
Mr. G. A. Kleijn, eerste stadsarchivaris
van Breda 'f.

door

Drs. F. A. BREKELMANS

Op 20 september 1962 werd op de Protestantse Begraafplaats
Zuylen te Breda een gedenksteen onthuld op het graf van de eerste
archivaris der stad' Breda, Mr. Gerard' Albert Kleijn. Deze plechtig
heid had' plaats naar aanleiding van het feit, dat Mr. Kleijn honderd
jaar tevoren, op 11 september 1862, zijn functie aanvaard had. 1

Wie was deze man, wat is zijn betekenis als archivaris van Breda,
als historicus en als jurist? Ik zal trachten in kort bestek daarvan
een indruk te g,even.

Gerard Albert Kleijn - na de voltooiing van zijn rechtsstudie
noemde hij zich veelal Alben Gerard Kleijn - werd op 20 maart
van het jaar 1831 te Breda geboren als zoon van de procureur Mr.
Gerard Kleijn en van Jacoba VerheU.2

Het geslacht Kleijn heeft vele geleerden en enkele kunstenaars
opgeleverd'. De overgrootvader van de archivaris, Pieter Kleijn, was
rentmeester van de Prins van Oranje te Zwaluwe geweest en aldaar
in 1769 overleden. Diens zoon Johannes Petrus Kleijn, in 1760 te
Zwaluwe geboren, studeerde rechten te Utrecht, was lid van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en werd burgemeester
van Hooge en Lage Zwaluwe. Zijn grote liefde voor het Oranjehuis
is oorzaak geweest, dat hij reeds bij de nadering der Franse troepen
in 1794 uit dat dorp moest vluchten. Hij vestigde zich later met zijn
gezin te Wageningen en na de omwenteling van 1795 werd hij' on-

,} Bewerking van een voordracht, gehouden in de receptiezaal van het stadhuis te
Breda op 20 september 1962 als inleiding op de onthulling van een gedenksteen
op de Protestantse Begraafplaats Zuylen. De passage over Kleijn als archivaris
is belangrijk ingekort omdat daarover reeds veel is gepubliceerd in het vorig
jaarboek.
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danks zijn vroegere Oranjegezindheid raadsheer in het Provinciaal
Gerechtshof te Arnhem, in welke stad hij reeds op 45-jarige leeftijd,
in 1805, overleed.3

Hij was gehuwd met Antoinetta Ockerse uit Vianen, die in 1827
te Leiden zou sterven.4 Man en vrouw legden zich beiden op d'e
poëzie toe. Jan Pieter was met A. Staring bevriend en stond onder
invloed van Hieronymus van Alphen. Hij behoorde tot de dichters
van het sentimentele genre, zoals Rhijnvis Feith, Nieuwenhuizen,
Uylenbroek en Vereul. Zijn verzen en zijn wetenschappelijke ver
diensten zullen hem het lidmaatschap van de Maatschappij der Ne
derlandsche Letterkunde hebben bezorgd. Antoinette onderhield
litteraire relaties met de Vlissingse dichter Bellamy. Na de dood van
haar man gaf zij in 1809 "Oden en elegiën" uit en in 1817 "Nieuwe
dichterlijke mengelingen". Van der Aa zegt, dat zij "eene eervolle
plaats onder de Nederduitsche dichteressen (verdient)".5

Het echtpaar had zeven kinderen, van wie er één, Pieter Ru
dolph, schilder is geworden. Koning Lodewijk zond de ruim 20
jarige rond' 1808 ter ontwikkeling zijner talenten naar Parijs, alwaar
hij lessen ontving van de classicistische schilder Louis David. Ook
bracht hij enige tijd in Italië door. Later werd hij in het leger van
Napoleon ingelijfd. De slag bij Quatre-Bras, die hij aan Nederlandse
zijde meemaakte, werd de oorzaak van zijn vroegtijdige dood. Hij
liep er verwondingen op, waaraan hij in 1816 bezweek. Tot zijn
bekende schilderijen behoren gezichten op de Aqua Cetosa bij Rome
en op het park van St. Cloud bij Parijs.6

Een van hun andere zonen was Gerard Kleijn, in 1792 nog te
Zwaluwe geboren, die de juridische talenten van zijn vader geërfd
schijnt te hebben en in 1815 te Leiden tot doctor in de rechten
promoveerde. Deze zou de vader van onze archivaris worden. In
1826 werd hij tot procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te
Breda benoemd 7 en nog in hetzelfde jaar trad hij in de echt met de
26-jarige Jacoba Verhell, dochter van de ontvanger van Princen
hage, Jacob Everhard Verhell.8 Twee jaar later kochten zij het
thans verdwenen huis Catharinastraat 5, waarin de archivaris Kleijn
zou worden geboren, wonen en sterven.9
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Uit deze verbintenis zijn zeven zonen en één dochter geboren. lo

De dochter Koosje, met wie de broers zeer veel ophad'd~n, zou kort
na haar vader op twintigjarige leeftijd overlijden.ll Van de zonen
werd! er één jurist, één officier, één candidaat-notaris, één arts en
één ging in de handel,12 De tweede zoon Reinhard Willem werd
kunstschilder, tot welk beroep hij te Antwerpen Was opgeleid.13

De zakenman en de candidaat-notaris emigreerden op jeugdige
leeftijd naar Zuid-Afrika en bereikten daar een zekere welstand:. De
candidaat-notaris werd zelfs rechter in het Hooggerechtshof van de
Zuid-Afrikaanse Republiek. 14 De arts stierf reeds op 30-jarige leef
tijd en liet een kindi na, Hendrik Genit Kleijn (1859-1896), die
later hoogleraar in de christelijke archeologie en de geschiedenis
van het Christendom aan de rijksuniversiteit te Utrecht werd. Ook
deze geleerde stierf vroegtijdig,15 De officier, Hendrik Eduard, be
reikte de rang van raadadviseur bij het ministerie van oorlog,16

Komen wij nu tot de persoon van de archivaris.

Mr. G. A. Kleijn.

Op e1fjarige leeftijd deed hij zijn intrede op de Latijnse school te
Breda, die toen bestuurd werd door rector Verwayen. Hij moet een
schrandere leerling geweest zijn, want de Bred'asche Courant ver
meldt dat hij in de vijfde (d.i. de laagste) klas de eerste prijs en in
de derde klas een "laudis testimonium" voor vlijtige beoefening
der oude talen verwierf. Eenzelfde getuigenis ontving, hij in de
tweede klas, o.a. voor zijn uitmuntende kennis der geschiedenis,17

In 1847 legde hij te Leiden met goed gevolg het staatsexamen
af, dat hem toegang tot de universiteit verschafte. De studie der
rechtswetenschap was zijn doel. Zijn natuurlijke begaafdheid stelde
hem in staat vlug af te studeren. Gelukkig maar, want de zwakke
gezondheid van zijn vader stond geen lang verblijf aan de Lei&>e
Academie toe. Reeds binnen een jaar slaa.gde hij voor het candi
daatsexamen. Het doctoraal examen volgde op 21 en 26 maart 1851.
Colleges had hij gelopen bij' de hoogleraren Vau Assen, Cock en
De Wal.18
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Het was in die jaren nog algemeen gebruikelijk dat een academi
sche studie door een promotie werd afgesloten. Daar vader Kleijn
steeds meer begon te sukkelen kon Gerard jr. ook hieraan w:einig
tijd besteden. Binnen drie maanden, de 28e juni 1851, promovee'rde
hij tot doctor in het romeins en hedendaags recht summa cum laude
op een geheel in het latijn geschreven proefschrift "Quaestiones
selectae de Attilicini jurisprudentia" en 35 stellingen. Het is een
boekje van 31 bladzijden.19 De jonge doctor was nog slechts 20 jaar
oud. Van de militaire dienst was hij vrijgesteld omdat hij bijl de
keuring ongeschikt was bevonden wegens misvorming van de
linkerarm. In het keuringsregister lezen we ook iets over zijn physi
onomie. Hij had een ovaal gezicht, een lang voorhoofd, blauwe
ogen, een grote neus en blond haar. 20

Reeds spoedig na de promotie moet Gerard Albert zijn vader
in de rechtspraktijk hebben bijgestaan. Na diens overlijden in 1853
zette hij deze zelfs voort, waardoor hij in staat was de studie en
opleiding van zijn vier jongere broers te bekostigen. Het zou tot
1859 duren eer hij tot procureur bij de Bredase rechtbank werd
aangesteld.21 Het vinden van enige onbekende fragmenten van
Jacob van Maerlant's Spieghel Histo'riael bracht hem in 1861 in een
wetenschappelijk milieu; hij werd !.id van de Maatschappij der Ne
derlands'che Letterkunde.22 Het jaar tevoren was hij met een Bredaas
meisje in het huwelijk getreden. Het was Mathilde van den Kerk
hoff, de achttienjarige dochter van de officier Samuel van den
Kerkhoff (die toen reeds overleden was) en van Clasina KooL Deze
familie woonde op de Boschstraat.23

Een familieoverlevering wil, dat het huwelijk werd g,esloten
terwijl de moeder van de bruid op haar sterfbed lag,. Inderdaad zijn
slechts zeventien dag,en verlopen tussen het huwelijk en het over
lijden van Mathilde's moeder. De huwelijkstoestemming had zij bij
notariële acte moeten geven.24

