DeBataafsemarinevlag
(1796-1810)
n de periode 1796-1810voerden de marineschepenvan de BataafseRepubliek,later van
het Koninkrijk Holland een specialevlag, dieafweek van de normalerood-wit-blauwe landsvlag.
Dat dundoekkwam er - twee eeuwen geleden- op
verzoek van het Comité tot de zaken van de Marine. De vlag moest de uit Frankrijk overgewaaide
revolutionaire gedachten u itdragen.

los Poels(39) íspublicist. Hij schreefmeerdere vlaggenboeken,
waaronder het Prisma Vlaggenboek (Utrecht: 1990)en is hoofdredacteur van het Vlaggentijdschrift Vexilla Nostra van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde.Hij werkt aan een boek
over de geschiedenisvan de Nederlandsedriekleur. Bij het onderzoek hiervoor kwamen tot nog toe onbekende archiefstukken
boven water, waardoor het mogelijk werd de geschiedenisvan de
Bataafsemarinevlag voor het eerst helemaalte reconstrueren.

gevangenis
Debestorming
vande Parijse
de Bastille
op
14 juli 1789wastevenshetstartsein
voorde Franse
Revolutie.
Dezezouookvoorde Noordelijke
Nederlanden
gevolgen
hebben,
wantdeverlichte
ideeën
wonnenook
hiertenein.
Vanafaugustus1794 marcheerden
Fransetroepen, MetFranse
hulpkwamaanheteindevandeachttiende
onderleiding
vangeneraal
Charles
Pichegru,
Nederland eeuwde politieke
machtin handenvande patriotten.
binnen.
Indecember
1794trokkendieoverde bevroren Stadhouder
Willem
V vluchtte
naarEngeland.
Eenvande
'l
rivieren
Noord-Nederland
binnen.De Franse
soldaten eerstemaatregelen
diede patriotten
begin 795afkon- ook
werdenenthousiast
binnengehaald
door de verande- digden,
waseenverbodop hetdragen
vanoranje
ringsgezinde
Nederlanders
dieeenvrije,ondeelbare,
ver- in de nationale
vlag.Diewerd,nietgeheel
tenonrechte,
lichte,
deugdzame
engelukkige
republiek
gezien.
nastreefden. alsoranje-symbool
Indejarenvoorafgaand
aande Franse
invalwasNeder- Depatriottenhernoemden
het landtot Bataafse
Repulandpolitiekhopeloos
verdeeld.
De prinsgezinden
wilblieken voegdende vijf zelfstandige
admiraliteiten
denhet stadhouderlijk
bewindhandhaven
en verenig- samentot éénnieuworgaan,
Comitétot de zakenvan
denzichonderdeoudeNederlandse
oranje-wit-blauwede Marine.Ditwildein hetvoorjaar
van1795eenaparvlag.Deveranderingsgezinden,
depatriotten,
wildende
te marinevlag
hebben.
machtvandestadhouder
inoerken.
VoorhenwasdeNe- Waaromis nietmeerna te gaan.Depapieren
diedaar
derlandse
vlagrood-wit-blauw.
Oranje
immers,
verwees antwoord
op zoudenkunnengeven,
vielenin 1844ten
juist prooiaanhetvuurdathettoenmalige
naarhetOranjehuis,
en daarhaddende patriotten
ministerie
vanMagenoeg
schoon
van.
rineindeasleqde.

Afb.1. De patriottï
schekunstenaarDirk
Langendijkontwierp
het revolutionairembleem voor de Bataafse marinevlag, (foto:
Rijksmuseum-Stichting Amsterdam)

