De behuizing van het dorpsbestuur
van Terheijden
door

G.J.REHM
De heropening van het verbouwde raadhuis op 11 juni 1966 biedt
een prachtige gelegenheid om een terugblik te slaan in de geschiedenis
van de behuizing van het gemeentebestuur. Voor velen is deze geschiedenis nog een gesloten boek. Zij weten namelijk niet dat Terheijden pas
sedert 1840 over een werkelijk raadhuis beschikt en nog minder hoe en
waar tevoren de dorpszaken werden behandeld. Deze en andere vragen
zullen hierna worden beantwoord.

Rechtkamer en secretarie in de kerk 1659-(1714) 1840
Tot in het midden van de 17e eeuw bezat het dorpsbestuur geen
eigen lokaliteiten voor vergaderingen of andere bijeenkomsten. Dit was,
zoals ook in de andere baroniedorpen, niet nodig. De rechtszaken werden
in de openlucht behandeld en mondeling afgedaan. Eerst vanaf het begin der 16e eeuw zijn in de meeste baroniedorpen de bestuurs- en
rechtshandelingen schriftelijk vastgelegd. Door deze registratie en het
daarmede gepaard gaande opzoeken van retroacta waren zittingen in de
openlucht niet langer mogelijk. Na die tijd kwam men daarom samen
in een herberg. Zo geschiedde het afhoren der dorpsrekeningen, waarbij
vele personen aanwezig waren, in herbergen met open deuren en vensters.
Had men aanvankelijk geen behoefte aan een dorpshuis, anders werd
dit ná 1648 toen het aan katholieken verboden werd nog langer deel
uit te maken van het dorpsbestuur. Het spreekt vanzelf, dat de overwegend katholieke bevolking nogal vijandig stond tegenover het protestants dorpsbestuur, gevormd door de schout en zeven schepenen.
Deze animositeit leidde er toe, dat de besturen van de meeste baronie-
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dorpen gingen uitzien naar een lokaal, waar zowel rechts- als bestuurszaken binnenskamers konden worden behandeld. De magistraat van
Terheijden - zoals het dorpsbestuur ook wel genoemd werd - maakte
hierop geen uitzondering. In navolging van andere dorpen - met name
worden Gilze, Zundert en Ginneken genoemd - waar een gebouwtje
aan of bij de kerk als secretarie in gebruik genomen werd, liet de magistraat van Terheijden het oog vallen op de voormalige doopkapel in
de kerk,!
Deze doopkapel werd in 1634 als woonhuis voor de pastoor ingericht, omdat er in het dorp geen pastorie meer was. Uit een in het
gemeentearchief bewaarde rekening van de bouwkosten blijkt dat de
pastoorswoning bestond uit een kamer, keuken en kelder, gelegen onder
de toren. Er waren zes ramen in aangebracht. De uitgaven voor de verbouwing bestreed men uit een bedrag van f 280,- betaald door een
inwoner van Terheijden als zoengeld wegens een door zijn zoon begane
manslag en uit giften van parochianen. 2
In april 1658 verzocht de magistraat aan de "Prinses Royaal" Mary
Stuart, als moeder en voogdes van de jonge Prins Willem In, dit huisje
in gebruik te mogen nemen als secretarie en ter betere verzekering van
de archieven tegen brand en andere ongevallen, dus als archiefbewaarplaats. Dit verzoek werd op 10 april in handen gesteld van de Terheijdense kerkeraad. Dit college voelde er niets voor het huisje af te staan
en stelde een uitvoerig bezwaarschrift op, dat door de predikant Carolus
Gortzenius op 23 mei persoonlijk aan de prinses te 's-Gravenhage ter
hand werd gesteld.
Zijn eigendomsrecht trachtte de kerkeraad te bewijzen met het feit,
dat de drossaard van Breda, nadat hij de pastoor uit het dorp had verdreven, de sleutels van de kerk en van het bedoelde huisje aan het
kerkbestuur had overgegeven. De onderhoudskosten waren steeds uit de
kerkelijke middelen betaald. In tegenstelling tot wat de magistraat had
beweerd deelde de kerkeraad mede, dat bij de bouw wel degelijk hout
was gebruikt; het huisje had een houten zoldering, beschoten trap en
houten deuren. Ook het beroep op het voorbeeld van andere dorpen
ging volgens de kerkeraad niet op, omdat elders de secretariën bij en
niet in de kerk gevestigd waren. De kerkeraad vreesde, dat tijdens
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protestantse godsdienstoefeningen in de kerk tegelijkertijd rechtszaken
met pleidooien van advocaten en procureurs gehouden konden worden
en dat nog wel ten overstaan van een gedeeltelijk met katholieken bezette schepenbank. Niettegenstaande het verbod waren in de laatste
jaren weer drie gereformeerde schepenen vervangen door katholieke, die
zelfs deel uitmaakten van het katholieke kerkbestuur en naar de bisschop van Antwerpen waren geweest om een nieuwe pastoor in plaats
van de overledene te vragen.
Bij het antwoord van de kerkeraad kan het volgende worden aangetekend. Na de vrede van Munster werd de kerk op 21 juni 1648
gesloten en drie dagen later aan de protestanten in gebruik gegeven.
Anderhalve maand daarna was pastoor Vossius weer in zijn parochie
terug, waar een schuur tot kerk werd ingericht.
De strenge plakkaten tegen de katholieken werden in Terheijden
nimmer zo streng toegepast, waardoor het mogelijk was dat katholieken
wederom deel uit konden gaan maken van het dorpsbestuur. De Terheijdense parochianen betaalden sedert 1637 uit eigen middelen hun
pastoor. Hieraan ontleenden zij een soort patronaatsrecht. Telkens als
het pastoraat openstond kozen zij een opvolger, aan wie jurisdictie verleend werd door de bisschop. Pastoor Vossius overleed op 26 september
1657.
De bewering van de kerkeraad zal dus juist geweest zijn, de drie
katholieke schepenen - tevens leden van het kerkbestuur - moeten
naar de bisschop van Antwerpen geweest zijn om hun pastoorskeuze
door hem te laten bevestigen. 3
Over het verzoek van de magistraat werd op 20 november 1658
ook advies gevraagd aan de rentmeester der domeinen in de baronie;
zijn bericht kennen wij niet.
Het dorpsbestuur, dat - althans officieel - nog steeds niets vernomen had, raakte aan het eind van zijn geduld en besloot op 13 december 1658 na ingewonnen advies van de stadhouder van de drossaard van
Breda het bedoelde huisje - "ledich ende bij nyemant bewoont wordende" - als secretarie in gebruik te gaan nemen. Inderdaad verschaften schout en schepenen zich op 22 en 25 januari 1659, terwijl de
kerkeraad daarin bezig was met het afhoren van de diaconie-rekening,
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met geweld toegang tot het huisje. Zij sloegen de sloten van de deuren
en vervingen die door andere. De kerkeraad had nu geen andere plaats
meer voor zijn vergaderingen en de archiefberging dan de open kerk.
Het schriftelijk protest op 7 februari namens de kerkeraad aan schout
en schepenen overhandigd, werd door de laatsten afgedaan met de mededeling: "het en comt ons nu niet te pas daerop te antwoorden voor
op een ander tijd".
De kerkeraad was met deze dooddoener vanzelfsprekend niet tevreden en richtte op 11 februari een verzoekschrift tot de prinses. Daarin
werden enige "Paapse stoutigheden" aan het licht gebracht. Zo oefende men te Terheijden de katholieke eredienst uit alsof er geen verbod
bestond en bovendien waren de katholieke scholen niet opgeheven. In
plaats van zorg te dragen voor de restitutie van de ornamenten en
andere goederen, die door de katholieken bij de overgave van de kerk
daaruit waren medegenomen, zo klaagde de kerkeraad, valt de schout
ons op het lijf en neemt met geweld de consistorie af in bijzijn van zijn
schepenen, waaronder er enigen katholiek zijn, die bovendien nog geroofde kerkelijke goederen onder zich hebben.
Na dit schriftelijk protest heeft de kerkeraad ook nog enige malen
over deze zaak gesproken met de prinses, toen zij te Breda vertoefde.
Zij beloofde kort voor haar vertrek "alsoo sij niet wel verstont de
Duytsche spraecke ende lesen conde", dat zij de stukken in handen
zou stellen van de stadhouder van de drossaard van Breda. Toen de
Terheijdense predikant zich na haar vertrek met de stadhouder in verbinding stelde, beweerde deze dat hij weliswaar de papieren had gekregen, doch geen opdracht had om de zaak af te doen en dus niet kon
helpen.
Intussen sleepte de kwestie zich traag verder. De katholieken van
Terheijden fluisterden reeds, dat, nu de schout een deel van de kerk had
ingenomen, zij de rest wel weer konden terugnemen. De protestanten
duchtten het leedvermaak van hun geloofsgenoten uit de omtrek.
Ten lange leste gelukte het na anderhalf jaar door tussenkomst van
de Nassause Domeinraad de onenigheid in der minne te schikken. Op
15 oktober 1659 werd in bijzijn van een der raadsheren overeengekomen, dat de bovenkamer van het huisje geheel en al ten dienste zou
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staan van het dorpsbestuur en de benedenkamer zowel door magistraat
als kerkeraad in onderling overleg gebruikt kon worden. De magistraat
moest echter jaarlijks een som van f 6,- als huur aan de kerkeraad
voldoen. Sinds 169.3 werd dit bedrag verhoogd tot f 10,-.4
Het gebouwtje onder de toren in de kerk deed niet alleen dienst
als secretarie en archiefbewaarplaats, doch tevens als recht- en raadkamer. Het zijn verschillende benamingen voor hetzelfde huisje, die slechts
de diverse activiteiten van het dorpsbestuur aangeven. Gaan we namelijk de publikaties van het dorpsbestuur na, dan zien we dat de inwoners
herhaalde malen werden opgeroepen tot het afhoren van rekeningen,
aangiften voor de belastingen, boedelbeschrijvingen e.d. ter secretarie
of rechthuis aan de kerk. Vergaderingen van de magistraat al of niet
met gezworenen hadden plaats "ter recht- of raadkamer annex de kerk".
Een bewijs voor het geregeld gebruik van het huisje in de kerk
vormt het besluit d.d. 27 februari 1675 tot aanschaffing van een ronde
tafel "om des te vrijer in 'tselve collegio te sijn ....". 5
Niet alle bijeenkomsten vonden plaats in de rechtkamer. Verschillende malen ging men nog naar herbergen. Voornamelijk voor het afhoren der dorpsrekeningen, waarbij vele personen aanwezig waren; voor
het jaarlijks verzetten der wet d.w.z. de beëdiging van de nieuw benoemde schepenen en gezworenen en het opstellen van de belastingkohieren gaf men de voorkeur aan een herberg.