Het jong,e paar trok in bij Kleijn's moeder. Zij kregen zes kinde
ren, vijf meisjes en een zoon. Van de meisjes zijn er drie jong ge
storven; de derde overleed drie jaar na vaders dood. 25 De zoon 
naar zijn vader Albert Gerard genoemd - kwam eerst vijf maanden
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na Kleijn's verscheiden ter wereld, en zou in 1896 naar de Verenigde
Staten emigreren.26 Twee kinderen zijn in het graf van hun vader
begraven. Hij had deze rustplaats negen maanden voor zijn dood
voor zijn dochtertje Clasina gekocht.27

Het huw:elijk van Gerard Albert moet vol zorg en bekommernis
geweest zijn; niet alleen door zijn zwakke gezondheid, maar ook
door het vroegtijdig overlijden der twee kinderen, en door finan
ciële moeilijkheden. Uit een brief van hem aan de Bredase procureur
Van Dam uit het jaar 1865 blijkt dat hij toen aan asthma leed.2B

Zijn biograaf Prof. Van Heusden deelt mede, dat Kleijn jarenlang te
worstelen had "met een slepende ziekte, die hem meermalen de
nachtrust ontroofde". Het was longtering, die hem na afloop van
het 21e Landhuishoudkundig Congres in juli 1867 op het ziekbed
wierp.29 Twee en een halve maand later, op 15 september, ging hij
tot een beter leven over, 36 jaar oud.30 Niet alleen had hij, zijn
vrouw generlei middel van bestaan nagelaten, maar er waren zelfs
vele·schulden.31

Op zijn woning, die hij in 1862 van zijn familie gekocht had,
drukte een zeer hoge hypotheek.32 De nalatenschap werd dan ook
onder beneficie van inventaris aanvaard.33 Tenslotte moesten de .
schuldeisers zich met een uitkering van ruim 10% hunner vordering
tevreden stellen.34 Het huis werd direct na de geboorte van de
posthume zoon verkocht, waarna weduwe en kinderen in mei 1868
voor korte tijd naar Princenhage schijnen te zijn vertrokken.35

Een aanwijzing voor de dringende geldnood is, dat reeds in
november 1867 bij Gebroeders Van der Hoek te Leiden Kleijn's
ruim 1100 nummers omvattende bibliotheek verkocht werd, die
het enige waardevolle roerende bestanddeel der nalatenschap moet
hebben uitgemaakt.36 Merkwaardig is in onze ogen dat zich in die
bibliotheek stukken uit het stadsarchief bevonden waarvan de ge
meente een aantal heeft moeten terugkopen.37 Het was in die tijd
geen vreemd verschijnsel, dat paniculieren archivalia onder hun
berusting hielden, men denke slechts aan de lawine van officiële
papieren, verzameld door de in dez.e voordracht genoemde Prosper
Cuypers van Velthoven.
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Na een verblijf van vier jaren in een bescheiden woning te Gin
neken,38 vestigde het gezin Kleijn zich in 1873 weer te Breda.39

De weduwe schijnt aanvankelijk vooral van liefdegiften en van de
arbeid voor de Vereniging Tesselschade geleefd te hebben.40

Vanuit het landgoed Anneville te Ulvenhout bracht Edouard
Cuypers, de zoon van de Brabantse historicus Prosper Cuypers van
Velthoven, in januari 1868 aan zijn vader te Brussel geruchten uit
Breda over, dat mevrouw Kleijn volkomen geruïneerd was en moest
steunen op de publieke liefdadigheid. De officier van justitie Hanlo
en Mr. Pels Rij.cken zouden haar ieder reeds met t 100,- hebben
gesteund. Verder schreef hij, dat de archivarisweduwe "phtisique"
(teringachtig) was en dat zij g,een jaar meer te leven zou hebben.41

Bij het lezen der berichten dringt zich een vergelijking op met het
sterfg,eval van een andere, grotere archivaris, nl. Dr. R. C. Bak
huizen van den Brink, die twee jaar tevoren in Den Haag was
overleden en zijn vrouw met veel kinderen, maar een zeer negatieve
nalatenschap had achtergelaten.

Gelukkig bleek dat de Bredase praatjes niet geheel juist waren.
Mathilde Kleijn bracht een maand later de jonge Albert Gerard
gezond ter wereld en bereikte de leeftijd van 77 jaar. Zij stierf eerst
in 1919 te Zwolle, waarheen zij in 1899 was vertrokken met haar
dochter Jacoba Everdina. Deze werd daar directrice der Ind'ustrie
school en zou er pas in 1947 op hoge leeftijd overlijden.42 Zij heeft
geen kinderen gehad. Van de zoon, die naar Amerika emigreerde is
niet bekend, of hij nog afstammelingen heeft nagelaten.43

Kleijn als archivaris.

Genoeg thans over Kleijn's afkomst, studie, levensloop en gezin.
Laten wij nu de betekenis van K1eijn als archivaris, historicus en
jurist onder het oog nemen. Wat heeft Mr. Gerard Kleijn als archi
varis der stad betekend? Reeds lang v66rdat hij in deze functie
werd benoemd moet hij; in het plaatselijk archief onderzoekingen
hebben gedaan en reeds enig beheer daarover hebben gevoerd. In
1857 schrijft hij immers aan zijn neef Dr. W. G. Brill te Zutphen
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(later hoogleraar te Utrecht): "Toen ik voor ruim vijf jaren d~ eer
had met U over mijne nasporingen in de Archieven dezer streken
te redewisselen .... "44 Uit geschriften van tij:dgenoten blijkt voorts,
dat hij hen zijn aantekeningen uit het stadsarchief had medegedeeld.
Bewijzen daarvan zijn te vinden in de biografie van Justinus van
Nassau van de Amsterdamse predikant E. B. Swalue en in de
Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Brabant van de Brabantse
historicus en rector van het Bossche gymnasium Dr. C. R. Hermans.

Onmiddellijk na zijn promotie schijnt Kleijn al het plan te heb
ben opgevat, een verzameling van rechtsbronnen betreHende stad
en land van Bred·a bijeen te brengen.45 In tegenstelling tot de Meierij
van 's-Hertogenbosch was West-Brabant immers nog een geheel
onontgonnen terrein. In 1856 verscheen de dissertatie van Jan Jacob
Loke, een zoon van de Bredase rechter Jan Jacob Loke, welke han
delde over "De costumen van Breda aangaande de huwelijksgemeen
schap". Het mag weinig twij.fel lijden of de latere archivaris heeft
hiervoor vele bouwstoffen aangedragen.

Twee jaar later begon Kleijn in de "Nieuwe Bijdragen voor
Rechtsgeleerdheid en Wetgeving" de publicatie van een fragment
van een onbekend handschrift van het Digestum Vetus, dat hij, op
schutbladen van een aantal we·esrekeningen uit de 16e eeuw in het
stadsarchief had aangetroffen.46 Ook copieerde hij in die tijd een
daarin ontdekt advies van de Zwitserse jurist Prof. Ulrich Zasius
over testamenten van Graaf Hendrik III van Nassau, Heer van
Breda.47 Verder bezorgde hij rond 1858 een zekere Kist afschriften
van in het stadsarchief aanwezige brieven van Keizer Karel V, ge
richt aan genoemde Graaf Hendrik.48 In 1859 bezocht hij het
rijksarchief te 's-Gravenhage voor nasporingen omtrent de gouver
neur der stad Weibnom, op wiens erfenis sedert 1730 gejaagdwerd.49

Zoals in die tijd nog wel gebruikelijk was scheen Kleijn uit het
stadsarchief stukken ter leen te ontvangen. Zo blijkt uit een brief
van 1858, dat hij een deel der handelingen van het stadsbestuur (de
acten magistraal) onder zijn berusting had, welk boek hij op zijn
beurt weer uitleende aan de reeds genoemde historicus Prosper
Cuypers van Velthoven.5o
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Het resultaat van zijn nasporingen in Bredase en andere archie
ven trad eerst duidelijk in 1861 aan den dag, toen hij zijn boek
publiceerde over het Land en de Heren van Breda tot 1287, het
jaar waarin de afscheiding van Bergen op Zoom plaats vondL Het
geschrift werd gunstig ontvangen, o.a. door de bekende Dr. Jan
Wap, die er een bespreking aan wijdde in de "Algemeene Konst- en
Letterbode". Aan het slot daarvan zeide deze, dat "de Stad' Breda
(er) hoogen prijs op (mag) stellen, zulk een bekwaam oudheid'vor
scher, als de Heer Kleijn blijkt te wezen, bij de hand te hebben, aan
wien, voorzeker, de behartiging van haar Archief met uitzigt op het
beste gevolg zou zijn toevertrouwd".51 De benoeming van Kleijn tot
stadsarchivaris was toen niet ver meer af. Zelf had hij aang,eboden
dit ambt zonder remuneratie te vervullen.

Als wij ons afvragen of Mr. Gerard Alben Kleijn een goed ar
chivaris is geweest, dan komen we tot de volgende bevindingen.
Beoordeeld naar het resultaat van zijn ordeningsarbeid is hij beslist
geen goede functionaris geweest. Door zijn opvolg,er werd immers
een lijst gevonden, waarop slechts een zestigtal stukken waren ge
nummerd en omschreven.52 Als Kleijn's arbeid echter op zijn
overige activiteiten mag gewaardeerd worden, dian valt er niet dan
met veel lof over hem te spreken. Met onuitblusbaar enthousiasme
heeft hij talloze bronnen voor de stedelijke historie verzameld.
Waardevolle adviezen verstrekte hij aan het stadsbestuur. Verloren
bescheiden heeft hij uit het stof opgedolven en kostbare documenten
voor verder verval behoed'. Historici en letterkundigen heeft hij
uit de stedelijke archieven bouwstoffen verschaft.

