De symbolen van Stad en Land van Breda
door

W.A. VAN HAM
In de symbolen van stad en land van Breda komt hun belangwekkende historie tot uitdrukking. Meerdere symbolen zijn echter in de
loop van de eeuwen gewijzigd, sommige zijn zelfs geheel in de vergetelheid geraakt. Het doel van deze bijdrage is, het ontstaan en de verandering van de symbolen zo uitvoerig mogelijk te behandelen.
Onder symbolen worden hier de zinnebeelden verstaan, waarvan
de gewestelijke en de locale overheden zich bedienden. Dit zijn wapens,
vlaggen en zegels.
Een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de symbolen van het
gehele territoir van het land van Breda (identiek met de symbolen van
de stad Breda) en de symbolen van de onderdelen, (de heerlijkheden van
het platteland), die thans door de gemeenten gevoerd worden. Hierbij zijn
uiteraard de historische grenzen van het land van Breda gevolgd en is
geen rekening gehouden met de moderne geografische indelingen, die
daar geen acht op slaan.
In de loop van de geschiedenis had een voortdurende strijd plaats
tussen de centraliserende tendensen, die uitgingen van de heer van Breda en van het stadsbestuur, en de dorpsbesturen, die zich daartegen
verweerden. Reeds binnen het onverdeelde land van Breda lagen een
aantal hertogelijke en geestelijke leengoederen die geheel of ten dele
onafhankelijk waren van de heer van Breda. Na de verdeling van het
land van Breda in 1287 onderging de heerlijkheid een sterke verbrokkeling, doordat de heren van Breda onderdelen afsplitsten om die
in leen te geven aan de jongere zonen uit het geslacht. Een keerpunt vormde het hertogelijke bewind (1327-1339) waarin de
centraliserende methoden van het Brabantse bestuursapparaat ook
in het land van Breda werden toegepast. Daarna legde de pandheer Willem van Duvenvoorde (1339-1355) de basis voor een
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sterke opbl(i)ei van de heerlijkheid onder de hem opvolgende heren van Breda uit de huizen Polanen en Nassau. Vrijwel alle
afgesplitste heerlijkheden werden wederom met de landsheerlijkheid
verenigd; vele hertogelijke en geestelijke leengoederen konden eveneens
daaraan worden toegevoegd. 1 Hiervan profiteerde ook de stad Breda, die
poogde de dorpen op politiek en economisch gebied te overheersen.
Het verzet van de dorpen komt ook tot uiting in de symbolen die zij
kozen. Slechts in het wapen van (Nieuw- )Ginneken vinden we elementen uit het wapen van Breda terug. De dorpen kozen liever eigen symbolen, de wapens van hun vroegere eigen heren of magistraatspersonen.
Na de symbdlen van stad en land van Breda komen de zegels en
wapens van de plattelandsgemeenten aan de orde. Tenslotte volgen de
gemeentevlaggen.

STAD EN LAND.

Gebiedswapens zijn meestal identiek met de wapens van geslachten,
die het betrokken territorium voorheen bezaten of in leen hielden. Na
het uitsterven van die familie verbond het wapen zich als het ware met
het betrokken gebied doordat het zich verspreid had onder personen, die
op wettige (of onwettige) wijze van de betrokken familie afstamden of
als leenman of functionaris van de familie afhankelijk waren. Ook
plaatsten de schepenbanken, die in naam van de heer recht spraken,
vaak diens wapenschild in hun zegeP
De fixatie van een oorspronkelijk geslachtswapen als streekwapen
kan een lange voorgeschiedenis hebben; daarbij kan de aanvankelijke
betekenis van het wapen in vergetelheid raken. Sommige schrijvers gaan
bij de interpretatie van het wapen uit van de betekenis van de symbolen
op het wapenschild (die soms ouder zijn dan de heraldiek zelf) en komen
zodoende op een zijspoor terecht. De oudere historici beschouwden de
streekwapens als de wapens van de karolingische gouwen die dan later
door de grafelijke families en hun afstammelingen zouden zijn overgenomen. Deze opvatting kan de toets der kritiek niet doorstaan. Tijdens
de karolingische periode bestonden de heraldische wapens immers .nog
niet.
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Het wapen van Breda, bestaande uit een rood schild met drie
schuinkruisjes, heeft de hierboven geschetste evolutie doorgemaakt. Nadat het wapen zich over westelijk Noord-Brabant en het aangrenzende
deel van Zuid-Holland had verspreid werd het uitgelegd als het wapen
Van het legendarische graafschap Strijen. Pas in de vijftiende eeuw werd
het als wapen van het land van Breda beschouwd. De stadia van verspreiding, interpretatie en fixatie van het wapen zullen we nader beschouwen.
De verspreiding.