Aíb.2. Om alleeventueleonduidelijkheid
over de modellenvan
de vlaggendie bijde
marinein gebruik
kwamenweg te
nemen,werdeenspecialekleurenafbeelding verspreid.(Foto:
Afdeling Maritieme
Historievan de marinestaf)
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Revolutionairembleem
DeBataafse
Republiek
kendeechteraleenvrijheidssymInelkgevalheeÍthetComite
rekentot dezaken
vandeMarine bool.Geenmuts,maareenhoed.EenHollandse
ergens
tussen17 februari
en8 september
1795depatri- p e n n i nugi t1 5 7 3t o o n d e
d e, , V r i j h edredsV a d e r l a n d- s "
gevraagdeen eenvrouw- meteenhoedop hethoofd.Zijzatin een
ottischekunstenaar
Dirk Langendijk
modelvooreennationale
vlagte maken.Detekening t u i nm e to m h e i n i nhge, ts y m b o ov la nd e R e p u b l i veak n
werdnaarallewaarschijnlijkheid
vandat
Verenigde
Nederlanden.
8 september
deZeven
j a a rb i jh e tc o m i t a
n )g.
e f g e l e v e r d( al )f,b e e l d i 1
Deleeuwwashetoudesymbool
vanHolland
enZeeland,
gewesten
Het revolutionaire
vande ouderepubliek.
embleem,dat het revolutionaire de meestinvloedrijke
(geqelijkheid
mottovrijheid,
en broederschap
tot uitdruk- Degrommende
leeuwendemaagddieeendrachtig
k i n gb r a c h tb, e s t o nudi t e e nH o l l a n d vs rei j h e i d s m a a g dbroederlijk)
stonden
voor
depiekmethoedvasthielden,
(Bataafse
vasthield
metdaarop
hetvrijeHolland
Republiek)
dieeenspeer
eenvrijheidshoed.
De
datdevrijheid
bevanhetFranse
vrijheidssymbool
Marian- waakteenverdedigde.
,,tweelingzus"
ne,werdbewaaktdooreendefensief
kilkende
leeuw, Devrilherdsmaagd
hieldmethaarlinkerhand
eenschild
- oon
diemeteenpootook de speermetvrilheidshoed
vast- vast,metdaaropgeschilderd
eenlictorenbundel
genoemd.
houdt.Hetembleem
kreegeenplaatsin de bovenste wel bundelbijl
oÍ fasces
Delictorenbundel
is
rodebaan,hetkantongenoemd.
Ditisde belangrilkste eenbundelbijeengebonden
takken,
metdaartussen
een
plekvandevlag,omdatdievrilwelaltildgoedte onder- bijlgestoken.
Hetwashetsymbool
vandewet,waarvoor
gelilkgelijkwas.Debundelbijl
is,ook alsde vlagbij windstilte
scheiden
slaplangsde
iedereen
symboliseerde
hetsymm a sht a n g t .
heid.Inde Romeinse
tildwasderoedenbundel
- altijdeenvrouw- nam boolvande lictoren,
Depersonif
icatie
vandevrijheid
de lijÍwachten
vande hogemagionderdesymbolen
vande Franse
Revolutie
Wiegeenrespect
hadvoordewet,werdmetde
eencentrale straat.
plaats
in.DezevrouwwerdaltijdaÍgebeeld
meteenÍryEnde roeden
werdengebruikt
om slaven
bijlonthooÍd.
gische
mutsop hethooÍd,oÍ de mutsop eenpiekgezet te tuchtigen.
gingterugnaarde
diezr1
voord'rvasthield.
Desymboliek
waardefrygische
wasvande
Enthousiasme
oudheid,
mutshetsymbool
bevrijding
vandeslavernil.
DathetComitetot deZakenvande Marineenthousiast
wasoverhetvrijheidsontwerp,
bleekop 25 september
1795toenhetaande Staten-Generaal
werdgetoond.
Vlagte verklaan
Dezebesloten
,,devoorszgeexhibeerde
en voor eeneNationaleVlagvandezenStaat".Tevens
werdendegecommitteerden
uitdeStaten-Generaal
tot
de
de Zakenvande Marinegevraagd
,,teexamineeren
tyd,wanneerenop wat wysede voorszResolutie
terexecutiezalwordengelegd,en daarvanalhierter Vergaderingerapporïte doen;blyvendeintusschen
alleshiertoe
relatifop dentegenwoordigen
voet"2).
Decommissie
tot deZaken
vandeMarinewasbijnaeen
- klaarmethaaroodracht
maandlater- 23 november
en
verslag
Dezebesloten
bracht
uitaandeStaten-Generaal.
daarop:,,datde gemeldeVlagdoor de ViceAdmiraal
Lucas,
LandsEsBraaken Capitein
commandeerende's
cader,gedestineerl
naarde Westindiën,
zal wordengede Keerkrindeployeertwanneerde gemeldeEscaders
(...) en met verdere
genzullenzyn gepasseerf.
AanschrygeenandereVlag
vens,om na den 1 MaarIaanstaande
in hetgedande bovengemelde,
door's LandsSchepen
3).
neraalte doenprotegeeren"
1 maart1796wasde dagwaaropde Staten-Generaal
zoudenwordenontbonden
en de Nationale
Vergadegrondringaandeslagzougaanomeendemocratische
wet voorde Bataafse
Republiek
op te stellen.
Diedag
werdgezien
alshetofficiële
beginvandeomwenteling
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Publikatie
De Staten-Generaal
besloten14 februari1796,twee
wekenvoordat
ditorgaan
ophield
te bestaan,
deBataaÍalsmede
de speciale
marinese(Nederlandse)
driekleur
werdener enkele
vlagdefinitief
vastte stellen.
Tevens
vastgesteld.
In de publikatiea),
onderscheidingsvlaggen
in het landwerdopgehangen,
dieop tal vanplaatsen
heettehet:,,Datvoortaanen in het toekomende
de NationaleVlagvandeezenStaatzalzyndegewooneen altoos in gebruikgeweestzyndeBataafsche
of zoogenaamdeHollandsche
VIagbestaande
in drieevenv,iydige
en hoilzontadeBandenvangelykebreedteen vanwelkende bovensterood de middenstewit of ongekleurd
en de benedenste
blaauwgekleurdis,egter met dien