Vanuit archivistisch standpunt gezien mag het overigens geluk
kig heten, dat Kleijn de verlangde chronologische catalogus met
alfabetische bladwijzer niet heeft vervaardigd. Iets dergelijks was in
de ogen der latere archivarissen immers een onding. Had Kleijn dit
werkstuk gemaakt, dan zou de orde in het archief ernstig verstoord
zijn, een wandaad, die niet genoeg als verfoeilijk en catastrofaal kan
worden beschouwd. Door niet te doen wat hem was voorgeschreven
heeft Kleijn dus bijgedragen tot de ongerepte conservering van het
stadsarchief.
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Kleijn als historicus.

Hoe is het met Kleijn's verdiensten als beoefenaar der stads
geschiedenis gesteld? Zoals gezegd is het steeds zijn plan geweest,
een verzameling rechtsbronnen met inleiding betreffende stad en
land van Breda te publiceren. In 1856 had hij daarvoor al een pros
pectus opgesteld,53 en in zijn jaarverslag als archivaris over 1865
zegt hij, te hopen de bronnen in dat jaar openbaar te maken.54

Helaas is dit nimmer geschied. Zijn weduw'.e heeft het materiaal
ervoor, tezamen met Kleijn's historische aantekeningen, na zijn
overlijden zorgvuldig bewaard55 en in 1904 aan de rijksarchivaris
in Noord-Brabant verkocht.56 Door ruil zijn de stukken in 1933
in het bezit van het archief der gemeente Breda gekomen, alwaar
zij thans bewaard worden als "collectie Kleijn".57

Kleijn's plan voor een rechtshistorische bronnenpublicatie is
eerst in onze tijd door Prof. Mr. F. Cerutti te Nijmegen overgeno
men. De voorbereidende arbeid van mijn eerste ambtsvoorganger
heeft diens taak belangrijk verlicht.

Bij zijn bronnenuitgave had Kleijn een inleiding willen schrij,ven
over de rechtsgeschiedenis van stad en land~ Door een toevallige
aanleiding, de beruchte watersnood van 1861, heeft hij. wel een
voorproefje daarvan gepubliceerd. Het is de daarstraks reeds ge
noemde "Geschiedenis van het Land en de Heeren van Breda", in
juli van dat jaar uitgekomen bij Broese en Comp. ten voordele der
slachtoffers van die ramp. Het is een boekje van 162 pagina's,
waarvan er 93 door de eigenlijke tekst worden ingenomen en 67
gevuld zijn met regesten of volledige teksten van oorkonden. Aan
het einde der verhandeling zegt hij, dat zijn geschrift "meer eene
inleiding tot 't grootere moet zijn, - dat, hoop ik, eenmaal het
licht zal zien".58 Wat het Bredase stadsarchief betreft had hij vooral
gebruik gemaakt van het "Discours der Heren van Breda" en van
de omvangrijke coIIectie Havermans. Kleijn was bij zijn onderzoek
wetenschappelijk te werk gegaan. Hij rekende grondig af met aller
lei legenden over de stedelijke historie, welke in de 17e eeuw door
Jan van Vliet, in de 18e eeuw door Thomas van Goor en zelfs nog
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in de 1ge eeuw door Van der Aa waren verkondigd. Hij toetste de
waarheid der oude verhalen aan de oorkonden. Zodoende ontstond
er een waarheidsgetrouw beeld, in het bijzonder van de 13e eeuwse
stadsgeschiedenis, minder romantisch wellicht dan het vroegere,
maar aannemelijk en duidelijk.

In later tijd zijn wel bedenkingen tegen het boekje geuit, o.a.
door de Leidse hoogleraar Mr. Henri van der Hoeven. Deze noem
de het verhaal vaag, duister en àl te beknopt. De "pointe" van be
paalde betogen was hem pas duidelijk geworden nadat hij door eigen
onderzoek op de hoogte der kwestie en tot een bepaald besluit
gekomen was.59

Niet met een droevige maar met een blijde gebeurtenis hield
een ander geschrift van Kleijn verband. In juni 1867 had te Breda
het reeds eer vermelde 21e Landhuishoudkundig Congres p1a.ats. Een
dergelijk congres was destijds een enorm feest voor een stad als
Breda. Er verscheen dan ook een "Programma der Festiviteiten",
dat vooral gewijd was aan een historische optocht, voorstellende de
intocht van Prins Maurits binnen Breda op 4 maart 1590, de dag
na de verrassing der stad door het vermaarde turfschip. In deze
stoet reden vier wagens en er waren niet minder dan 73 groepen
of personages. De figuur van Prins Maurits werd voorgesteld door
de heer L. Schmid. Op de wagen, waarin de Stedemaagd werd
voortgetrokken, stond een opschrift, dat herinnerde aan de Vrede
van Breda, die toen juist twee eeuwen g,elec:fen was gesloten. De
stoet moet nagenoeg geheel door de archivaris en zijn broer, de
kunstschilder Reinhard Willem Kleijn zijn geënsceneerd.60

Voorin het boekje plaatste Mr. Kleijn een verhandeling over de
verrassing der stad door het turfschip en over de bemanning daar
van. Ook de afkomst en de genealogie der Van Bergen's, aan wie dit
schip, gelijK bekend, behoorde, werd behand'eld. De studie steunde
nagenoeg geheel op bronnen uit het stadsarchief, voornamelijk de
series der vestbrieven en der procuratiën en certificatiën.. Van
Kleijn's geschrift heeft Roest van Limburg veertig jaar later in zijn
Geschiedenis van het Kasteel van Breda een ruim en dankbaar ge
bruik g,emaakt.61
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Deze twee historische publicaties zijn de enige geschriften van
Kleijn, die in druk verschenen. De archivaris moet nog het plan
gehad hebben een groot album met platen over de Grote Kerk uit
te geven, waarvan een proefblad! in 1904 nog in het bezit was van
de koster der Grote Kerk. 62 Ook van deze editie is niets terecht
gekomen. Hij zal ook betrokken geweest zijn bij de uitgave door
F. P. Sterk van een lithografie van het beroemde monument voor
Graaf Engelbert II van Nassau.63

Er zijn echter nog concept-verhandelingen en een groot aantal
notities in de meergemelde collectie Kleijn bewaard gebleven. Zij
betreffen de geschiedenis der stedelijke financiën, Dr. Gabriël de
Mera, Christiaan Huygens (in 1551 te Terheijden geboren) en diens
zoon Constantijn Huygens, de legende van het H. Kruis, de inlei
ding tot een uitgave van stukken over de stedelijke g,ouverneur
Theobald Metzger Baron von Weibnom, de kunstschilders Paulus
en Mathijs BrilI, de stadsambten, kloosters, kapittel en begijnhof,
armenzorg, oorlogs- en legerlasten en rhetoricakamers.64

Dit overzicht toont aan hoeveel Kleijn nog over Breda had
kunnen schrij!ven, indien hem een langer leven was gegund.

Kleijn's verdiensten zijn voor de historie van de stad Breda en
haar Heren niet gering geweest. Zijn boek is van 1861 tot 1920 
of misschien zelfs tot 1952 - het enige op moderne grondslag ge
bouwde werk geweest, waarin de historie dezer streken werd be
handeld!. In 1920 sneed Prof. Mr. H. van der Hoeven het oudste
verleden van West-Brabant aan in zijn Geschiedenis van Zundert;
in 1952 behandelde Prof. Cerutti de oudste geschiedenis van stad en
Heren in het eerste (en tot dusver enige) deel der Geschiedenis van
Breda, gewijd aan de middeleeuwen. Door zijn onderzoekingen
heeft Kleijn voorarbeid van betekenis verricht voo'!' latere generaties
van onderzoekers. Zijn oeuvre heeft de West-Brabantse historicus
pastoor Gerard Juten ertoe aangezet, tal van problemen nader te
bestuderen; de vruchten daarvan zijn verschenen in het tijdschrift
Taxandria65 en in het werk "Parochiën in het Bisdom Breda".
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Kleijn als jurist.
De Bredase archivaris heeft op tweeërlei wij'zen als jurist ge

werkt: praktisch en theoretisch. De rechtspraktijk beoefende hij 
zoals gememoreerd - aanvankelijk als advocaat in zijn geboorte
stad, vanaf 1859 als procureur bij de rechtbank aldaar. Of Kleijn
een goed advocaat of procureur was, valt zonder kennisneming van
door hem opgestelde processtukken niet te beoordelen. Welke in
druk hij als rechtsgeleerde op zijn Bredase collega's maakte is even
min bekend.

Meer weten we over zijn beoefening der rechtswetenschap.
Vruchtbaar is zijn pen ook op dit gebied geweest. Onder zijn juri
dische geschriften springt vooral het tweedelige werk "De Regts
oorzaak" naar voren, van welk boek Kleijn op zijn in dit Jaarboek
afgebeeld portret een exemplaar in de hand houdt. De causa, de
rechtsoorzaak, omschreef de auteur als "de grond der regtsbetrek
king, het element, hetwelk de feiten tot eene regtsbetrekking
maakt".

Het eerste deel van dit werk, dat was opgedragen aan de presi
dent der Bredase rechtbank Mr. J. J. Loke, verscheen in 1859.
Tegenover de voorrede (gedateerd december 1858) plaatste Kleijn
een citaat uit Von Jhering's "Geist des römischen Rechts". De voor
rede zelf is kernachtig en in oorspronkelijke stijl geschreven. De
auteur zegt daarin dat de arbeid aan het boek hem gedurende enkele
jaren een troost was in bitter lijden" .... ik begon de onafgebroken
vervolging der lievelingsgedachte in mijne juristische studiën, de
nasporing der oorzaak, in eenen tijd, toen ik zelf vreesde, dat ik
het einde niet zoude bereiken, en thans sta ik, versterkt en dank
baar, gereed om de resultaten van mijn onderzoek de wereld in te
zenden".