Rechtkamer ten huize van de schout 1714-1794
In 1714 werd begonnen met het houden van vergaderingen ten
huize van de schout, die daarvoor jaarlijks f 100,- ontving uit de dorpskas voor huur en leverantie van hout en turf voor de verwarming. 6 De
reden van deze wijziging van vergaderplaats was niet te achterhalen.
Mogelijk bood het huisje in de kerk niet voldoende plaats meer.
Een inventaris van de nagelaten boedel van schout Adriaan Brants
van het jaar 1719 geeft ons een overzicht van het meubilair der rechtkamer in zijn woning, Aanwezig waren 12 schilderijen, een bijbel, een
spiegel met vergulde lijst, een vuurplaat en een vuurijzer, een schouwen een tafelkleed met witte franjes, veertien stoelen en een vierkante
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tafel waar de bijbel op lag. Of dit meubilair het eigendom was van de
schout dan wel van het dorp kon niet achterhaald worden. 7
Toen in 1751 Daniel van Bodegem de vorige schout Marinus
Ruyghaver opvolgde ontstond onenigheid over het gebruik van de
rechtkamer. De nieuwe schout had zijn ambt verkregen met alle emolumenten, die zijn voorgangers hadden, waaronder de genoemde f 100,voor het verstrekken van de kamer "waarin de justitie werd geadministreerd en alle recht gehouden". Ruyghaver weigerde evenwel zijn huis
aan hem te verkopen en wilde daarvan evenmin een kamer verhuren.
Van Bodegem, die niet over een eigen huis in Terheijden beschikte, had
toen maar een erf gekocht om daarop een kamer te laten bouwen, doch
voor de uitvoering van dat plan waren minstens twee jaar nodig. Met
het oog daarop verzocht hij aan de domeinraad toestemming gedurende
die tijd een kamer te huren ten huize van de timmerman en herbergier
Marinus Roovers, om daarin de rechtdagen te beleggen en alles wat de
justitie en politie betrof te verrichten. Hoewel dit verzoek bij besluit
van 26 maart 1751 van genoemde raad werd ingewilligd, blijkt uit de
dorpsrekeningen niet, dat er gebruik van gemaakt is. Waarschijnlijk
heeft het overlijden van Van Bodegem kort hierna de toestemming
overbodig gemaakt. 8
Het gebouwtje in de kerk werd na 1714 nog slechts gebruikt als
secretarie en archiefbewaarplaats. Eerst rond 1800 werd de secretarie
overgebracht ten huize van de secretaris en bleef nog slechts het dorpsarchief in de kerk bewaard.
Rechtkamer ten huize van Chr. van Lommel 1795-1840
Het houden van vergaderingen en rechtzittingen ten huize van de
schout of zijn substituut bleef in zwang tot 1795. Na de inval der
Fransen was de schout van Terheijden gedurende lange tijd afwezig.
De nieuwe richting toegedaan zijnde nam hij aktief deel aan het provinciaal bestuur. Te Terheijden beschikte men daardoor niet meer over
de kamer in zijn huis. Het dorpsbestuur huurde toen een kamer in de
herberg "het Zwijnshooft" van de weduwe Herman Beijers. 9 Deze herberg ging nog in hetzelfde jaar in eigendom over aan de brouwer
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Christiaan van Lommel, die toen schepen was. Als huurprijs werd

