht, dat aan nieuwe behoeften is aangepast en waarvan
de inhoud dikwijls, als het ware over het hoofd van het landrecht
heen, aan stadsrecht van andere steden is ontleend. 2
Van de werking van elk dezer factoren vormt nu het geheel
van ambtelijke bescheiden, dat latere generaties het stadsarchief
zijn gaan noemen, de administratieve neerslag en de vorming daarvan is met de totstandkoming van de middeleeuwse stad dus als
het ware gegeven. Deze vorming zelf begint overigens, zoals ook
nu bij vrijwel elk archief, met de ingekomen stukken, hier in principe met de privilegebrief waaruit de constituering der gemeenschap als stad voortvloeit of voor het eerst blijkt; later gevolgd
door verdere privileges en andere oorkonden, nu ook wel van een
tweezijdig karakter, zO\lls overeenkomsten met andere steden.
Naast deze privilegekom - want de oorkonden plachten in een
ijzeren kist, de "stadscomme", op een minder brandgevaarlijke
plaats te worden opgeborgen - groeit langzaam het eigenlijke
secretarie-archief. Vermoedelijk het eerst met stukken over financieel beheer, die pas later de naam stadsrekening gaan verdienen.
Geldig gebleven regels van gewoonterecht, vooral op het terrein
van het privaatrecht, worden tezamen met nieuw vastgestelde bepalingen, in het bijzonder op het gebied van het strafrecht, in een
keurboek opgetekend, terwijl ten behoeve van de secretarie de
inhoud van de privilegekom in afschrift wordt neergelegd in een
privilegeboek.
Op het gebied van de rechtspraak vormt de rol van ter zitting
behandelde zaken vermoedelijk de eerste in serie bijgehouden administratie, terwijl met betrekking tot de even belangrijke buiten2
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gerechtelijke functie van het stadsbestuur, n1. het certificeren van
private rechtshandelingen, vooral die betreffende de vervreemding
en bezwaring van onroerende goederen, men op een bepaald og.enblik begint, de inhoud der aan partijen uitgereikte originele veelal
bezegelde certificatiën (de schepenbrieven) summier te registreren;
soms, zoals voor verscheidene Duitse en Noord-Nederlandse steden
is aangetoond 3 en ook bv. voor Bergen op Zoom valt te constateren,4 aanvankelijk in een algemeen stadsreg,ister, dat dan ook over
andere onderwerpen handelt, later in een afzonderlijk register, dat
bij de ontwikkeling der administratie als protocol g.aat uitgroeien
tot een soms - bv. te 's-Hertogenbosch - imposante reeks,5
waarvan dan meestal later weer andere soorten van certificatiën
worden afgesplitst, terwijl daarnaast de gerechtsrol de grondslag
vormt van alle andere series in het rechterlijk archief, die daaruit
geleidelijk voortspruiten.
Voor de zojuist genoemde oude Brabantse steden, die voor wat
hun vorming betreft, alle aan de gegeven karakteristiek beantwoorden en waar continuïteit bestaat tussen de huidige g.emeenschap en de middeleeuwse stad, mag men nu verwachten dat het
aldus, uiteraard zeer schetsmatig in zijn ontstaan beschreven Brabantse stadsarchief, 6 een belangrijke bron vormt voor de beoefening der stadsgeschiedenis. Althans in beginsel. Of zulks ook in
feite zo is, hangt natuurlijk af van de mate waarin de inhoud van
dat archief tot ons is gekomen.
Wat dit betreft, staat in Noord-Brabant de stad 's-Hertogenbosch er het gunstigst voor; zowel de privilegekom als de secretarie
in engere zin, schijnen vrij volledig te zijn bewaard. 7 Met geen der
andere genoemde steden is dit echter het geval. In Grave, waar het
stadsarchief nog in 1902 vrijwel geheel verbrandde, bIed door een
gelukkig ambtelijk toeval - het feit dat de toenmalige Rijksarchivaris een groot aantal charters reeds enige jaren ter bestudering en
beschrijving onder zich had - de privilegekom nog voor een belangrijk deel gespaard. 8 In Bergen op Zoom beginnen de series wel
in de eerste decenniën der 15e eeuw, doch de inhoud van de kom
is daar, evenals trouwens te Steenbergen, grotendeels verspreid en
3
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verloren. 9 Nu worden door de aanwezigheid van privilegeboeken
dergelijke verliezen wel enigszins vergoed! en uit een oogpunt van
historisch onderzoek is het dan ook bezwaarlijker als van kom en
secretarie-archief juist het laatste de grootste lacunes vertoont. Dit
nu is het geval te Breda, waar de inhoud van de privilegekom wel
behoorlijk is overgeleverd, maar waar geen enkele serie voor het
einde der 15e eeuw aanvangt. IO En dit laatste is dan nog het gevolg
van de gelukkige omstandigheid dat in 1534, toen een brand die
van de ca. 740 - natuurlijk houten - huizen van de stad er
ongeveer 580 verwoestte en die ook het stadhuis in vlammen deed
opgaan, niet alleen de privilegekom - die vanouds in de Grote Kerk
stond - maar ook de lopende administratie van de laatste 40 jaren
blijkbaar ten dele elders berustte. l l Het is nu zo, dat de stadsrekening in 1492 en het protocol in 1499 begint;12 ook zijn twee
stadsregisters, nl. een keurboek en een privilegehoek, te Breda
respectievelijk Houten Boekske en Oud Keurboek I3 geheten, van
vóór die tijd bewaard. Maar de rest van het archief der secretarie
begint, behoudens enige losse fragmenten, eerst na 1534. 14
Nu kan men zich afvragen, of het wel juist is deze stand van
zaken geheel te schuiven op de rekening van de zojuist vermelde
stad'sbrand'. In dit opzicht moet men zich realiseren dat in iedere
middeleeuwse stad, ook in de grootste, het archief geleidelijk is
gegroeid en niet, zoals nu, het gehele gebied der bestuurlijke werkzaamheid vanaf de aanvang heeft omspand. Zo gaan zelfs in steden
waar het schepenprotocol zeer ver terugreikt, gelijk in sommige
Vlaamse, de overgeleverde aan partijen uitgereikte originele schepenakten altijd nog verder terug,; dat zij vanaf de aanvang zijn
geprotocolleerd doch het oudste protocol toevallig nergens is bewaard gebleven, is niet waarschijnlijk. Voor de kleinere steden met
dienovereenkomstig beperkte administratieve hulpmiddelen, zal het
tijdstip waarop het geregeld protocol begint, nog later moeten
worden gesteld en voor wat de overige administratie betreft, zillJen
gedurende lange tijd vele zaken slechts mondeling zijn behandeld
en afgedaan.