Het eerste deel begint met een Inleiding, die is verdeeld in vier
delen: 1. Wat is de causa? Il. Waarin ligt de causa? lIl. Oorzaken
van die dwalingen. IV. Onze weg. De eigenlijke studie bevat be
halve een algemeen deel een verhandeling over de betekenis der
causa juris verdeeld in vier titels: personenrecht, zakenrecht, ver
bintenissen en causa actionis.
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Algemeen deel.

Hoofdstuk I.

"
1I.

"
lIl.

"
IV.

"
V.

"
VI.

Het tweede deel verscheen pas in 1862. In de van juni 1862
daterende voorrede verklaart Kleijn de vertraging aldus: "Na drie
jaren wachtens ontvangt het regts,geleerde publiek eindelijk het
vervolg van het in 1859 verschenen deeltje van dit geschrift. Huise
lijke zorg en kommer, vermeerderde beroepsbezigheden, maar vooral
ontevredenheid met den eens en meermalen hervatten en voltooiden
arbeid, ziedaar de oorzaken van die vertraging, welke zoozeer be
vreemden moest na eene belofte, als die in de voorrede tot het
eerste deeltje werd afgelegd. Wat toen geschreven was, voldeed den
auteur later niet, en meer en meer kwam hij tot het bewustzijn, dat
hij de bekwaamheden miste, om een werk van dien omvang en die
diepte naar eisch te volbrengen; dat hem vooral die helderheid en
zuiverheid van stijl niet eigen was, die een keurig publiek mogt
verwachten en de schoonheid van het onderwerp scheen te vorde
ren; in één woord hij begreep geen schrijver te zijn, allerminst een
schrijver, opgewassen voor de aanvaarde taak .... ". Kleijn deelt
verder nog mede, dat hij bij zijn studie raad 'ontvangen had van de
Leidse hoogleraar Cobet.

In dit werk wordt de causa in het tegenwoordig recht behan
deld, waarbij de volgende indeling werd toegepast:

Overgangsbescho'Uwingen. Causa van het subjectieve
regt
De oorzaak van het subjectieve regt
De causa naturalis tegenover de causa civilis
De objectieve causa in het alg,emeen
De conditiones der handeling,en in hare werkingen
op de causa.
Eerste afd. De causa ontbreekt

11. De causa irrita
lIl. Causa finita est
IV. Causa falsa est
V. Causa sinistra velturpis est
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"
Hoofdstuk

Bijzonder deel.

H. Eerste afd. De verbindtenissen en hare regrsoorzaak
I. De causa der persoons- en zakenregten

§ 1. Obligatoire causa in het algemeen
§ 2. De naturalis obligatio
§ 3. De hoofdelijke verbindtenis
Tweede afd. De obligatoire oorzaak in het bijzon
der
§ 1. De causa buiten overeenkomst
§ 2. De conventionele regtsoorzaak
§ 3. De formele contracten
§ 4. Voortzetting. Stipulatio en cautio in haar on-

derling verband. Cautio indiscreta
§ 5. Voortzetting
§ 6. Voortzetting. De nieuwe duitsche theorie
§ 7. De dusgenaamde formele contracten in het

bijzonder
§ 8. Beschouwing der zoogenaamde formele con

tracten, met het oog op de regtverkrijgenden

Uit het boek blijkt duidelijk hoe Kleijn was georiënteerd op de
duitse rechtsliteratuur. Hij meende (pag. 213), dat wij alles wat tot
grondiger kennis van het recht en de rechtsinstellingen heeft geleid
aan de duitse juristen verschuldigd zijn. In het werk komen citaten
voor uit Hegel's Philosophie des Rechts, Schiesinger, Von Savigny
en Meyerfeld. Ook de franse juristen gebruikte hij, want de namen
van DalIoz, Duranton en Pothier ontbreken in "De Regtsoorzaak"
niet.

In 1863 werd het boek van Kleijn in het Bibliografisch Album
van "De Gids" besproken door P. R. Feith. Deze noemde als beste
hoofdstuk dat over de obligatio naturalis. De recensent wees erop,
dat het werk aansloot bij de school, die in navolging van Hegel's
filosofie de rechtsgeleerdheid op nieuwe speculatieve grondslagen
wilde vestigen.66

Twee jaar later bond Kleijn in een brochure67 de strijd aan tegen
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4. De Catharinastraat circa 1923.

Het huis met trapgevel (3e pand links vanaf het Kasteelplein)
was de woning van de familie Kleijn.

Gemeentc;lrchief Breda. Foto K.L.:M. Aerocarro .V.
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een in die dagen beroemd romanist, de hoogleraar J. E. Goudsmit.
Deze had in het tijdschrift Themis scherpe kritiek geoefend tegen
een arrest van de Hoge Raad, "waardoor een question de principe
werd beslist, zooals dat zelden in onze regtspraktijk voorkomt".
Het arrest ging over de vraag "Gaat de eigendom van een bepaald
voorwerp in de nalatenschap aanwezig, bij, het overlijden van den
elflater, dadelijk over aan dengene, wien het is vermaakt, of is tot
dien overgang, hetzij afgifte door den erfgenaam, hetzij overschrij
ving, noodig?"

Kleijn verdedigt het standpunt van de Hoge Raad in vijf hoofd
stukken, die handelden over het Romeins recht, het Oud-Hollands
recht, het Wetboek Napoleon, de Code Napoleon en het Neder
lands Burgerlijk recht. In zijn betoog maakte hij' ook gebruik van
bronnen in het stadsarchief (Houten Boecxken en Buysensboeck) en
van Jan Mathijssen's Rechtsboek van Den Briel. Kort na de verschij
ning van de brochure ontving Kleijn's standpunt in Themis nog
bijval van de Groningse advocaat Mr. W. Modderman.69

Van geringer actuele betekenis, maar ieder voor zich toch be
langrijk zijn enkele artikelen of bronnenpublicaties van Kleijn in
de Nieuwe Bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving. In de
jaren 1858-1861 publiceerde hij de eer genoemde schutbladen van
weesrekeningen, die tezamen een fragment van een verloren Pan
dektenhandschrift vormden.70 In die tijd zag ook een brief uit
1569 van Petrus Peckius aan Joannes Gillis, pensionaris van Ant
werpen, het licht, zomede een opstel over Belgische rechtsdo'Cto
ren. 71 Al deze publicaties zijn tot dusver onopgemerkt gebleven
evenals een voor de biografie van Graaf Hendrik III van Nassau
belangrijk advies van de bekende Udalricus Zasius over twee testa
menten van deze vorst. 72 Kort voor het overlijden van de archi
varis verscheen nog "De verhouding van den eigenaar tot den be
zitter ter goed'er trouw ten aanzien der genoten vruchten".73

Uit deze geschriften blijkt dat Kleijn op het terrein van Themis
al even scherpzinnig en werklustig was als in het domein van Klio.
Ook in dit opzicht kan van hem gezegd worden, dat hij een veel
belovend' man was.
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Kleijn's verhouding tot andere Brabantse historici van zijn tijd.

Gering was in het midden der 1ge eeuw in Noord-Brabant het
aantal beoefenaars der lokale en gewestelijke geschiedenis. Meren
deels woonden zij bovendien in Oost-Brabant. In de Meierij van
's-Hertogenbosch waren dit b.v. Dr. C. R. Hermans, J. C. A.
Hezenmans en pastoor L. H. C. Schutjes. In en rond Breda werd
de plaatselijke historie bestudeerd door de jong,e jurist Mr. Loke,
de grondbezitter Prosper Cuypers van Velthoven en de rechter
Mr. H. Maarschalk.

Met enkele dezer personen onderhield Kleijn relaties. Vooreerst
met Maarschalk, die in 1866 aan P. Cuypers een brief schreef over
een Bredase historische kwestie. Daarin g.ewaagt deze van contact
met onze Kleijn.74

Belangrijk was zijn verhouding tot Cuypers van Velthoven. Uit
een brief van 14 augustus 1859 valt af te leiden, dat deze toen zeer
goed was. Kleijn stuurde zijn klerk E. A. Dam naar Cuypers met
enkele door deze employé geschreven afschriften. Hij beval Dam
aan voor het g,eval de bewoner van Anneville - die veel oude
stukken liet afschrijven - iets te copiëren had. En verder deed hij
Cuypers het voorstel om samen te werken aan een nieuwe geschie
denis van stad en baronie van Breda.

"Nog wenschte ik UEd. een voorstel te doen. Meer en meer
blijkt het mij, dat de taak, om eene nieuwe geschiedenis van stad
en lande van Breda te geven, voor mijne krachten op zichzelve
te zwaar is. Uwe nasporingen hebben U reeds op eene aanzien
lijke hoogte gebragt en Uwe verzameling van stukken is belang.
rijk geworden. Zou het nu niet wenschelijk zijn, dat wij onze
resultaten combineerden, en zamen werkten tot een doel? Wat
dunkt UEd.? Indien het eenigszins naar Uwen smaak mogt zijn,
hoop ik het plan later met UEd. te bespreken.

Inmiddels heb ik de Eer hoogachtend te blijven."75

Of Cuypers op dit voorstel is ingegaan is niet gebleken. Wel
leende hij aan Kleijn boeken en documenten uit, zoals in januari
1861, toen de procureur werken ontving van Sanderus, Le Roy,
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Schayes en Papebrochius, "benevens een massa losse papieren, de
geschiedenis van Breda betreffende, als chartres etc". Maar de lener
was nalatig in het terugbezorgen ofschoon hij meer dan tien maal
was aangemaand. Tenslotte moest de verzamelaar in 1865 vanuit
Brussel zijn advocaat Mr. C. A. van Dam verzoeken het geleende
terug te vorderen.

