
Het Raadhuis van Geertruidenberg

door

G.J.REHM

De reeds eeuwenoude nederzetting Geertruidenberg verkreeg in
1213 van de Hollandse graaf Willem I een aantal voorrechten, die thans
in het algemeen als stadsrechten worden aangeduid. Onder die voor
rechten be:hoorde de instelling van jaarmarkten. Hierin lag het begin
punt van de economische opbloei, die nog eens extra werd gestimuleerd
door de instelling van een maandagse weekmarkt met monopolie over
de gehele streek tot aan de Merwede rond 1250, nadat de gehele Gro
te of Zuid-Hollandse Waard was aaneengedijkt, waardoor een regel
matig landverkeer verzekerd was.

Jaar- en weekmarkten brachten welvaart, die zich vooral in de 14e
eeuw begon te manifesteren en Geertruidenberg een werkelijk stedelijk
karakter verleende. Tal van instellingen en aktiviteiten bevestigen dat.
Zo bestonden reeds aan het begin van de 14e eeuw een Tafel van de
H. Geest en een Gasthuis en werd in 1310 de parochiale kerk tot een
collegiale verheven. Het kerkgebouw is daarna aanzienlijk uitgebreid en
van de huidige toren voorzien.

De graaf gaf in 1323 het schoutambt van Geertruidenberg aan Wil
lem van Duvenvoorde met opdracht tot het bouwen van een stenen
burcht. Heer Willem, wiens opvolgers de titel van burggraaf van Geer
truidenberg voerden, liet niet lang nadien de stad ommuren. Zij werd
een strategisch gelegen vestingstad aan de zuidgrens van het graafschap
Holland.

De Hollandse graven hielden hier vaak hof en beschreven er de
edelen en steden van Holland en Zeeland ter dagvaart. Zij concentreer
den hier de handel in vee. Kortom Geertruidenberg had toen meer dan
het economisch belangrijkere Dordrecht het karakter van hoofdstad van
Zuid-Holland, althans zeker ten opzichte van de Grote Waard.

In die bloeiperiode moet het stadsbestuur de behoefte gevoeld heb
ben aan een eigen gebouw voor de behandeling van bestuurs- en rechts-
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Rijksmuseum, Amsterdam.
23. Raadhuis naar een tekening van C Pronk, 1729.
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24. Raadhuis, ca. 1925. 25. Raadhuis met afgencmen attiek, 1954.
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26. Hal- Entree, 1969.

Foto: \Y./. A. WClsfelt , Heusden.
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27. De afgebroken en met herbouwde gevangenis achter het raadhuis.

Foto: B. van Gils, Breda.

Jaarboek De Oranjeboom 22 (1969)



zaken. In een plaats van een dergelijke allure kon alleen al uit een oog
punt van representatie een stadhuis niet meer genust worden.

Het bouwjaar van het raadhuis is tengevolge van de schaarste aan
bronnen niet te achterhalen. Het is echter zeker, dat de bouw plaatsvond
tussen 1383 en 1408. In het laatste jaar wordt "onser stede raethuis"
voor het eerst vermeld op de plaats waar in 1383 nog een particulier
huis stond.1 Een recent bouwkundig onderzoek heeft uitgewezen, dat
de gebruikte steensoort voor de overwelfde kelder en voor de wanden
van de hoofdverdieping uit de 14e eeuw stamt.2 De hoogte van het
keldergewelf brengt de hoofdverdieping twee meter boven straatniveau,
zodat het gebouw vanaf de stichting steeds een bordes gehad moet
hebben, hetgeen een van de uiterlijke kenmerken van een stadhuis is. Er
valt dus niet aan te twijfelen, dat de stad het ná 1.383 aangekochte pand
vóór 1408 heeft laten afbreken om er een raadhuis te stichten.

In de 15e en het begin van de 16e eeuw wordt het raadhuis
in de weinig bewaard gebleven archivalia nog enige malen vermeld,
maar daaruit valt slechts het bestaan ervan aan te tonen.3 Van onder
houd of verbouwing is geen sprake, behalve misschien de uitgave voor
de plaatsing van een deurkozijn "opter stadcamer" in 1463.4

Het genoemde bouwkundig onderzoek bracht aan het licht, dat een
algehele verbouwing tussen 1520 en 1540 moet hebben plaatsgevonden.
De vorm van de profilering van de sleutelstukken onder de moerbinten
der balklagen op beide verdiepingen; de gebruikte telmerken op gebin
ten en kapspanten en het ontbreken van een nokgording in de kap be
wijzen dat. Aangezien in de eerste stadsrekeningen, die sedert het jaar
1533 in een doorlopende reeks zijn bewaard gebleven, geen grote uit
gaven voor het raadhuis te vinden zijn, moet de algehele verbouwing
dus geschied zijn tussen 1520 en 1532. In die periode kreeg het gebouw
zijn huidige grootte en vorm.

De voorgevel vóór 1768

Van de oude voorgevel van het raadhuis bestaat een pentekening
in 1729 vervaardigd door C. Pronk.5 Deze tekening toont een gebouw,
waarvan de gevel was bekroond met twee hangtorentjes op de hoeken
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en een boogfries met gekanteelde borstwering daartussen. Aan weers
zijden van het bordes met kelderingang stond een pilaar met een daarop
zittende leeuw met wapenschild. Voor de hoofdingang op het bordes
bevond zich een op pilaren rustende luifel. Op het dak, dat aan de voor
zijde een dakschild had, was een torentje met een luidklokje aangebracht.
Al deze onderdelen waren een resultaat van herhaalde vernieuwingen,
herstellingen en verfraaiingen.

Grote herstelwerkzaamheden aan de voorgevel zelf kwamen voor in
de jaren 1560, 1604, 1687 en 1739. Het bedrag van 18 stuiver,
dat een timmerman in 1533 in rekening bracht voor door hem geduren
de 4~ dag verrichte arbeid zowel aan het vernieuwen van de pui voor
het stadhuis als aan het herstel van een aanlegsteiger elders in de stad,
duidt eerder op een kleine herstelling dan op een algehele vernieuwing.
Met de pui voor het stadhuis zal trouwens het luifeltje bedoeld zijn.6

De eerste grote verbouwing ná 1532 vond plaats in 1560, toen het
.,verhouden" en repareren van de voorgevel was aanbesteed aan Michiel
Janssen van Galen,7 die zelf het steenhouwwerk verrichtte en toezicht
hield op de uitvoering van het werk door meerdere metselaars in de
maanden mei, juni en augustus. Daarna schilderde Cornelis van Galen
het "tabernakel" op het bordes, de leeuwen, de fries van de voorpui en
de beide deuren.8 Bij de aanbesteding dronk men acht kannen wijn.9

Cornelis van Galen had reeds eerder als schilder aan het stadhuis
gewerkt. In 1547 verfde hij de vensters en kozijnen groenlO en zes jaar
later bracht hij drie gulden in rekening voor "zeker schilderij", dat hij
op het stadhuis en boven aan de toren had gedaan.ll

De herstellingen in 1604 betroffen de hardsteen aan de voorgevel.
Gedurende negen dagen verwerkte de Dordtse steenhouwer Abraham
Woutersz., daarbij geassisteerd door een soldaat van het garnizoen,
enige grauwe en blauwe steen, "die aen de puijde tecort quam". Stuk
ken blauwe steen en zes kantelen leverde Wouter Janssen van Druijnen,
eveneens een steenhouwer uit Dordrecht en mogelijk de vader van
genoemde Abraham. Elders kocht men nog een grote arduinsteen.12

In het volgende jaar liet de magistraat het gehele dak herstellen
en het kapje boven de trap vernieuwen door twee leidekkers uit Go
rinchem.13
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De volgende restauratie werd in 1687 uitgevoerd door de Dordtse
steenhouwer Pieter van Coeverden en de metselaar Artus Verhagen, die
er van 12 juni tot 7 november aan arbeidden. Over de aard van deze
werkzaamheden zijn geen gegevens overgeleverd. Er is slechts sprake
van aanvoer van kalk en tras en van lood voor de kap van de pui door
de beurtschipper op Dordrecht. Verder is bekend, dat na de verbouwing
het stadhuis van binnen en buiten opnieuw is opgeverfd.14

Bij de aanbesteding van het vernieuwen van de voorpui en het af
zetten (= bepleisteren) van de gevel op 24 april 1739 werd het werk
gegund aan de metselaar Adriaan Timmermans voor f 208,-.15 Aange
zien het bestek niet is bewaard zijn verdere bijzonderheden niet meer
te achterhalen.

Over de verschillende onderdelen van het exterieur zijn nog de vol
gende wetenswaardigheden te vermelden.

Het torentje op het dak kreeg in 1551 een versiering met zeven
leeuwen, die door Hansken Jan Gerritsen werden geleverd.16 De leveran
cier zal identiek zijn aan Hansken de leidekker, die het dak van het stad
huis onderhield en in 1552 de appel van het torentje met leien dekte.17

In 1631-1632 is het gehele torentje afgebroken en wederom opge
bouwd door twee timmerlieden; 18 afgedekt met lood en bekleed met
leien door de leidekker, die het normale jaarlijkse onderhoud van alle
daken van stadsgebouwen en kerk had.19 Op de appel liet men een
koperen 00120 met ijzeren vaan21 plaatsen. Voor het klokje kwam een
nieuwe tuimelaar gereed.22 Tijdens de vernieuwing van het torentje
zullen de leeuwen verwijderd zijn, in ieder geval komen ze op de pen
tekening van 1729 niet meer voor.