Onder deze categorie valt nu ongetwijfeld Breda. Want hoe
4
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klein deze stad wel was, realiseert men zich, als men weer eens bedenkt, dat binnen de stadswallen de langste middellijn die men kon
afleggen, liep hetzij van de Tolbrug tot de Gasthuispoort aan het
begin van de Boschstraat, hetzij van de Eindpoort, tussen Eindstraat
en Ginnekenstraat, tot aan het kasteel, beide een afstand van slechts
enkele minuten gaans. Het klooster St. Catharinadal (nu de Kloosterkazerne) en het Oude Mannenhuis aan de Boschstraat lagen buiten de wallen en aan de overkant van de Haven, waar nu de
Kathedraal staat, was men al in de parochie Princenhage gekomen.
Vergelijking met gegevens van elders heeft aangetoond, dat Breda
met zijn oppervlakte van enkele tientallen hectaren, zijn grootste
middellijn van nog geen 1000 meter en een bevolking die wij uit
die tijd wel niet in getal kennen maar die v66r 1500 de 2000 zielen
niet zal hebben overschreden, tot de kleinste steden van Brabant
behoort die later tot enige ontwikkeling zijn gekomen. 15 Ong,etwijfeld moeten deze beperkte verhoudingen hun weerslag hebben gehad op de stedelijke administratie. Weliswaar weten wij dat de serie
der stadsrekeningen in 1492 minstens al enige jaren op gang was. 16
Maar aan de andere kant bevat het Oud Keurboek als latere toevoeging losse teksten van stedelijke ordonnantiën tot omstreeks
1545, zodat men mag aannemen dat de ongeveer vanaf die tijd
bewaarde serie der chronologisch opgetekende resolutiën, ook nooit
veel verder heeft teruggereikt. 17 Wanneer het schepenprotocol is
begonnen, weten wij niet, maar gelet op de zojuist gesignaleerde
algemene ontwikkelingstendenz, het feit dat de overeenkomstige
series van Etten en Oosterhout, die niet z.ijn verbrand, in het midden der 15e eeuw beginnen,18 en het tijdstip van aanvang van het
afzonderlijk protocol in de toen door haar economische ontwikkeling toch wel belangrijker stad Bergen op Zoom (1433), zal men
dit begin z.eker niet eerder dan de eerste helft der 15e eeuw mogen
stellen. En wat het eigenlijke rechterlijk archief betreft, krijgt men
uit de oudste registers van ca. 1520 bepaaldelijk niet de indruk,
dat het hier gaat om een al lang op gang zijnde, ai veelzijdig ontplooide administratie.
De hieruit volgende waarschijnlijkheid dat de in 1534 afgebro5
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ken administratie toen in vele opzichten: nog niet zo oud was en
zeker nauwelijks bestanddelen had, ouder dan 1400, komt wel
overeen met wat Bartholomeus van de Corput, die op het eind
der 16e eeuw, ongetwijfeld mede puttend uit de kennis van zijn
vade'r Johan van de Corput, die van 1515 tot 1567 zelf als klerk
en secretaris had gediend, daarover weet mede te delen nl. dat nog
tijdens het secretarissschap van Herman Brant, - die in 1503
overleed -, de administratie niet veel om het lijf had "want men
alle saecken verbaliseerde sonder daeraff veel te teeckenen".l9 Dit
verklaart dan ook hoe het mogelijk was dat omstreeks die eeuwwisseling de gehele administratie van bestuur en rechtspraak nog
alleen door de secretaris, slechts door één stadsklerk bijgestaan,20
werd verzorgd, een gegeven dat misschien te meer de situatie tekent
als men weet dat er te 's-Hertogenbosch in 1399 al 4 stadsklerken
werkzaam waren. 21
Intussen, hoe dit ook zij, de beoefenaar der stadsgeschiedenis
heeft te maken met het feit, dat, door wielke oorzaken ook, het
eigenlijke stadsarchief hem voor de middeleeuwen niet veel meer
in handen geeft dan de overigens niet zeer rijke privilegekom en
de beide genoemde stadsregisters. Hij zal zich derhalve des te gereder tot andere bronnen moeten wenden. Daaronder nu is er één,
waaruit ons ook voor deze periode vele gegevens zouden moeten
toevloeien nl. het archief der heren van Breda, een verwachting
die des te groter wordt, als men denkt aan een paar bijzondere
aspecten die te Breda de verhouding tussen de stad en haar heer
heeft vertoond. De laatsten bezaten immers in de gelijknamige heerlijkheid een belangrijk gebied dat slechts door de leenband met de
hertog.elijkheid was verbonden en waarover zij overigens souvereine
rechten uitoefenden. 22 Van dat gebied was Breda vanouds het
centrum en de hoofdplaats. Nu zullen de Be-eeuwse heren vermoedelijk in de stad niet hun vast verblijf hebben gehad. Sinds
het midden der 14e eeuw; wordt dit anders en naarmate, vooral
tijdens de Nassau's, dus vanaf 1404, hun positie in Brabant en in
de landsregering stijgt, wordt ook de stad belangrijker. Nog steeds
niet economisch, maar wel in bestuurlijk en cultureel opzicht, want
6
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zij is de zetel van een voortdurend in g,ezag en invloed toenemend
vorstengeslacht van welks uitgebreide bezitting,en bovendien ook de
centrale administratie, onder leiding van de in de 15e eeuw tot
stand gekomen Domeinraad,23 te Breda was gevestigd.
Wat het eerste aspect betreft, moet de geregelde aanwezigheid
van de heren en hun gezin, in de ruimtelijk zo beperkte stad ook
in het dagelijks leven tot een nauw contact hebben gevoerd. Het
blijkt op het eind der 15e eeuW: heel gewoon te zijn dat de heer in
de stadsherberg bij bepaalde gelegenheden met het stadsbestuur
teerde en dat de rederijkersspelen door het hofgezin werden bijgewoond. Ook bestonden er vele persoonlijke betrekkingen tussen
de heren of hun echtgenoten en in de stad gevestigde godsdienstige
en sociale instellingen. De gang van zaken op het kasteel en de
bijbehorende terreinen die zich vrij ver in de stad uitstrekten want behalve het Valkenberg behoorde ook het noordelijk gedeelte
van de Reigerstraat daar ten dele toe 24 - is zeker op dit dagelijks
leven van invloed geweest.