f 30,- per jaar vastgesteld, bovendien bracht de verhuurder jaarlijks
nog

f 14,- voor verwarming van de kamer in rekening. 10

De kamer in deze herberg, thans de slagerij Nuijten, Raadhuisstraat
39, bleef als raadkamer in gebruik tot in het jaar 1840.
Dit werd in de hand gewerkt door het feit, dat Christiaan van
Lommel in 1821 assessor (= wethouder) van Terheijden werd en in
die funktie na zijn dood in 1836 werd opgevolgd door zijn gelijknamige
zoon. De laatste verwierf in 1839 het burgemeestersambt. De Van
Lommels behoorden blijkens de aanslagen voor de belastingen tot de
meest gegoede families van het dorp.

Eerste poging tot het bouwen van een raadhuis 1799-1800
Door het ontbreken van een raadhuis beschikte het dorp ook niet
over een vertrek om gevangenen te gijzelen. Doorgaans waren dergelijke
arrestantenlokalen ondergebracht in het raadhuis. In 1798 bevonden
zich te Terheijden twee civiel gegijzelden, die in verzekerde bewaring
moesten worden gesteld. Op verzoek van de schout werden op 4 september 1798 twee schepenen gemachtigd om naar een geschikte kamer
daarvoor uit te zien. u Hoewel er geen aantekeningen van de bevindingen der beide schepenen gemaakt zijn, blijkt dat de verhuurder van de
rechtkamer bereid was gevonden om ook de gevangenen in zijn herberg
onder te brengen. Een vreemde toestand. Het is dan ook niet te verwonderen, dat Van Lommel verzocht om van die last ontheven te worden. Aan dit verzoek werd op 15 april 1799 voldaan door onderbrenging
van de gevangenen in de herberg "de Wildeman" van Bart Verlegh à
f 1,- per week voor kamerhuur. 12 De Wildeman was gelegen ter
plaatse van Hoofdstraat 79, welk pand in 1912 werd afgebroken en
door een nieuw vervangen.
Het ontbreken van een gijzelkamer was een der voornaamste redenen, dat pogingen in het werk werden gesteld om te komen tot de
bouw van een raadhuis. Op bovengenoemde dag, 15 april 1799, keurde
het dorpsbestuur een door de secretaris ontworpen rekest aan het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek goed.1 3 Hierin werd er op ge91
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wezen, dat bijna alle gemeenten in de voormalige baronie een raadhuis
of eigen lokaal voor vergaderingen bezaten; in Ginneken en Princenhage
waren zelfs onlangs (1792) nieuwe gebouwen opgericht. Het gemis van
een raadhuis had meerdere malen voor de handhaving van de goede
orde in Terheijden bezwaren opgeleverd, vooral door de aanwezigheid
van twee gevangenen. Verzocht werd om machtiging tot aankoop van
een erf voor de bouw van een gemeentehuis.
Het Uitvoerend Bewind gaf 3 augustus zijn toestemming na ingewonnen advies van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas,
onder voorwaarde dat de aankoop- en bouwkosten niet tot belastingverhoging aanleiding zouden geven. 14 Een week later kreeg de secretaris
opdracht zo spoedig mogelijk een bestek te laten maken. 15 Het stukje
grond werd op 12 augustus onderhands aangekocht voor f 70,- en lag
ten oosten en zuiden van het kerkhof.16 Reeds op 22 augustus konden
bestek en tekeningen worden overgelegd, opgemaakt door Hermanus
Huijsers te Breda. Het dorpsbestuur besloot de aanbesteding echter tot
het volgend jaar uit te stellen. 17
Op 23 januari 1800 volgde het besluit om de bouw aan te besteden. 1S Huijsers leverde desgevraagd nog een geheel nieuwe tekening
van het front. 19 Bij de aanbesteding op 1 maart werd de Bredase metselaar Arnoldus Rijken met f 8.900,- de laagste inschrijver. Bij een
stemming over de gunning besloot het gemeentebestuur het werk op
te houden. 20
De nog bewaarde tekeningen geven een inzicht over de gewenste
indeling van het gebouw n.l. beneden: Kasteleinswoning (= cipierswoning), kelder, gevangenis en gijzelkamer; boven: rechtkamer, spreekkamer, secretarie en archiefbewaarplaats. 21
De labiele financiële toestand van de gemeente was er oorzaak van
dat de uitvoering van het plan werd verschoven. Zoals hieronder zal
blijken verdween het niet in de doofpot.
De gemeentekas, terdege aangesproken tengevolge van inkwartieringen en legerdiensten in deze woelige tijd, kon grote uitgaven niet meer
dragen.
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Tweede poging 1807-1808
Tot 1807 verneemt men niets meer over de wenselijkheid van een
raadhuis, daarna wordt de zaak van hogerhand aan het rollen gebracht.
In de vergadering van 17 december 1807 komt een besluit van de
landdrost van Brabant ter tafel, waarbij deze gelastte overeenkomstig
de in 1799 verkregen machtiging binnen het jaar een gevangen- of
arresthuis op te bouwen. 22 Kort daarop begaven schout en secretaris
zich naar de landdrost te 's-Hertogenbosch om hem het bestek en de
tekeningen van 1799 te tonen en hem de redenen mede te delen waar.om
de bouw niet was doorgegaan.
Zij moesten met hem een plan beramen, dat met het oog op de
minder gunstige financiële positie der gemeente uitvoerbaar zou zijn.
Op oudejaarsdag brachten schout en secretaris rapport uit over hun
bespreking. De landdrost had de plannen voldoende gevonden en wenste
daarin geen wijzigingen aan te brengen. Het gemeentebestuur moest een
voorstel bij hem indienen, waarna hij zijn machtiging zou verlenen. Een
van de zijde der gemeente geopperd plan tot aanvrage van een Rijkssubsidie voor de bouw van arrestvertrekken achtte hij vergeefse moeite
en raadde hij daarom af. 23
Het plan en de tekeningen van 1799 werden bij schrijven van 22
februari 1808 aan de landdrost toegezonden. De bouwkosten waren geschat op maximaal f 10.000,-. Tot dekking van deze som zou f 6.000,genomen worden uit het vermoedelijk batig saldo der gemeenterekening
over 1805, geraamd op f 14.000,- en de rest zou worden bestreden
door verhoging van de gemeentelijke belasting over de jaren 1807, 1808
en 1809. 24
De landdrost keurde de bouwplannen goed, doch stond een belastingverhoging niet toe. De gehele kosten behoorden naar zijn mening
bestreden te worden uit het batig slot der rekening over 1805. 25
Alles was nu in kannen en kruiken, er waren n.1. de in 1799 gekochte grond, de bouwsom en het bestek en de tekeningen. Het mag
dus vreemd heten, dat niet tot aanbesteding werd overgegaan. Wat hiervan de reden is geweest, blijft een duistere zaak. In de begroting voor
1810 wordt nog vermeld, dat het in 1799 gekochte erfje voor het jaar
1810 niet meer was verhuurd, omdat het ter beschikking moest blijven
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voor de bouw van het raadhuis. Ook wordt de toegestane f 10.000,voor de bouw in een afzonderlijke post genoemd. Bij het opstellen van
deze begroting in 1809 waren de plannen dus nog niet van de baan,
integendeel er werden maatregelen genomen om de bouw niet te vertragen.
Mogelijk zijn de inlijving van ons land bij Frankrijk, maar vooral
de zware lasten wegens inkwartiering van troepen en de te verrichten
legerdiensten door de inwoners voor deze tweede mislukking aansprakelijk.
Derde poging 1837