Het wapen van Breda komt voor het eerst voor in 1203 op het zegel
van Godfried van Schoten, heer van Breda 3 (afbeelding 18). Door de
publicatie van een wapenrol uit dezelfde eeuw weten we thans dat de
kleuren reeds toen zilver en rood waren. 4c De schepenen van Breda en
Bergen op Zoom plaatsten het heerlijk wapen in hun zegels. Die van
Gastel beperkten zich tot de schuinkruisjes, die Zij los in het zegelveld
zetten. 5 De evolutie van deze schepenzegels tot stadswapens van Breda
en Bergen op Zoom is zowel in dit jaarboek als elders uitvoerig behandeld. 6
Na het uitsterven van de familie Breda en Schoten in 1281 kombineerden de jongere afstammelingen uit het huis van Gaveren-Liedekere
hun geslachtswapen met het wapen van Breda. Al dan niet gebroken
werd het gevoerd door de leenmannen van de heren van Breda en
door schepenen van de stad, onder meer: Uten Houte, Van der Boeverien, Van Gageldonck, Scoblant en Die Bonte. 7
Willem, heer van Strijen, voerde hetzelfde wapen in zijn zegel van
1242. 8 Het enige verschil met het wapen van Breda betrof de kleuren:
het wapen van Strijen vertoont rode schuinkruisjes op een gouden veld.
De afstammelingen van deze Willem, waaronder enige ambachtsheren
in de Zuidhollandse Waard en de Langstraat, voerden dit wapen als
dan niet gebroken door kleurverandering. 9 In het land van Bergen op
Zoom dat tot 1287 tot het onverdeelde land van Breda behoorde, vinden we het wapen in de dertiende en veertiende eeuw terug op de ze·
gels van leenmannen van de heer van Bergen op Zoom.l°
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De interpretatie.
Oude schrijvers verklaarden het wapen als dat van de gouw of het
graafschap Strijen, dat zich over West-Brabant en het aanpalend gedeelte van Zuid-Holland zou hebben uitgestrekt tot het in 1039 werd verdeeld. u Het wapen van Breda zou dan evenals alle andere wapens in
genoemd gebied die drie schuinkruisjes hebben, van het grafelijk Strijens
wapen zijn afge1eid,12 Moderne historici hebben deze opvatting ondergraven. Dhondt heeft het bestaan van een graafschap Strijen kategorisch verworpen. 13 Een verwantschap of gezamelijke afstamming van
de heren van Breda en de heren van Strijen, nog in 1943 door Van
Rheyneck Leyssius betoogd,14 wordt door Boeren van de hand gewezen. 15 Smit ziet in de kruisjes eerder rechtssymbolen dan symbolen van
het geslacht Breda. 1G Volgens hem is het schuinkruis van de hertogen
van Brabant afkomstig en werd het als zodanig ook gevoerd door hertpgelijke kasteleins als die van Heverlee en van Grimbergen. Overigens
wijst Smit de Strijen-traditie niet geheel af. Hij vermeldt een munt van
de graaf Willem I van Holland uit het begin van de dertiende eeuw,
waarop de drie schuinkruisjes naast elkaar zijn geplaatst op de helm
van deze graaf. Deze was inmiddels "leenheer over het grootste deel van
Strijen geworden."17 Boeren heeft de voorgaande stellingen verzwakt
door te wijzen op Vlaamse wapens mer schuinkruisen, zoals dat van de
heren van Beveren(Waas), die wel aan de heren v~ Breda waren vermaagschapt doch geen kasteleins van de hertog Van Brabant waren,18
Boeren dramatiseert het voeren van de schuinkruisjes door de graaf van
Holland. Hij stelt, dat deze "ziende dat hem het zuidelijk deel van het
zogenaamde Strijen ontglipte" uit protest de drie schuinkruisjes van
Breda in horizontale ligging op zijn helm aanbracht. 19 Het wapen met
de drie schuinkruisjes was in elk geval een geslachtswapen zowel van
d~ families Breda als Strijen. Dit blijkt uit de verspreiding van
het wapen onder verwante families van beide Huizen. Dit doet
niets af aan de door Smit geponeerde theses over de oorspronkelijke
betekenis van het schuinkruis als symbool. Tot dusverre ontbreken gegevens om de verwantschap tussen de families Breda en Strijen aan
te tonen. Mijns inziens is het voorkotJlen van een wapen met dezelf104
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de tekens binnen het gebied van twee aan elkaar grenzende heerlijkheden, door families van dezelfde status gevoerd, slechts redelijkerwijs
te verklaren indien men een verwantschap veronderstelt. Daarmee wordt
niet beweerd, dat dit wapen ooit een grafelijk wapen van Strijen geweest
lSo

De fixatie.

De fixatie van het schuinkmisjeswapen als wapen van de heerlijkheid
Breda bleef lange tijd uit. De heren, die na 1281 in Breda opvolgden,
namen de schuinkruisjes niet in hun wapenschilden op. De stad Breda
hield de traditie van het wapen in stand. Als heerlijkheidswapen vinden we het schuinkruisjeswapen voor het eerst, wanneer men in de
wapenboeken ertoe overgaat, de voornaamste Brabantse heerlijkheden
door een wapen te representeren. Dit vond in de vijftiende eeuw voor
het eerst plaats 20 (afb. 19).
Waarschijnlijk is het in de loop van de'achttiende eeuw geweest, dat
men een "nieuw" wapen voor de Baronie heeft ontworpen. Dit ingewikkelde wapen komt voor op een stoel in het stedelijk museum, die
eens deel heeft uitgemaakt van het meubilair in de zaal van het stadhuis,
waar de landsvergadering van de Baronie bijeenkwam. De stoel uitgevoerd in Louis XV-stijl heeft het wapen op de zitting. 21 Het wapen
komt ook voor in het werk van de historicus Van Goor, die in de
wapenkunde goed geïnformeerd was. 22 Het schild kan als volgt worden
omschreven:
Gevierendeeld:

I In zilver drie zwarte wassenaars (Polanen);
II In blauw, bezaaid met gouden blokjes, een gouden leeuw, getongd
en genageld van rood (Nassau);
III Nogmaals gevierendeeld: 1 en 4 als Il, 2 en 3 in rood een zilveren
balk; (Nassau-Vianden ) ;
IV Nogmaals gevierendeeld: 1 en 4 wederom gevierendeeld: a-d in
rood een gouden schuinbalk (Chalons) boc in goud een blauwe
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Reconstructie van het wapen van de Baronie van Breda,
naar een stoeldek in het Stedelijk Museum (achttiende eeuw).

hoorn, beslagen van zilver, gesnoerd en gemond van rood, (Oranje); hartschild: vijf gouden vakken grenzende aan vierchlauwe vakken (Genève); 2 en 3 wederom gevierendeeld: a-d hermelijn (Bretagne) boc in zilver een rode, dubbelstaartige leeuw (Luxemburg).
Over alles heen een hartschild als 11.
Over de hoofdkwartieren heen: een hartschild van rood met drie
schuinkruisjes van zilver (Breda)
Op het stoeldék wordt het. schild gehouden door twee gouden leeuwen en is gedekt door een kroon van vijf fleurons (drie van goud en twee
van parels). Het gehele ensemble rust op een console en een gedamasceerd dekkleed. Onder dit geheel krult zich nog een blauwe banderol
met in gouden· kapitalen: BARüNNIE VAN BREDA. Het behoeft geen
kommentaar, dàt zulk een gecompliceerd wapen geen fraai heraldisch
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geheel is. Men zou eerder van een soort stamreeks in wapens kunnen
spreken, want de kwartieren stellen achtereenvolgens de wapens voor
van:
I de heren van Breda uit het huis Polanen;
II Engelbrecht I en Jan IV van Nassau;
III Engelbrecht II en Hendrik III van Nassau;
IV Reinier van Chalon.
De uitmonstering van het schild is kennelijk ondeend aan het toenmalige stadszegel,23 (afbeelding 38).
Het schild vond een moderne toepassing op het monument, dat in
1904 ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van de inhuldiging van
Engelbrecht I van Nassau en Johanna van Polanen in het Valkenberg
werd opgericht. Boven op de gedrongen zuil zit een gekroonde Nederlandse leeuw die het Baronie-schild vóór zich houdt.
De drie schuinkruisjes in het rode veld vormden reeds in de Middeleeuwen de banier van de heerlijkheid. 24 Gedeeld met de wassenaars
van Polanen komen zij als banier voor op de lijkstaties van de prinsen
van Oranje, Maurits en Frederik Hendrik. 25 Een Bredase burgercompagnie, die in 1580 te Mechelen vertoefde, voerde de schuinkruisjes in een
vendel, dat overigens een bovenrand met de kleuren van de prins van
Oranje (oranje-wit-blauw) vertoonde. 26
De stadsvlag, die in 1857 voorkomt, vertoont op het midden van
twee banen van wit en rood het volledige stadswapen. 27 Toen de gemeenteraad van Breda op 11 juni 1952 een officiële vlag voor de stad
ging vaststellen, greep hij terug op het oorspronkelijke vendel, met weglating van de bovenrand. Als compromis zoucmen de prinsenkleuren bij
daartoe geëigende gelegenheden als afzonderlijke wimpel boven de vlag
voeren. Een vrij dubbelzinnige oplossing, vooral als men in aanmerking
neemt dat het vendel van een burgercompagnie niet noodzakelijk identiek behoeft te zijn met een stadsvlag. In ieder geval leeft de oude banier van de Baronie zo als stadsvlag voort.
DE PLATTELANDSGEMEENTEN.