Maar daarnaast moet vooral het tweede aspect, de voortdurende
aanwezigheid op zo korte afstand van de zetel van het stadsbestuur,
van een belangrijk ander bestuurscentrum, met als onderstroom de
omstandigheid dat Breda nu eenmaal op domaniale grond was ontstaan,25 de oorzaak zijn geweest van het feit dat in het Bredase
stadsbestuur zulk een belangrijke invloed van de heren moet
worden geconstateerd. Het voornaamste bestuursorgaan, de schepenbank, bleef, zijn 13e eeuwse afkomst hoofdzakelijk uit de laten
van de heren van Breda getrouw, steeds een typisch heerlijk coUege
vormen en is - zo hebben wij vroeger de ontwikkeling eens samengevat - tot een orgaan, opkomend op welke wijze dan ook uit
de burgerij, en eerder naast of tegenover de heer staand dan van
hem afhankelijk, nooit opgeklommen. De schepenen werden door
de heer benoemd. Hun bevoegdheid tot het vaststellen van stedelijke wetgeving moest in overeenstemming met hem worden uitgeoefend. Bij de administratie van politie en justitie speelden diens
drossaard en schout een belangrijke ro1. 26 In de stad zelf was de
verzorging van de vestingwallen, de poorten en de bruggen een
7
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zaak van de heer. De molens rond de stad, belangrijk voor de
broodconsumptie, behoorden, uitgerust met het recht van molendwang, aan hem toe. 27 Een aantal andere heerlijke - soms souvereine - rechten hadden hun uitwerking in de stad, waarbij men
denke aan de tolrechten, het recht van de gruit, de rechten op
de nalatenschappen van bastaarden, de confiscatie~ en naastingsrechten. Uit hoofde van de reeds vermelde grondheerlijke afkomst
van de stadsgrond, waren vrijwel alle percelen aan de heer cijnsplichtig. 28
Uit een en ander blijkt wel, hoezeer de neerslag van deze
factoren in de landsheerlijke administratie voor de stadsgeschiedenis van belang zou kunnen zijn. Men moet echter zeggen:
zou kunnen zijn geweest. Want ook hier moet de beoefenaar van
die geschiedenis een teleurstelling ondervinden. Immers, in de losse
stukken van v66r 1500, welke het Nassaus Domeinarchief ook voor
Breda gelukkig in ruime mate bezit, is natuurlijk wel het een en
ander over deze betrekkingen te vinden, maar de me'este hebben
toch niet op de stad maar op het land van Breda betrekking. En
van de series die voor ons doel de belangrijkste gegevens hadden
kunnen verschaffen, met name de rekeningen van de rentmeester
van Breda en van de rechterlijke ambtenaren in de stad, rollen
en registers die op het eind der 18e eeuw in vrij volledige series
nog tot 1352 onderscheidenlijk 1398 terugreikten, heeft, behalve
een enkel fragment, er geen de inbeslagname van het Domeinarchief
in de Franse tijd en de talrijke verplaatsingen nadien overleefd. 29
Nu betreft dit alles hoofdzakelijk de bestuurlijke kant van de
stadsgeschiedenis. Het spreekt echter vanzelf dat, ook al zouden
in dit opzicht de gegevens rijk vloeien, daarmede niet zou kunnen
worden volstaan. Stadsgeschiedenis is immers ook de geschiedenis
van de sociaal-economische, godsdienstige en culturele verhoudingen in de stad en van de activiteit der stadsburgers op allerlei gebied, binnen en buiten de stadsgrenzen. Voorzover de bestuursorganen met die verhoudingen in aanraking komen, vindt men daarvan de neerslag wel weer in hun archieven; men denke aan het
certificeren der private rechtshandelingen, het beslissen van ge8
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schillen en het opleggen van straffen alsmede - om een geheel ander
voorbeeld te noemen - aan de heffing van stedelijke accijnzen
op levensmiddelen.
Maar overigens zijn het toch hoofdzakelijk andere bronnen
waaruit men zou moeten trachten voor de kennis van die verhoudingen te putten. Wie nu echter deel I der "Geschiedenis van Breda"
heeft gelezen, zal bemerkt hebben dat ook deze bronnen voor de
middeleeuwen maar schaars vloeien. De stad en haar burgers waren
- anders dan bijvoorbeeld Steenbergen in de 14e en Bergen op
Zoom in de 15e eeuw - vooral bij gebreke aan een economische
ontwikkeling van enige betekenis, buiten West-Brabant vermoedelijk weinig bekend. Het gebeurt maar zelden dat aan archieven
van centrale bestuursinstellingen of aan belangrijke archieven elders,
buiten het bestuurlijke vlak gegevens over de genoemde verhoudingen zijn te ontlenen. In de stad zelf is van het eens zeker rijke
archief der Grote Kerk, voor wat de middeleeuwen betreft maar
zeer weinig overgebleven 30 en de van begijnhof en klooster St.
Catharinadal bewaarde gegevens liggen voor het overgrote deel toch
vrij eenzijdig op het gebied van de grondbezits- en grond'gebruiksverhoudingen. Van de op sociale zorg betrekking hebbende instellingen, waaronder de Tafel van de H. Geest, is uit de Middeleeuwen
slechts een enkel fragment - en dan natuurlijk ook weer een
goederenregister 31 - overgebleven. En wat van de gilde-archieven
uit die tijd bewaard bleef, is nauwelijks de vermelding waard; het
gildewezen is te Breda ook nooit tot belangrijke ontwikkeling gekomen. 32
Ook hier dus wel losse, soms op zichzelf belangrijke mededelingen, maar geen geheel van gegevens dat ons veroorlooft in
enig onderdeel der stadsgeschiedenis buiten het bestuurlijke vlak
een enigszins op volledigheid aanspraak makend inzicht te verkrijgen. En dit beeld geldt eigenlijk ook voor de gehele middeleeuwse
stadsgeschiedenis, die slechts bij stukken en brokken uit allerlei
verspreide gegevens kan worden samengesteld. Dat het resultaat
daarvan, hoewel onvolledig, dan toch nog niet geheel onbevredigend' behoeft te zijn, is het gevolg van de aanwezigheid van enige
9
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andere bronnen waaraan soortgelijke brokstukken kunnen worden
ontleend. In het archief der hertogen van Brabant, waar, gezien
de verhoudingen begrijpelijk, weinig voor de middeleeuwse stadsgeschiedenis is te vinden, zijn toch enkele jaren geleden enige zeer
belangrijke stukken aangetroffen, alle daterend uit de twaalf jaren
tussen 1327 en 1339 waarin de hertog tevens heer van Breda was,
van welke stukken vooral de rekeningen van de in die tijd aang.elegde vestingwallen de aandacht verdienen;33 een reeds eerder
bekende rekening van boeten en compositiegelden van de hertogelijke drossaard uit die tijd, die in het stadsarchief is terechtgekomen,
behoort eveneens tot deze groep.34 Dit laatste voert ons dan weer
naar het Bredase archief terug, nu echter niet naar het eigenlijke
stadsarchief, dat van het huidige gemeente-archief de eerste afdeling
uitmaakt, maar naar de volgende afdelingen waar men allerlei
andere gedeponeerde archieven en collecties aantreft. De eerste
reiken met uitzondering van het begijnhof-archief, dat nu ook ten
dele in deze bewaarplaats berust, bijna nergens tot de middeleeuwen
terug, maar onder de collecties verdient vooral een uitgebreide
verzameling die is aangelegd door de 17e eeuwse stadsgriffier
Adriaan Havermans de aandacht. Deze dient hier speciaal te worden
genoemd, omdat zij bij iedere studie over de middeleeuwse geschiedenis van stad en land van Breda een centrale plaats moet innemen.