De ijzeren vaan werd in 1688 door een koperen vervangen,23 welke
in 1704 een steviger bevestiging nodig had.24 De appel werd in 171225

en in 172726 nogmaals vernieuwd.
Het klokje in het torentje, dat iedere avond om acht uur door een

der stadsbodes werd geluid, moest in 1609 vergoten worden. Hiertoe
kwam de klokgieter Evert Vos naar Geertruidenberg. Hij ontving zijn
bedongen loon op 17 mei voor een klokje dat 125 pond woog. Reeds in
het volgende jaar werd hij opnieuw ontboden om voor het raadhuis
een zwaarder klokje te leveren. Het stadhuisklokje van 158 pond werd
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op 11 november 1610 in het torentje gehangen. Het andere, dat waar
schijnlijk te licht van klank bevonden was, nam hij terug.27

Het thans aanwezige klokje, dat tot in 1943 in het torentje hing,
dateert uit 1647. Het randschrift daarvan luidt: "Cornelis Oude rogge
en D.I.O. Rotterdam 1647". Daar de stadsrekeningen geen uitgaven
voor dit klokje vermelden, zal het aan de stad geschonken zijn. De
klokgieters Cornelis en Dirk Jansz. Oude rogge werkten in genoemd
jaar te Geertruidenberg aan de vergieting van een torenklok.2s

De gekanteelde borstwering komt voor het eerst ter sprake bij de
verbouwingswerkzaamheden in 1604. De hangtorentjes dateren mis
schien ook uit dat jaar, want in het kontrakt over het onderhoud van
stadsdaken in 1605 met een leidekker aangegaan is inbegrepen het dak
van het raadhuis met zijn torens..29 Het betreft hier het oudst bewaarde
kontrakt van die aard, zodat niet met zekerheid gesteld kan worden,
dat die torentjes er vóór 1604 nog niet waren. Een sterk vermoeden
dat ze er al wel waren geeft een uitgave in 1539 aan een leidekker voor
de reparatie van "dat een toornken" van het raadhuis.3o

Zoals reeds gemeld moet het raadhuis altijd een bordes gehad heb
ben, omdat de 14e eeuwse overwelfde kelder de hoofdingang twee
meter boven het straatniveau brengt. Blijkens de omschrijving van de
in 1560 uitgevoerde werken is toen het bordes ook vernieuwd. Leeuwen
en luifel komen dan voor het eerst ter sprake.

De trappen van het bordes werden in 1623 nogmaals hersteld door
Lambert de steenhouwer, die gelijktijdig aan het Dordtse hoofd werkte.
De blauwe steen kwam per schip aan.3! Beide werken behoefden reeds
in 1626 verbetering.32 Een leverantie van blauwe dorpelstenen en twee
Naamse gelijste dorpels voor de bordesstrappen geschiedde in 1663.33

Het luifeltje op het bordes kreeg in 1620 drie nieuwe "piramiden",
die bij een schrijnwerker waren besteld. Hij repareerde toen tevens de
lijst rondom het luifeltje en vervaardigde nieuwe kardoezen voor de
gene, die afgevallen waren.34 Het luifeltje moet een fraai uiterlijk gehad
hebben, want voor het schilderen ervan schakelde men steeds plaatse
lijke kunstschilders in, zoals Cornelis van Galen in 1560 en Isaack
Boucquet in 1621. De laatste verguldde de "piramiden" en bracht op
de lijst het wapen van de prins van Oranje aan.35
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Een andere versiermg, die op de afbeelding van 1729 niet meer
voorkomt, was in 1642 op het luifeltje bevestigd in de vmm van drie
spitsen met ieder drie bollen boven elkander.36

Het wapen van de prins van Oranje, als heer van Geertruidenberg,
was op de voorgevel aangebracht. Zoals boven reeds vermeld in 1621
nog op het luifeltje, doch later op een in de gevel ingemetseld pa
neel. Waarschijnlijk is dit paneel in 1664 bij de vernieuwing van het
wapen vervaardigd, want toen het in 1676 wederom vervangen werd,
worden uitgaven gedaan voor het uitbreken van het oude en het maken
van een nieuw paneel. 37 We komen hierop nog terug, want ook in de
vierschaar hing een wapenafbeelding van de prins.

De stenen pui zelf kreeg in 1644 een verflaag van grauwe kleur, de
vensters en kozijnen waren, zoals reeds is opgemerkt, groen geverfd.38
Het is niet bekend of de in 1739 aangebrachte pleisterlaag nog van een
verflaag werd voorzien. Ook de leeuwen aan weerszijden van het bordes
waren geschilderd, zoals blijkt uit een uitgave in 1657,39 doch ook al in
1560.

Het inwendige van het gebóuw vóór 1765

In de 16e eeuw beV'atte de hoofdverdieping van het raadhuis een
voorzaal of hal met daarachter de vierschaar; de bovenverdieping had
een door een overloop gescheiden voor- en achterkamer. Een houten
wenteltrap, waarschijnlijk geplaatst in de zuidwestelijke hoek van de
hal, leidde naar de overloop. De wenteltrap werd in 1545 vernieuwd40

en in 1630 door een gemetselde vervangen.41

secretarie
De secretarie was in 1567 nog gevestigd ten huize van de stadsse

cretaris,42 doch bevond zich in 1593 in het stadhuis. Op 10 december
van dat jaar verleenden de burgemeesters aan de eigenaar van het hui
dig pand Markt 38 toestemming om in de westelijke muur van het
raadhuis te ankeren op voorwaarde, dat hij geen licht aan de vierschaar
en de secretarie zou ontnemen. Het betreft hier een schriftelijke bevesti
ging van een reeds mondeling verleende vergunning, want de buurman
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had de werkzaamheden al laten aanvangen.43 Het perceel is altijd vrij
ondiep geweest. Het reikte slechts tot aan de vierschaar, welke in de
westelijke zijmuur ramen had.

Waarschijnlijk is de secretarie pas kort tevoren uit veiligheidsover
wegingen naar het raadhuis overgebracht. In 1593 immers nam prins
Maurits de stad in, welke sedertdien voorgoed in Staatse handen bleef.
Na de inname volgde een vernieuwing van het stadsbestuur en zijn
ambtenaren waarbij katholieken werden geweerd. De meerderheid der
bevolking was katholiek en zal het nieuwe bestuur niet welwillend
gezind geweest zijn.

In 1598 liet de magistraat de secretarie in de voormalige raadkamer
boven de vierschaar opnieuw inrichten en van nieuwe vensters voor
zien.44 Deze vensters waren in 1536 reeds vergroot. 45 De secretaris
kreeg de beschikking over een uittrektafel, "schabelbanken" en "tre
soren", die speciaal voor dit doel door een schrijnwerker en een stoel
draaier werden vervaardigd.46

De secretaris heeft van deze secretarie niet steeds gebruik gemaakt.
Kort na zijn overlijden besloten schout, burgemeesters en schepenen
orde op zaken te stellen. Zij ordonneerden op 5 maart 1612 dat alle pa
pieren naar het raadhuis moesten worden overgebracht, waartoe een ka
mer zou worden ingericht. Tevens stelden zij vast, dat de secretaris
tweemaal per week ten stadhuize zitting moest houden.47

Een grote verbouwing heeft dit besluit niet veroorzaakt, betaald
wordt slechts het zaagloon aan twee houtzagers. Zij werkten gedurende
vier dagen à 24 stuiver per dag aan de kozijnen.48

Voor de berging van het archief diende waarschijnlijk de wagen-
schotten kast, welke in 1615 door de schrijnwerker Hendrick Aertssen .
"van buyten in de muer op die achter bovencamer van het stadthuys "
vervaardigd werd.49

gevangenis, gijzelkamer en steeg
Gelijk met de inrichting van de secretarie in 1598 liet de magistraat

ook de gevangenis naar de kelder van het raadhuis overbrengen.5o Te
voren sloot men arrestanten op in een der daartoe ingerichte stads
poorten.51
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De gijzel- of vertrekkamer voor opsluiting van civiel gegijzelden was
ondergebracht in een gebouwtje tegen de achtergevel, dat in de 17e
eeuw als het "helleken" wordt aangeduid.52 Deze lage aanbouw was
in 1538 geplaatst op voordien onbebouwde grond, want ook de funda
menten moesten worden aangebracht. Het gebouwtje kreeg een leien
dak, dat schuin afliep, dus helde.53

Aan de oostzijde van het raadhuis bevond zich een open steeg, die
toegang gaf naar het nabij de stadswal (= Zuidwal ) gelegen H. Geest
huis. Dit pand was als Oude Vrouwenhuis in gebruik.54 Hieraan ont
leende de gang zijn benaming van H. Geeststege of gang van het Oude
Vrouwenhuis. Op 30 september 1663 verkreeg de stad toestemming
van Margrieta van Goutswaert, weduwe van de rentmeester Carel van
Beveren, als eigenaresse van het huidig pand Markt 34 om in de gevel
van haar huis te ankeren ter overdekking van de gang.55 De leden van
de magistraat wensten bij slecht weer droog van de voorzaal naar de
vertrekkamer te kunnen gaan, waarvoor die overdekking vereist was.