De dorpen van het platteland van de heerlijkheid Breda schijnen eerst
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laat ertoe te zijn overgegaan, schepenbankszegels, c.q. gemeenschappelijke schepenzegels te gebruiken. Het verloren gaan van vele middeleeuwse arehiefhescheiden is er echter de oorzaak van dat enige van
deze zegels niet meer bekend zijn. Bij de datering van de thans
bekende zegels moeten we er dus rekening mee houden, dat iedere toe·
vallige archiefvondst daarin wijziging kan brengen. De oudst bekende
zegels zijn die van Roosendaal (1485) en Oosterhout (1492). Deze
plaatsen waren vanouds belangrijke tegenpolen van de stad Breda. Etten, Gilze, Ginneken en Prinsenhage volgden in het begin van de zeventiende eeuw, later in die eeuw nog Rijsbergen, Zundert, Dongen en Terheijden. De jongste zegels zijn die van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam
(midden achttiende eeuw). Teteringen treedt als hekkesluiter op.
Uit rechtshistorisch oogpunt bezien zijn al deze zegels ontstaan in
een tijd waarin, volgens Smit,28 gezag en ban reeds lang verzwakt
waren en andere rechtsbeschouwing en levensstijl dan in de hoge middeleeuwen in hun plaats waren getreden. Dit blijkt ook uit de randschriften van de zegels, die meestal niet de schepenen, doch de gemeenschap (municipium of communitas) van het dorp of het dorp zonder
meer als eigenaar vermelden.
De meeste van deze zegels zijn wapenzegels, zij hebben dus een
wapenschild als voorstelling. Deze wapenschilden zijn na verloop van
tijd tot dorps- later tot gemeentewapen geworden. De zegels van Gilze,
Terheijden en Teteringen vertonen uitsluitend de afbeeldingen van de
patroonheiligen van die dorpen. In de achttiende eeuw werden ook deze beelden op een schild geplaatst. 29 Zo ontstonden dorpswapens, die
sommige moderne heraldici het liefst geheel zagen vervallen. Wie de
wapenkunde echter geheel los maakt van het historische zegelwezen,
bepleit het verbreken van zinvolle historische verbanden. 30
Sommigen gaan zo ver te beweren, dat de oude dorpswapens "heerlijkheidswapens" waren en niet als "gemeentewapens" zouden passen. 31
Wie de evolutie van het schepenbankzegel tot dorpswapen en van dorpswapen tot gemeentewapen met zorg bestudeert, weet hoe gemakkelijk
men in de zeventiende en achttiende eeuw de titel "heerlijkheid" hanteerde om daarmee het rechtsgebied van het dorp aan te duiden. De
termen "dorpszegel" en "heerlijkheidszegel" werden soms door dezelf108
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de administratie door en naast elkaar gebruikt. 32 De lokale traditie kan
echter een oorspronkelijk heerlijk wapen vasthouden, waarna het zowel
in de richting van plaatselijk (stads- of dorpswapen ) als in de richting
van heerlijkheids- of landswapen kan evolueren. Hierboven hebben wij
dat aan de hand van de geschiedenis van het Bredase wapen aangetoond. Bovendien waren de heerlijkheden van het land van Breda in de
periode van het ontstaan van de dorpswapens reeds lang in de land'sheerlijkheid opgegaan, zodat men de term "heerlijkheid" daar zeker niet
al te letterlijk moet nemen. De Hoge Raad van Adel heeft in 1817 alle
Baroniegemeenten bevestigd in het gebruik van hun tot dusverre gevoerde wapens zonder dat deze kwestie aan de orde is gekomen.
Op vier uitzonderingen na (Ginneken, Oosterhout, Prinsenhage en
Roosendaal) zijn de gemeentewapens in 1817 in de rijkskleuren (gouden stukken op een blauw veld) uitgevoerd. De gemeentebesturen hadden kennelijk de historische wapenkleuren uit het oog verloren. De gemeenteraad van Etten-Leur heeft in 1967 het goede voorbeeld gegeven
door korrektie van het gemeentewapen te verlangen. Inmiddels heeft
hij deze verkregen, waardoor de oorspronkelijke wapenkleuren weer
zijn hersteld. 33 Op de kwestie van de kleuren zal hierna niet meer worden teruggekomen. De wapens zullen behandeld worden met opgave van
de juiste kleuren.
De gemeenten sieren hun wapens op met kronen en schildhouders.
Deze zijn eveneens aan hun oude zegels ontleend, hoewel zij niet alle
officieel in het gebruik van deze accessoires bevestigd zijn. 34 De kronen
zijn te herleiden tot twee typen: Het type voorzien van drie blader- en
twee parelfleurons kwam destijds slechts aan de markgraven toe. Het
type dat met een rand van parels is versierd vormde oorspronkelijk de
rangkroon van de graven. 35 Hierin volgden de West-Brabantse dorpen
kennelijk de Hollandse steden na, die eveneens (zogenaamd omdat de
grafelijk soevereiniteit op hen was overgegaan) hun wapens opsmukten
met adellijke rangkronen. 36 Wellicht heeft de plaats, waar de meeste
zegels zijn gesneden (de munt te Dordrecht?) hier mede een rol gespeeld.
Als schildhouders treden meestal twee leeuwen op, die evenals de
kronen, aan het meergemelde zegel van de stad Breda zijn ontleend.
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Alleen Chaam vormt met de twee vogels als schildhouders een opmerkelijke uitzondering.
In de hiernavolgende bespreking zijn de zegels en wapens verdeeld
volgens de volgende criteria: Allereerst de wapens, die identiek zijn met
het geslachtswapen van voormalige heren of van magistraatspersonen
(Oosterhout, Dongen en Etten). Dan de wapens, die uit een combinatie
van meerdere wapensymbolen zijn gevormd (Roosendaal, Zundert, Rijsbergen, (Nieuw) Ginneken en Prinsenbeek). Vervolgens de zogenaamde
"sprekende" wapens (Alphen, Baarle-Nassau en Chaam). Tenslotte de
wapens, waarop een heiligefiguur voorkomt (Gilze, Terheijden en Teteringen). Na hetgeen hierboven is opgemerkt inzake de datering en de
symboliek van de wapens, behoeft deze thematische verdeling mijns inziens geen verdere toelichting.