Haa.r belang ontleent zij niet alleen aan het feit dat daarin vele
originele stukken van elders zijn samengebracht, maar ook aan de
omstandigheid dat Havermans bij zijn afschriften en aantekeningen
dikwijls heeft geput uit bronnen die thans verloren zijn; dit laatste
geldt o.a. de reeds genoemde series van het Nassaus Domeinarchief;
die daardoor voor de stadsgeschiedenis toch niet geheel een gesloten
boek zijn gebleven. 35
Tot zover de situatie voor de middeleeuwen, die hiermede voorzover in dit kort bestek mogelijk - wel is getekend. Direct
daarna vormen de eerste decenniën der 16e eeuw voor de betekenis
van het stadsarchief een keerpunt. Niet alleen is het bewaarde
gedeelte der oudere series dan aangevangen, ook de administratie
10
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zelf komt nu tot groter ontwikkeling, hetgeen behalve uit de
quantitatieve groei, ook uit de uitvoeriger wijze van protocolleren,
de vorming van nieuwe series - bv. de resoluties en de ingekomen
stukken 36 - en de splitsing van oudere,37 duidelijk valt af te leiden.
Ook gaan nieuwe stedelijke instellingen, zoals de eind 1534 opgerichte weeskamer, een archief vormen, terwijl in die tijd ook de
later in het archief gedeponeerde protocollen der Bredase notarissen
beginnen. 38
Aan die ontwikkeling is de opbloei van de stad tijdens Hendrik
III van Nassau zeker niet vreemd geweest. Onder hem, van de
Bredase tak v66r Willem van Oranje zeker de belangrijkste figuur,
wordt de stad groter en aanzienlijker. De aanleg van nieuwe vestingwallen, waardoor de drie einden binnen de stad komen te
liggen, de bouw van het kasteel, de groei van hof en hofhouding,
de vergroting en verfraaiing van de Grote Kerk en tal van vernieuwingen op bestuurlijk gebied, zijn daarvan de tekenen. Bovendien is sinds de brand van 1534, al zijn er ook nadien nog wel
lacunes ontstaan, de bewaring en de groei van het archief niet meer
door grote schokken verstoord.
Ook relatief gezien wordt het stadsarchief rond 1500 van groter
belang" omdat de betekenis van de andere hiervoor genoemde bronnen ook dan niet in beduidende mate toeneemt. Dit geldt met name
voor het Nassaus Domeinarchief, waar de losse stukken die op de
stad betrekking hebben, wel talrijker worden, maar de series ook
nu nog ontbreken. Men kan zeggen dat deze periode waarin het
stadsarchief voor de stadsgeschiedenis van overwegende betekenis
is, voortduurt tot de tachtigjarige oorlog, waarvan voor Breda het
begin wordt gemarkeerd door het vertrek van Prins Willem naar
de Dillenburg en de daarop gevolgde confiscatie van zijn goederen
in 1567 en 1568. De betekenis van het Domeinarchief wordt dan
geleidelijk nog minder, want met de positie van Breda als vaste
verblijfplaats van de Nassau's is het dan afgelopen, terwijl als consequentie daarvan na enige tijd ook de zetel van de Domeinraad
naar elders wordt overgebracht. 39 Als, pas in 1634 overigens, de
serie der rentmeestersrekeningen van Breda weer begint,40 heeft
11
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de inhoud daarvan voor de stad bijna geen betekenis meer. Daar
komen echter andere factoren tegenover te staan. Vanaf het allereerste begin wordt Breda opgenomen in het geheel der politieke en
militaire gebeurtenissen van die dagen en speelt daarin van tijd tot
tijd zelfs een belangrijke rol. Tussen 1581 en 1637 gaat de stad
viermaal over van het Staatse naar het Spaanse kamp en omgekeerd.
Voor de thans tot nationaal niveau opgeklommen Nassau's wordt
Breda slechts één van hun vele bezittingen, maar in de plaats daarvan krijgt de stad nu te maken met een aantal centrale bestuursinstellingen, beurtelings te Brussel en in Den Haag, tenslotte alleen
de laatste. Op de betekenis van het stadsarchief zijn deze feiten
van grote invloed. Voor de gebeurtenissen tijdens de tachtigjarige
oorlog blijft dit archief nog wel onmisbaar, maar de eigenlijke
bronnen waar de belangrijkste beslissingen en de grote politiek zijn
te vinden, liggen in de archieven van de genoemde instelling.en
en elders, in ieder geval buiten Breda. Kan men zeggen dat voordien
die geschiedenis kon worden bewerkt van binnen uit, voor deze
periode lijkt het meer aangewezen, zeker voor de politieke en militaire geschiedenis, die andere bronnen tot uitgangspunt te nemen.
In de tweede helft der 17e eeuw, als over Breda de rust neerdaalt van een vermoedelijk niet al te belangrijk provinciestadje, dat
slechts door zijn garnizoen enige betekenis behoudt, treedt het belang van de archieven der centrale bestuursinstellingen weer wat
terug. En in deze situatie schijnt tot het einde van de republiek
weinig verandering te zijn gekomen. In de stad waarvan het in
versregels uit 1764 heet dat Flora's milde hand in de lentetijd, tot
zelfs op onze markt een lieflijk grastapijt heeft gespreid41 - een
dichterlijke versluiering van het feit dat het gras tussen de stenen
groeide - , moet tenslotte de relatieve betekenis van het stadsarchief voor de stadsgeschiedenis weer groter zijn geW'Orden.