Nog veel meer geschriften schijnt Kleijn later van Cuypers ge
leend te hebben. Het aantal daarvan moet groot geweest zijn om
dat Kleijn's broer na de dood van de archivaris een verzoek aan
Cuypers schreef om een lijst van alle geleende werken in te zen
den.76

Of deze dit niet gedaan heeft of dat de familie de geleende
boeken niet heeft willen teruggeven, zeker is dat Cuypers in toorn
ontstak bij het lezen van de catalogus der veiling van Kleijn's biblio
theek. Bij no. 3542, een Verzameling van keuren, ordonnantiën en
ambachtsbrieven77 tekende hij aan: "Documents prêtés Ie 26 Jan
vier 1860 (lees: 1861) à M. I'avocat Klein à Breda, qui la familIe
de ce Monsieur a eu l'indelicatesse de faire vend're publiquement,
malgré toutes mes reclamatiom, chez Ie libraire frères Van der
Hoek à Leiden en Decembre 1867 - Voleurs va!!!" Cuypers' woede
kwam in elk geval niet te pas bij dit nummer, omdat het later
bleek eigendom te zijn niet van hem, maar van de Bredase advocaat
Van MierIo.78

Namens zijn vader heeft Cuypers' zoon na de publieke verkoop
van Kleijn's bibliotheek nog stappen gedaan ter recuperatie van be
paalde archivalia zoals een aantal door Cuypers aan Kleijn uitge
leende stukken uit de zgn. Collectie Havermans. Hij legde daartoe
een bezoek af bij Mr. H. van der Hoeven, de beheerder van Kleijn's
nalatenschap. Deze ontving Cuypers jr. zeer beleefd, maar verze
kerde dat er niets meer terug te geven viel omdat alle documenten
zonder uitzondering verkocht waren. Bovendien had het gemeente
bestuur op het standpunt gestaan, dat alle papieren van de griffier
Havermans tOt het stadsarchief behoorden.

De vader aan wie Edouard dit resultaat bericht had, antwoord
de daarop met een opgewonden brief, waarin o.a. te lezen is, dat
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alle door Kleijn geleende papieren van Havermans aan hem Cuypers
en niet aan de gemeente Breda behoorden omdat hij deze in 1857
op een veiling bij de boekhandelaar Van Doorn in Den Haag had
gekocht.79

De derde Brabantse historicus, met wie Kleijn contact onder
hield was Dr. C. R. Hermans. Deze ontving van hem hulp bij de
uitgave van de Bewijsstukken zijner Geschiedenis der Rederijkers
in Noord-Brabant. Er zijn drie brieven uit 1866 bewaard gebleven,
door Kleijn aan Hermans gericht. Deze getuigen van Kleijn's ijver
en welwillendheid in het helpen van anderen. In de eerste brief
(van 14 april) deelt de archivaris mede dat hij, geruime tijd ernstig
ziek is geweest. Hij. blijkt Hermans' voorgenomen uitgave van het
Bredase mirakelspel te hebben gecontroleerd en hem reeds gegevens
over de Bredase rederijkers in de 16e eeuw te hebben verschaft.
Hij biedt verder aan ook nog nasporingen omtrent de historie van
deze verenigingen na 1566 te doen, indien zijn "drukke praktikale
bezigheden" dit veroorloofden.

In de volgende brief (19 mei) spreekt Kleijn weer over zijn
ziekte: .... "doch mijne gezondheid is zoo slecht, dat ik soms
dagen achteréén ongeschikt ben voor alle arbeid en zeker voor het
snuffelen in Archieven." Hij deelt verder nieuwe gegevens omtrent
de rederijkerskamer mede. Dat het onbekend is waar het archief
van "Vreugdendael" is gebleven betreurt hij. "Doch zullen alle na
sporingen ijdel zijn? Ik wil hopen, neen! Ligt komt het onder een
bedstede uit, zoo als dat van de smeden en een deel van dat der
Lakenhal".

Uit de derde brief (15 juli) blijkt, dat Kleijn's gezondheid aan
merkelijk is verbeterd. "Een tweede geluk is, dat de vacantie mij
eenige rust heeft gebragt na overdrukke werkzaamheid en ik nu
weêr een klein weinig mij mag overgeven aan het otium litterarium,
dat de ziel verkwikt". De archivaris biedt gegevens aan uit de
periode 1596-1670. Verder blijkt dat Kleijn Hermans' proeven
voor het gedeelte over Breda gecorrigeerd had. De brief eindigt met
een beschouwing over de ouderdom der kerk van Breda; hij meende
dat onder de banken nog een grafzerk uit 1336 verborgen lag.8o
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De resultaten van Kleijn's bemoeiingen blijken duidelijk uit
Hermans' boek.81 Van de 57 pagina's tekst uit de archieven van
Breda zijn bijna 50 bladzijden van eerstgenoemde afkomstig.

Ofschoon Kleijn zich met hart en ziel aan zijn ambt en aan
de wetenschap wijdde, was hij niet wat men "weltfremd" noemt.
Hij bezat een natuurlijk gemak van spreken en bekleedde verschil
lende maatschappelijke functies. Zo was hij, lid van de diaconie der
ned. hervormde gemeente, secretaris van het college van regenten
van het Huis van Arrest en der commissie van toezicht op het
Stads Teekeninstituut; bovendien nog een tijdlang plv. kanton
rechter en lid van het Burgerlijk Armbestuur. Maar in het amuse
mentsleven zag men hem zelden. Zijn biograaf Prof. Van Heusden
zegt van hem: "Zijn gezin en zijn studiën maakten zijn geluk uit.
Geen afzonderlijk studeervertrek hield hem van de zijnen afgeslo
ten; neen, omringd van vrouwen kinderen, hield hij zich in zijne
huiskamer, soms verscholen achter een stapel boeken, met de meest
ingewikkelde vraagstukken bezig".82

Kleijn was een geboren geleerde, die alle capaciteiten had om
het in de wetenschap ver te brengen. Mede door zijn waardevolle
juridische geschriften had hij zich op jeugdige leeftijd reeds een
zekere naam verworven. Dit succes dankte hij aan zijn voortreffe
lijke academische vorming en aan de grondigheidi en volledigheid
zijner onderzoekingen. Steed's putte hij zijn bouwstoffen uit de
echte bronnen, hoe moeilijk deze ook te bereiken waren.

Het is nu al ruim vijfennegentig jaar geleden dat Kleijn ter ziele
ging. Tijden, omstandigheden en geestesstromingen zijn veranderd.
Maar de levensloop en de karaktereigenschappen van deze geleerde
blijven ook in onze ogen waardevol. Mogen zijn methode en zijn
werkkracht een voorbeeld blijven voor de historici van vandaag
en van de toekomst. Zijn geestdrift beziele hen om met evenveel
élan en toewijding te werken aan de zo noodzakelijke studie van
de historie der goede stad Breda.
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Beknopte Genealogie Kleijn

I
Mr. Gerard Kleijn

1792-1853
procureur

X
Jacoba VerhelI

1800-1877

I

Or. Herman Adolph
1832-1862
geneesheer

X

Johanna Jacomina
van den Es

I
Prof. Dr. Hendrik

Gerrit Kleijn
1859-1896

Jacoba Kleijn

I I
Clasina Maria Antoinetta

1861-1867
Jacoba Everdina

1862-1947
Gerardina Albenina

1863-1864
Mathilda Constantina Octavia

1865-1879
Ade1aide Genrude

1866-1870
Alben Gerard

o 1868

Mr. Gerard Alben
1831-1867
archivaris

X

Mathilde e.O. van den Kerkhoff
1842-1919

I

I
Aleida Maria

Hendrina
o 1912

Pieter Kleijn
1726-1767

rentmeester van de prins van Oranje
X

Geenruid Asbeek

I
Mr. Johannes Petrus Kleijn

1760-1805
burgemeester van Zwaluwe

X

Antoinette Ockerse
1784-1827

I

Adelaide Geenruid Kleijn
X

Ds. Hermanus Johannes Schippers

Reynard Willem
1828-1889

kunstschilder
X

Maria Magdalena Cools
o 1853

I
Willem Cornelis

Marie Gerard
1e luit. der infanterie

X

Aleida Vierboom

Eduard Hendrikus
Willem Louis

o 1910
- wonende te Amsterdam -

I
Pieter Rudolph Kleijn

1785-1816
kunstschilder

I
Johannes Petrus Everard

o 1827
koopman te Potchefstroom

X

Anna de Villers
6 kinderen

afstammelingen in
Zuid-Afrika

I
Willem Reinhard

o 1909
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AANTEKENINGEN

1 Zie voor deze gebeurtenis en het verslag daarvan het Dagblad de Stem van
22 augustus en 21 september 1962 en de Bredasche Courant van 21 septem
ber 1962. Voorts raadplege men dit Jaarboek XV (1962), 34.

2 Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek II (1912), 685; zie ook noot 82.
3 J. P. Hasebroek, Een dichter-album van v6ór honderd jaren. De gedachtenis

aan Bellamy en zijn kunstvrienden nog eens vereeuwigd (Amsterdam 1890),
inzonderheid pag. 17 en 26; Witsen Geysbeeks Woordenboek der Ned. dich
ters IV, 86. Genealogische gegevens betreffende deze familie Kleijn zijn te
vinden in Gens Nostra V (1950),181-184; VI (1951), 110-111; VIII (1953),
12 en in een dossier bij het Centraal Bureau voor Genealogie, dat mij wel
willend ter beschikking werd gesteld.