1 a. Oosterhout.
Deze plaats vormde sinds het einde van de dertiende eeuw een
afzonderlijke heerlijkheid. De hoge heerlijkheid werd omstreeks 1400,
de lage heerlijkheid in 1484 met het land van Breda herenigd. 37 Een
gemeenschappelijk zegel wordt in 1492 vermeld; het is echter verloren
gegaan, zodat we niet weten hoe het er heeft uitgezien. 3s Pas uit 1612
is een afdruk van het zegel bekend, die wellicht identiek is met het
oudst vermelde. Het vertoont de drie wassenaars uit het wapen van
Polanen. 39 Na enige varianten uit de zeventiende eeuw 40 komt in de
achttiende eeuw het thans gebruikelijke type voor, dat in zijn uiterlijke
versiering geheel overeenstemt met het meergemelde zegel van de stad
Breda. 41 Het wapenschild is in vorm en kleuren identiek met dat van
Polanen, wat wel merkwaardig moet heten daar in de tijd dat de
Polanens heer van Breda waren, de heerlijkheid Oosterhout in handen
was van de zoon van Van Duvenvoorde, die zich "Van Oosterhout"
noemde. Wellicht heeft het wapen van deze familie, van een bastaardbalk voorzien, de regeerders van Oosterhout niet erg aangestaan. Het is
echter ook mogelijk dat het zegel pas na de dood van de laatste heer van
Oosterhout, de bastaard Willem van Oosterhout (in 1402) is aangenomen. Daar in 1404 Engelbrecht van Nassau als heer van Breda werd
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gehuldigd, moet de aanneming van het wapenzegel in dat geval tussen
1402 en 1404 hebben plaatsgehad. (afbeelding 23 tlm 26)

1 b. Dongen.
Deze heerlijkheid werd door Willem van Duvenvoorde. heer van
Oosterhout en pandheer van Breda, opgebouwd uit een aantal goederen,
ten oosten van het land van Breda gelegen. In 1354 werd Dongen een
leen van het land van Breda; drie jaar later werd Willem Roelofszoon
van Dalem, een kleinzoon van Willem van Duvenvoorde, ermee beo
leend. 42 Het dorpszegel dat waarschijnlijk in de loop van de zèventiende eeuw is aangenomen vertoont het wapen van de heren van Dalem en
Dongen. 43 De familie Van Dalem was een zijlinie uit het Arkelse huis.
Het wapen is derhalve gelijkvormig met het wapen Van Arke1, doch
vertoont een omkering van de kleuren: rood met witte, dubbe1gekanteelde ba1ken;~~ (afbeelding 27 )
1 c. Etten-Leur.

Reeds in de dertiende eeuw vormde Etten een afzonderlijke lage heer~
lijkheid onder het geslacht Van den Houte. In 1450 keerde de lage heerlijkheid terug in handen van de heer van Breda. 45 Het wapen van Etten
is echter niet dat van Van den Houte, doch stemt in vorm overeen met
dat van de familie Van Etten. Dezefamilie bekleedde in de vijftiende
en zestiende eeuw magistraatsfuncties in het land van Breda en inde
heerlijkheid Steenbergen, waaronder het schoutambt van Etten. 46 Het
verschil tussen dorpswapen en familiewapen Van Etten bestaat uit de
kleuren. Het familiewapen Van Etten is zilver met drie blauwe burchten, dat van het dorp Etten is zilver met drie rode burchten. 47 Het is
niet duidelijk of het in de loop van de zeventiende eeuw aangenOIPen
dorpswapen zijn kleuren ontleende aan reeds tevoren gebruikte dorpskleuren. 48 Nadat door de dorpsadministratie enigezege1s met ondergeschikte versiering rondom het schild gebruikt waren, plaatste men een
met paarlen versierde kroon erboven. 49 (afbeelding 28 tlm 30)
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2 a. Roosendaal en Nispen.
In het gebied van Roosendaal, dat tot het einde van de dertiende eeuw
deel uitmaakte van de heerlijkheid Wouw, gaf de heer van Breda de
goederen, die hem alleen toekwamen, als weduwgoed aan zijn echtgenote Hadewych van Strijen. Dit goederencomplex ontwikkelde zich tot
een afzonderlijke lage heerlijkheid, die in 1501 terugviel aan de heer
van Breda. 50 Nadien breidde de heer van Breda het gebied van Roosendaal nog met verschillende goederen uit, waaronder het goed Nispen. 51
Het gemeenschappelijke zegel der schepenen van de heer van Breda in
Roosendaal moet omstreeks 1485 zijn aangenomen. 52 Er zijn slechts
afdrukken uit de zestiende eeuw van bekend, doch naar de stijlkenmerken te oordelen moeten we hier met het oorspronkelijke zegel te
doen hebben. 53 Het zegel vertoont de parochiepatroon Sint Jan de Doper die een wapenschild houdt, terwijl het Lam Gods tegen hem opspringt. Deze voorstelling is niet uniek. In het gemeentewapen van de
Limburgse gemeente Meerlo komt Sint Jan op dezelfde wijze afgebeeld voor. Op het schild is het sprekend teken van Roosendaal, de
roos, aangebracht. In een signet, door de magistraat in de tweede helft
van de zestiende eeuw gebruikt, komen in het schild drie rozen voor. 54
Omstreeks 1700 is een nieuw zegel aangenomen waarop naast de drie rozen een hartschild met een klimmende leeuw is geplaatst. Dit hartschild
moet hoogstwaarschijnlijk geïnterpreteerd worden als het wapen van
Nispen. In 1685 had men ten raadhuize van Roosendaal versierde kussens aangeschaft met de wapens van de Vrijheid Roosendaal en van de
heerlijkheid Nispen. 55 Kennelijk heeft het dorp Nispen in die tijd zijn
status binnen het geheel van de gemeenschap Roosendaal en Nispen
nader geaccentueerd. Het wapen vertoont de kleuren die door een zijtak
van de familie Van Nispen werd gevoerd: een zwarte leeuw, gekroond,
genageld en getongd van rood. 56 De verhouding van de familie Van
Nispen tot het dorp is te vergelijken met die van de familie Van Etten
tot het gelijknamige dorp.
Leden van de familie Van Nispen bekleedden magistraatsfunkties,
onder andere die van schepen te Roosendaal en van leenman in de omgeving van Nispen. 57 (afbeelding 31 en 32)
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18.

Zegel van Godfried van Schoten,
heer van Breda.
1203.

20.

19.

Wapen van de heerlijkheid Breda,
vijftiende eeuw.

Wapen van de Baronie van Breda, achttiende eeuw.
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21. Banier van de heerlijkheid Breda, vijftiende eeuw.
De leeuw draagt waarschijnlijk het helmteken van
de pandheer Willem van Duvenvoorde.