Is in het tot dusverre medegedeelde de algemene ontwikkeling
voldoende naar voren getreden, het stadsarchief vertoont één speciaal aspect, dat toch nog een ogenblik onze aandacht moet bezig
houden. Dit aspect heeft te maken met de reeds gememoreerde
12
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positie van de stad als hoofdplaats der landsheerlijkheid, een gebied
dat, globaal genomen, thans, behalve Breda zelf, 14 gemeenten omvat. Want het is deze positie, welke tot gevolg heeft gehad, dat
het archief van meer dan gewone betekenis is geworden voor de
geschiedenis van de gehele landstreek. Deze betekenis komt natuurlijk ook wel naar voren via de later toegevoegde bestanddelen van
de archiefbewaarplaats. Zo zijn de oude archieven der opgeheven
gemeenten Princenhage en Ginneken daar gedeponeerd, terwijl de
meeste collecties ook op de dorpen betrekking hebben. Ook het
archief van de hoofd- en leenbank van het land van Breda, een
interessant rechtscollege, dat behalve van geschillen over lenen
ook van het hoger beroep op de civiele vonnissen der dorpsschepenen kennis nam, is in dit depot te vinden. 42 Met dit laatste archief
naderen wij overigens het eigenlijke stadsarchief al zeer dicht, want
de administratie van dit gerecht is, zeker sinds de 16e eeuw, met
die der stedelijke schepenbank gecombineerd gew'eest. 43
Maar hoofdzakelijk gaat het hierbij toch om twee elementen
van meer structurele aard. 44
Op de eerste plaats is er het feit dat de uitsluitende jurisdictie
der Bredase schepenen in criminele zaken, dus de delicten waarop
dood- of lijfstraf of verbanning stond, zich vanouds ook uitstrekte
over het land van Breda, een gang van zaken, die wij, zij het niet
veelvuldig, ook wel elders aantreffen, bv. te Nijmegen voor wat
het Rijk van Nijmegen en te Naarden voor wat Gooiland betreft.
Hoe zij te Breda is ontstaan, moeten wij - onder verwijzing naar
beschouwingen elders 45 - vandaag terzijde laten; voor het stadsarchief betekent een en ander echter, dat, zodra de over dit gedeelte
van de rechtspraak handelende series beginnen, dus in de loop der
16e eeuw, de gegevens dadelijk betrekking hebben op een veel ruimer gebied dan de stad. 46 Het behoeft g,een betoog dat die gegevens
zelf voor de rechtsgeschiedenis, voor de historische criminologie en
voor de geschiedenis der sociale verhoudingen, van groot belang
zijn. Tot dusverre hebben ze echter nauwelijks de aandacht getrokken.
Nog op een ander onderdeel overschrijdt het eigenlijke stads13
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archief structureel de stadsgrenzen, nl. via het merkwaardig instituut van de Bredase vestkamer. 47 Het certificeren van private
rechtshandelingen inzake onroerende goederen, dus vervreemding,
bezwaring en toewijzing na boedelscheiding, krachtens w:elke certificatie partijen in hun rechten werden "gevest" of bevestigd, behoorde niet alleen tot de functie van de schepenbank der stad maar
ook tot die der dorpsschepenen en wel ieder voor het eigen rechtsgebied, het laatste dus anders dan bv. te 's-Hertogenbosch, waar de
stedelijke schepenbank in deze bovendien nog een concurrerende
bevoegdheid bezat voor de gehele Meierij. Daartegenover staat echter, dat de schriftelijke registratie van deze certificering moest geschieden ter secretarie van Breda, met het oog waarop wij de dorpsschepenen dan ook geregeld naar de stad zien komen. Dit vereiste
van centrale protocollatie was echter geen stadsprivilege maar eenvoudig een bestanddeel van het Bredase secretarisambt. En deze
situatie kon zo bestaan, omdat dit ambt, in een tweetal 14e en 15e
eeuwse stukken, - die n.b. te Parijs uit het archief der Johannieters
te voorschijn moesten komen 48 - , het "clercambt" of het "schrijfambacht" van Breda genoemd, niet een stedelijke functie was
waarover het stadsbestuur zeggenschap had, maar een rechtstreeks
door de heer van Breda, vermoedelijk voor het leven, te vergeven
ambt, dat daardoor ook bevoegdheden kon omvatten die zich in
hun werking uitstrekten buiten de stadsgrenzen. Deze situatie die
men, hoewel er ook grote verschillen zijn, in ons gewest enigermate
kan vergelijken met de erfsecretariën in de Meierij van 's-Hertogenbosch en met de landschrijver in het land van Cuyk, tekent op
zichzelf weer de vergaande invloed van de heren in het stadsbestuur, want de secretaris, hoewel formeel niet tot dat bestuur
behorend, was in feite de permanente en daardoor invloedrijke
figuur in wiens hand alle draden van de stedelijke administratie
samenk~amen. Het systeem zelf zal misschien - in verband met
het beter binnenkomen der verschuldigde vestgelden - zijn ontstaan om financiële redenen; mogelijk echter ligt ook een meer nobel
motief, nI. de bevordering van de rechtszekerheid op het g,ebied van
de registratie van de rechten op de grond, daaraan ten grondslag.
14
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Aan de begrijpelijke bezwaren die door de betrokken dorpen
bij voortduring tegen de centrale protocoUatie zijn aangevoerd, is
tenslotte tegemoet gekomen, maar pas in 1717, in welk jaar dus
het archief der aldus begrepen Bredase vestkamer eindigx. 49 Tot
op dat tijdstip vindt men dus ook voor de dorpen in het land van
Breda de gehele grondeigendomregistratieS° in het stadsarchief.51
Althans voor de meeste, want Roosendaal, Etten en Oosterhout
zijn steeds daarbuiten g,ebleven,52 een feit dat voor het ontstaan
van het systeem wijst naar de reeds genoemde hertogelijke tijd,
omdat de heerlijke rechten over deze dorpen toen goeddeels in
andere handen waren. Dit zal ook wel de reden zijn geweest waarom ook de andere vorm van centralisatie, die van de criminele
rechtsmacht, evenmin op Oosterhout en Roosendaal betrekking
had. Dat het hier niet ging om een vanouds bestaande situatie,
is in ieder geval wel zeker, want in het land van Bergen op Zoom,
tot het eind der 13e eeuw met Breda verenigd, waren beide vormen
onbekend en berustten op beide gebieden de bevoegdheden bij de
plaatselijke gerechten.