verstandedat voorzoo verrede Marinevan den Staat
aangaat,in denbovenstenof roodenBandvanagteren
(...)zal wordeningezeteenlangwerpigvierop w.einige
kant wit geschilderdStukof zoogenaamde
lack of leck
1..1

Dat hetgeschilderde
op dit ingezetteStukof deJack,zal
bestaanin eeneafbeeldingvan eenMaagdin eenebevalligehoudingop eenigloof of groennederzittende
en
houdendeeene Speerwaar op de Hoed der Vryheid
word gedragenregtstandigvoorzig met de éénehand
vastenrustendemetdeandereop eenSchildwaarop de
Romeinsche
Bundelen Bylenafgebeeldzyn; tervvylaan
haareVoeteneenLeeuwin eenezittendeof eenigzints
liggendegestaltewordverbeeld
zoo dat hy meÍ de eene
voorpootop den grond ruste en met den anderen
klaauwde reedsgemeldeSpeerbeneede
n de Handder
Maagdomvattealswillendezorg dragendat men de
Speernietaande Maagdontrukke;voortsmet eenzydwaardsgedraaidenKop en norsigen grimmiggezicht
buitenwaards
en alsnaarbuitenhet Stukomkykende.
Dat wat den zoogenaamden
Geusen den Wimpelbetreft de eersteof de Geuszalzyngeheelwit houdendein
het middenalleendezelveafbeeldingalsop denboven
omschrevenen
Jack,of Stukom anderzints
in de Vlagingezet te worden zonder eenige verderebykomende
kleurenrandenvercierselen
of anderebyvoegselen
van
welk eenenaartdieookzoudenmogenzyn.
Dat de Wimpeleenkleurigzyn zal rood wit of blaauw
naarden rang desOfficiersdie het Schipof Esquader
commandeert
metdiebepaalingegterdatop denwitten
Wimpelvan agterenof aanden top van den Mast de
bovenomschreevene
afbeeldingslegtsovereenkomstig
de breedtedes Wimpelsdaar ter plaatseverkleindzal
worden geschilderd.- En dat van agterenaan den
roodenenaandenblaauwenWimpel
eendergelykeverkleindeJack,of geschildert
wit Stukzalwordenaangezet
gedeelte
alswederomovereenkomstig
het beschilderde
des witten Wimpelsvoor ieder Chartrezal bevonden
wordente behooren;zondereenigenroodenof blaauwenrandvanagterenof naardenMastoverte laaten.
Dat voor-ts
de Vice-Admiraals
zoo wel alsde Schouts
by
NachtsVlaggen,zullen zyn eenkleurig,rood wit of
gelykzoo evenmet
blaauwnaardenrangder Officieren
betrekkingtot den Wimpelgezegtis;zoo egterdatin de
roodeen blaauweVlaggende meergemelde
geschilderde lack even alsin de gewooneaan gelykegrooteen
proportieen op gelykeplaatsen v'ryzealsdaaromtrent
bovenis bepaaldzal wordeningezet;en dat hetzelfde
schildervverk
eyeneens
er tergelykerplaatsein de witte
hetzy dan door onmiddelykeopschilderingop de VIag
zelveof door inzettingvanden geschilderden
Jack,zal
wordengebragt.
Dateindelyknogde Standaarts
zullenzynenblyvendriekleurig,even alsde gewooneVlagen hebbendeook
evenalsdeezeden geschilderdenlack, in dezelfdeproportie gemaaktschoonin reedenvan de breedtedes
Bandsverkleindop gelykevvyzealsin de Vlag plaats
heeftvanagterenin hetroodingezet"
Omalleeventuele
onduidelijkheid
overdemodellen
van
de vlaggen
diebij de marinein gebruikkwamen,
werd
(afbeelding
eenspeciale
kleurenafbeelding
verspreid
2)
en ook De Nederlandsche
Mercuurvanmaart1796had
(afbeelding
eenprentvande nieuwemarinevlag
3).