22. Links: vaandel van een Bredase burgercompagnie;
rechts: vaandel met pseudo-Bourgondisch kruis en
vlammen, 1580.
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23.

25.

Zegel van Oosterhout, 1612.

Zegel van Oosterhout, 1692.

24.

Zegel van Oosterhout, 1686.

26.

Zegel van Oosterhout, 1769.
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Zegel van Dongen, 1706.

29.

Zegel van Enen, 1633.

28.

Zegel van Enen, 1627.

30.

Zegel van Etten, 1701.
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31.

Zegel van de schepenen van de Heer van
Breda in Roosendaal, vijftiende eeuw.

33.

Zegel van Zundert, 1697.

32.

Zegel van Roosendaal, 1700.

34.

Zegel van Rijsbergen, 1700.
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35.

Zegel van Prinsenhage, 1622.

36.

37.

Zegel van Prinsenhage, 1743.

38.
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Zegel van Prinsenhage, 1712.

Zegel van de stad Breda, 1757.

39.

Zegel van Ginneken, 1703.

41.

Zegel van Alphen, 1758.

40.

42.

Zegel van Ginneken, 1722.

Zegel van Baarle-Nassau, 1756.
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43.

45.

44.

Zegel van Chaam, 1758.

Zegel van Terheijden, 1693.

46.

Zegel van Gilze, 1615.

Zegel van Teteringen, 1799.
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2 b. Zundert en Rijsbergen.
Niet alleen historisch, doch ook heraldisch zijn deze gemeenten
nauw verweven. De ingewikkelde staatkundige toestand kan globaal als
volgt worden omschreven:
Vanuit leenrechtelijk oogpunt bezien vormden de gemeenten vier
heerlijkheden, te weten: Rijsbergen, Zundert-Hertog, Zundert-Nassau en
Wemhout.
Vanuit juridisch standpunt bezien vormden Rijsbergen en ZundertNassau tezamen het gebied van de schepenbank van de Eeninge van Rijsbergen; Zundert-Hertog stond onder de jurisdictie van een meier en
mannen van leen en Wemhout had een eigen schepenbank.
In het administratieve en burgerlijke bestuur vormden Zundert-Nassau, Zundert-Hertog en Wemhout één gemeente, terwijl Rijsbergen een
afzonderlijke gemeente was.
Vanzelfsprekend leidde een dergelijke ingewikkelde situatie in
deze plaatsen tot cumulatie van functies, ook in het administratieve vlak. 5s Pas omstreeks het einde van de zeventiende eeuw moet
de scheiding van de administraties meer zijn geaccentueerd. Dan
komen de dorpszegels voor, die vrijwel identiek zijn. 59
Het wapen van Zundert vertoont in een rood veld een groene keper, van boven vergezeld van twee lelies van zilver, in de schildvoet van
een Jeruzalemkruis van hetzelfde. Het wapen van Rijsbergen vertoont
dezelfde stukken, met dien verstande dat in de schildvoet in plaats van
het kruis een lelie is geplaatst. De wapens bestaan kennelijk uit een
compilatie van stukken uit andere wapens. De zilveren lelies in het rode
veld zijn ontleend aan het wapen van het geslacht Van Aerschot-Schoonhoven dat tot 1464 de heerlijkheid Zundert-Hertog in leen hield. De
keper kan ontleend zijn aan het wapen van de abdij van Tonger1o, die
de tienden van Klein-Zundert bezat. In het wapen van de abdij komen
drie rode kepers in een gouden veld voor. Kennelijk is de kleur in deze
dorpswapens om heraldische redenen veranderd; het veld is immers
rood. Het Jeruzalem-kruis in het wapen van Zundert is moeilijk te verklaren. Het is het geijkte symbool, zowel van de volksheilige Sint Sebastiaan 60 als van de ridders van het Heilig Graf. 6l Sint Sebastiaan was
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echter geen patroonheilige in Zundert, echter wel van een gilde in Rijsbergen. Merkwaardigerwijze voert dit gilde het Jeruzalem-kruis in zijn
vaandel,62 doch dit verklaart niets voor het wapen van Zundert. Van
enige band met de Jeruzalemridders is te Zundert niets bekend. De uitmonstering van het wapen met kroon en leeuwen is vrijwel identiek met
die van het meergemelde wapen van de stad Breda 63 (afbeelding 33 en
34 ).

2 c. Nieuw-Ginneken.
De enige gemeente, die elementen uit het wapen van Breda voert is
Nieuw-Ginneken. Zoals het in het begin van de zeventiende· eeuw ingedijkte Prinsenland (Dinteloord) een zegel voerde dat vrijwel gelijk is
aan het kleinzegel van Breda uit de zestiende eeuw,64 zo gaat de compositie van het oudste zegel van Ginneken dat uit dezelfde tijd dateert,
eveneens op dat stadszegel terug. In het schild is echter een vrijkwartier geplaatst, waarin een rooster de parochiepatroon Sint Laurentius
symboliseert, terwijl een golvende dwarsbalk over alles heeri de Mark
zal representeren. Achter het schild is de heilige Laurentius zelf afgebeeld. In de rechterhand draagt deze een geldbeurs (hij was als diaken
belast met de armenzorg), in de linkerhand houdt hij een rooster (het instrument, waarmee hij werd gemarteld). Een latere versie van het zegel
toont de heilige gekleed, terwijl hij op het oudste zegel naakt is voorgesteld. 65 De beurs in zijn rechterhand is vervangen door een schrijfstift,
eveneens zinspeling op zijn administratie van de armengoederen. In de
jongste versie van het zegel zijn de drie schuinkruisjes teruggedrongen
naar de onderste schildhelft. In de bovenhelft is naast het rooster de
koe verschenen, .die de patrones van Bavel, St. Brigida symboliseert.
Boven het schild komen de beelden van de patroonheiligen als het ware
ten overvloede nog eens in menselijke gedaante voor. 66 In het gemeentewapen van Ginneken en Bavel, later overgegaan· op de gemeente
Nieuw-Ginneken, zijn de heiligebeelden weggelaten67 (afbeelding 39
en 40).
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2 d. Prinsenbeek.
Het moderne wapen van deze gemeente is samengesteld uit een
bovenhelft waarin de zilveren golvende balk de Beek symboliseert waaraan het dorp zijn naam ontleent, en een onderhelft waarin drie lindebomen op een terras, het wapen van de voormalige gemeente Prinsenhage, waarvan Prinsenbeek een rest vormt. 68
'
Het zegel van Prinsenhage, daterend uit de zeventiende eeuw vertoont een schild waarin drie bomen op een terras. 69 Is met deze kunstig
geschoren bomen de "Haag" letterlijk voor ogen gesteld? Inde volgende
eeuw komen zegels met een meer conventioneel type bomen voor 70 (afbeelding 35 tlm 37).

