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R o B R A B A N T s 

Het Bisschoppelijk Paleis te Breda (aile afbeeldingen zijn afkomstig uit het '/aarboek van de 

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land Breda "De Oranjeboom"', jaargang 2004). 

FElT EN FICTI E 
Eric Dolne en zijn studie naar de geschiedenis 

van het bisschoppelijk paleis te Breda 

In het eerbiedwaardige Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van 
Stad en Land van Breda "De Oranjeboom" verscheen in 2004 een uitgebreid artikel 
over de bewonings- en bouwgeschiedenis van het complex Montens aan de Vee
markfstraatte Breda, waarinhet bisschoppelijk paleis gevestigd is. Deze historische 
studie, geschrevendoor dekulisthistoricus.Eric Dolne, roept evenwel tal van vragen 

op. Nu is dat bij historisch.onderzoek niet ongebruikelijk, en zelfs toe te juichen, 
warehet niet dat iridit geval op onverantwoorde wijze lijkt te zijn geknoeid met 
bronnen om een sluitend verhaal te krijgen. 

door Gerard Rooijakkers met medewerking van Jan Brouwers en Arnoud-jan Bijsterveld 

Uiteraard mag iedereen schrijven wat hij of zij wil, maar wanneer een studie als 'weten
schappelijk verantwoard' wordt gepresenteerd in het 'Ten geleide' van de voarzitter van 
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die sonne scheene ... ende heere henrick mon

tens cwaam naar die. uytgheleegde plecke 
ende droegheereen grotesteen dewelce hy 
opden aartbodem Iy rnette die woorden 'iwy 
staen hiermet die gheswoerne scepene gelyc 
die huysinghe hiermorgen sal staan. moghen 
die wercer toebeheerende syn aen hunne 
taacke ende die Heere voir myne gesinne ge

nadigh. moghe die huysinghe verwaert blyfen 
vande onheyleende godt altyd by onssyn om
me die huysinghe mettesynegeifte endegoetc 

heyt te starcken". die gheestelycke Keyen 
gheefet ... eenig water ende seyde by synen 
seeghen: "Exaudi Dominesuumbeate Mariae 
patrocinio supplicantem: ut temporalisvitae 
nos tribudas pace gaudere et aeternae reperire 

subsidium." en de daarna syn die scepene .•. 
in die roepen gegaan en de hebben sy drincken 
genome omme die gebeurenisse te vyeren. 

de Bredase Kring, gelden uiteraard de spelregels 
van het wetenschappelijk metier. Hiertegen is in 
het bewuste artikel, getiteld 'Het bisschoppelijk 

paleis te Breda. Bewonings- en bouwgeschiede
nis van het complex Montens, later bisschoppe
lijk paleis, aangevuld met historische- en kunst
historische aantekeningen bij de recent afgeslo
ten renovatie en restauratie' volop gezondigd. 
Wanneer dit met goede bedoelingen door on
kunde geschiedt, zal de professionele historicus 
geneigd zijn om met de hand over het hart te 
strijken. Voor elke ingewijde is dan snel te zien 

wat er aan de hand is. In het geval van Eric:; 
Dolne ligt dat anders. Hij wordt immers gezien als een autoriteit op het gebied van 
architectuurgeschiedenis en monumenten. lijn woord weegt dan extra zwaar; een 
autoriteit waarop de auteur zichzelf overigens beroept door zijn artikel nota bene te 
openen met een uitspraak van hemzel( gedaan in een voordracht uit 1986: "'Wie in staat 
is de taal van de architectuur te lezen kan haar geschiedenis schrijven". lowe I voor de 

kunst- als de bouwhistoricus is deze stelregel sinds 1986 z6 belangrijk geworden, dat ze 
regelmatig herhaald wordt als het begin van een voordracht over architectuur.' 