In hetzelfde jaar liet het stadsbestuur de kamer achter het stadhuis
vernieuwen, het bordes herstellen, de vloer opnieuw betegelen, de vier
schaar verfraaien, de ruiten van vierschaar en voorgevel vervangen en
het gehele gebouw opnieuw verven.56 Nog meerdere niet genoemde
werken kunnen uitgevoerd zijn, want burgemeester Govert Verhooff
had in 1667 nog een vordering op de stad van bijna f 450,- wegens
voorgeschoten gelden voor werkzaamheden aan het raadhuis. Hij ont
ving bij gebrek aan kasgeld slechts f 200,_.57

De genoemde betegeling met heelbakken tegels zal wel in de voor
zaal of hal zijn aangebracht. Nadat deze vloer in 1626 voor het laatst
hier en daar met plavuizen was hersteld58 moet die bijna veertig jaar
later wel aan vernieuwing zijn toegeweest.

vierschaar
Het interessantste deel van het stadhuis is ongetwijfeld de vier

schaar, de vergaderzaal van schout en schepenen als rechtscollege in
civiele en criminele procedures. Hier werd enige malen per week recht
gesproken. Begrijpelijk is het, dat deze meest gebruikte ruimte ook het
fraaist was aangekleed.
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In de vierschaar bevond zich steeds een balie of hekwerk, waar
binnen de magistraat zetelde. Procureurs, advocaten en anderen moesten
tijdens rechtszittingen buiten de balie blijven. Nadrukkelijk stelde de
magistraat dit op 24 juni 1687 nog eens vast. Een uitzondering werd
alleen gemaakt voor procureurs, zij mochten 's-winters bij koud weer
binnen de balie bij het vuur komen staan.59

In 1538 werd de vierschaar door Jan de schrijnwerker afgescho
ten,60 vermoedelijk wordt hiermede het aanbrengen van een balie be
doeld. Uit een leverantie van veertig gedraaide "pilaren" voor de vier
schaar in 1663 door een stoeldraaier blijkt dat de balie toen nog een
open hekwerk was. De "pilaren" - eigenlijk spijlen - werden ge
schilderd door Schayk Gijsbrechts.61

Zoals reeds opgemerkt liet men in hetzelfde jaar de ruiten vervan
gen62 en gaf men in het volgend jaar twee kunstschilders opdrachten
tot versiering. IJsbrant van Eijck verving het wapen, dat in 1621 op de
voorpui was aangebracht en leverde enige goudboekjes voor de ver
vaardiging van een dergelijk wapen van de prins van Oranje in de
vierschaar door N. van Dalen. Van Eijck schilderde vóór en in de vier
schaar nog enige deviezen.63

De schilder Schalck Bastyaenssen van der Dussen verving beide
genoemde wapens in 1673 en 167664 en na de vernieuwing van de
voorgevel in 1687 nogmaals datgene dat op de voorpui was aange
bracht.65Aan de wanden van de vierschaar hingen sedert 1665 vier
kaarten, welke de stad van een kaartenmaker had gekocht.66

In 1684 leverde de Bredase orgelmaker Hendrick Metsker twee
houten leeuwen, die schilden met een gegraveerd stadswapen hielden.67
Zij werden met de balie en de schoorsteenmantel opgeschilderd door
Barent Adelaar.68 Hij zal geen kunstschilder geweest zijn, want na de
verbouwing in 1687 kreeg hij opdracht de voorgevel op te verven.

De beide houten leeuwen werden in 1740 door nieuwe vervangen.
De beeldhouwer Dirk van der Wagt uit Gouda69 kreeg daarvoor op
dracht. Hij werkte naar een model, dat in 1739 door een Dordtse beeld
houwer was toegezonden.70 Een van deze leeuwen is thans nog aan
wezig.

Een andere bewaard gebleven wandversiering, het schilderij "De
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Gerechtigheid", is in 1685 in opdracht van de magistraat vervaardigd
door de kunstschilder Aart van Tongeren. 71

Het zou te ver voeren ook alle aankopen van tafels, stoelen, kasten,
zitkussens e.d. uitvoerig te vermelden. Wetenswaardig in dit verband
is nog wel, dat in de 16e eeuw de voorkeur bij stoffering van de vier
schaar uitging naar de kleur rood. Immers in 1566 liet het stadsbestuur
deze vergaderzaal met 18 el rood laken behangen72 en nog in 1661
schafte men zes rode "pruysleeren" stoelen aan.73 Kort nadien wijzigde
zich deze voorkeur voor rood, reeds in 1663 bestelde de stad een groen
lakens tafelkleed74 en in 1679 kocht zij 26 el groene stof voor glas
gordijnen in de vierschaar.75

De verbouwing van het raadhuis 1765 - 1792 en de achtergronden
daarvan

Na de verbouwing van de voorgevel in 1739 vermelden de stads
rekeningen gedurende ruim twintig jaar geen bijzondere uitgaven voor
het stadhuis. Dit houdt verband met de slechte financiële positie
waarin de stad geraakt was tengevolge van de economische teruggang
sedert de 16e eeuwen meer in het bijzonder door de langdurige inun
daties tijdens de Spaanse-Successie-oorlog in het begin van de 18e
eeuw.76

De stad had grote sommen geld moeten lenen, die een aanzienlijke
jaarlijkse rentelast veroorzaakten. Uitgaven voor onderhoud van stads
gebouwen kon men zich niet meer veroorloven. In de veertiger jaren
van de 18e eeuw bevonden zich de kerk, de stadsgebouwen en de
straten in een vervallen staat. Geldmiddelen tot het herstel daarvan
ontbraken, zelfs salarissen kon de stad niet meer geheel voldoen. De
stedelijke ambtenaren hadden in 1744 tezamen nog f 14.000,- wegens
achterstallige wedden tegoed.

Om uit de impasse te geraken verleende de Domeinraad van de
prins van Oranje als heer van Geertruidenberg zijn goedkeuring aan de
volgende plannen tot verbetering van de financiële toestand.

Het Gasthuis zal een eerder verstrekte lening aan de stad van
f 8.500,- kwiteren en nog een bedrag van f 7.000,- in kontanten
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verstrekken. Over beide bedragen zal de stad geen rente verschuldigd
zijn, doch in plaats daarvan het Weeshuis een jaarlijkse subsidie van
f 465,- verstrekken en het gebouw van het Weeshuis voortaan in on
derhoud nemen.

Vervolgens mag de stad alle salarissen met 15010 reduceren en de
burgerwacht voorlopig afschaffen. Na al deze maatregelen schatte de stad
het jaarlijks kastekort nog op ca. f 250,-. Deze som keerde de Domein
raad in de vorm van een subsidie aan de stad uit, aanvankelijk gedurende
zeven jaar,77 later is deze subsidie nog enkele malen met een termijn van
vijftien jaar gecontinueerd ten behoeve van de opbouw der kerk.

Tengevolge van dit redres der stedelijke financiën vertoont de stads
rekening over 1745 reeds een goed slot, een resultaat dat voor de toe
komst het beste deed verwachten. Alle hoop werd echter de bodem
ingeslagen toen in 1746 de Oostenrijkse-Successie-oörlog uitbrak. De
stadskas moest wederom terdege worden aangesproken. Bovendien
noodzaakte de oorlog tot een herinstelling van de burgerwacht; hetgeen
nog een financieel nadeel opleverde, niet alleen door de uitgaven voor
die wacht, maar ook door het wegvallen van de jaarlijkse recognitie
van f 1,-, die de tot wacht verplichten betalen moesten zolang zij niet
effectief dienst deden.78

Eerst in de vijftiger jaren leverden de stadsrekeningen wederom
batige saldi op. In 1757 maakte men een begin met aflossing van
schulden door de delging van een kapitaal van f 3.500,-. Een aanzien
lijk bedrag als men de totale uitgaven van f 8.636,- over dat jaar in
ogenschouw neemt.

In 1760 ving het stadsbestuur aan met het herstel van de vervallen
toestand. Een nieuwe keibestrating op het marktveld kwam in het
volgend jaar gereed. Ook kon toen de korting van 15010 op de salarissen
worden ingetrokken.79

De Domeinraad wenste, dat de stad eerst alle schulden afloste, de
magistraat daarentegen achtte het wenselijker de stad uit haar deplora
bele staat te verheffen alvorens tot schulddelging over te gaan. Duidelijk
komen beide standpunten naar voren uit de rapporten, die de commis
sarissen van de Domeinraad naar aanleiding van hun inspectie in het
rentambt Geertruidenberg jaarlijks opstelden.80
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Commissaris Van Schinne meldde in 1763, dat uit het batig saldo
van de stadsrekening over 1762 wel schulden hadden afgelost kunnen
worden, doch hij had daar niet op aangedrongen nadat de magistraat
hem had aangetoond, dat het stadhuis verschillende herstellingen nodig
had, die zonder gevaar voor ongelukken niet uitgesteld mochten wor
den.sl

In 1763 en 1764 kwamen geen herstellingen tot stand. Was het ge
vaar minder groot dan men de commissaris had doen geloven, of was het
stadsbestuur tot inzicht gekomen dat met reparaties niets te redden
viel? Het laatste is het meest waarschijnlijk, want in 1764 bestond al
het plan het in bouwvallige staat verkerende raadhuis geheel te laten
vernieuwen.

Commissaris Mr. Dutry van Haeften, die evenals zijn voorganger
aandrong op aflossing van schulden uit het - intussen verdubbeld 
batig saldo ad f 2.335,- bleef niets anders over dan zich bij dat plan
neer te leggen. Hij had de magistraat slechts "alle behoorlijke menagie
daar omtrend gerecommandeert".s2

Het stadsbestuur kon dus zijn gang gaan. In 1765 nam Wouter de
Seeuw het werk volgens bestek voor f 670,- aan. Hij ontving ruim
f 737,- omdat hij ook werk buiten het bestek had uitgevoerd.83 De
Dordtse steenhouwer Andries Mannai leverde 450 "sosijne" vloerstenen
en 9 gelijste dorpels, waarmede de trappen en de voorzaal werden her
steld. Hij ontving daarvoor f 322,-.84 Een glazenmaker bracht in 1766
nog ruim f 156,- in rekening als arbeidsloon en voor leveranties.s5

Commissaris De Verdun berichtte op 12 oktober 1765 aan de Domein
raad dat de stad circa f 2000,- had besteed aan herstellingen en ver
nieuwingen aan het stadhuis. Een uitgave van meer dan f 700,- moet
dus nog in andere niet gespecificeerde posten van de stadsrekening zijn
opgenomen.