3 Alphen en Riel, Baarle-Nassau en Chaam.
Deze drie gemeenten hadden vóór 1800 gezamelijk één schout, één
secretaris en meestal ook één ontvanger. 71 Het is dan ook zeer waarschijnlijk, dat zij gelijktijdig tot de aanschaffing van een eigen zegel
zijn overgegaan. Voordat de zegels bekend waren, had Van Goor in zijn
meermalen geciteerd werk reeds wapenafbeeldingen geplaatst. 72 Alle
drie wapens zijn sprekend: voor Alphen in groen drie zilveren bergtoppen (alpen), voor Baarle in rood drie zilveren balen, voor Chaam
in goud drie zwarte kammen. Een vrij speelse en naïef aandoende
etymologie dus. De zegels dateren omstreeks 1756, wellicht is de invoering toe te schrijven aan de in dat jaar benoemde nieuwe secretaris
voor de drie dorpen.
De uitwendige versiering van de wapenschilden is bij Alphen en
Baarle-Nassau nagenoeg gelijk, namelijk een kroon van drie bladen en
twee parelpunten. Die van Chaam wijkt aanzienlijk af: hier is de kroon
uitsluitend met parels versierd. Als schildhouders treden twee vogels
op.73
Het is een slechte gewoonte, dergelijke wapens die pas vrij laat
ontworpen zijn en de etymologie van de plaatsnamen wat primitief
illustreren, denigrerend te behandelen. Niet alleen het onafgebroken
gebruik van de wapens gedurende twee eeuwen pleit voor hun hand115
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having, doch ook hun zo treffende aanduiding van de toenmalige staat
van de naamkunde (afbeelding 41 ti m 4:3 ).

4 a. Gilze en Rijen.
Een ander struikelblok voor de heraldische puristen vormen de
wapens, die een heiligebeeld ten voeten uit in het schild voeren. Vele
plaatsen, waaronder steden van wereldformaat, gingen in de loop van
de geschiedenis ertoe over hun patroonheilige op het schild te verheffen.
Slechts oppervlakkige modernisten zijn voorstanders van het verwijderen
van de heiligebeelden uit de heraldiek.
Gilze voert sinds 1615 de parochiepatroon Sint Petrus Banden in
zijn zegel.7 4 Bij Van Goor is hij gekleed in een rode mantel met blauw
onderkleed. 75 In de rechterhand houdt hij één sleutel (meestal is de
heilige met twee sleutels afgebeeld), in de linker een boek (afbeelding
44 ).

4 b. Terheijden.
De parochiepatroon Sint-Antonius-Abt staat op het oudste zegel van
Terheijden. 76 In de rechterhand schijnt hij een buidel te hebben, in de
linkerhand een opengeslagen boek, terwijl achter hem een varken uitkomt. Bij Van Goor is de heilige in een groene pij gekleed. 77 Inderdaad
zijn groen en wit de gebruikelijke kleuren van deze volksheilige. 78 Op
de moderne versie van het wapen is de buidel in de rechterhand vervangen door een kruk. 79
Deze kruk is wel te beschouwen als het zogenaamde Sint Antoniusof Tau-kruis (afbeelding 45).
4 c. Teteringen.

Dit dorp heeft zich na 1795 in een vrij langdurig proces losgemaakt
van de stad Breda, waarvan het de Buitenpoorterij vormde. Een eigen
zegel komt pas in 1799 voor. Het stelt de parochieheilige Sint Willibrordus voor, met in de rechterhand een kromstaf 80 (afbeelding 46).
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DE VLAGGEN.