De derde poging om tot de bouw van een gemeentehuis te komen
ging wederom uit van hogerhand. In de raadsvergadering van 22 september 1837 was de districtscommissaris op zijn gewone jaarlijkse
tournee aanwezig. Hij toonde de noodzakelijkheid aan om door het bouwen van een dorpshuis te voorzien in behoorlijke lokalen voor vergaderingen en berging van alle archivalia. Terstond besloot de raad een
voorlopig plan en een begroting van kosten te doen opstellen en ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zenden. 26 Dit geschiedde reeds
op 27 september. Om de kosten van de bouwen de meubilering, begroot op f 6.000,-, te dekken, beschikte de gemeente over zes 2~%
obligaties ten laste van het Rijk, welke bij verkoop ruim f 3.000,zouden opleveren. Het restant kon bestreden worden uit een lening, die
de gemeente weliswaar zou bezwaren, doch daartegenover vervielen de
jaarlijkse uitgaven ad f 156,- voor huur van raadkamer, secretarie,
veldwachterswoning en brandspuithuis. Dit bedrag zou nagenoeg gelijk
zijn aan de interest van een lening van f 3.000,-. Bovendien kon dan
beschikt worden over een behoorlijke vergaderzaal, een ruime secretarie,
een veldwachterswoning, plaats tot berging van alle archivalia en een
brandspuithuis, ondergebracht in één gebouw op het in 1799 aangekocht erfje.
Toch trachtte het gemeentebestuur van al te zware financiële offers
verlost te worden door de aanvrage van een subsidie uit de provinciale
kas. Als argument hiervoor gold, dat het dorp enkele uitgaven voor
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het bouwen van schoollokalen uit eigen middelen had bestreden. Bovendien achtte het gemeentebestuur zich reeds al te zwaar belast door
recente legerlasten tijdens de Tiendaagse Veldtocht. 27
Gedeputeerde Staten wezen het verzoek 19 december 1837 af op
grond van de hoogte der Terheijdense gemeenteschulden en belastingen
en wegens het ontbreken van provinciale fondsen.
Zodra de toestand gunstiger mocht worden en de gemeente de kosten alleen zou kunnen dragen, mocht het bestuur op zijn verzoek terugkomen. 28
Opnieuw, het wordt welhaast eentonig, waren het de financiën die
een spaak in het wiel staken.