De aard van de bouw wordt door De Verdun als volgt toegelicht:
"Zij hebben mij visie gegeeven van deese gemaekte reparatiën, die mij
zijn voorgekomen in een zeer goede ordre geschied te zijn. Door dese1ve
bekomt de secretaris van de stad een ruijm vertrek tot berging van de
archieven, boeken en papieren van de stad ...".86

Aangezien het bestek niet bewaard is gebleven, kan niet meer achter-
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haald worden welke herstellingen nog zijn aangebracht buiten de betege
ling van de hal, het herstel van de trappen en het inrichten van een
archiefkamer.. Secretaris Cornelis van Opstall ontving een gratificatie
van f 50,- voor zijn buitengewone moeiten in het transporteren der
papieren van en naar de secretarie.S7

Na de inwendige verbouwing wenste de magistraat ook de voorge
vel te vernieuwen. Er was reeds "een afteekening en een begrooting
van kosten" vervaardigd. De commissaris ging hierin niet mee, hij eiste
namens de Domeinraad dat begonnen zou worden met aflossing van de
zeer zware schuldenlast. Een gevelvernieuwing achtte hij geen nood
zakelijke reparatie, maar "eerder voor een cieraed", waarmede nog wel
een jaar of twee gewacht kon worden.ss De stad haalde bakzeil en over
eenkomstig het besluit tijdens de afhoring van de stadsrekening over
1765 in aanwezigheid van commissaris De Verdun genomen, loste zij in
1767 f 1.868,- van haar schulden af.s9

Toch was de magistraat niet van plan langer dan twee Jaren te
wachten. Dit bleek een verstandige houding te zijn, want een hernieuw
de poging tot het verkrijgen van vergunning tot verbouwing van de
stadhuisgevel werd wel met succes bekroond. Het stadsbestuur richtte
zich op 1 april 1767 rechtstreeks tot de Domeinraad. In een vertoog
toonde het aan, dat de kosten van de verbouwing naar het in 1765 ver
vaardigde ontwerp - geschat op f 1.600,- - konden bestreden wor
den uit het batig saldo van de stadsrekening, waarvan dan nog een
"considerabel" bedrag zou overschieten.

De bewering dat na de voltooiing van dit werk alle stadsgebouwen
en straten in een goede staat zouden verkeren beantwoordde niet ge
heel aan de waarheid. Zoals we hierna zullen zien moest er in 1771 nog
wel het een en ander gebeuren. Het is echter algemeen bekend, dat in
verzoekschriften de soep meestal heter wordt opgediend dan zij gegeten
wordt.

Commissaris Boemer, die in augustus 1767 in de stad aanwezig was en
het vertoog om bericht in handen had, heeft hierop gunstig geadviseerd.9 0

Hoewel het niet bekend is, wie de tekening van de voorgevel in
1765 heeft vervaardigd, zijn er toch sterke aanwijzingen dat dit werk
was opgedragen aan de stadhouderlijke architect Philips Willem Schonek.
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Hij werkte tussen 1765 en 1793 in tal van heerlijkheden van de prins
van Oranje.91 Te Geertruidenberg was hij als architect betrokken bij de
restauratie van kerk en toren (1768), de nieuwe vishal (1772), het
Grote Prinsenhof (1771-1774) en het Oude Mannen- en Vrouwen
huis (1775). Voor het raadhuis ontwierp hij in 1771 de tekening van de
hierna te noemen achterbouw. De schout van Geertruidenberg schakelde
hem bovendien nog in bij het opmaken van een kostenbegroting voor het
te leveren hardsteenwerk aan de voorgevel van het stadhuis.

Zo schreef de schout op 16 december 1767 aan de Domeinraad, dat
pas op 11 december de plannen van de torenrestauratie door Schonck,
die zeer bezet was, vanuit Breda aan hem waren toegestuurd.92 Vervol
gens berichtte hij dat in het plan van de stadhuisgevel enige kleine ver
anderingen waren aangebracht en dat de leverantie van alle hardsteen,
hetgeen door Schonck was begroot op f 1.200,- was aanbesteed voor
f 1.180,- waaronder begrepen de transportkosten en de arbeidslonen
voor het stellen en "adjusteren". De aannemer zou in april 1768 het
werk een aanvang doen nemen.93

In dezelfde brief vermeldt de schout Schoncks' naam tweemaal en
schrijft daartussen iets over wijzigingen in het plan van de raadhuis
gevel. Dit geeft wel geen zekerheid, doch maakt het toch wel zeer waar
schijnlijk dat Schonck ook de ontwerper van de gevel was. Hiervoor
pleit ook, dat Guilliam Carrier, beeldhouwer en hardsteenleverancier,
bij het werk aan de voorpui was betrokken. Carrier was nl. ook werk
zaam aan andere onder architectuur van Schonck staande bouwwerken,
zowel te Geertruidenberg als te Breda en Raamsdonk.94

Carrier nam het leveren, bewerken en stellen van de hardsteen voor
de voorgevel aan voor f 1.393,-,95 dat is ruim f 200,- meer dan de
schout aan de Domeinraad had opgegeven. Waarin dit verschil is gele
gen, is niet bekend. Onder het hardsteen zullen ook begrepen zijn de in
relief uitgevoerde wapens van de prins en van de stad en het justitia
beeld op de gevel, afzonderlijke uitgaven zijn daarvoor niet te vinden.

Het metsel- en timmerwerk werden uitgevoerd door de mr. metse
laar Hermanus Wessels en de mr. timmerman Jan Spruijt tezamen voor
f 1.050,-.96 Beiden waren schepen der stad en hadden ook de restau
ratiewerken aan de toren in 1768 aangenomen.97
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Zij brachten in 1769 nog enige wijzigingen aan, waarvoor met de
door hen betaalde fooien van stadswege f 72,- werd vergoed.98

Een vergelijking tussen de thans nog bestaande Louis-XV-gevel en
die van voor de verbouwing toont aan, dat de indeling van de gevel
in ramen en deuren niet werd veranderd. Het aanzien werd echter to
taal anders. Hangtorentjes, gekanteelde boogfries, leeuwen en luifel op
het bordes verdwenen. In de plaats van het middelste bovenraam kwa
men dubbele openslaande deuren met een balkon. Aangebracht werd een
justitiabeeld en in relief uitgevoerde wapens in hardsteen. Het wapen
van de prins van Oranje is in de Franse tijd als een gehaat reliek van
de oude overheersing afgehakt.

In 1769 liet de stad een geverfd en gedeeltelijk verguld ijzeren hek
rond het balkon aanbrengen.99 Het torentje op het dak, bekroond met
een vergulde appel en vaan, werd pas in 1771 opnieuw aangebracht.100

Nadat commissaris De Verdun de gevelvernieuwing in ogenschouw
had genomen, berichtte hij op 26 november 1769 aan de Domeinraad,
dat het werk ruim f 2.460,- had gekost. Over 1768 was van stads
wege voor de restauratie van kerk en toren f 1.067,- aan het kerkbe
stuur uitgekeerd en toch resteerde nog een batig saldo van f 233,-.101
Alle uitgaven waren deels bestreden uit het goed slot van de rekening
over 1767 van ruim f 2.250,- en deels uit de gewone inkomsten.
Financieel ging het dus beter, in 1771 was het batig saldo wederom tot
ruim f 1.900,- aangegroeid. De Verdun trachtte opnieuw de magistraat
over te halen de schuldenlast te verminderen. Op 10 november 1771
moest hij de Domeinraad melden "alle mijne pogingen deswegens waren
vrugteloos". Ter verdediging van zijn falen voerde hij aan dat schout,
rentmeester en alle regenten hem hadden verzekerd nog in geen jaren
aan aflossing te kunnen denken, omdat er nog zoveel noodzakelijke
herstellingen waren te verrichten.

De bouwkosten van het juist in dat jaar op het raadhuis geplaatste
torentje werden geraamd op f 200,-. Verder bestonden er nog plan
nen tot vernieuwing van de vismarkt en van vijf stadspompen;102 tot
aanschaffing van een klokkenspel; herstelling van bestratingen en aan
bouw aan de achterzijde van het raadhuis. De stad wenste hiervoor nog
vijf à zes jaar de batige saldi te reserveren en daarna de schulden ten
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laste van de stad - een kapitaal van f 14.500,- - in de loop der
jaren successievelijk af te lossen.

Voor het eerste in 1772 te verwezenlijken plan nl. een nieuwe in
steen op te trekken vismarkt, waren de tekeningen en het bestek ge
reed en reeds onderhandelingen met de steenhouwer gaande. De Verdun
stond uitstel der aflossingen toe, doch wenste wel van de schout te ver
nemen of de magistraat met voorkennis van de Domeinraad tot ver
nieuwing van de vismarkt besloten had. Schout en rentmeester deelden
hem mede van mening te zijn, dat de magistraat zelf haai- huishouden
mocht besturen zolang zij slechts noodzakelijke reparaties of vernieu
wingen liet uitvoeren, waarvoor geen subsidies behoefden gevraagd of
leningen moesten gesloten worden. Zij beriepen er zich op geen werken
te hebben ondernomen, die niet absoluut noodzakelijk waren en dat die
degelijk en met de uiterste zuinigheid waren uitgevoerd. De Verdun
nam met dit antwoord genoegen, temeer daar hij bevond dat beide he
ren, doch vooral de schout "in de smaek waren om goede werken te la
ten maken en zoo deselve niet alle juijst van de absoluutste noodzaeke
lijkheid zijn, ten minste nuttig en niet enkel tot cieraed strecken".103

In 1774 waren de grootste en kostbaarste herstellingen en vernieu
wingen van stedelijke gebouwen gereed. Slechts enkele kleinere o.a. de
achterbouw aan het raadhuis waren nog te verrichten. Commissaris De
Verdun rapporteerde aan de Domeinraad, dat er geen wezenlijk beletsel
meer was om de stedelijke financiën volkomen in orde te brengen.104

De magistraat bleek daartoe ook bereid, zij was reeds in 1773 begonnen
met aflossing van schulden en zette dit in de volgende jaren voort.
In 1783 kon de laatste schuld gedelgd worden.105 Tot in de Franse
tijd behoefde de stad geen gelden meer te lenen.