tussen1790en 1794.Dezevlagstondnaarallewaarschijnlijkheid
modelvoorde Bataafse
marinevlag.
De
Franse
marinevlag
waswit,metin de linkerbovenhoek
het kanton- de tricolore.
(verticale
DeFranse
tricolore
banenblauw,wit en rood)
hadzijnontstaan
te danken
aande Franse
Revolutie
van
1789,maartijdens
de bestorming
vande Bastille
wasz
in veldennochwegente bekennen,
wantze bestond
toennogniet.Tentijdevandebestorming
vandeBastillewaswit de kleurvanhetFranse
koningshuis.
Rooden
blauwwarendekleuren
in hetwapenvanParijs.
Zonder
de kleurenvolgorde
te bepalen,
stelde
de Nationale
Vergadering
4 oktober1789de blauw-wit-rode
kokarde
vast.De Nationale
Vergadering
was aanvankelijk
niet
anti-monarchaal,
maartegendefeodale
willekeur.
Vandaardathetkoninklijk
wit eenplekop devlagkreeg.
Hetwarenopstandige
matrozen
dieeenjaarlatereen
nieuweFranse
vlagafdwongen.
Zemoesten
in september1790onderde koninklijke
wittescheepsvlag
uitvaren,maarkwamen
daartegeninopstand.
Zewildeneen
vlagwaarinde revolutie
werdgesymboliseerd.
DeÁssemblée
Nationale
steldedieoo 24 oktober1790vast
Dezespeciale
marinevlag
toondevoorheteersteenTriplekvandevlag.Deze
colore,
enwelop debelangrijkste
marinevlag
verenigde
de oudetijd(hetwit vanhetkoningshuis)
metde nieuwetijd(detricolore).
Despeciale
Fransvoorbeeld
Franse
marinevlag
moestechter17 Íebruari1794(29
De Bataafse
marinevlag
toondeveelovereenkomsten Pluviose
An ll) plaatsmakenvoorde Tricolore
zoalswe
(revolutionaire)
metdevlagdiedeFranse
marine
voerde dievandaag
dedagnogkennen5).

Afb.3. De NederlandscheMercuurtoonde
in het nummervan
maart1796ook de Bataake marinevlag.(llI ustratie: Collectieauteur)

Officiële invoering
'l
DeBataafse
marinevlag
werdop maart1796ofÍicieel
ingewijd.DeLeeuwarder
CourantschreeÍ
eroverin haar
uitgavevan5 maartvandatjaa16):
dat
,,Menverneemt,
op hedenden 1 Maart,zyndede dag der Byeenkomst
der NATIONALE
VERGADERING,
VLAG
de NATIONALE
plechtigingewyd,en op alle'slands Schepen,
zal worden gearboreerd,met authorisatíeaan de respective
Commandanten
van's LandsSchepen,
om op diendag,
aanhet Scheepsvolk
eenhalveflesWyn,eenvierdepond
Tabaken tweePypjes,
te geven,en dataanhet Volkvan
's LandsWerven
en Magazyneneenvryendag,behoudensDaggeldzal wordenvergund,ten eindedezesolemniteit,in hetalgemeen,
metgesignaleerde
vrolykheid
te celebreren.
Datverderop meergemelden
dagde NATIONALE
VUG, ook alle van 's LandsGebouwen,daar
zulksgewoonlykgeschied
zal moetenwordenuitgestoken."
Hoewelde Bataafse
vlagslechts
bedoeld
wasvoormarineschepen,
werdditdoekindeloopderjarentochalsde
Nederlandse
vlaggezien(afbeelding
4). Datwekteergernisbijde marineleiding.
Inde herÍstvan1803moest
's
schipper
YoachimSlagboom
van het zeiljacht
van
LandsWaterstaat
zijnBataaÍse
marinevlag
afgevenaan
de commissaris-directeur
der Marinein Rotterdam.
H
kreegdaarenkeledagenlatereen Nederlandse
vlag
- ,,dochzonderde Emblêmes
die er waarschijnlijk
op