Eerste raadhuis 1840-1929
Het gemeentebestuur liet het bij deze afwijzing door G.S. niet zitten
en richtte op 22 september 1838 een rekest aan de koning. Hierin werd
de kwestie uitvoerig uiteengezet en tenslotte gevraagd om een voorschot van f 5.000,-.29
Het verzoek van het gemeentebestuur werd nimmer beantwoord,
doch tengevolge van de wijziging in de plannen is dit niet verwonderlijk.
Op zijn tournee in Terheijden aanwezig stelde de districtscommissaris
in de raadsvergadering van 17 november 1838 voor het buiten "Bergvliet", dat door het Domeinbestuur op 23 november voor afbraak zou
worden geveild, aan te kopen. De materialen daarvan achtte hij voldoende tot oprichting van een gemeentehuis. De raad besloot daartoe. 30
De districtscommissaris heeft zich vermoedelijk persoonlijk met de
spoedige afdoening van deze zaak bezig gehouden, want reeds op 22
november berichtte hij, dat door Gedeputeerde Staten machtiging was
verleend. 31
De totale kosten voor de aankoop van het buiten, de afbraak, het
schoonmaken en het vervoer van de materialen, de opbouw van het
raadhuis, het ved- en ijzerwerk en de meubilering werden begroot op
f 5.500,-:-, in werkelijkheid bedroegen zij f 6.391,31. Ter dekking
daarvan werd een lening van f 5.500,- tegen 5% aangegaan, waarvan
ieder jaar f 500,- werd afgelost. 32 Later bleek dus nog circa f 900,-
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tekort voor de werkelijke kosten, dit bedrag werd geleend van het
Armbestuur. 33
De aanbesteding van de bouw naar bestek en tekeningen van W.
van Putten te Breda 34 vond plaats op 21 maart. Het werk werd gegund
aan Cornelis Smits, metselaar te Terheijden voor f 3.200,-. Opzicht
over het werk verkreeg genoemde Van Putten.
Op de verjaardag van koning Willem I, 24 augustus 1839, begaven
zich om 11 uur 's morgens de burgemeester, assessoren ( = wethouders)
en raadsleden naar het in aanbouw zijnde raadhuis, alwaar door de
burgemeester een gedenksteen aan het bordes werd ingemetseld. Daarna
legden ook de beide assessoren en raadsleden enkele stenen. De gouverneur der provincie had bij de plechtigheid verstek moeten laten gaan,
vermoedelijk in verband met de verjaardag van de koning. De feestelijkheden in Terheijden waren er niet minder om, want nadat men zich
weer had begeven naar de vergaderzaal bij Van Lommel, werd de dag
in algemene vreugde doorgebracht, welk eerst laat in de avond eindigde. 35
De gouverneur vergezeld van de districtscommissaris kwam op 11
september. Nadat hij een algemene audiëntie aan vooraanstaande ingezetenen had verleend, begaf hij zich naar het bouwwerk. Onderweg
wachtte de pastoor hem op, waarna hij eerst de katholieke kerk bezocht
en nadien ook de Hervormde kerk. Na het bezoek aan het nog niet voltooide raadhuis werden hem ten huize van de burgemeester verversingen
aangeboden. 36
Op 25 april 1840 besloot de raad tot het laten vervaardigen van
hardstenen trappen voor het bordes, deze zouden niet alleen doelmatiger zijn, doch ook "een sierlijker oog aan het front van den bouw"
geven. 37 Een maand later volgde het besluit tot aanschaf van secretariekasten en van een luidklokje in het torentje. Dit klokje, dat moest dienen tot kleppen bij afkondigingen, werd voor f 20,- aangekocht bij
J. Koperberg. Het dateert uit 1755 en werd gegoten door Johannes
Specht te Rotterdam. Het is thans nog aanwezig, zodat het de klokkenroof in 1943 heeft overleefd, doch het kan tengevolge van beschadiging
niet meer worden opgehangen. 38
Na meubilering, overbrenging van secretarie en archief werd het
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Afb. 16.

Het oude raadhuis te Terheijden, 1840-1929, naar een prentbriefkaart uit ca. 1910.
Foto H. A. Hagen
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Afb. 17.

Het nieuwe raadhuis te Terheijden aan de achterzijde gezien na de verbouwing,
april 1966.
Foto H. A. Hagen
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raadhuis juist één jaar na de eerste steenlegging, officieel in gebruik genomen. De burgemeester hield op het bordes ten aanhore van de samengestroomde menigte een rede over het nut van de oprichting, daarna
zette men de in de oude raadkamer ten huize van Van Lommel begonnen raadsvergadering in het nieuwe raadhuis voort met de behandeling
van de begroting van het Armbestuur voor 1841. 39
Over het eigendomsrecht van de Z.g. oude secretarie onder de toren
(de archiefbewaarplaats ) en het oude gebodenhuisje tegen de kerk (het
brandspuithuisje ) moest nog enige malen in de raad worden gedelibereerd. Uiteindelijk kwamen beide huisjes zonder meer in het bezit van
het kerkbestuur. 4o