Het reeds in 1771 bestaande plan tot vervanging van de gijzelkamer
achter het raadhuis werd pas in 1778 verwezenlijkt. De in 1663 ver
nieuwde achterbouw is toen afgebroken en vervangen door een cipiers
woning en gevangenis naar ontwerp van Ph. W. Schonck.106 Ook hier
bij was Hermanus Wessels de aannemer voor f 2.290,_.107 Het puin
van de afbraak bracht f 35,- op. lOS

De vernieuwing en restauratie van stadsgebouwen, zoals kerk, vis
hal, weeshuis, Oude Mannen- en Vrouwenhuis en stadspompen leidden
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ertoe dat ook vele particulieren hun gevels lieten vernieuwen en dat ook
andere overheidsinstanties een bouwbedrijvigheid aan de dag legden.
Zo lieten de Staten van Holland in de tachtiger jaren het monumentale
arsenaal bouwen, iets later gevolgd door de hoofdwacht. De Domein
raad had reeds eerder het Grote Prinsenhof in de Koestraat opnieuw
doen optrekken. Het stadsbeeld onderging ná 1765 in twintig jaar tijd
een metamorfose. Gepaard aan de verbetering van de financiële positie
kreeg de stad na een lange periode van verval een welvarender uiterlijk.

De stuwkracht tot deze vernieuwingen werd geleverd door mr. Har
men Adolf van Sloterdijck, schout van de stad vanaf 1744, het jaar van
het financieel redres, tot aan zijn overlijden op 27 april 1793 en in
mindere mate door de rentmeester der domeinen en geestelijke goede
ren van de prins van Oranje, Johan van Doorn, die burgemeester der
stad was van 1751 tot en met 1783.

Na de inwendige verbouwing en het herstel, de gehele wijziging van
de voorgevel en de vernieuwing van de achterbouw restte nog een ge
deelte van de westelijke zijmuur van het raadhuis, welke volgens een
door burgemeester Vogel op 31 maart 1789 aan de magistraat uitge
bracht rapport in slechte staat verkeerde. l09 Op 21 april kregen de
schepenen Spruijt en Wessels opdracht een bestek te maken waarnaar
de afbraak en de wederopbouw van die muur publiek konden worden
aanbesteed.11 0, De aanbesteding vond plaats op 9 juni, waarbij ook dit
werk aan de schepen en metselaar Hermanus \X7essels voor f 974,
werd gegund. l11 De schepen en timmerman Spruijt was eveneens weder
om ingeschakeld.

De afwerking van de binnenmuren geschiedde volgens bestek door
Wilhelmus de Rooij, die het op 1 december 1789 voor f 487,- had
aangenomen. Hij ontving nog f 377,- extra voor leverantie van mate
rialen en voor meerwerk.112

Het stucadoren van plafond en schoorsteen in de vierschaar werd op
18 oktober 1791 aanbesteed voor f 260,- aan Pieter Carati, diezelf de
tekening daarvan had vervaardigd. Ook hij verrichte meerwerk, waar
voor hij f 50,- boven de aannemingssom kreeg.U3 Dit stucwerk is
thans nog aanwezig. Boven de schoorsteen is een Vrouwe Justitia en
in de omlijsting daarvan het stadswapen in relief uitgevoerd.
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28. Voormalige vierschaar, thans trouwzaal, 1969.

Foto: W. A. Weisfelt, Heusden.
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29. Raadzaal en burgerzaal, 1969.
Foto: \VI. A. \VleisfeIt, Heusden.
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Een leverantie van twee blauwe stenen pilasters voor die schoorsteen
in 1792 voltooide het geheel.114

Tijdens de herstelling van de muur werd ook het bordes met hard
stenen stukken gerepareerd. Dit werk kostte f 274,- waartegenover
een ontvangst van f 23,- stond wegens verkoop van oude hardstenen
dorpels.115 Vervolgens voorzag men het bordes van een ijzeren ballustra
de. De vervaardiger Jan Veth uit Dordrecht moest op 18 oktober 1791
nog tot aflevering worden aangespoord. De kosten bedroegen
f 552,-.116

Onderhoud en verbouwingen ná 1792

Na het opnieuw voegen van de voorgevel in 1829,117 het aanbren
gen van nieuwe plafonds in de vestibule en de secretarie in 1867118 en
de bij de reparatie van het dak nodig gebleken vernieuwing van het dak
torentje in 1879119 vond in 1886 een herindeling van de bovenverdie
ping van het raadhuis plaats.

Een der lokalen, welke als wapenkamer voor het garnizoen in ge
bruik was, werd door het Ministerie van Oorlog op verzoek wederom ter
beschikking van het gemeentebestuur gesteld. Naar dit lokaal werd de
secretarie verplaatst, de daardoor vrijgekomen ruimte kon toen worden
ingericht als burgemeesterskamer en archiefruimte.12o

Terzelfdertijd werd de houten wenteltrap door een ijzeren vervangen.
De aanbesteding van deze werken met inbegrip van de wijziging van
enige ramen in schuiframen, het stucadoren van de plafonds en het aan
brengen van een ballustrade of balie in de secretarie, geschiedde op 12
januari 1886. Aannemer werd de timmerman Johannes Stal voor
f 743,-.121

De genoemde balie, welke diende ter afscheiding van werkruimte en
ruimte voor bezoekers, is in 1910 door een houten schot met deuren en
loketten vervangen.122 De ijzeren wenteltrap is in 1929 afgebroken en
voor f 40,- verkocht. Er kwam toen een rechtopgaande trap van kunst
steen voor in de plaats. De kosten waren f 370,-. Van het plan om een
eikenhouten trap te doen aanbrengen moest wegens de duurte worden
afgezien.123
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De in 1778 naar ontwerp van Schonck achter het raadhuis gebouwde
cipierswoning en gevangenis, de Z.g. provoost en gijzelkamer, welke
tijdens de huidige restauratie zijn verwijderd, verkeerden in 1852 in een
bouwvallige staat en waren toen niet meer in gebruik. Gearresteerden
en op transport gestelde gevangenen werden soms wel vijf dagen onder
gebracht in de vochtige kelder onder het raadhuis, waarin als nachtleger
slechts aanwezig waren een hoop los stro en enige dekens op de blote
grond. De Inspecteur der Gevangenissen stelde voor het bouwvallige
gebouw achter het raadhuis wederom in bruikbare staat te doen bren
gen. Op verlangen van de Commissaris des Konings in Noord-Braband
liet het gemeentebestuur daarvoor een bestek opmaken door de archi
tect C. van Seters. Deze begrootte de kosten op f 850,-.124 In 1854
was het Z.g. Huis van Bewaring gereed, de verbouwingskosten waren
betaald door het Departement van Justitie.125

Uitbreiding

In 1920 deed zich de gelegenheid voor de woning Markt 34 aan te
kopen. Op de plaats van het westelijk gedeelte van dit pand stond reeds
omstreeks 1450 een woning, welke werd aangeduid als "dat huijs daer
die lombaerden in plagen te wonen", een gewezen Bank van Lening
dus.126 Vermoedelijk was het terrein ten oosten daarvan toen nog on
bebouwd, en lag het huis niet aan de straat. Aan de voorzijde bevond
zich een lagere aanbouw met een lessenaarsdak. De tekening van C.
Pronk uit 1729 laat duidelijk zien, dat achter de toenmalige voorgevel
nog een trapgevel stond. Rond 1540 is het open gedeelte tussen straat
en oude voorhuis in het nieuwe gedeelte opgenomen.

De huidige voorgevel (westelijk deel Markt 34) stamt uit die tijd,
afgezien van gewijzigde vensters. Op het open terrein ten oosten van
dit pand verrees ook een woning, welke ondieper is. Deze stond er
reeds in 1567 en was door een tussengang van de andere gescheiden.

Het westelijk pand was in dat jaar eigendom van de weduwe van
Wouter Cornelisz. Bock of Boucquet en kwam in 1577 in het bezit van
haar dochter Lijsbeth, die gehuwd was met Ae1brecht Joosten (van Teij
lingen) en ging in 1589 over aan haar broer Pieter Woutersz. Boucquet.
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De laatste verkocht het pand in 1623 aan Carel van Beveren, rentmees
ter van prins van Oranje.

Het oostelijk pand kwam in 1578 in het bezit van Anthonis Joos
ten (Grootvelt), een broer van genoemde Aelbrecht Joosten. Zijn we
duwe verkocht het in 1632 eveneens aan Carel van Beveren.

Van Beveren liet toen het laatste pand slopen en een nieuw optrek
ken, dat tot één woning met het andere werd samengetrokken. De
woning verkreeg daardoor twee trapgevels aan de straatzijde met een
hoofdingang op de plaats van de voormalige tussengang.