Het 'Iezen van de taal van de architectuur' is nog heel iets anders dan het lezen en 
goed verstaan van schriftelijke, veelal archivalische bronnen. Dolne haalt allerlei bron
nen aan waarvan het twijfelachtig is of hij ze zelf uit de eerste hand heeft geconsul
teerd. Maar veel ernstiger is het zeer sterke vermoeden dat Dolne een aantal, voor zijn 
betoog cruciale, bronnen heeft gefingeerd. le zijn niet in open bare collecties te trace
ren en te verifieren. De auteur trekt als het ware een rookgordijn op door, gebruikma

kend van de wetenschappelijke vorm van uitgebreide annotatie, allerlei bronnen aan te 
hal en die mogelijkerwijs niet bestaan. Of ze bestaan wei, maar zijn vervalst. Ik durf te 
beweren, en ik realiseer me terdege dat dit in wetenschappelijke kring als een uitermate 
ernstige beschuldiging geldt, dat de auteur eigenhandig een aantal manuscripten heeft 
geproduceerd die als historische bron worden opgevoerd. Dit is voor elke rechtgeaarde 
historicus, die zichzelf en zijn coli ega's serieus neemt, een doodzonde. Ik voel me dan 
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ook, evenals collega Bijsterveld, geroepen om in mijn functie als hoogleraar hiertegen 
bezwaar aan te tekenen. Dit is geen afrekening met de persoon Eric Dolne, die onge
twijfeld vele verdiensten heeft, maar tegen zijn gehanteerde werkwijze die indruist 
tegen aile spelregels van het yak. 

ONBEKENDE ZAKEN AAN HET LICHT 

Het doorgronden van het artikel van Dolne in hetjaarboek De Oranjeboom vergt de 

nodige inspanning. Het betoog bevat vele inconsistenties waarbij de logica soms zoek 
is. Het is een brij aan feiten en beweringen waarbij de auteur soms interpretaties van 
auteurs voigt zonder daarbij overtuigend aan te geven waarom hij kiest voor een be
paalde gevolgtrekking. Wat het beste in zijn verhaal past wordt dus gebruikt. Andere, 

soms meer logische of voor de hand liggende interpretaties worden terzijde gelegd. 
Voor een deel is dit te verklaren uit onkunde: de medievistiek is immers een yak apart 

zoals wei blijkt uit zijn behandeling van bronnen als cijnzen. Enige terughoudendheid 
alsmede het consulteren van vaklui op dit gebied zou de auteur gesierd hebben. 
loals ook in het voorwoord van de voorzitter van de redactie van het jaarboek wordt 
opgemerkt, heeft Dolne tal van onbekende zaken aan het licht gebracht. Een onderzoe
ker die met nieuwe zaken op de proppen komt, dat is natuurlijk prachtig. Maar ik vrees 
dat de redactie, waarin toch serieuze historici van naam zitten, enkele forse steken 
heeft laten vallen door dit artikel in deze vorm op te nemen. Afgezien van het betoog 
- waarop veel aan te merken is dat in het bestek van dit artikel al snel zau verzanden in 
een specialistische welles-nietes-discussie die ik de lezer zal besparen - concentreer ik 

mijn kritiek op een drietal nieuwe, door de auteur 'gevonden' bronnen, waarvan ik de 
authenticiteit betwist. 

DE EERSTE STEENLEGGING IN 1513 

De auteur haalt een zestiende-eeuwse tekst aan waarin verslag gedaan wordt van de 
eerste steenlegging door Henric Montens op 22 juni 1513. De tekst is, aldus de auteur, 
geschreven door een zekere Cornellis Jansz. de Meyell en bevindt zich volgens de voet
noot in particulier bezit, te weten van mw. A. de Meyell-Luytgaarden te Kaapstad. Nu 
is het al heel opmerkelijk dat er een document bestaat van een eerste steenlegging, nog 
opmerkelijker is dat dit stuk nog steeds in bezit van dezelfde familie is (met dezelfde 
familienaam, dus altijd via de mannelijke lijn vererfd). Helaas bevindt het stuk zich aan 
de andere kant van de wereld. Het lijkt wei te pleiten voor de vasthoudende en inven
tieve onderzaeker Dolne die bronnen weet op te sporen waar anderen geen weet van 
hebben. Consultatie van het telefoonboek van Kaapstad levert echter geen enkele ver

melding op van deze familienaam, die ook in de rest van luid-Afrika niet voorkomt. 
AI met al een vreemde zaak. Maar het wordt nog curieuzer voor wie de tekst analyseert. 
Het gehanteerde taalgebruik klopt niet met de regels voor het Middelnederlands, zawel 
wat betreft syntaxis als idioom en woordvormen. lo wordt in plaats van 'eerde' gespro
ken van 'aartbodem', ontbreken de gebruikelijke abbreviaturen (afkortingen in het hand
schrift voor frequente uitgangen en woorden als 'ende'). Ook doet de tekst overdreven 