Tweede raadhuis 1929 - heden
Aan het raadhuis werden geen ingrijpende veranderingen aangebracht.
Na ruim tachtig jaar begon het verschillende gebreken te vertonen.
Voor een behoorlijke ordening van het archief was er geen ruimte meer;
de Commissaris der Koningin had op een dergelijke ordening aangedrongen, terwijl ook de Rijksarchivaris dat in overweging had gegeven.
Het arrestantenlokaal voldeed aan geen enkele eis; de Officier van
Justitie te Breda en de Majoor der Rijksveldwacht hadden reeds enige
malen om spoedige verbetering verzocht. De bordestrap, de kap van het
gebouwen verschillende andere onderdelen vereisten dringende restauratie. Gezien al deze tekortkomingen had burgemeester Van der Meulen
zich door een bouwkundige laten voorlichten; verbouwing zou f 5.000,gaan kosten, hij voelde echter meer voor nieuwbouw vooral omdat het
raadhuis op een zeer gevaarlijk punt stond, waar dagelijks de kinderen
uit beide scholen moesten passeren. Bij eventuele nieuwbouw zou gebruik kunnen worden gemaakt van een zeer interessant aanbod van het
r.k. kerkbestuur. Dit laatste had voorgesteld om de ondergrond van het
raadhuis te ruilen tegen een bouwterrein aan de andere zijde van de
kerk. De opbrengst van het af te breken raadhuis zou dan toch geheel
ten gunste der gemeente blijven. Het kerkbestuur wenste deze grond
als plaats voor het in 1923 opgerichte H. Hartmonument.
In een vergadering op 6 maart 1928 pleegde de burgemeester over·
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leg met zijn wethouders, die zich in principe voor nieuwbouw verklaarden. Burgemeester en Wethouders besloten tot een informele bijeenkomst met de raadsleden om hun gevoelen te vernemen. 41 Zij spraken
zich ook in principe voor nieuwbouw uit. Toen dan ook het voorstel
van B. en W. in de raadsvergadering van 14 maart ter tafel kwam werd
zonder hoofdelijke stemming hiertoe besloten. De kosten met inbegrip
van de volledige inrichting mochten echter de f 40.000,- niet te boven
gaan. Voor het benodigde bedrag zou een lening aangegaan worden. 42
Op 22 maart werd Johannes Berben te Breda als architect aange~
wezen. 43 In de raadsvergadering van 3 mei kon reeds medegedeeld
worden, dat de tekening was goedgekeurd door de Commissaris der
Koningin en de Rijksarchivaris en dat de bouwkosten de f 33.000,niet zouden overschrijden.
Intussen had de Fa. Rompa-Van Meel reeds aangeboden op de leuning van de bordestrap een in natuursteen gebeitelde leeuw met wapenschild te laten plaatsen, tevens bood zij aan gratis het leder voor de
stoelen in de raadzaal te leveren. De burgemeester zag hierin een bewijs
van gemeenschapszin en hoopte dat dit voorbeeld navolging mocht vinden. Hij werd in die hoop niet beschaamd, zoals hierna zal blijken. 44
De aanbesteding van de bouw onder architectuur van Berben had
plaats op 15 en 19 juni. De laagste inschrijvers waren: voor de bouw
J. Ligtvoet en Zoon te Oosterhout voor f 31,798,- en voor het glas- en
verfwerk H. J. van Dijk, schilder te Wagenberg voor f 1.477,-.45 Het
werk werd hen gegund op 22 juni onder voorwaarde dat beide aannemers zoveel mogelijk werklieden - vooral opperlieden en sjouwers uit Terheijden tewerk zouden stellen. De overige kosten t.W. voor centrale verwarming, architect, opzichter, detailtekeningen en bestedingskasten werden geschat op f 5.900,-, zodat een totale uitgave van
f 38.865,- was te verwachten.
Burgemeester en Wethouders waren van mening dat op de bouw
niet meer bezuinigd mocht worden en stelden daarom voor dat enigszins op de meubilering te doen.
De grond voor de bouw van het raadhuis werd aangekocht van het
kerkbestuur tegen f 4.000,- af te rekenen op de dag dat de ondergrond
van het oude raadhuis na afbraak daarvan zou vrijkomen. Deze onder98

Jaarboek De Oranjeboom 19 (1966)

grond moest dan tegen eenzelfde prijs aan het kerkbestuur worden overgedragen, zodat met gesloten beurzen betaald kon worden. 46
Op 26 oktober was de bouw zover gevorderd, dat kort daarna de
Mei erop gezet kon worden. Volgens het bestaande gebruik kregen de
gezamenlijke arbeiders bij die gelegenheid een meigeld van f 40,- uit
de gemeentekas.
Op dezelfde datum verleende de raad toestemming tot het aanbrengen van een gedenksteen in de hal. Het werd een tegeltableau, vermeldende het stichtingsjaar en de namen der leden van het gemeentebestuur.
Het werd geleverd door de fabriek "de Porcelijnen Fles" te Delft. 47
De laatste raadsvergadering in het oude raadhuis vond plaats op 17
juni 1929. Een gebouw dat én om zijn bouwvalligheid én om zijn bekrompen ruimte niet meer aan de eisen voldeed, volgens de korte toespraak door de burgemeester gehouden. Hij drukte o.m. zijn tevredenheid uit over het feit, dat de bevolking van Terheijden sedert de bouw
van het oude raadhuis ongeveer was verdubbeld (ca. 2700 tot 4300),
hoewel dat nu ook weer niet als een geweldige vooruitgang beschouwd
mocht worden. 48
Het nieuwe gemeentehuis was intussen gereedgekomen. Getracht was
met het ontwerp zo weinig mogelijk afbreuk te doen aan de omgeving
en de bouw dus zo veel mogelijk aan te passen aan de bouwstijl van de
kerk. Het doel was geweest een sfeer te scheppen, die zo dicht mogelijk
het oude benaderde en toch het karakter van het gebouw tot uitdrukking
bracht.
In de benedenverdieping bevonden zich: politiewoning, verwarmingskelder, kolenbergplaatsen, politiekamer, arrestantenlokalen, magazijn van het electriciteitsbedrijf, brandweerruimte en een reserve-vertrek
voorlopig te benutten als wachtlokaal voor buspassagiers. In de bovenverdieping waren ondergebracht: secretarie, raadzaal, burgemeesterskamer, commissiekamer, bodekamer, garderobe, toilet en trappen. Achter
de secretarie en door een brandvrije deur daarvan gescheiden lagen de
archiefbewaarplaatsen in twee etages boven elkaar.
Van de vele geschenken, die het gemeentehuis sierden, waren behalve de eerder genoemde hardstenen leeuw, de voornaamste: een haardplaat uit 1662, een schoorsteen met crucifix en het onderschrift "Regna99
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vit a Ligno Deus", een zonne-of vredesklok, eiken stoelen met lederen
bekleding, twee bronzen kronen resp. voor raadzaal en burgemeesterskamer en een bank in de hal. Verder glas- en loodramen in de gehele
bovenverdieping uitgevoerd in z.g. antiek glas met gebrandschilderde
medaillons. Onder de schenkers bevonden zich de 22 priesters uit de gemeente Terheijden afkomstig, de notaris, het onderwijzend personeel en
vele notabelen.
De zolderverdieping bevatte enige slaapvertrekken behorende bij de
politiewoning, een vertrek voor berging van geweren enz. van de Burgerwacht en een grote bergruimte.
De officiële opening geschiedde op zaterdag 22 juni 1929 's-middags
om 2 uur door de Commissaris der Koningin Mr. Dr. A. B. G. M. van
Rijckevorsel, vergezeld van de griffier der Provinciale Staten V. F. L.
W. Cleerdin. Aanwezig waren de burgemeesters van Etten, Hoensbroek,
Made, Princenhage, Teteringen, Zevenbergen en Zwaluwe, de pastoors
van Terheijden en Wagenberg, de vicarius van Langeweg, de kapitein
der Marechaussée, de schoolhoofden, architect, aannemers, opzichters,
gemeentepersoneel en vele notabelen.
De burgemeester opende de rij der sprekers. Hij bracht dank aan
de intussen overleden Commissaris der Koningin Baron Van Voorst tot
Voorst met wie hij reeds in de winter van 1927 kontakt had opgenomen
over een nieuw te bouwen raadhuis, waartoe vooral pastoor A. Mies van
Terheijden met zijn aanbod van de grond de grote stoot had gegeven.
De Commissaris der Koningin verrichtte hierna de opening. Na de
erewijn kwamen nog verschillende sprekers aan het woord, vervolgens
begaf men zich naar het bordes om een muziek- en zanghulde aan te
horen.
De zanghulde geschiedde door de ca. 900 schoolkinderen uit de drie
kerkdorpen; het officieel programma werd besloten met vrolijke marsen
ten gehore gebracht door de Harmonie uit Terheijden en de Fanfare
uit Wagenberg. De dag werd tot 9 uur 's avonds gevuld met concerten
en zangnummers o.a. door de dameszangvereniging "Onderling Genoegen" uit Wagenberg. 49
Het oude raadhuis werd op verzoek van het Bestuur van de Vaktekenschool "St. ]oseph" voor afbraak overgedragen. 50
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Nadat de ondergrond van het oude raadhuis was vrijgekomen begon het kerkbestuur aan de uitvoering van de plannen tot verplaatsing
van het H. Hartmonument. Van de totale kosten van ca. f 3.000,nam de gemeente f 600,- op zich, omdat de uitvoering der plannen
ook voor de gemeente een mooie verbetering was. 51