In 1737 kwam het complex in het bezit van het geslacht Allard,
dat het bijna twee eeuwen in eigendom hadl27 en er in de loop der
tijden nog tal van veranderingen in het interieur liet aanbrengen.

In de westelijke voorkamer van het omstreeks 1540 gebouwde
deel zijn de muren van beschilderingen voorzien, die het leven of de
kruisweg van Christus weergeven. De schilder is niet bekend. De over
gebleven resten van de fresco's zijn thans geconserveerd.

Op voorstel van B. en W. besloot de gemeenteraad op 10 augustus
1920 het pand Markt 34 aan te kopen met het oog op de uitbreiding
van gemeentewerken. l28 De eigenlijke achtergrond van de aankoop
blijkt evenwel geweest te zijn de plannen die bij de overheid bestonden
tot samenvoeging van gemeenten. l29

De aankoop van J. B. H. J. C. M. 1. Allard voor de som van
f 20.000,- had plaats op 31 december 1920, het pand was te aan
vaarden tegen 15 maart d.a.v. lso De gemeente beschikte toen naast het
raadhuis over een perceel, dat voor uitbreiding van de toenmalige secre·
tarie te groot was. Nadat gebleken was dat de annexatieplannen geen
doorgang zouden vinden werd ernstig aan verkoop gedacht. Burgemees
ter mr. H. Allard bood zelfs aan voor verkoop tegen dezelfde prijs
te zullen zorgdragen. Na herhaalde discussies in verschillende vergade
ringen besloot de gemeenteraad het pand onderhands te verhuren. lsl

Met ingang van 1 december 1922 werd de westelijke beneden-voorkamer
verhuurd aan D. N. Hakbijl, Rijksontvanger te Geertruidenberg, die er
zijn kantoor in onderbracht. ls2 Hij behield de kamer in huur tot eind
1929, daarna vond hierin het politiebureau huisvesting. De rest van de
woning aanvankelijk nog met uitzondering van twee kamers in de boven-
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verdieping huurde de scheepsbouwmeester H. K. Nederlof, die er even
eens tot eind 1929 onderdak vond.133

Bij raadsbesluit van 22 december 1933 werd het pand - met uit
zondering van het politiebureau - beschikbaar gesteld als ambtswoning
voor de burgemeester. Hij bewoonde het van 1 jan. 1934 tot eind 1941.
Hij vond het huis voor hem te groot en trok daarom - als waarnemen
de de taak van de gemeenteraad - het raadsbesluit van 1933 m.i.v.
1 oktober 1942 in.134

Nadien huurde Ir. J. G. de Voogt, directeur der N.V. P.N.E.M.,
tot eind maart 1949 het pand. Daarna stond het met uitzondering van
het politiebureau geruime tijd leeg alvorens het door afdelingen van de
secretarie in gebruik genomen werd.

De functie van het raadhuis

Interessant is het om eens te zien door wie en waarvoor het raadhuis
oudtijds werd gebruikt. Ter verkrijging van een goed beeld volgt daar
voor een korte beschouwing over de samenstelling en de bevoegdheden
van het stadsbestuur en zijn ambtenaren.

Het stadsbestuur ofwel de magistraat was samengesteld uit een
schout, twee burgemeesters en zeven schepenen. Zij werden bijgestaan
door een tresorier, een secretaris, twee gerechtsbodes of kamerbewaar
ders, twee gerechtsdienaren en een burgerprovoost.

De heer of namens hem zijn Raad en Rekenkamer - de Nassause
Domeinraad - benoemde schout, secretaris, bodes en dienaren voor het
leven. Burgemeesters, schepenen en tresorier koos hij jaarlijks uit een
voordracht van dubbeltallen, welke de zittende magistraat opstelde. De
meesten hunner bleven daardoor jarenlang gecontinueerd.

De magistraat benoemde de burgerprovoost.
De stadssecretaris hield in de 16e eeuw zijn secretarie nog thuis.

Vermoedelijk bracht de na de inname van de stad in 1593 benoemde
functionaris deze naar het stadhuis over. Zoals reeds is opgemerkt
bleef eerst sedert 1612 de secretarie voorgoed ten raadhuize gevestigd.

De secretaris was tevens stokhouder, d.w.z. verkopingen van erf
goederen moesten ten overstaan van hem plaatsvinden en verder was hij
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majoor of wachtmeester van de stedelijke burgerwacht. In de laatste
functie was hij naast de militaire wachtmeester mede verantwoordelijk
voor het openen en sluiten der stadspoorten. Sedert de oprichting van
de Emiliapolder in 1645 was de stadssecretaris tevens boekhouder van
die polder.

De tresorier is te vergelijken met een gemeenteontvanger. Hij was
verantwoordelijk voor de ontvangsten en uitgaven. Uitgaven mocht
hij slechts doen op een door burgemeesters getekende ordonnantie van
betaling. Hij stelde jaarlijks Je stadsrekening op.

De stadsbodes of kamerbewaarders waren dienaren van de magistraat
in politieke zaken. Zij deden bodediensten en publicaties; zorgden voor
het schoonhouden van het raadhuis en het dagelijks luiden van het
stadsklokje. Sedert 1760 hield de stad overeenkomstig een resolutie
van de Domeinraad om bezuinigingsredenen nog slechts een bode in
dienst.135 Na de verbouwing van het raadhuis klaagde de bode in 1768
dat zijn werkzaamheden waren toegenomen en verzocht hij om een trak
tementsverhoging. Inderdaad werd hem een jaarlijkse verhoging van
9~ gulden m.i.v. 1768 verleend, doch daarvoor moest hij vegen, stof
fen, zand strooien, muren witten, meubilair boenen, alle vertrekken en
zolders schoonhouden en dagelijks op de secretarie en zo dikwijls nodig
in boven- en benedenvierschaar vuur aanleggen. Het materiaal, zoals
zand en kalk, behoorde hij daarvoor zelf te bekostigen.136 De bodes
waren meest tevens deurwaarders en lijkbidders.

De gerechtsdienaren dienden de magistraat tijdens rechtszittingen;
zij waren politiebeambten, die de schout als hoofd van politie bijston
den. Zij behoorden te letten op vreemdelingen en bedelaars; dienden
ordeverstoringen te voorkomen; ontheiliging van de zon- en feestdagen
tegen te gaan en overtredingen van plaatselijke en landelijke verordenin
gen te rapporteren.137

In 1742 bij de aanstelling van een nieuwe gerechtsdienaar verkreeg
deze tevens het cipierschap over gevangenen, gearresteerden en ge·
gijzelden.138 Deze functie kwam in 1747 wederom terug aan de burger
provoost bij gelegenheid van de benoeming van een nieuwe functionaris
in de plaats van een der stadsbodes, die tevens het provoostschap had
waargenomen.139
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De burgerprovoost stond in voor de gevangenen en was bij verhoren
en executies aanwezig.

Het voltallig college van schout, burgemeesters en schepenen vormde
het stadsbestuur in politieke zaken. De schout leidde de vergaderingen
en was hoofd van politie en justitie. De burgemeesters hadden de zorg
voor openbare werken en het beheer der geldmiddelen.

Schout en schepenen vormden de rechtbank, waarvoor civiele en
criminele zaken werden behandeld. Zij zaten daartoe in de vierschaar.
Het schilderij de Gerechtigheid, het justitiabeeld aan de voorgevel en
het relief daarvan op de schoorsteen in de vierschaar duiden nader aan,
dat de magistraat zijn rechtsbevoegdheid hoog aansloeg. In criminele
processen trad de schout op als openbare aanklager.

Schout en burgemeesters hadden het toezicht op het beheer van
boedels waarin weeskinderen gerechtigd waren. Zij benoemden voogden
over weeskinderen, die aan hen rekening en verantwoording schuldig
waren. Zij vormden dus de Weeskamer. Daar het hier een klein college
betreft, dat zaken afhandelde waarbij slechts weinig personen aanwezig
waren, zal het niet in de vierschaar gezeteld hebben, doch in de Z.g.
bovenvierschaar. Een kleiner vergaderlokaal op de bovenverdieping.14o

Het afhoren van stadsrekeningen, het verpachten van de inning der
stedelijke belastingen en het verpachten van de stadsvisserij geschiedden
eveneens in het raadhuis.

De jaarlijkse veranderingen der wet, d.w.z. de installatie van de
nieuw verkozen of geheel of gedeeltelijk gecontinueerde magistraat, in
begin januari; de verpachtingen op het laatst van de maand december
en het ijken van maten en gewichten op verloren maandag waren gerede
aanleiding tot uitgebreide maaltijden in het stadhuis. Vlees, vis, wild
braad, fruit en pasteien werden - rijkelijk met wijn en bier overspoeld
- verorberd. Tabak en pijpen werden na de maaltijd op stadskosten
verschaft. Sommige maaltijden duurden meerdere dagen, waarvoor een
kok en een kookster speciaal uit Breda of Dordrecht overkwamen. De
stadsbodes en hun echtgenotes assisteerden aan tafel en in de keuken en
zorgden voor de schoonmaak van de gehuurde tinnen schotels en bor
den en van het raadhuis na afloop van de maaltijden.