archaYsch en krullerig aan, met veelvuldig gebruik van een extra 'e' in de woorden. 
Gelukkig heeft de auteur een illustratie van dit document bij zijn artikel laten afdruk
ken, zodat we de tekst in het origineel kunnen nalezen. Het eerste wat opvalt is de lees
baarheid van deze tekst. Ik geef het de meeste historici te doen om een tekst uit 1513 
zonder problemen 'Iopend' te lezen. Maar elke paleograaf (kenner van oud schrift) zal 
in een oogopslag kunnen vaststellen dat het hier geen zestiende-eeuws handschrift be
treft. Verschillende lettervormen kloppen niet, zoals de gehanteerde 'r' en het gebruik 
van een moderne IS'. Het betreft hier zander twijfel een archaYserende vervalsing. De 

vraag is natuurlijk wanneer en door wie deze is gemaakt. Daartoe zouden we het origi
neel moeten bezien, om de gebruikte papiersoort en inkt te kunnen beoordelen. Ik ver
onderstel dat Dolne deze tekst eigenhandig geschreven heeft; compleet met inktvlekken 
voorwaar een fraai stukje huisvlijt. 
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GEEN TELEFOON 

Om aan te geven dat Hendrick Montens een aanzienlijk en invloedrijk poorter van de 
stad Breda was, wijst Dolne erop dat hij in 1536 de veemarkt liet verplaatsen naar het 

Nonnenveld om van de stank voor zijn voordeur af te zijn. Je verwacht een contempo
raine bron in de voetnoot, maar daar wordt verwezen naar een tot dusver volstrekt on

bekend manuscript door J. van Bijsterveld uit 1922 in particulier familiebezit. Je zou 
hier toch minstens enige bronnenkritiek verwachten, al is het maar in de noot. In plaats 
daarvan staat er een dankzegging aan de familie B. van Bijsterveld te Gilze-Rijen. 
Helaas komt ook deze naam niet in het telefoonboek voor, zodat het bestaan van dit 
document niet extern bevestigd kan worden. Het argument om vanwege de stank een 
varkensmarkt te laten verplaatsen komt mij verdacht voor. De geurbeleving was voor 

een zestiende-eeuwer totaal anders; het is maar de vraag of varkens in die tijd 'ston
ken', zelfs voor een elitaire neus. 
Aangezien de auteur van dit manuscript geen afbeelding heeft opgenomen, kan ik de for
mele authenticiteit van deze bron niet vaststellen. Hetzelfde geldt voor de dagboeknotities 
over de peri ode 1798-1816 van Franciscus Antonius Werden, een van de oprichters van 
een in het huis gevestigde societeit. Deze 'chaotische aantekeningen', zoals Dolne het 
stelt, zijn tot dusverre onbekend, ongepubliceerd en wederom in particulier bezit, dit 
maal met dank aan de familie Q.c. Werden te Amsterdam, die wederom niet in het tele

foonboek is aangetroffen. Het kan toch niet zo zijn dat geen der informanten beschikt 
over een telefoonaansluiting, of dat ze allemaal een geheim nummer hebben? 

OPMERKELIJ KE LEESACHTERSTAN DEN 

Ook in dit manuscript treft de aandachtige lezer allerlei eigenaardige inconsistenties 
aan. Zo meldt Werden op 22 maart 1809 dat er comprommiterende politieke bladen 
op de leestafelliggen zoals 'De Politieke Kruier' en 'De Nederrijnse Post'. Dan liepen 

ze daar in Breda behoorlijk achter, want van eerstgenoemd blad verscheen het laatste 
nummer in 1787 en van De Post van den Nederrijn verscheen het laatste exemplaar in 
1798. Dat is respectievelijk 22 en 11 jaar na dato. Vreemd, heel curieus. Er klopt kort
om iets niet, temeer daar ook hier het taalgebruik niet uit de tijd lijkt te zijn. Relatief 
moderne woorden als 'rooksalon' en 'tuinserre' dateren volgens de woordenboeken 
immers pas van ruim na 1809. 
Gelukkig beschikken we over een port ret van onze vriend F.A. Werden in de vorm van 
een crayonschets met daaronder de naam en het jaartal 1812 geschreven. In de teke
ning meen ik de hand van Dolne te herkennen, in het handschrift weet ik dit wei 
bijna zeker. Ook hier weer overdreven krullerig, met kenmerken die zowel terug
komen in het document van 1513, als in de archa'lsche onderschriften bij de door 

Dolne eigenhandig gemaakte en gesigneerde situatieschetsen. 