Evenals bijna ieder stadsarchief heeft ook het Bredase behalve
brand en oorlogsdreiging, perioden van verwaarlozing en slecht
beheer gekend. Daarbij moet men altijd weer constateren, dat die
perioden meestal gelegen zijn in een tijd dat het oud-archief was
afgesloten, dus pas in de 1ge eeuw. Dat zij niet eerder liggen is
overigens wel te verstaan, want tevoren moet de verhouding tussen
dat archief en de dagelijkse administratie veel nauwer zijn geweest,
omdat men immers, levend in dezelfde bestuursorganisatie en
onder de werking van dezelfde privileges en stedelijke rechtsnormen
als vanouds, dikwijls op het archief zal hebben moeten teruggrijpen,
iets wat na de totale verandering van bestuur en rechtspraak in
de Franse tijd, geheel anders werd. Een typisch voorbeeld hiervan
vindt men te Bergen op Zoom waar rond 1780 bij een onderzoek
naar de grondslag van zekere heerlijke rechten, de gehele privilegekom wordt betrokken, die echter evengoed enkele tientallen jaren
later spoorloos verdwenen blijkt.53
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Hoe deze periode te Breda is verlopen, is tot dusverre slechts
summier onderzocht. Uit vergelijking van de inhoud der CoJlectie Havermans met die van de nagelaten afschriften van de nu
100 jaar geleden opgetreden eerste stadsarchivaris, die beide het
archief grotendeels door hun handen hebben laten gaan, krijgt men
de voorlopige indruk dat het toch nog al moet zijn meegevallen
en er betrekkelijk weinig verloren is geraakt. 54 Bovendien weten
wij van sommige uit het archief verdwenen stukken de huidige
verblijfplaats, terwijl andere sindsdien weer zijn. teruggekeerd. Dit
geldt met name voor de in de 16e eeuw althans ten dele uit de
vochtig,e kerk naar het stadhuis overgebrachte privilegekom, waarvan genoemde archivaris in 1865 moest constateren dat een groot
gedeelte daarvan was verdwenen. Vijf belangrijke stukken daaruit,
privileges van 1321, 1328 en 1333 - van de beide eerstgenoemde
jaren elk twee - zijn in 1902 teruggekeerd. Het oudste charter,
het stadsprivilege van 1252, dat overigens al in de 17e eeuw in
slechte staat was, is nooit teruggevonden, maar de beide daarop volgende van 1280 en 1290 bevinden zich thans te 's-Hertogenbosch in
de Collectie Cuypers van Velthoven, in welke verzameling wel meer
is te vinden wat, vermoedelijk in de eerste helft van de 1ge eeuw
uit het archief geraakt, door deze bekende verzamelaar bij zijn
collectie is gevoegd, in welke laatste zich overigens ook nog een
groot deel van de losse stukken der Collectie Havermans bevinden. 55
Trouwens ook andere archieven in de stad zijn in die tijd
dezelfde weg opgegaan. Cuypers weet te vermelden dat een gedeelte
van het hegijnhofarchief - waarvan hij zelf ook fragmenten bezat - door een onbekende zou zijn verkocht aan een Bredase
drogist en andere verder niet nader aangeduide archivalia waren
door hem reeds eerder aangetroffen "bij een spekslager te Breda
op de winkelbank."56 47 charters van het Bredase gasthuis werden
nog in 1887 gevonden op een stortplaats van puin, buiten de
Waterpoort. 57 De gereconstrueerde archieven van hegijnhof 58 en
gasthuis 59 bevinden zich echter thans mede in de gemeentelijke
archiefbewaarplaats, en het blijkt dus dat dit alles zich nog ten
16
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goede heeft gekeerd. Althans in deze gevallen. Immers, ook van
de door de Bredase wethouder van Hal bijeengebrachte archivalia,
die in 1913 werden verkocht, zijn er tenslotte wel een aantal door
het stadsarchief verworven, maar een ander gedeelte schijnt ook
toen nog aan de papiermolen niet te zijn ontkomen. 6o

Met het vermelden van de eerste stadsarchivaris, Mr. Gerard
Albert Kleijn, wiens betekenis voor stadsarchief en stadsgeschiedenis
in september j.l. is herdacht, zijn wij tevens gekomen tot de aanvang van de honderdjarige periode waarvan de afsluiting heden
wordt gevierd. Ook op die periode vandaag een terugblik te werpen, is niet mijn bedoeling; in het komende jaarboek van de Oranjeboom zal de heer Brekelmans daaraan een overzicht wijden.
De lotgevallen van het archief, na Kleijn's kortstondig archivariaat weer enige tijd verweesd, dan een achttal jaren na Hingman's inventarisatie van 1884,61 weer onder beheer gesteld maar
toch pas tijdens het bewind van burgemeester van Sonsbeeck (1919
-1936) en het archivariaat van Mej. Mijnssen (1925-1944) uitgegroeid tot de moderne dienst van vandaag, moet ik dus verder
laten rusten. Wel blijkt inmiddels naast archief in de technische
zin der archivistiek en als archiefbewaarplaats, nu nog een derde
betekenis voor de dag te zijn gekomen nl. als archiefdienst, het
geheel van gebouwen, localiteiten en hulpmiddelen dat, voorzover
naar buiten gericht, voornamelijk de functie heeft de onderzoeker
in staat te stellen aan de hand van archivalia wetenschappelijk werk
te verrichten. En in deze laatste betekenis genomen, heeft het
archief in die honderd jaren wel de grootste omwikkeling dOOl"gemaakt, waar het sinds de tijd van Kleijn, wien het volgens zijn
verslag over 1865 door geen bezoekers werd lastig gemaakt, is
uitgegroeid tot een werkplaats van wetenschapsbeoefening en practisch wetenschappelijk onderzoek, waaraan velen de beste herinneringen hebben bewaard; op de eerste plaats natuurlijk zij, die, zich
in enigerlei vorm met de geschiedenis van Breda bezighoudend, met
het stadsarchief zelf te maken hadden, maar ook anderen zoals mijn
17
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leermeesters Verberne en Enklaar, die ter raadpleging van archivalia
van elders, daar jarenlang geregeld hebben gewerkt.
En indien tenslotte bij iedere verjaardag goede wensen passend
zijn, dan is dit toch zeker zo bij een honderdjarige.
Een dezer wensen zou kunnen zijn dat de verzorging van
de archiefdienst en van de daarmede annexe culturele belangen,
zoals de geschiedschrijving der stad, ook in de toekomst door de
gemeente Breda zal worden beschouwd als een belangrijke functie
van haar openbare taakvervulling. Maar een dergelijke wens te
richten tot een gemeente die het honderdjarig bestaan van deze
dienst viert op een wijze zoals dit vandaag geschiedt, moet wel
overbodig heten en de spreker van vandaag, die zich uit de verhalen van zijn grootvader,62 die in 1869 als jongste ambtenaar de
zevenkoppige Bredase secretarie kwam versterken, nog wel herinnert hoe men toen over het archief placht te denken,63 kan volstaan met te overpeinzen hoe veel er, ook in dit opzicht, in tijd
van twee generaties veranderen kan. Daarom zoek ik het meer
in de richting van het terrein dat ik vandaag heb betreden en
denk daarbij aan de wenselijkheid om aan de hand van het stadsarchief, maar ook natuurlijk met volledige aanwending van alle
andere bronnen en hulpmiddelen, de geschiedenis van onze stad te
blijven bestuderen, vooral voor de na-middeleeuwse perioden, ten
aanzien waarvan onze kennis verouderd en fragmentarisch is en
ook het stadsarchief nog weinig onderzocht; en met name daarbij
dan te bedenken dat studies over bepaalde onderwerpen en gebeurtenissen interessant en belangrijk kunnen zijn, maar dat het daarnaast ook de weloverwogen en welberaamde synthese van het
grote geheel der stadsgeschiedenis is, die onze aandacht bJijvend
zal moeten opeisen.