4 N.N.B.W. IV (1918), 844-845.
5 A. J. van der Aa, Nieuw Biografiesch enz., Woordenboek van Ned. dichters,

II (Amsterdam 1864), 320.
6 N.N.B.W. IV (1918), 847; slechts drie schilderijen en enkele tekeningen zijn

van hem nog bekend. Het laatstgenoemde schilderij bevindt zich in het
Rijksmuseum te Amsterdam. Toen P. R. Kleijn naar Parijs vertrok was hij
reeds een volwaardig kunstenaar. In Nederland had hij de Haagse Kunstaca
demie bezocht en drie jaar gewerkt bij de Dordtse landschapsschilders Jacob
en Abraham van Strij. Zie hiervoor E. R. Meijer, Pieter Rudolph Kleyn, in
Openbaar Kunstbezit, 3e jrg. 1959, 7, 7a en 7b.

7 Acten van aanstelling als procureur uit 1826 en 1839 waren in 1960 in het
bezit van Gerard's achterkleinzoon de heer Edw. H. W. L. Kleijn te Amster
dam.

Jacoba Everdina
1834-1853

Hendrik Eduard
1836-1917

raadadviseur min. van oorlog
X

Johanna E. F. Diemont

Frederik Willem Hendrik
o 1838

cand. notaris
X

Suzanna Wilhelmina Pronk
t 1905

afstammelingen in Zuid-Afrika

I
Godfried .1acob

o 1840

8 Zij was in 1802 te Breda geboren; de uit 1790 daterende commissie van haar
vader als ontvanger van Princenhage bevindt zich eveneens in het bezit van
de in de vorige noot genoemde heer Kleijn.

9 Het huis is met twee naastgelegen panden rond 1922 afgebroken om plaats
te maken voor een groot herenmodemagazijn. Het is het derde huis links
vanaf de hoek op de hierbij afgebeelde luchtfoto. Zie ook noot 35.

10 GAB, Bevolkingsregister 1848 dl. 7 (33), blad 101; 1860 dl. 13, blad 87.
11 In zijn studententijd schreef de latere archivaris G. A. Kleijn haar ter ere een

verjaardagsvers, dat ter plaatse genoemd in noot 7 bewaard is gebleven.
12 De jurist was onze archivaris; de officier was Hendrik Eduard; de candidaat

notaris was Frederik Willem Hendrik (geb. 1838), de zakenman was Johannes
Petrus Everard (geb. 1827) en de geneesheer Herman Adolf (geb. 1832).

13 Nieuwe Bredasche Courant van 22 mei 1889 no. 2960. Blijkens het militie
register 1847 (GAB) werd R. W. K1eijn afgekeurd "wegens misvormde borst".
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Van hem zijn niet veel werken bekend. Het Stedelijk Museum te Breda be
zit van hem een gezicht op de stad vanaf de Mark (1888) en een aan hem
toegeschreven schilderij voorstellend de praalwagen "De Boekdrukkunst" bij
het 25-jarig bestaan der K.M.A. in 1853 (zie Bredasche Courant dd. 16 januari
1937). In particulier bezit te Breda berust een zeer fraai schilderstuk voor
stellende het clubje "Onze Vriendschap" tijdens een picnic in het Liesbosch
(1856). Hij beschilderde het (eerste) vaandel der Bredase Typografenvereni
ging "Door Eendragt 't Zaam verbonden" (aanwezig in het Stedelijk Mu
seum); zie notulenboek dier vereniging in GAB, dl. X, 82 (vriendelijke mede
deling van het redactielid mgr. dr. J. L. M. de Lepper). Evenzo handelde hij
in 1884 met het vaandel van het gilde van St. Antonius en St. Sebastianus te
Haaren N.B. (Jolles, Schuttersgilden I, 159). Hij ontwierp ook de praalwa
gen voor de optocht bij de consecratie van de Bredase bisschop Mgr. Leyten
op 29 juni 1885.

14 Mededeling van het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage dd.
15 oktober 1960 (corr. archief 1960 no. 406). De Bredasche Courant dd. 16
januari 1862 no. 5 meldde, dat bij K.B. van 10 januari 1862 aan F. W. H.
Kleijn te Breda op zijn verzoek eervol ontslag is verleend als surnumerair der
registratie en domeinen; in dit jaar emigreerde hij.

15 Biografisch Woordenboek van Prot. Godgeleerden in Nederland, V (Leiden
1943), 1-9.

16 Zie noot 14. Hij overleed 11 januari 1917 te 's-Gravenhage. Hoewel hij (bij
Johanna E. F. Diemant) zes kinderen had, is deze tak geheel uitgestorven.
Gotfried Jacob, de zevende en jongste zoon van het echtpaar Kleijn-VerheIl,
vertrok laatstelijk in 1861 uit Breda naar Amsterdam. Van hem is verder
niets bekend.

17 Bredasche Courant van 16 september 1843, 20 september 1845 en 19 septem
ber 1846.

18 Vriendelijk mededeling van Prof. Dr. J. N. Bakhuizen van den Brink, archi
varis van de senaat der rijksuniversiteit te Leiden dd. 21 maart 1962 (corr.
archief 1962 no. 127). Zie voorts de schets van Prof. Van Heusden, genoemd
in noot 82.

19 Uitgegeven bij H. W. Hazenberg en Co te Leiden. In de 35e stelling ver
klaarde Kleijn dat de heffing der inkomstenbelasting zuiver een ideaal was,
dat onmogelijk verwerkelijkt kan worden.

20 GAB, Nieuw archief no. 966, alfabetische lijst der nationale militie no. 69;
inschrijvingsregister 1850 no. 87.

21 In het archief der Arrondissementsrechtbank vond ik Mr. G. A. Kleijn voor
het eerst als procureur vermeld in de Civiele Rol van 28 juni 1859. In die
functie komt hij o.a. voor in de Bredasche Almanakken van 1860, 1862 en
1863.

22 Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering van de Maatschappij der
Ned. Letterkunde 20 Junij 1861, 18, 34 en 79. Kleijn woonde de jaarverga
dering op 18 juni 1863 bij. (Handelingen 1863, 4). Tegelijk met Kleijn was
tot lid gekozen Mr. J. Soutendam, archivaris te Delft.
Over de ontdekking van de fragmenten van Jacob van Maerlant's Spieghel
Historiael het volgende: In het gemeentearchief van Steenbergen vond Kleijn
a) een folioblad met 3 kolommen van 50 regels aan elke zijde; bevattende
c. 7 vers 37 tot c. 10 vers 52 van het derde boek der derde partie en b) een
blad bevattende c. 49 tot cap. 53 vers 24 van het derde boek der vierde
partie. In het archief der arrondissementsrechtbank te Breda trof hij aan
in het rechterlijk archief van Roosendaal een dubbel folio-vel in perkament,
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dat gediend had als omslag van een "Boud;. van den acten de aO LXXI"
(1571) en dat 300 verzen uit het derde boek der vierde partie bevatte n!.
c. 10 vers 38 tot c. 13 vers 30. Deze fragmenten zijn uitgegeven in Dr. M. de
Vries en Dr. E. Verwijs: Jacob van Maerlant's Spieghel Historiael II (1863),
153-158; III (1863), 392-401; 446. Zie ook dl I (1863), XCIII en XCIV.
De bewuste fragnlenten berusten thans in de bibliotheek van de Mij der
Ned. Letterkunde te Leiden, handschr. no. 1020. Daarbij zijn ook enkele
zeer interessante brieven van Kleijn aan Dr. W. G. BriII en Prof. De Vries
bewaard. Afschriften hiervan in het dossier over Kleijn ten gemeentearchieve
van Breda.

23 N!. op Boschstraat A 607 (thans 102). Op deze plaats staat thans een geheel
nieuw pand. Behalve de in Rotterdam geboren moeder Clasina Kool (1806
1860), telde het gezin Van den Kerkhoff in 1860 vier dochters en twee
zonen. Zie GAB, Nieuw archief, bevolk. register 1860, d!. 4, blad 1018.

21 Voor notaris Mr. J. F. C. J. de Roy op 20 oktober 1860. Het huwelijk werd
op 25 oktober voltrokken. Mevrouw Van den Kerkhoff overleed op 11 no
vember 1860.

25 GAB, Nieuw archief, bevolk. register 1860, deel 15, blad 698. De kinderen
waren: Clasina Maria Antoinetta geb. Breda 13 augustus 1861 over!. aid.
6 januari 1867; Jacoba Everdina, geb. Breda 13 oktober 1862, directrice
Industrieschool te Zwolle, over!. aid. 17 maart 1947; Gerardina Albertina,
geb. Breda 14 november 1863, over!. aid. 14 februari 1864; Mathilda Con
stantina Octavia, geb. Breda 22 februari 1865, over!. Leiden 21 nov. 1879;
Adelaide Gertrude, geb. Breda 29 juli 1866, over!. Ginneken 31 oktober 1870;
Albert Gerard, geb. Breda 26 februari 1868, kweker, woonde in 1919 te
Hackensack N.Y.

26 Albert Gerard Kleijn, oud 25 jaar, werd 10 december 1893 aan de Leidse
Universiteit in de faculteit der wis- en natuurkunde ingeschreven (Alb. Stu
diosorum).

27 NI. bij akte van 15 januari 1867, berustend in het archief der begraafplaats.
De koopsom van dit graf - eerste klasse B no. 1 - bedroeg f 23,-. Het
kind was overleden aan een tuberculeuse hersenvliesaandoening.