Toen de stedelijke geldmiddelen dergelijke grote uitgaven niet meer
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toelieten werd de maaltijd op het verzetten der wet met ingang van
1642 afgeschaft.141 De maaltijd op verloren maandag verviel in 1670,
ter vervanging kregen schout, burgemeesters, schepenen, secretaris en
bodes sedertdien 1 gld. 4 stuivers per persoon.142 Tenslotte besloot de
magistraat op aandringen van de commissaris der Domeinraad op 19
juli 1684 ook de maaltijd tijdens de verpachtingen niet meer te hou
den.143 Bij het redres der stedelijke financiën in 1744 kwamen ook de
presentiegelden, die in de plaats van de maaltijden gekomen waren, te
vervallen. Hoewel de magistraat daartoe reeds in 1788 pogingen aan
wendde, zouden deze vóór de Franse tijd niet meer opnieuw worden
uitbetaald.144 Ook maaltijden, behoudens in bijzondere gevallen, komen
niet meer voor tot in 1791 toen het stadsbestuur bij het afhoren van
de rekening op bescheiden schaal iets op stadskosten nuttigde.145

Een der kamers op het stadhuis werd jaarlijks kosteloos gebruikt
om de rekening van de Emiliapolder te sluiten. De schout, tevens dijk
graaf van de polder, droeg daarom tijdens de afhoring van de polder
rekening op 25 oktober 1766 voor aan de stad een douceur van f 250,
te geven ter meubilering van die kamer.146 De stad maakte van dit geld
een dankbaar gebruik om die kamer in het pas verbouwde raadhuis
opnieuw te meubileren met een grote halfronde eikenhouten tafel met
groen tafelkleed, drie zetels en vijftien stoelen met kussens.147

Enige malen diende het stadhuis voor andere doeleinden, die een uit
vloeisel waren van de tijdsomstandigheden. Zo vonden tijdens de be
legering van Breda in 1625 zieke en gekwetste soldaten uit het leger
van de prins van Oranje in stadhuis en school onderdak. Zij werden
vanuit Terheijden aangevoerd. Tengevolge van de heersende pest was
een onderbrenging elders in de stad waarschijnlijk onmogelijk. Eerst in
1626 kon men gebouwen van alle stank en vuiligheid reinigen.148

In 1634 was een compagnie soldaten in bovenkamer en onderzaal
van het raadhuis ingekwartierd.149 De reden daarvan is vooralsnog on
bekend. Was het garnizoen te groot om in zijn geheel bij de burgerij te
worden ingekwartierd, of vreesde de militaire overheid bij inkwartier
ing besmetting met de pest, welke toen weer slachtoffers maakte?
Tijdens de Spaanse Successie-oorlog waren in 1702 wederom soldaten in
het stadhuis gelegerd.150
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We zagen reeds dat het garnizoen in de 1ge eeuw over een wapen
kamer in het raadhuis beschikte, welke in 1885 wederom ten gebruike
van de stad werd afgestaan.

Sedert 1823 verhuurde het stadsbestuur het voorste gedeelte van de
kelder onder het raadhuis voor f 20,- per jaar aan wijnhandelaren, die
deze ruimte gebruikten tot opslag van hun wijnen. Dit bleef zo tot
aan 1909.151 Tevoren gebruikte de stad de kelder zelf als opslag
ruimte voornamelijk voor turf. Het achterste deel bleef als gevangenis
in gebruik.

Op 23 mei 1780 stond de magistraat aan de heer Ihrman toe in de
kelder op zijn kosten een welput te laten graven en het water daaruit
door een buis naar zijn pomp of erf te trekken. De stad behield aan
zich het recht ook van die put gebruik te maken.152 Deze put is
later wederom gedicht.

De huidige restauratie

Tijdens de crisisperiode in de dertiger jaren en de daarop gevolgde
Tweede Wereldoorlog waren aan het onderhoud van het raadhuis en de
ambtswoning niet meer de nodige zorgen besteed.

De voorgevel van het raadhuis leed eind 1944 tijdens de beschieting
van de stad nog schade op, die slechts provisorisch werd hersteld,
De attiek moest ter voorkoming van een geheel verloren gaan worden
afgenomen.

Kort na de oorlog bestonden er al plannen tot restauratie. Zo stelde
het BeIangencomité Geertruidenberg in april 1946 voor de voorgevel van
het raadhuis in de toestand van vóór 1768 te herstellen. In dat geval
behoefde - althans volgens de onjuiste mening van het Belangencomité
- geen hardsteen te worden aangewend, waardoor het gevaar voor ver·
weren vermeden zou worden. Het Rijksbureau voor de Monumenten·
zorg kon zich vanzelfsprekend niet verenigen met dit plan, omdat het in
hield de vernietiging van een waardevol18e eeuws monument en omdat
het maken van nieuw "oud-historisch" ongeoorloofd is.

Jaren verliepen vooraleer een gedetailleerd plan voor de restauratie
van het raadhuis en het voorste gedeelte van de voormalige ambtswo-
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ning en voor de nieuwbouw van een secretarie achter dit complex in
maart 1957 gereed kwam. Van nieuwbouw moest al direct wegens te
hoge kosten worden afgezien. De overige plannen verkregen de vereiste
toestemming, waarop eind 1958 de toezegging van een rijkssubsidie
volgde.

Intussen was reeds gebleken, dat een ingrijpender restauratie van
het gehele complex nodig was. Opnieuw stelde het architectenbureau
Van der Laan, Hansen en Van Hal te Rosmalen daarvoor plannen op, die
in februari 1961 de goedkeuring van de Minister van O.K. en W. ver
wierven.

Op advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg werden raad
huis en ambtswoning in 1962 ontruimd, waarna een onderzoek naar de
werkelijk nodige herstellingen ter bepaling van de kosten kon worden
ingesteld. Het onderzoek vond plaats tussen juli en oktober 1962, waar
na het architectenbureau in november een structuurplan ter tafel bracht.

De restauratie nam een aanvang na de bouwvakvacantie in 1963 en
werd opgedragen aan de aannemersfirma J. de Bont-Van Hulten.

Na het gereedkomen van raadhuis en voormalige ambtswoning zijn
ook de eerder aangekochte panden Markt 32 en 38 bij het stadhuis
complex getrokken. Thans juist twee eeuwen na het gereedkomen van
de nieuwe voorgevel van het raadhuis is deze in oude glorie hersteld.

AANTEKENINGEN:

Opmerking vooraf:
Uit het gemeentearchief zijn geraadpleegd:
Stadsrekeningen - hierna aangeduid met S. en jaartal;
Ordonnantieboeken. Registers van no- - hierna aangeduid met O. en periode

tulen en besluiten van de magistraat waarover zij lopen;
enz.

Registers van ordonnanties van betaling. - hierna aangeduid met OvB.;
1666-1704.

Journalen van het verhandelde in de - hierna aangeduid met J. en datum
vergaderingen van schout en schepe- van de akte.
nen.

Uit het Algemeen Rijksarchief zijn geraadpleegd:
Rapporten van de commissarissen in het - hierna aangeduid met H.7147 en

rentambt Geertruidenberg. Archief H.7148 met het jaar waarover het
Nassause Domeinraad, Inv. Hingman rapport is uitgebracht.
ms. 7147 en 7148.
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Andere geraadpleegde archivalia worden volledig aangeduid.
1 Archief Hollandse Huis, Inv. 1 A, Cartularium, fol. 38;
2 H. Janse-Geertruidenberg Raadhuis. - In: Nieuwsbulletin van de Kon. Ned.

Oudheidk. Bond, 1964, kol. 33 sqq.;
3 Deze vermeldingen komen voor in: Keur- en privilegeboek der stad aange

legd in 1558, pag. XXXVI en XXXVII. Hierin de registratie van de keuren
vastgesteld in 1435, waarbij het "spelen, dansen, ruyen oft enigerhande bo_
verie hantieren .... opter stede huys" verboden wordt; evenals de verkoop
van boter, eieren, hoenderen, ganzen en vogels anders dan "voir die stede
huys".
Archief Nassause Domeinraad, Inv. Drossaers 44, Leenregister van de Lek,
1309-1469, fol. LXXXIII, waar het raadhuis als belendend perceel ge
noemd wordt in 1450.
S. 1463. Uitgaven voor "enen besum daermen der stadhuys me vaghede" en
voor wijn, "die de guede luden van den gherecht" dronken toen een Peter
Voncken "voir der stadhuys" werd berecht.
Keur- en privilegeboek als boven. 10 november 1501 stelt de magistraat vast,
dat de bakkers tweemaal per week zullen bakken en het brood ten verkoop
"opter Merct voirden stadthuys" brengen.
16 juli 1512 bepaalt een keur, dat bij het zetten van "scot" (omslag van de
belasting over onroerende goederen) ieder zijn eigendommen "opter stadt
huys" moet aangeven.

4 S. 1463, ongefolieerd;
5 Rijksprentenkabinet, Amsterdam;
6 S. 1533, fol. 26;
7 Over deze kunstenaar en de hierna te noemen Cornelis van Galen zie: F. F.