U allen, die vandaag ter viering van dit eeuwfeest hier aanwezig
zijt, dank ik voor uw belangstelling.
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Zie daarover Dr. S. W. A. Drossaers, Het archief van den Nassauschen Domeinraad I, De Raad en Rekenkamer te Breda tot 1581, band 1 (den Haag
1948) VI; Rechtsbronnen pag. XVII.
Vgl. Geschiedenis van Breda I pag. 48, 55, 74 (noot 3), 184 en 230.
Vgl. Geschiedenis van Breda I pag. 72 vg.
Vgl. Geschiedenis van Breda I pag. 81 vg., 89, 93 vg. en 200 vg.
Vgl. Geschiedenis van Breda I pag. 116.
Vgl. Geschiedenis van Breda I pag. 109, 114 en 72 vgg. alsmede Rechtsbronnen
pag. XLVII vg.
Vgl. Rechtsbronnen pag. XI en XVII.
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Een cartularium en een obituarium zijn in de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel terechtgekomen, een statutenboek in de Collectie Cheltenham; dit
laatste bevindt zich thans in GA Breda, Collectie Varia no. 381. Daarnaast
is vermoedelijk een register der Col!. Havermans (no. 17) althans ten dele
uit het archief der kerk afkomstig. Vgl. Rechtsbronnen pag. XXVI en
XXXIX. De andere overgebleven fragmenten bevinden zich in het oud-archief
van de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente (GA Breda IIle afd. no. 8). Zie
ook GA Breda no. 343 bis (f-h).
Vg!. Rechtsbronnen pag. XXXIV.
Vg!. Geschiedenis van Breda I pag. 118 en 203; Jaarboek "De Oranjeboom"
XIV (1961) 19.
De desbetreffende stukken zijn door mij in 1942 aangetroffen in het zgn.
Fonds der Weense charters (ARA. den Haag; zie Rechtsbronnen pag. XX)
dat sindsdien naar Brussel is overgebracht. Vg!. over die rekeningen Geschiedenis van Breda I pag. 62; de inkomstenzijde van de voornaamste rekening is
afgedrukt in Rechtsbronnen no. 154. Voor de andere belangrijke stukken zie
Rechtsbronnen nrs. 163 en 164.
Vg!. Rechtsbronnen no. 150.
Vg!. over de Col!. Havermans: Rechtsbronnen pag. XXXV vgg.
Zie voor de resolutiën Rechtsbronnen pag. XXX; inzake de ingekomen stukken zie inv. Hingman 239 e.v.
Splitsing van het protocol van vesten in een voor de stad en een voor de
dorpen (ca. 1522); zie ook noten 47-49. Splitsing van de algemene rol in
diverse rollen voor civiele, criminele en 's heren zaken; afsplitsing van de
criminele vonnissen van het algemene register van vonnissen (Ie helft 16e
eeuw; zie noot 46).
Vg!. inzake de weeskamer Geschiedenis van Breda I pag. 206 vgg. (op genoemde pag. moet i.p.v. 1535 overal 1534 worden gelezen); Rechtsbronnen
pag. XXXII. Zie voor de notariële archieven Drs. .J. A. ten Cate, De notariële
archieven in Noord-Brabant (1957) pag. 374 vg. Het oudste protocol begint
in 1543 (a.w. pag. 374). Van notarissen te Etten en Baarle zijn enkele oudere
bekend; vg!. a.w. pag. 36 (no. 96) en pag. 85 (nrs. 1540 a -42).
Vg!. Drossaers a.w. I, band 1, pag. XI vg.
Nassause Domeinraad (inv. Hingman) no. 1205 e.v.
Geciteerd bij G.G. van der Hoeven. Geschiedenis der vesting Breda (Breda
1868) 215.
Vgl. Geschiedenis van Breda I pag. 83 vgg. Van dit archief bestaat thans een
moderne inv. (met inleiding) van Drs. P. Scherft (1954); zie Rechtsbronnen
pag. XXXI vg.
Vg!. Scherft a.w. 25. Zie ook Geschiedenis van Breda I pag. 210. Voor de
16e eeuw blijkt de combinatie uit de gegevens van Bartholomeus van de
Corput (zie noot 19).
Dit betekent niet dat er geen andere bevoegdheden van stedelijke organen
waren, die werkten buiten de stad en waarvan de neerslag in het archief
is te vinden. Men denke aan de rechten van inhaling en beschrijving (zie
Geschiedenis van Breda I pag. 193 vgg.) en aan zekere, door de Bredase
schepenbank uitgeoefende rechtsmacht in administratieve zaken; deze laatste
komt ook tot uiting in de vermoedelijk van de civiele rol afgesplitste rol van
pachterszaken (R 70-79; 10 dIn. lopende over 1655-1700); zie ook Geschiedenis van Breda I pag. 199. Ik volsta met op deze punten te wijzen.
Pag. 85 vg.
Criminele rol (R 42 e.v.), waarvan het oudst bewaarde register loopt over
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1560-67. Registers van criminele vonnissen (R 112 e.v.), waarvan het oudst
bewaarde register loopt over 1626-1694. Uit een inv. van het rechterlijk
archief van 1803 blijkt echter, dat toen ook nog aanwezig waren 6 oudere
registers van criminele vonnissen, lopend Over de periode 1512 tot 1624 (Zie
Smit in de Inleiding tot de voorlopige inventaris, in RA 's-Hertogenbosch
onder: Overbrenging van het archief). Hieruit zou blijken, dat het protocol
der civiele vonnissen (tot ca. 1550 ook criminele bevattend) en het daaruit
ontstane afzonderlijk protocol der criminele vonnissen, enige tijd parallel hebben gelopen. Het hier vermelde strekt ten dele ter corrigering van de mededelingen in Rechtsbronnen pag. XXXI. Nader onderzoek blijft overigens (a.p.
noot 2) geboden. Tegelijkertijd schijnt rechtstreeks uit de algemene rol te zijn
afgesplitst een rol van ,,'s heren zaken" (bijzonder soort zaken betreffende de
openbare orde in engere zin) waarvan thans het oudste register eerst in 1649
begint (R 55); in 1803 was echter nog een register over de periode 1513 tot
1643 aanwezig (Smit a.p.).
Vgl. voor het hierna volgende Geschiedenis van Breda I pag. 88 vg., 95 vg.
en 208 vgg., en de daar geciteerde gegevens, waarbij nog te voegen NoordBrabantse Almanak IV (1892) 693 (landschrijver Cuyk).