28 Rijksarchief 's-Hertogenbosch, Collectie Cuypers van Velthoven no. 241.
Zie ook de aan het eind van deze bijdrage vermelde brieven van Kleijn aan
Dr. C. R. Hermans.

29 In de wekelijkse vergaderingen der Ned. Herv. Diaconie, waarvan Kleijn
secretaris was, was hij wegens ziekte afwezig: in 1860 2 maal, in 1861 1 maal,
in 1862 2 maal, in 1863 3 maal, in 1864 3 maal, in 1865 4 maal en in 1866
2 maal. Op de elf vergaderingen, gehouden tussen 6 juli en 14 september
1867 was Kleijn voortdurend wegens ziekte absent (cfr. dit jaarboek XV
(1962), 67 noot 40). Het "Verslag van het verhandelde op het XXlste Ne
derlandsch Landhuishoudkundig Congres gehouden te Breda op den 24-28
Junij 1867" deelt op pag. IV mede: "Kort na de sluiting van het congres
werd de ijverige secretaris der tweede en derde afdeelingen, Mr. G. A. Kleijn,
door eene doodelijke ziekte getroffen, die hem, naar den mensch gesproken,
te vroeg aan de zijnen en aan de wetenschap ontrukte". Kleijn's doodsoor
zaak staat met potlood vermeld op de kant van zijn overlijdensakte.

30 Een kort bericht in het Weekblad van het Recht no. 2931 van 19 sept. 1867
deelt o.a. mede, dat Kleijn "om zijn aangenamen omgang bij de balie bemind
(was)". Het gemeentebestuur zond aan de weduwe een fraaie condoléance
brief, die te vinden is in Nieuw Archief, B 54, no. 1548.

31 Een oproep aan debiteuren en crediteuren verscheen in de Nieuwe Bredasche
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en Oosterhoutsche Courant van 5 december 1867. Degenen, die stukken
terug wensten te ontvangen, welke de overledene van hen onder zijn bewa
ring had, moesten zich aanmelden ten kantore van de advocaat Mr. Henri
van der Hoeven te Breda.

32 Aankondiging der publieke veiling in 1862 in Bredasche Courant van 10
augustus 1862 no. 64; de koopacte in Hypotheekkantoor Breda, Reg. van
overschrijving dl. 349/75. Op het pand, dat Mr. G. A. Kleijn voor f 7000,
had gekocht rustten bij zijn overlijden nog de volgende hypotheken: van
3 oktober 1862 f 3000,-, van 2 juni 1864 f 1500,-, en van 14 september
1867 (daags voor Kleijn's sterfdag!) f 6000,-.

33 Memorie van successie dd. mei 1868 in Rijksarchief 's-Hertogenbosch, tafel
yb is deel 6, fo1.' 100 N. 109 art. 523.

34 Archief Ned. Herv. Diaconie Breda, Rekening der Diaconieschool over 1867.
De rekening 1869 vermeldt: "bij liquidatie uit de nalatenschap van wijlen
Br. Kleijn 10,47% van de pretentie groot f 239,95% = f 25,125" (cfr.
Jaarboek XY, 68, noot 41).

35 De weduwe ondertekende de successiememorie te Princenhage, maar in het
bevolkingsregister aldaar komt zij niet voor. Het woonhuis in de Catharina
straat werd 31 januari 1868 publiek verkocht voor f 6650,- aan de kleer
maker Joh. Abr. van der Yen. Machtiging tot de verkoop was verleend bij
vonnis der Arrondissementsrechtbank dd. 1 november 1867.

36 Catalogus der belangrijke en goed geconditioneerde biblotheken van wijlen
de heeren Mr. G. A. Kleijn, procureur, archivarius en lid van verschillende
geleerde genootschappen, te Breda, L. Blonk en A. 1. Blanken .... door en
ten huize van de Boekhandelaren Gebr. van der Hoek, Leiden, 1867. Een
exemplaar hiervan berust nog in de V.B. te Leiden.
Het aan de boeken van Kleijn gewijd supplement omvat 31 pagina's met
ruim 1100 nummers. Hieronder zijn werken van familieleden, zoals een
Thomas a Kempis-uitgave door Hasebroek; van vrienden, zoals Loke's Hand
boek voor notarissen en de Costumen van Breda en rechtsgeleerde werken
o.a. van Damhouder, Yon Jhering, Yon Savigny en Goudsmit. Werken over
Noord-Brabant of Breda waren er van Van der Aa, De Jong van Beek en
Donk, Sassen, van Goor, Hermans en Hoeufft. Yerder treft men er boeken
aan van Fruin, Bakhuizen van den Brink, Mabillon, Groen van Prinsterer
en Van den Bergh, De Lairesse en Jacob van Maerlant. Ook waren er twee
portefeuilles met oude schrifturen en vier perkamenten brieven. De ver
koop werd o.m. aangekondigd in Weekblad van het Recht no. 2948 dd. 18
november 1867.

37 Zie dit Jaarboek XV (1962), 39-41.
38 Gemeentearchief Nieuw-Ginneken, Archief van Ginneken en Bavel no. 1592,

bevolkingsregister 1860-1879 fol. 763; het gezin woonde in het huis A 82
(later A 90), waarin zich na het vertrek der Kleijn's een arbeider vestigde.

39 In het huis Boschstraat D 265 (thans 61).
40 Mededeling van mevrouw Alb. Fr. Steffelaar-van den Kerkhoff te 's-Graven-

hage op 21 september 1960. .
41 "Madame Kleijn est parait-il dans la plus triste des positions, attendant son

cinquième enfant et absolurnent sans aucune ressource. Elle est phtysique et
n'ira plus une année. Ces malheureux sont secourus en ce moment par la
charité publique. Mr. Dabo (!) et A. Pels Rijcken ont donné chacun 100
f1orins". - Rijksarchief 's-Hertogenbosch, Collectie Cuypers van Velthoven
no. 218.

42 GAB, Brief gemeentearchief Zwolle in correspondentie archief 1960 no. 224.
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13 Onderzoekingen naar de overlijdensdatum en plaats van Albert Gerard jr.
door het Consulaat Generaal der Nederlanden te New York ondernomen,
hebben helaas geen succes gehad.

11 Univ. Bib!. Leiden, Bib!. Mij der Ned. Letterkunde, handschr. no. 1020.
15 Zie het in noot 53 te noemen prospectus.
15 Mededeelingen voor de kritiek der Romeinsche regtsbronnen naar aanleiding

van eenige bladen van een verloren Pandektenhandschrift, in: Nieuwe Bij
dragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving, d!. VIII-IX (1858/9), 469-485;
XI (1861), 5-50.

17 Alsvoor XIII (1863), 372 e.v.
18 Zie dit Jaarboek XV (1962), 70, noot 83.
19 Vriendelijke mededeling van Mr. A. Ribberink, destijds hoofd der tweede

afdeling van het Algemeen Rijksarchief dd. 13 februari 1962 (Corr. archief
1962 no. 63).

50 Brief van Kleijn aan Cuypers dd. 20 juli 1858, in RAH, Col!. Cuypers van
Velthoven no. 247.

51 Kleijn's boek werd uitgegeven ten voordele der slachtoffers van de waters
noodramp. De eerste aankondiging verscheen in de Bredasche Courant van
14 en 17 februari 1861. De prijs van het boekje zou f 2,- bedragen. De
recensie van Wap is te vinden in Alg. Konst- en Letterbode, jrg. 1861 no. 35.

52 Verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar 1873, 68; dit
Jaarboek XV (1962), 42.

53 GAB, Collectie Kleijn no. 1. De titel van het boek zou luiden: "Oorkonden,
charters, privilegiën, statuten, ordonnantiën en costumen van Stad en Lande
van Breda, grootendeels onuitgegeven, deels ook uit de verschillende bron
nen verzameld door Mr. A. G. Kleijn, advocaat te Breda. Het prospectus
was gedateerd Breda, augustus 1856. Het werk zou in maandelijkse afleve
ringen verschijnen. De volgende passages dienen niet onvermeld te blijven:
"Reeds eenige jaren hield de verzamelaar (want op een anderen naam maakt
de uitgever geen aanspraak) zich onafgebroken bezig met het doorzoeken,
naschrijven, uittrekken en rangschikken der stukken in de plaatselijke Ar
chieven, die hem iets omtrent de geschiedenis zijner vaderstad konden lee
ren". De rechtsgeschiedenis was het hoofddoel zijner nasporingen.... "De
waarde voor eene nog ongeboren regtsgeschiedenis .... was bovenal groot.
Meer en meer begreep de schrijver, dat zijn vaderland regt had op zijnen
oogst, dat het dien als gemeen goed van hem mogt opvorderen en gaarne
had hij dus reeds vroeger aan het verlangen van som'migen voldaan en ge
geven, wat hij had. Maar de onheusche ontvangst, aan de mededeelingen uit
het Rijks-Archief ten deel gevallen, schrikte hem af. De arbeid bleef wel
niet liggen, maar de moed was geknakt. Welligt ware de geheele uitgave
achterwege gebleven, zoo niet het verschijnen van het proefschrift van mij
nen vriend, den Heer Mr. J. J. Loke, in Breda een genoegen had opgewekt,
dat getuigde van levenskracht. Van vele zijden kwamen de eischen tot mij
en het zou ondankbaar zijn geweest, indien daaraan geen gehoor was ge
geven. De uitgever besloot dus den kans te beproeven en niet langer met
de openbaarmaking te wachten. Doch wat zal het lot daarvan zijn? De
vraag rijst onwillekeurig op".