Verbouwing
Beschikte Terheijden in 1929 over een modern en ruim raadhuis,
anders werd dit vooral na de Tweede Wereldoorlog. De gemeentelijke
bemoeienis met allerlei zaken ondervond gedurig uitbreiding, zo dat het
ambtenarencorps moest worden vergroot. Het in gebruik nemen van
de reserveruimte (wachtlokaal voor buspassagiers) in de benedenverdieping en ook het beschikbaar komen van de veldwachterswoning
leverden nauwelijks enig soulaas op. De archiefbewaarplaatsen raakten
overvol. Alleen door een grondige verbouwing was het mogelijk de
ruimte in het raadhuis economischer te verdelen, waardoor aan alle
moeilijkheden een einde gemaakt kon worden.
De geschiedenis van de totstandkoming en verdere bijzonderheden
van deze verbouwing, die vele jaren van voorbereiding vergden, laat
ik gaarne aan latere vorsers over. Ik vermeld slechts, dat de verbouwing
werd uitgevoerd onder architectuur van Ir. R. Bauer, wiens werk na zijn
overlijden werd voortgezet door Prof. Ir. P. H. Tauber en van A. F. J.
Krijnen te Terheijden door de aannemer A. D. van der Korput te Wagenberg.
De totale kosten van de bouw, waarbij de uitgaven voor meubilair
en inrichting niet zijn inbegrepen, zullen ca. f 400.000,- bedragen.
De vernieuwde indeling van het raadhuis laat zien, dat Terheijden
thans mag bogen op een gebouw dat aan alle daaraan te stellen eisen
voldoet. In de benedenverdieping zijn ondergebracht: een brandvrije
archiefbewaarplaats met Z.g. rijdende archiefrekken, en een grote werkruimte, vrijgekomen door verplaatsing der centrale verwarming naar de
brandweergarage. De kompakte berging der archivalia geeft de mogelijkheid tot jarenlange aanwas van archieven. De werkruimte biedt voldoende gelegenheid voor het verrichten van werkzaamheden door veri101
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ficateurs, archivaris en andere tijdelijk aanwezige ambtenaren, die vroeger daarvoor van de raadzaal gebruik moesten maken.
In de bovenverdieping werd de raadzaal anders gesitueerd, waardoor
de gelegenheid geschapen werd tot vergroting der burgemeesters-, secretaris- en wethouderskamer.
De afdeling gemeentewerken beschikt thans over een ruim en licht
werklokaal op de zolderverdieping.
Uitwendig veranderde het raadhuis slechts van aanzien aan de voorzijde door verplaatsing van het bordes naar de zuidgevel en aan de
achterzijde door optrekking van een glaswand over de gehele hoogte.
Bij de bouw van de achtergevel werd reeds rekening gehouden met
eventuele latere vergroting van het raadhuis.

AANTEKENINGEN
Gebruikte afkortingen:
Hingman 1122
A.R.A. Den Haag - Archief Nassause Domeinraad, Inv.
Hingman no. 1122.
GAT
Gemeentearchief Terheijden.
RAT 75
R. A. Den Bosch, Rechterlijk Archief Terheijden inv. no. 75.
NR
Notulen Gemeenteraad van Terheijden.
NB
Notulen Burgemeester en Wethouders van Terheijden.
1 Alle gegevens betreffende de onenigheid in 1658 en 1659 over het huisje in
de kerk zijn te vinden in: Hingman 1122, f. 14-28 en RAT 75, akten d.d.
13-12-1658 en 15-10-1659.
2 GAT. Rekening van de bouw van een pastoorswoning in de kerk, 1634-1635.
Het is niet bekend waarom een pastorie ontbrak, mogelijk was deze door
oorlogshandelingen vernield.
De zoenge1den werden betaald door Francois Anthonis Stappaerts, wonende
op de Noord te Terheijden, voor een door zijn zoon Anthonis begane manslag aan Anthonis Jan Anthonissen Swaens. In mei 1628 werd Anthonis
Swaens door een "onnoose1 onge1uck" gedood. Op 30 juli 1630 verschenen
de ouders van de gedode en de ouders van de dader voor schepenen van Breda
om een zoen te laten registreren, die tot stand was gekomen door tussenkomst
van Mr. Jacop Vrancx, kanunnik en pastoor te Breda, Mr. Caspar de Witte,
landdeken van Breda en pastoor van Oosterhout, Daniel Daniels, pastoor van
Terheijden, Corne1is van der Locht, schout van Breda, Mr. Adriaen van Rijen,
president-schepen van Breda, Balthasar Peeter Ysaackx, schout van Terheijden
en Adriaen Dyrven, secretaris van Breda en anderen. De dader moest ten
huize van Jan van Neten op de Havermarkt te Breda de familie van de
overledene met gebogen knieën en gevouwen handen om vergiffenis vragen.
Hij mocht op de Noord te Terheijden blijven wonen, doch vijf jaar lang niet
meer in het dorp zelf verblijven tenzij om te passeren. Gedurende zes maanden moest hij dagelijks een H. Mis laten lezen voor de overledene, hetzij te