X. Cerutti- Gegevens over Bredase kunst en kunstenaars in de zestiende
eeuw - In: Jaarboek van "De Oranjeboom", XIII, (1960), p. 27 sqq.;

8 S. 1560. fol. 13v-15 en 20;
9 S. 1561, fol. 41;

10 S. 1547, fol. 21;
11 S. 1553, fol. 28;
12 S. 1604, fol. 43v-46;
13 S. 1605, fol. 45v.;
14 S. 1687, fol. 29v, 37-38v; 39v en 43v; S. 1690, fol. 33 en 34v; OvB., fol. 147v,

148_149 en 152 r+v;
15 S. 1739, fol. 38;
16 S. 1551, fol. 27;
17 S. 1552, fol. 30v;
18 S. 1631, fol. 47v-48 en 84; S. 1633, fol. 103v-l04;
19 S. 1632, fol. 89v-90; S. 1633, fol. 100-102v en 104v-l05;
20 S. 1633, fol. 105r+v;
21 S.1632,foL 140v-141;
22 S. 1633, fol. 123v-124;
23 S. 1688, fol. 35 en OvB., fol. 154;
24 S. 1707, fol. 41;
25 S. 1712, fol. 32v-33 en S. 1713, fol. 36r+v;
26 S.1727,fol.52v;
27 S. 1609, fol. 56, 65r+v en 68; S. 1610, fol. 61v-62 en 72v.
28 J. H. van Mosselveld - De klokken van Geertruidenberg - In: Brabantia,

jrg. 8, (1959), p. 112 sqq.;
29 O. 1593/1625, fol. 45r+v;
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30 S. 1539, fol. 22;
31 S. 1623, fol. 51v-52v en S. 1624, fol. 86r+v;
32 S. 1626, fol. 104;
33 S. 1663, fol. 164 en 183v-185;
34 S. 1620, fol. 88v-89
35 S. 1621, fol. 7Sv-76;
36 S. 1642, fol. 209-210 en S. 1643, fol. 204v-205;
37 S. 1676, fol. 39v;
38 S. 1644, fol. 195v-196;
39 S. 1657, foL 154-155;
40 S. 1545, fol. 22v;
41 S. 1630, fol. 68v-69;
42 R. A. Den Bosch, Geertruidenberg R. 51, fol. 282;
43 Ibidem R. 16, fol. 18v;
44 S. 1598, fol. 36, 38r+v, 40v en 52r+v;
45 S. 1536, fol. 24v, 26v en 27v;
46 S. 1598, fol. 37v-38;
47 O. 1593/1625, fol. 60. Secretaris Israël van Mansdale overleed 17 febr. 1612.

In zijn plaats werd op 9 maart 1612 benoemd Joost Aertssen Buijs;
48 S.1612,fol.60v;
49 S. 1615, fol. 67;
50 S. 1598, fol. 35v;
51 In de Veenpoort liet het stadsbestuur in 1461-1462 sloten aan de gevange

nisdeur aanbrengen en een venster van tralies voorzien. S. 1461-1462; voor
de gevangenis in de Dordtse poort zie: S. 1584, fol. 70;

52 S. 1626, fol. 111v-112 en S. 1632, fol. 144;
53 S. 1538, fol. 16-17, 18-18a en 26 en S. 1539, fol. 22;
54 J. H. van Mosselveld - De Stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg. In:

Jaarboek van "De Oranjeboom", jrg. XVIII, (1965), p. 33;
55 O. 1646/1671, fol. 93r+v;
56 S. 1663, fol. 169v-170v; 175v.176v; 186-187; 197v·200 en S. 1664, fol. 155v-

156;
57 S. 1667, fol. 181-182;
58 S. 1626, fol. 90r+v en S. 1627, fol. 95r+v;
59 O. 1686/1709, fol. 13r+v;
60 S. 1538, fol. 18a;
61 S. 1663, fol. 182v-183v en 188v-189;
62 S. 1663, fol. 186-187;
63 S. 1664, fol. 144-145; 162v-164v en S. 1665, fol. 137v-138;
64 S. 1676, fol. 38v en 39v en OvB., fol. 71v;
65 S. 1687, fol. 38v;
66 S. 1665, fol. 160v-161v;
67 S. 1684, fol. 45. Metsker herstelde in hetzelfde jaar het orgel en twee klok-

ken in de kerk;
68 S. 1684, fol. 40r+v en 45v;
69 S. 1740, fol. 33v;
70 S.1739, fol. 41v;
71 S. 1685, fol. 38. Zie ook: J. van Mosse1veld-Het schilderij "De Gerechtig

heid" te Geertruidenberg. In: Brabantse Leeuw, jrg. 9, (1960);
72 S. 1566, fol. 36v;
73 O. 1646/71, akte 27 jan., 1661. Betaald uit de opbrengst van een boete opge.

legd wegens belediging van de magistraat;
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74 O. 1646/71, akte 23 mei 1663. Betaald als gemeld bij vorige noot;
75 S. 1679, fo!. 43;
76 De vredesonderhandelingen tussen afgevaardigden van de Franse koning en

van de Staten-Generaal in 1710 te Geertruidenberg gevoerd, leidden niet tOt
een overeenkomst. Zie: C. J. Mollenberg - Onuitgegeven bronnen voo'r de
geschiedenis van Geertruidenberg, 's-Hertogenbosch, 1889, pag. 87-88;

77 O. 1741/1749, fo!. 62 sqq.akte 9 nov. 1744;
78 Ibidem, akte 31 dec. 1744;
79 O. 1760/1767, fo!. 6v-7, akte 12 sept. 1760. Zie ook: F. A. Brekelmans

Juliana's Lieflijk grastapijt, in Jaarboek van "De Oranjeboom", jrg. XVIII,
(1965); p. 74;

80 Zie de genoemde delen H. 7147 en 7148. De Domeinraad vaardigde jaarlijks
- meest in augustus- een van haar leden af naar de verschillende rent
ambten o.a. om rekeningen af te horen en de verpachting van de goederen
van de prins te regelen. Deze commissarissen dienden van hun bevindingen
een schriftelijk rapport in bij de Domeinraad;

81 H. 7147, rapport 1763;
82 Ib. ,rapport 1764;
83 S. 1765 ,fol. 35r+v;
84 Ib. , fol. 36;
85 S. 1766 , fol. 38v;
86 H. 7147, rapport 1765;
87 S. 1766 ,fol. 42v;
88 H. 7147, rapport 1765;
89 Ib. ,rapport 1766 en S. 1767;
90 Ib. ,rapport 1767;
91 J. J. F. W. van Agt - De Sint Gertrudiskerk te Geertruidenberg.

In: Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidk. Bond, jrg. 13, (1960), kol. 144-145;
92 Ph. W. Schonck was de ontwerper van het Bredase raadhuis 1766-1768;
93 H. 7147 , bijlage bij het rapport 1767;
94 Van Agt, t.a.p.;
95 S. 1768 ,fol. 38;
96 Ib. ,fol. 38r+v;
97 Van Agt, t.a.p.;
98 S. 1769 ,fol. 39v;
99 Ib. ,fo!. 39v-40;

100 S. 1771 , fo!. 38v;
101 H. 7148 ,rapport 1769;
102 Niet juist, want in 1767 leverde Guilliam Carrier al drie hardstenen pompen

in 1771 de metselaar Wessels nog eens twee. S. 1767, fo!. 36v-37 en S. 1771,
fol. 38v-39;

103 H. 7148, rapport 1771;
104 Ib. ,rapport 1774;
105 C. J. Mollenberg, Onuitgegeven Bronnen .. pag. 81;
106 S. 1778, fol. 41;
107 Ib. , fo!. 40v-41 ;
108 Ib. ,fol. 20;
109 J. 31 maart 1789;
110 J. 21 april 1789; 19 mei 1789 en S. 1789, fol. 35v;
111 J. 9 juni 1789 en S. 1789, fo!. 40r+v;
112 J. 1 december 1789 en S. 1790, fo!. 35v-36;
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113 J. 18 oktober 1791 en S. 1791, fol. 38v;
114 5. 1792, fol. 36v;
115 5. 1789, fol. 40v en S. 1790, fol. 19;
116 J. 18 oktober 1791 en S. 1792, fol. 36;
117 Bestekken 1829;
118 Jaarverslag 1867;
119 Ib. 1879;
120 Ib. 1885;
121 Bestekken 1886;
122 Bestekken 1910;
123 Registratuur archief dossier -2.07.354.1;
124 Ingekomen stukken 1852, no. 397; raadsnotulen 1 december 1852 en uitgaan_

de stukken 24 december 1852, no. 2395;
125 Jaarverslag 1854;
126 Archief Nassause Domeinraad. Inv. Drossaers 44, Leenregister 1309-1469,

fol. LXXXIII;
127 H. Janse, t.a..p.;
128 Raadsnotulen 10 augustus en 1 september 1920;
129 Dit komt naar voren in latere vergaderingen, doch tengevolge van het ont

breken der notulen van de geheime raadsvergaderingen is de ware toedracht
niet meer te achterhalen; zie volgende noot;

180 Raadsnotulen 14 juni, 16 november en 29 december 1921; 28 augustus en 8
november 1922;

181 Akten 1921, nr. 2;
182 Ib. 1923, nr. 3;
133 Ib. 1923, nr. 4 en 1927, nr. 10;
134 Registratuur-archief dossier -2.07.354.2, besluit van 4 september 1942;
135 O. 1760/1767, fol. 3, akte 5 mei 1760;
136 0.1768/1777, fol. 44v, akte 25 oktober 1768;
137 0.1672/1685, fol. 58;
138 0.1741/1749, fol. 26 sqq.;
189 Ib. ,fol. 116r+v;
140 J. P. W. A. Smit-Inleiding op de voorlopige inventaris der oude rechterlijke

archieven der heerlijkheden Geertruidenberg, Zwaluwe, Zevenbergen en
Klundert. Ms.;

141 O. 1625/1645, fol. 80v-81, akte 3 december 1641;
142 S. 1670,fol. 128;
143 5.1683, fol. 25;
144 S.1787;
145 S.1790;
146 H. 7147, rapport 1766;
147 Voor vroegere meubilering en gebrandschilderde ramen in die kamer zie:

W. van Ham - De bedijking van de Emiliapolder en haar voorgeschiedenis.
In jaarboek van "De Oranjebaom", jrg. XIX, (1966), pag. 176-177;

148 5.1625, fol. 106v-l07;
149 5. 1634, fol. 72-73;
150 5. 1706, fol. 35v;
151 Raadsnotulen 3 december 1822 en Akten van verhuring van die kelder;
152 J. 23 mei 1780;
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