Het voeren van officiële gemeentevlaggen kwam eerst laat, voor
het eerst in het begin van de negentiende eeuw, in zwang. Dat wil
niet zeggen, dat steden en dorpen van enige betekenis geen vlaggen,
banieren of vaandels gebruikten. Dit gebruik was echter beperkt tot de
scheepvaart, het leger of de gilden en de schutterij. De overgrote meerderheid van de gemeenten in het land van Breda ontleent de kleuren
en symbolen van de vlag aan het gemeentewapen. Slechts in één gemeente, Nieuw-Ginneken, hebben de traditionele dorpskleuren invloed
gehad op de vlaggekleuren.
De kleuren van Nieuw-Ginneken zijn groen en wit, op de vlag
toegepast in vijf banen, die de dorpskernen in de gemeente Bavel,
Galder, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout symboliseren. 81
De gemeenteraad van Oosterhout stelde een gemeentevlag vast,
die in kleuren en symbolen geheel identiek is met het schild van het
gemeentewapen. 82
De gemeente Roosendaal en Nispen voert een vlag, waarin drie
schuine banen de wapenkleuren zijn toegepast. Op de middelste baan
zijn de drie rozen uit het wapenschild geplaatst. 83
Zundert en Rijsbergen kregen officiële vlaggen in 1962. Zundert
volgde daarbij de huidige wapenkleuren, besnoeide de symbolen tot één
(de keper) en hield vast aan een ouderwetse vorm (vierkant). 84 Rijsbergen paste de oude wapenkleuren toe, voert naast de keper één lelie
uit het wapen, en hield zich aan de moderne gewoonten van vlagvoe·
ring. 85
De gemeente Gilze en Rijen voert de wapenkleuren blauwen geel
in een geschuinde verdeling, die verwijst naar het dalen en opstijgen
van de vliegtuigen op het plaatselijke vliegveld. De tweedeling ver·
zinnebeeldt de dorpen. Het attribuut van de patroonheilige, de sleutel,
is in het centrum van de vlag geplaatst. 86
Ook Terheijden verving in zijn vlag de patroonheilige door een
attribuut, zoals op een gemeentevlag past. De drie armen van het Sint·
Antoniuskruis symboliseren bovendien de beginletter van de gemeentenaam en de drie dorpen: Terheijden, Langeweg en Wagenberg. 87
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Prinsenbeek stelde zijn vlag samen uit de kleuren wit en groen
van het gemeentewapen. Het aantal golvende banen is verdrievoudigd
om een levendiger beeld te verkrijgen. Langs de broeking is een rode
baan met drie schuinkruisjes aangebracht, om de oude band met het
Land van Breda te verzinnebeelden. 88
Baarle-Nassau en Chaam voeren in hun vlaggen de oude wapenkleuren, terwijl op een blauwe baan langs de broeking één symbool
uit het gemeentewapen, respektievelijk een baal en een kam zijn geplaatst. 89
De gemeehte Etten-Leur stelde in 1968 een gemeentevlag vast.
Hierin moet de overstekende driehoek de vooruitstrevendheid van de
gemeente symboliseren, terwijl een burcht uit het gemeentewapen de zin
voor historische tradities verzinnebeeldt. 90
Met uitzondering van Dongen en Alphen-en-Riel voeren dus thans
alle gemeenten in het Land van Breda een vlag. Bij deze uiteenzetting
over de vlaggen hebben wij ons vrijwel van commentaar onthouden,
gezien het vrij recente karakter van de materie. Aan de lezer het oordeel,
of een bepaalde vlag al dan niet tekort schiet in estetische of zinnebeeldige kwaliteit.
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39 A.R.A. Nassau Domein Archief inv. Hingman nr. 4553 fol. 71: "onsen gemeenen des vryheyts segel". GA Oosterhout voor!. inv. nr. 135a.
'10 GA Raamsdonk, inv. nr. D 7, borgbrief d.d. 15 mei 1686. Randschrift: SIGILLUM OISTERHOUT.
H GA Raamsdonk, inv. nr. D 7, borgbrief d.d. 28 januari 1752. Randschrift:
SIGILLUM OOSTERHOUTANUM.
'12 Zie dit jaarboek I blz. 153 en U blz. 89. Cerutti blz. LX-LXI.
'13 GA Breda, Oud-archief Prinsenhage nr. 135, borgbrief van 27 februari 1706:
"Ons dorps zegel". GA Oudenbosch inv. nr. 1237, borgbrief van 1 maart
1736. Randschrift: T WAPEN VAN T HEERLYCKHEYT DONGEN.
'1'1 Het wapen van Arkel is van zilver met twee rode dubbelgekanteelde balken.
Het wapen van Dalem (provincie Gelderland, ten zuiden van Arkel) maakt
een helft uit van het gemeentewapen van Vuren, waarin het dorp thans ligt.
'15 Cerutti blz. LXVIU.
46 A. R. A. Nassau Domein Archief inv. Drossaers I, reg. nrs. 2475, 2082, 2643,
3303, 3338, 3475.
'17 "het wapen dezer vrijheid zijnde drie roode burchten op een wit veld" aldus
Nuyts in een Ms van einde 17e eeuw in het GA Etten-Leur.
Voor de kleuren van het familiewapen Van Etten zie P. C. Bloys van Treslong, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken
der provincie Noord-Brabant U (Utrecht 1924), blz. 71.
49 In 1610 hadden de schepenen nog geen gemeenschappelijk zege!. GA Hoeven
inv. nr. 1010.. In 1627 wel. GA Oudenbosch inv. nr. 390. De nieuwe versie
van het wapen op een borgbrief van 11 juni 1701 in GA Breda. Oud-archief
Prinsenhage inv. nr. 135.
50 Cerutti blz. LIV-LV.
51 Cerutti blz. LXVIII.
52 Van Goor blz. 384.
53 J. P. W. A, Smit, De zegels en het wapen van Roosendaal in Jaarboek
Ghulden Roos nr. 3, blz. 90-98. Randschrift van het oudste zegel: SIGILLUM
SCABINORUM DOMINI DE BREDA IN ROSENDAEL.
54 Rijksarchief in Noord-Brabant, collectie Cuypers van Velthoven inv. nr. 9.
Ht;t signet, doorsnede 2 cm, is niet reproduca~e!. Zic~tbaar is een schild met
drIe rozen. In het zege\ve\d rondom het schIld penmngen of bollen. Randschrift:
DAL. Afkomstig van een brief van de magistraat van Roo28
29
30
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sendaal en Nispen van 1 maart 1579 in het Algemeen Rijksarchief Brussel,
Papiers d'état et de l'audience, lias nr. 184. Cuypers heeft de zegelruit losgemaakt en op zijn transcript geplakt, zoals hij meer placht te doen. Ook op
het fraaie Roosendaalse zilverwerk uit de zeventiende eeuw komt het schild
met de drie rozen voor. Zie onder meer de schutterskraag uit 1612, afgebeeld op de omslag van jaarboek nr. 22 van de Ghulden Roos.
55 Joh. J. Werz. Het raadhuis van Roosendaal in vervlogen dagen, in Jaarboek
Ghulden Roos nr. 3 blz. 69.
56 Het oorspronkelijk wapen van het geslacht van' Nispen was in zilver een
groene leeuw, getongd en genageld van rood. In' de zestiende eeuw werd een
rode kroon op het hoofd van de leeuw geplaatst. Simon van Leeuwen, Batavia Illustrata, 's-Gravenhage 1685, blz. 1029. Bloys van Treslong a.w. blz. 121
beschrijft een rouwbord in de Grote Kerk te Geertruidenberg: in zilver een
zwarte leeuw, gekroond en getongd 'van rood. Dit is het wapen van een zijtak
van het geslacht van Nispen, dat geheel overeenstemt met het huidige hartschild van het gemeentewapen van Roosendaal en Nispen.
57 A. J. van Nispen tot Pannerden: Van Nispen, In Taxandria (Bergen op
Zoom) L, blz. 281-293.
58 A. Delahaye en F. A. Brekelmans, Inventaris van het archief der. gemeente
Rijsbergen, Rijsbergen 1958, inleiding en iidem, Inventaris van het archief der
gemeente Zundert, Zundert 1961, inleiding.
59 GA Etten inv., nr. 2102a, borgbrief van 11 maart 1697 (Zundert) en GA
Breda, oud-archief Prinsenhage, inv, nr. 135, borgbrief van 13 februàri 1700
(Rijsbergen) .
60 J. A. Jolles, De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord~Brabant. 's-Hertogenbosch 1933 I, blz. 9.
61 Dit was (in zilver een Jeruzalemkruis van goud) het wapen van het koninkrijk Jeruzalem. Rietstap's Handboek blz, 21, 33, 100..
62 Jolles a.w. in voce Rijsbergen.
63 Hier wordt de voorstelling onder het schild afgesloten met· een opschrift in
plaats van met een console. De opschriften luiden respektievelijk SIG. ZUNDERTen SIG. RIJSBERGE. De stempels berusten nog ten gemeentehuize
van de betreffende plaatsen. Het zegel van Zundert werd zowel door meier
en mannen van leen van Groot-Zundert (Zundert-Hertog) als door de schepenen van Zundert in de .Eeninge van Rijsbergen gebruikt.
64 Rijksarchief 's-Hertogenbosch. Rechterlijke Archief Oudenbosch inv. nr. 109.
. Verklaring van goed gedrag d.d. 30 april 1618. Randschrift: S. COMVNITA'
TIS IN GINNEKEN; Brabants Heem VIII (1956), blz. 44-45.
65 GA Breda oud archief Prinsenhage nr. 135. Borgbrief d.d. 16 mei 1716.
66 GA Breda oud archief Prinsenhage nr. 135. Borgbrief d.a~ 1716.
67 De gemeente Nieuw-Ginneken werd bij Koninklijk besluit van 3 augustus
1948 nr. 19 in het gebruik van dit wapen bevestigd.
68 Koninklijk Besluit van 12 januari 1951 no. 7.
69 Het oudste exemplaar van dit zegel opgedrukt op een attestatie van 10 :december 1622, GA Etten-Leur inv. nr. 379.
Dit exemplaar is niet reproducabel. Afgebeeld is het exemplaar' inGA NieuwGinneken, archief van de gemeente Ginneken en BaveL ged. arch. inv. nr. 41,
borgbrief van 20 februari 1697. Randschrift: S. DOMINI!. HAGENSIS.
PROPE. BREDAM. In de borgbrief genoemd: Ons heerlijckhijts zegel. Tijdens
het zetten van dit artikel trof Dr. F. A. Brekelmans te Breda nog een ander
zegel van het dorp De Hageaan. Het komt (opgedrukt) voor op een acte van
6 juni' 1633 in ARA 's-Gravenhage, Nass. Dom. inv. Hingman no. 1054, fol.
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9. Dit zegel heeft geen randschrift.
GA Terheijden, inv. nr. D 7.
71 F. A. Brekelmans, De Belgische enclaves in Nederland, Tilburg 1965, blz. 87,
afb. 11b.
72 Van Goor a.w. blz. 372.
73 De oudst bekende afdrukken komen voor op borgbrieven van 1756 (BaarIeNassau) en van 1758 (Alphen en Chaam). Rapport van de streekarchivaris van
Oosterhout d.d. 12 september 1961 aan de burgemeesters van genoemde gemeenten. Randschriften: SIG. ALPHEN, SIG: BAERLE NAASAV, SIGILVM
CAMENSE. Te BaarIe genoemd: ons dorpszegel, in Chaam: ons vrijheids
cachet.
Aantekening behoeft nog, dat Riel pas in 1810 bij Alphen werd gevoegd.
H Randschrift: SIGILLUM COMUNITATIS GILSENSIS 1615. Oudst bekende
afdruk op een stuk d.a. 1641 in GA Gilze en Rijen inv. nr. 1069.
75 Van Goor a.w. blz. 364. Voluit luidt de titel van de parochie: Sint Petrus
Banden. Het zegel bevat daarop geen zinspeling.
70 GA Nieuw-Ginneken, archief van de gemeente Ginneken en Bavel, inv. nr. 41,
borgbrief van 27 december 1693. Randschrift: SIGILLUM TERHEIDENSE.
GA Breda Oud archief Prinsenhage nr. 135, borgbrief van 2 februari 1714.
Genoemd: dese heerlykheijts wapen (sic).
77 Van Goor a.w. blz. 357.
78 lolles a.w. blz. 9.
79 Koninklijk Besluit van 19 september 1961 nr. 23.
80 GA Oosterhout inv. nr. 480. Nog op 12 maart 1799 komt een te Breda bezegelde borgbrief van een Teteringenaar voor. Op 27 december 1799 werd
de oudste bezegelde borgbrief te Teteringen afgegeven. Randschrift SIGILLUM CIVITATIS (sic!) TETERINGEN.
81 Voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 oktober 1949; raadsbesluit
van 19 oktober 1949. Zie ook: Gemeentehuis op eigen erf, 1964, blz. 22.
Heusdenhout is inmiddels (in 1961) bij de gemeente Breda gevoegd.
82 Raadsbesluit van 11 september 1956.
83 Raadsbesluit van 3 april 1958.
8<1 Raadsbesluit van 25 januari 1962.
85 Raadsbesluit van 26 mei 1962.
86 Raadsbesluit van 30 juli 1962.
87 Voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1963. Raadsbesluit
van 25 april 1963.
88 Voorstel van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 1963. Raadsbesluit
van 11 oktober 1963.
89 Raadsbesluiten van 20 augustus en 11 oktober 1965.
90 Voorstel van Burgemeester en Wethouders van 23 augustus 1967. Raadsbesluit
van 11 maart 1968.
70