102

Jaarboek De Oranjeboom 19 (1966)

Breda, te Oosterhout of te Terheijden en daarbij een baar laten opstellen
met twee brandende kaarsen van een half pond ieder.
Hij was voorts verschuldigd vóór kerstmis 1630 aan het armbestuur van
Terheijden te betalen f 140,- en nog f 50,- ter uitreiking aan armen, welke
door de familie van de overledene werden aangewezen.
Aan de kerken van Oosterhout en van Terheijden moest eveneens vóór
kerstmis ieder f 140,- voldaan worden. Later is dus het bedrag, dat verschuldigd was aan de kerk van Oosterhout, aan de pastoor van Terheijden
ter hand gesteld voor de bouw van de pastorie. G.A. Breda, R. 527, f 38vo39vo.
3 G. C. A. Juten - De parochiën in het Bisdom Breda. Bergen op Zoom, 1935,
pag. 167 e.v.
4 GAT. Dorpsrekening over 1693; een besluit tot verhoging van de huur was
onvindbaar.
5 GAT. Notulen dorpsbestuur 27-2-1675.
6 GAT. Dorpsrekening over 1714 en Hingman 1122, f. 316.
7 GAT. Inventaris van de nagelaten boedel van schout Adriaan Brants.
In: Dossier particuliere stukken en boedelpapie'ren van genoemde schout,
1698-1720.
8 Hingman 1122, f. 350.
9 GAT. Stukken betreffende de weigering door ontvanger en substituut-ontvanger tot het doen van rekening over de jaren 1793-1795.
Hierbij een insinuatie van 22-10-1795.
10 GAT. Dorpsrekening over 1795.
11 GAT. Resolutie dorpsbestuur 4-9-1798.
12 GAT. Resolutie dorpsbestuur 15-4-1799.
13 GAT. Resolutie dorpsbestuur 15-4-1799 en Uitgaande missive 1799, no. 39.
14 GAT. Ingekomen missives 1799, no. 130.
15 GAT. Notulen dorpsbestuur 10-8-1799.
16 GAT. Dorpsrekening over 1800.
17 GAT. Notulen dorpsbestuur 22-8-1799 en dorpsrekening over 1799.
Hermanus Huijsers behoorde tot de bekende Bredase familie van architecten,
aannemers en metselaars. De raadhuizen van Ginneken en Princenhage werden
door hem ontworpen, later ook de Ned. Herv. kerk te Oosterhout.
18 GAT. Notulen dorpsbestuur 23-1-1800.
19 GAT. Dorpsrekening over 1800.
20 GAT. Notulen dorpsbestuur 1-3-1800.
21 GAT. Bestek en tekening van het te bouwen raadhuis, (1799). Kastelein betekent hier cipier, verantwoordelijk functionaris voor de bewaring van gevangenen, zowel crimineel gedetineerden als civiel gegijzelden. Vgl. A. HallemaGeschiedenis van het gevangeniswezen. 's-Gravenhage, 1958, p. 47 sqq.
22 GAT. Notulen dorpsbestuur 17-12-1807.
23 GAT. Notulen dorpsbestuur 31-12-1807.
24 GAT. Notulen dorpsbestuur 11-2-1808 en Uitgaande miSSives 1808, no. 271.
25 GAT. Notulen dorpsbestuur 25-8-1808.
26 GAT. NR. 22-9-1837.
27 GAT. Uitgaande stukken B. en W. 27-9-1837, no. 31.
28 GAT. Ingekomen stukken 1837, no. 518.
29 GAT. NB. 22-9-1838.
30 GAT. NR. 17-11-1838.
31 GAT. Ingekomen stukken 22-11-1838.
32 GAT. NR. 2-3-1839 en 10-8-1839.
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GAT. NR. 27-5-1841, 2-10-1841 en 7-1-1842.
Volgens vriendelijke mededeling van de heer J. M. F. IJsseling, assistent bij
het gemeentearchief te Breda, blijkt uit aangebrachte verbeteringen in de registers van de Burgerlijke Stand van Breda, dat de naam gespeld moet worden
Van Putte. Willem van Putte, geboren omstreeks 1780, was opzichter bij de
Waterstaat, hij vestigde zich 9-4-1832 te Breda, alwaar hij op 2-10-1854 overleed.
35 GAT. NR. 24- 8-1839.
36 GAT. NR. 11- 9-1839.
37 GAT. NR. 25- 4-1840.
38 GAT. NR. 29- 5-1840 en gemeenterekening over 1840.
39 GAT. NR. 24- 8-1840.
40 GAT. NR. 4- 8-1840,31-8-1841 en 6-9-1841.
41 GAT. NB.
6- 3-1928, sub 8.
42 GAT. NR. 14- 3-1928, sub 16.
43 GAT. NB. 22- 3-1928, sub 9.
44 GAT. NR. 3- 5-1928, sub 6.
45 GAT. NB. 15- 6-1928, sub 1 en 19-6-1928, sub 1.
46 GAT. NR. 22- 6-1928.
47 GAT. NR. 26-10-1928.
48 GAT. NR. 17- 6-1929, sub 1.
49 GAT. NR. 22- 6-1929 en Dagbl. v. Noordbrabant 20-6-1929, 2e blad, p. 5 en
24-6-1929, 2e blad, p. 6.
50 GAT. NB. 19- 7-1929, sub 3.
51 GAT. NR. 7- 2-1930, sub 7.
33
34
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