HET VERLEDEN OPLEUKEN 
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Wat moeten we hier nu mee? Van een wetenschappelijk verantwoorde geschied

schrijving lijkt me hier geen sprake, zonder dat nu alles wat in het artikel wordt 
beschreven onzin is. Maar het is een heidens karwei om feit en fictie te ontrafelen. 

Het meest kwalijk vind ik wei dat de auteur de goedwillende en op het gezag van 
auteur en jaarboek vertrouwende lezer in feite belazert. En ook hier moet je je af
vragen of de auteur zich dat zelf eigenlijk wei realiseert. Ik heb de indruk dat het 
naar de hand zetten en fingeren van bronnen zodanig een tweede natuur van de
ze auteur is, dat hij er zelf eigenlijk geen erg meer in heeft. Ik kan anders niet ver
klaren waarom iemand een overduidelijk vervalst handschrift nota bene als illus
tratie laat opnemen. Hebben we hier te doen met een Brabantse variant van 

Boudewijn Buch die, zoals bekend, leed aan pseudologia fantastica? Het lijkt er 
wei op, hoewel ik hier de neiging om te gaan psychologiseren zal onderdrukken. 
Ik daag Dolne uit om met zijn zegslieden en oorspronkelijke bronnen, zoals 

NOORDBRABANTS HI$TORISCH NIEUWSBLAD 

Fraf)CiscusAntonius 

Werden; 

I It, V/'('I/)('rcl rand 1520 

((1,111'11/118 Eric Dolm§). 

vermeld in de voetnoten, op de proppen te komen, zodat deze door collega's geveri
fieerd kunnen worden. Zolang dat niet gebeurt ga ik er, op grond van bovenstaande 
argumenten, vanuit dat we hier met mythomane falsificaties van doen hebben. Ook 
Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg, 
is ervan overtuigd dat er iets niet in de haak is met enkele van Dolnes bronnen en vindt 
dat dit artikel een smet werpt op zowel de Brabantse geschiedbeoefening als het bla
zoen van De Oranjeboom. 'Ik acht het mijn plicht dit aan de kaak te stellen, want waar 
blijft de geloofwaardigheid van ons vakhistorici als we de regels van ons yak aan onze 

laars lappen? Dit valt zonder meer onder de noemer wetenschappelijke fraude'. 
De vraag is waarom Dolne zich deze ellende, die ik hem niet gun, op de hals haalt. 
Elke historische onderzoeker hoopt natuurlijk soms een 'missing link' te vinden, waar
door zijn of haar verhaal prachtig gedocumenteerd wordt en aile stukjes in elkaar val
len. Maar als zich dat niet voordoet, zoals heel vaak het geval is bij historisch onder
zoek, dan vereist de professionaliteit om daarin te berusten en het veri eden niet mooier 
of interessanter te maken ('opleuken' heet dat tegenwoordig) dan het al is. Speculeren 
kan nog binnen zekere grenzen, maar vervalsen is meer dan een stap te ver. Ook zon
der deze onbekende bronnen zou het stuk van Dolne immers de moeite waard zijn ge

weest. 
Hierbij komt dat Eric Dolne al eerder de wantrouwende aandacht van vakbroeders op 
zich heeft gevestigd, onder meer met spectaculaire bronnen rond een vermeende 
koortsboom in het Bredase Liesbos, die nimmer boven water zijn gekomen. Maar hier
over heeft hij nooit met wetenschappelijke pretenties gepubliceerd, zoals wei het geval 

is met zijn artikel over het bisschoppelijk paleis. De redactie van het jaarboek De Oranje
boom heeft zich in de luren laten leggen door Dolne. In eerste instantie is hiervoor ui

teraard de auteur verantwoordelijk. Het zou de redactie evenwel sieren als in een vol
gend jaarboek deze kwestie eens goed uit de doeken wordt gedaan. Ook van historici, 
die zowel het verleden als hun hedendaagse lezers en vakgenoten serieus nemen, mag 

immers een zeker zelfreinigend vermogen worden verwacht. 
I 
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