Herkomst van de afbeeldingen.
De onderschriften van de foto's geven het jaartal aan, waarin het bedoelde zegel
of wapen voor het eerst voorkomt. Dit is niet steeds identiek met het jaar,
waaruit het gefotografeerde exemplaar dateert. De vindplaats daarvan is in de
volgende lijst opgegeven:
18. Corpus Sigillorum Neerlandicorum nr. 769.
19. Koninklijke Bibliotheek Brussel, collectie Goethals nr. 704.
20. Tafelkleed in het stedelijk museum te Breda.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Koninklijke Bibliotheek Brussel, collectie Goethals nr: 703.
Koninklijke Bibliotheek Brussel, handschriften nr. 15662.
ARA Nassau Domeinarchief inv. Hingman nr. 4553, fo!. 71.
GA Terheijden, borgbrief van 22 februari 1692.
GA Raamsdonk, inv. D 7 nr. 1 (Borgbrief van 15 mei 1686).
GA Bergen op Zoom, verzameling zegelafdrukken.
GA Oudenbosch, inv. nr. 1237, (Borgbrief van 4 maart 1736).
GA Oudenbosch, inv. nr. 390. (Missive van 23 februari 1627).
GA Bergen op Zoom, verzameling aanwinsten nr. 20.
GA Breda, archief Prinsenhage, inv. nr. 135 (Borgbrief van 11 juni 1701).
ARA Nassau Domeinarchief inventaris Drossaers I, inv. nr. 326.
GA Etten, inv. nr. 2102a (Borgbrief van 12 mei 1700).
GA Zundert, inv. nr. 711; (Borgbrief van 8 april 1785).
GA Rijsbergen, inv. nr. 943; (Borgbrief van 1789).
GA Nieuw Ginneken, archief van Ginneken en Bavel, inv. nr. 41 (Borgbrief
van 20 februari 1697).
GA Etten, inv. nr. 2102a (Borgbrief van 15 april 1712).
GA Hoeven, inv. nr. 1745. (Borgbrief van 20 april 1743).
GA Oudenbosch inv. nr. 1237 (Borgbrief van 24 juni 1757).
GA Oudenbosch, inv. nr. 1237 (Borgbrief van 20 augustus 1722).
GA Bergen op Zoom, verzameling zegelafdrukken.
GA Oosterhout, inv. nr. 480a. (Borgbrief van 19 april 1758).
GA Oosterhout, inv. nr. 480a. (Borgbrief van 27 oktober 1756).
GA Oosterhout, inv. nr. 480a. (Borgbrief van 14 april 1758).
GA Nieuw-Ginneken, archief van Ginneken en Bavel, inv. nr. 41 (Borgbrief
van 24 februari 1699).
GA Oosterhout, inv. nr, 480. (Borgbrief van 27 december 1758).
GA Bergen op Zoom, verzameling zegelafdrukken.

Foto's:
19, 21, 22 Koninklijke Bibliotheek, Brussel
20. B. van Gils, Breda
23, 31 Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage
24-30, 32, 35-46 Gemeente-archief, Bergen op Zoom
33-34 A. Delahaye, Zundert
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