(na een lange beschouwing over het nut van bronnenpublicaties en over het-
geen reeds in andere gewesten op dit terrein verricht werd): " Toen
het Noordbrabantsch Genootschap de handen aan het werk sloeg, was het
alleen in de oostelijke zijde des lands; de westelijke ontving slechts nu en
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dan eene kleine opwekking. Dat evenwigt moet hersteld worden, en het
doel van deze uitgave is dan ook geen ander, dan om voor de Baronie van
Breda, waarschijnlijk ook later voor het Marquizaat van Bergen op Zoom
te doen, wat het Genootschap deed voor de Meyery van 's-Hertogenbosch
en het Land van Ravesteyn; de charters en bescheiden mededeelen, die hier
en ginds verspreid of geheel onuitgegeven, voor den geschiedschrijver on
toegankelijk mogten heeten"..... In Kleijn's uitgave "zal men vele afwij
kingen .... vinden van de verhalen, die door Van Vliet, Van Goor en Van der
Aa van de gebeurtenissen voor de XIVe eeuw zijn geleverd. Wij kunnen be
tuigen dat wij alles opnieuw hebben moeten onderzoeken en dat er slechts
zeer weinig was, hetgeen, aan de bronnen getoetst, de proef kon doorstaan.
. . .. Wij moeten echter, alvorens te eindigen, de verklaring afleggen, dat
deze uitgave geschiedt onder goedkeuring van het Stedelijk Bestuur en andere
regeringen, wier archieven wij bezochten, en die met hunne bekende bereid
willigheid wel hebben willen toestaan, dat het eigendom der stad dat van
het wetenschappelijk publiek werd."

54 Zie ook het Verslag van de toestand der gemeente Breda over het jaar 1865,
29.

55 Wel is ooit gepoogd (uit geldnood?) zich ervan te ontdoen. In een courant
van 8 september 1881 werden: "Ter overname aangeboden: verscheidene
portefeuilles met aanteekeningen over Breda en omstreken, van de vroegste
tijden af bijeenverzameld door wijlen Mr. A. G. Kleijn, ten uitgave van een
boek. Franco lett. A, aan Kooykers Advertentie-Bureel, Leiden." Zie J. P. J.
W. Korndörffer, Historische bibliografie der stad Breda, i.v. Geschiedenis en
Plaatsbeschrijving, in GAB, Handbibliotheek, stamboeknummer 267.

56 De stukken waren eerst namens mevr. Kleijn door Baron Van Keppel te
Breda te koop aangeboden aan Mr. S. Muller te Utrecht voor de Vereeni
ging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vad. Recht; deze verwees Van
Keppel naar de rijksarchivaris Mr. Bondam.
De koopsom bedroeg t 200,-. RAH, Correspondentie rijksarchief, Agenda
AZ 1903 no. 129 en 198 bis; 1904 no. 163 bis, 173 en 298 bis.
In de collectie, die in 1921 door L. Kruyff onder toezicht van Mr. J. P. W. A.
Smit werd geordend, bevonden zich nog een aantal uit het stadsarchief af
komstige archivalia. Deze werden in dat jaar overgebracht naar het in het
Bossche rijksarchief aanwezige deel van het archief van de Nassause Domein
raad, de collecties Cuypers van Velthoven en Havermans, het archief der
schepenbank van Breda en de Collectie Aanwinsten 1921. De in de drie laatst
gemelde fondsen berustende stukken zijn in de jaren 1933 en 1954 terug
gegeven aan de gemeente Breda.

57 Zie dit Jaarboek XV (1962), 60. In 1960 werden door het Provo Genootschap
aan het archief nog twee tot deze collectie behorende handschriften in bruik
leen gegeven (no. 86a en 86b); zij bevatten uittreksels uit de poorterboeken
en stadsrekeningen.

58 Bij de samenstelling van zijn boek genoot Kleijn de hulp van Dr. R. C.
Bakhuizen van den Brink en van Dr. L. Ph. C. van den Berg te 's-Graven
hage, Jhr. Mr. J. B. Verheyen te 's-Hertogenbosch, Prosper Cuypers van
Velthoven te Ginneken en de Bibliothecaris van het Bisschoppelijk Seminarie
te Brugge. Op pag. 46-49 oefent hij kritiek op de echtheid der zgn. stich
tingsoorkonde van de abdij Thorn; deze kritiek werd vele jaren later door Jas.
Habets bestreden in diens "De Archieven van het kapittel der Hoogadellijke
Rijksabdij Thorn" I (1889), XXXI-XXXII. Misschien is Kleijn tot het schrij
ven van dit boek gestimuleerd door een - overigens niet uitgeschreven -
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prijsvraag die in 1854 voorgesteld werd aan het Provo Genootschap van
Kl;Insten en Wetenschappen in Noord-.Brabant. Het onderwerp daarvan
lUIdde: "Naar keuze des schrijvers, eene geschiedenis van de Heeren van
Breda, ~ergen op Zoom, Heusden, Altena, Megen, Ravestein of Cuyck."
(Handellllgen van het Provo Genootschap over den jare 1854, p. 17).

59 Mr. H. van der Hoeven, Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert
en Wernhout, (Zundert 1920), 73. " .... alleen bij Kleijn vind ik de hier
boven door mij uiteengezette zienswijze: Zundert - Schoonhoven = Zun
dert - Hertog, mede verdedigd, doch - gelijk bij dien geleerden schrijver
meermalen het geval is - in zoodanigen vO'rm, dat men de "pointe" van het
betoog pas "snapt" althan~ de kracht of de juistheid van het betoog pas erkent,
wanneer men zelf door etgen onderzoek op de hoogte van de kwestie en tot
een bepaald besluit gekomen is". En verder op p. 80: " .... Bovendien waren
de vaagheid en duisterheid van Kleijn, in zijne Geschiedenis van het Land en
de Heeren van Breda, die te wijten zijn aan de vaak àl te grote beknoptheid
zijner uiteenzetting of bewijsvoering mij een afschrikwekkend voorbeeld."

60 R. W. 'Kleijn had zitting in de subcommissie voor de festiviteiten. In de eerste
afdeling van de optocht trokken o.a. mede: de Harmonie Cecilia te Ginneken,
de Gilden van St. Jacob (hoedemakers), Bonifacius (kleermakers), Crispijn
(schoenmakers), Aäron (passementwerkers) en "Eendragt en Vriendschap" en
Breda's Mannenkoor, dat drie jaar tevoren - in 1864 - was opgericht. In
de tweede afdeling waren o.a. de smidsambachten te zien.

61 Th. M. Roest van Limburg, Het Kasteel van Breda (1907), 97-108.
62 J. R. Baron van Keppel, Eenige wetenswaardigheden betreffende de Groote- of

Onze Lieve Vrouwenkerk te Breda (Breda z.j.), 4 noot 2.
63 In de notulen der Ned. Herv. Diaconie van 3 mei 1862 is hierover te lezen:

"Br. Kleijn rapporteert, wat bij de zamenspreking tusschen Mr. van der
Meer en de Commissie uit den Kerkeraad is verhandeld. Hij wenscht de
quaestie nopens het drukken enz. der platen van de graftombe van Graaf
Engelbrecht II van Nassau meer opgehelderd te zien uit de rekeningen en
quitanties der Diakoniebewaarschool. Dientengevolge stellen de broeders een
ampel onderzoek in, en Br. Kleijn neemt tot zich de rekening en quitantien
van den Heer F. P. Sterk, om die te bezigen ter plaatse en daar als het be
behoort" en in de notulen van 18 oktober 1862 staat:
"Br. Kleijn geeft mededeling van zijne onderhandelingen met Mr. van der
Meer, die thans zijne schuld aan de Diaconie erkent, maar f 294,095 recla
meert voor Saldo rekening der platen, omtrent welke schuld hij zich beriep
op den Heer Mr. Loke. De secretaris heeft den Heer Loke mede gesproken
en deze ontkent, wat Mr. van der Meer heeft beweerd, heeft althans zeer
redelijken grond, om aan de waarheid te twijfelen."

64 GAB, Collectie Kleijn no. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 28, 30, 39, 88, 92, 93, 94, 95,
96 en 97.

65 Zie bijv. Taxandria XII (1905), 221-242 (Heren van Breda); XLI (1934),
285-289 (Onuitgegeven oorkonden) en 320-326 (De oudheid van Steen
bergen).

66 De Gids XXVII (1863), 3e deel, 549-558.
67 Nog een woord over de actie van den legataris. Breda. Broese en Camp.

1864. 55 pag. Recensie door P. R. Feith in het Bibl. Album van de Gids
XXXVIII (1864) dl. 4, 502-507.

68 Themis (Regtskundig Tijdschrift) 2e verz. VIII (1861), 363-378. Het arrest
dateerde van 19 april 1861 (Zie W 2268). Jacob Goudsmit (1813-1882) was
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de eerste Israëliet die aan een Nederlandse Universiteit werd verbonden; hij
volgde in 1858 te Leiden Prof. Van Assen op als hoogleraar in het romeins
recht (N.N.B.W. VI, 610-611).

69 Themis, 2e verz. XI (1864), 201-289.
70 Zie noot 46.
71 Nieuwe Bijdragen XII (1862), p. 214-215 en 305-310.
72 Alsvoor XIII (1863), 383-401. Het jongste testament was van 1529.
73 Alsvoor XVII (1867), 388-417.
74 Rijksarchief 's-Hertogenbosch, Collectie Cuypers van Velthoven, no.l01.

Mr. Maarschalk was o.a. auteur van de Geschiedenis van de Orde der Vrij
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