Zie Geschiedenis van Breda I 209; Rechtsbronnen no. 291. Ter verklaring van
deze ongewone vindplaats zal men kunnen aannemen dat een der van Oosterzeel's ook een functie heeft vervuld bij de administratie van de bezittingen der
Johannieters in het land van Breda (Vgl. Rechtsbronnen XXIII vg, LXXI
vgg.); hiervan is echter niets bekend.
De beslissing was genomen bij resolutie van de Domeinraad dd. 1714 aug. 23
en zou ingaan met het overlijden van de zittende secretaris van Breda. De
resolutie is gedrukt in Missive van den Raad der Domeinen van Zijne Hoogheid
den Heere Prince van Orange en Nassau, Heer en Baron van Breda etc. aan
Haar Hoog Mogende in dato 12 July 1773, houdende eene deductie der
hooge rechten en gerechtigheden van de baronnie Breda .... pag. 293 vg.; zie
ook pag. 17 vg. De vestkamer had 8 schepenbanken omvat n.l. die van Breda,
Terheijden, Ginneken, Gilze, Alphen en Chaam, Baarle, Princenhage en de
zgn. Eeninge van Rijsbergen (Rijsbergen en Zundert-Nassau).
Daarnaast bevatten de protocollen nog akten over allerlei andere, nu op
vrijwillige basis door schepenen beoorkonde - of op verzoek eenzijdig door
hen afgelegde - verklaringen; voor bepaalde groepen daarvan zijn in de
16e eeuw afzonderlijke series ontstaan. Vgl. Geschiedenis van Breda I pag. 89
noot 3, 199 (m.n. noot 5), 200 (m.n. noot 1) en Rechtsbronnen pag. XXXII.
Bij de inventarisatie van Smit in 1916-17 is de vestkamer (tot 1717) nl.
hersteld, hetgeen ook noodzakelijk was i.v.m. de aanwezigheid van repertoria
die zowel de stad als de dorpen betroffen.
Hetzelfde geldt voor Dongen, dat eerst in de 16e eeuw aan het land van
Breda is gehecht. (Vgl. Rechtsbronnen pag. LX vg.). Ook Zundert-Hertog
(a.w. pag. LXX) heeft geen deel van de vestkamer uitgemaakt.
Vgl. F. N. van Engelen. Stukken, concerneerende onder andere het hooge
recht tot het verleenen van remissie.... door de doorl. heeren en marquisen
van Bergen op Zoom (Dordrecht 1780) pag. 6 noot k, pag. 8 noot I, pag. 16
noot 0, pag. 29 noot r, pag. 48 noot w, verwijzende naar een controle van
1735. Met name uit de eerste verwijzing blijkt echter wel, dat van Engelen
de aanwezigheid der door hem genoemde privileges toen heeft nagegaan. Vgl.
Slootmans a.w. (zie noot 9).
Vgl. voor het rechterlijk archief de gegevens in noot 46; ook zijn o.a. verloren
geraakt de criminele rol over 1568 tot 1576 (door Havermans gemerkt B) en
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het protocol van civiele vonnissen over 1579 tot 1586 (door Havermans gemerkt XII S.B.) V66r 1637 waren al de resoluties over de periode 1589 tot
1594 verdwenen (Register D; zie Hingman a.w. 45 vg.). Vg!. ook Geschiedenis
van Breda I pag. 206 noot 3 (voogdijregister). Wat de stadsrekeningen betreft,
van deze was ook tijdens Havermans die over 1492 de oudst bewaarde. Vg!.
over sindsdien in de serie ontstane lacunes Hingman a.w. 205 vgg. en ter
Kuile a.w. 69. Omvang en ontstaan dezer lacunes verdienen nauwkeuriger
onderzoek mede aan de hand van de extracten van Havermans (GA Breda,
Col!. Havermans no. 21 omslag 5), van door een begin 1ge eeuwse stedelijk
ambtenaar uit de stadsrekeningen gemaakte uittreksels (GA Breda, Coll. Varia
299) en van het opstel van Kleijn in GA Col!. Kleijn no. 6. Zie ook noot 16.
Zie hierover ter Kuile a.w. (zie noot 10) pag. 67 vg. alsmede Rechtsbronnen
pag. XXVIII vg. en XXXVII vg.
Volgens het concept van een door Cuypers aan de Provo Noord Brab. Courant
aangeboden ingezonden stuk (RA 's-Hertogenbosch, Coll. Cuypers van Velth.
no. 218 omslag 1). In het geplaatste stuk (nummer van 28 juni 1870) blijkt
de passage over het vinden van archivalia op de winkelbank niet voor te
komen.
Opmerkingen hierover in de vergadering van de Gemeenteraad op 9 juli en
6 aug. 1887. De stukken, vermeerderd met de overige nog in het Gasthuis
aanwezige charters werden ten Rijksarchieve gedeponeerd. Vg!. Verslagen
's Rijks oude archieven X (1887) 39 vgg. Zie ook de gegevens, vermeld in de
inleiding tot de inv. genoemd in noot 59.
Afd. III no. 21. De recente ms. inventaris betreft het gehele archief dus
behalve het steeds in het begijnhof gebleven gedeelte, de drie bestanddelen die
thans in het Gemeente-archief aanwezig zijn, t.W. een groep oorkonden die
daar vermoedelijk via de Collo van Hal zijn gekomen, (zie noot 60), en de
archivalia die in het Alg. Rijksarchief te Brussel en in RA 's-Bosch, Col!.
Cuypers van Velthoven aanwezig waren. De Brusselse stukken zouden dan
volgens Cuypers afkomstig moeten zijn van genoemde drogist. Vg!. Rechtsbronnen pag. XXVIII.
Afd. Il no. 15 (ms. inventaris) Zie F. A. Brekelmans, Het Bredasche Gasthuis
(Breda 1951) pag. V.
Vg!. ter Kuile a.w. 82.
1. H. Hingman, Inventaris van het archief der stad Breda, loopende tot 10
december 1813, opgemaakt 1884. Uit een mededeling op het schutblad omtrent de afstand der rechterlijke archieven in aug. 1887, blijkt, dat de inventaris niet v66r die tijd is afgedrukt.
F. F. X. Cerutti (1853-1937), van 1869 tot 1887 ambtenaar ter secretarie,
daarna directeur van de gemeentelijke bank van lening (1887-1892) en gemeente-ontvanger (1892-1915). Nadien lid van de gemeenteraad van 1916 tot
1931. In 1870 telde de secretarie, exclusief de gemeentesecretaris L. D. G.
Teychiné (1809-1888), 8 ambtenaren, verdeeld over 3 afdelingen. (Gemeenteverslag over 1870 pag. 10 vg.).
Een dezer verhalen was, dat de jongere ambtenaren tijdens de middagpauze
op de zolder een werpspel met pijlen beoefenden, waartoe perkamenten registers als doelen werden opgesteld.
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