Afb.4. De Bataafse
marinevlag werd - ten
onrechte- steeds
vaker alsde nationale
Nederlandsevlaggezien. Op deze prent
vanJ.E.Marcusnaar
eentekeningvan
C.Meyer, die de
vreugde uitdrukt met
het vredesakkoord
met Engelandop 27
maaft 1802,houdt de
Bataafsemaagd die
vlag stevigvast.(lllustratie uit boekDe BataafscheRepubliek
door Dr. H.T.Colenbrander,1908)

vltEl.iGDE
F.lio"r"tr

r)\.1:i Jrr- \'REDI)

,.,r1.$.',d! 6^T.\apsCír.
'.
,1...-.-:.'.,

tttl-lll|.í
4j--..

r.,
í.,.,

.

t:\ol

i..t\ir

ordervangemelde
Commissaris
Directeur,
zijnuitgenomen" - voorterug.Slagboom
lietheter nietbijzittenT).
De vlaggenkwestie
werd zelfs besprokendoor het
Staatsbewind,
de regering
vande Bataafse
Republiek.
'l
Op31oktober 803bevestigde
datStaatsbewind
hetop
genomen
14 februari
1796doordeStaten-Generaal
besluitdatdevlagmetdevrijheidsmaagd
endeleeuw,,de
vlagder Marinevande staat"was.Alleandereoverheidsdiensten
mochten
dievlaqvoortaan
nietmeerqebruiken8).
Koninkrijk Holland
De Bataafse
Republiek,
die inmiddels
wasomgedoopt
tot Bataafs
Gemenebest,
werdop 24 mei 1806het KoninkrijkHolland.
Napoleon
benoemde
zijnbroerLodewijk tot koning,die 23 juni daaropvolgend
met grote
praalwerdingehaald
in DenHaag.Hetkoninkrijk
behieldzijnnationale
emblemen.
Met het omsmeden
vande Bataafse
Republiek
tot het
Koninkrijk
Holland
warende dagenvande marinevlag
geteld.Dievoerdeimmers
eeneigenhoekjemetduidelijk revolutionaire
symbolen,
die nietbij eenkoninkrijk
pasten.
Datdevlaghaarlangste
tijdhadgehad,
bleekop
4 juli 1806.De nieuwbakken
Franse
koningtekende
toendecreet
nummer18,waarineennieuwe
marinevlag
werdvoorgesteld,):
vlagbestaande
uttdrieho,,(...)een
rizontale
banen,rood- wit en blauw,van ongelijke
h o o g t e nw e li nd ev e r h o u d i n1g. 2 . 1 ; idneb r e d e
witte
- tebaanzouwordengeplaatst
hetnieuwekoninklijk
venskoninkrijkswapen."
Dezevlag zou op een nog
plechtigheid
naderte bepalen
tijdstipmetdevereiste
de
Bataafse
marinevlag
vervangen.
Tot de vervanging
van de Bataafse
marinevlag
is het
nooitgekomenl0)-wel
tot eengedeeltelijke
afschaffing.
Oorzaak
waseenopstandvan matrozendie beginaugustus1806op Texeluitbrak.
Al het marinepersoneel
moestde eedafleggen
aande nieuwe,
uit Frankrijk
komendesoeverein.
Hetmerendeel
vanhet personeel
van
hetTexelse
wildehetliefstafgedankt
eskader
worden.
Datdachtdoorde eedsaflegging
te weigeren
naarhuis
te kunnen.Maarzo simpellagdat niet.Om de rustte
herstellen,
bezochtvice-admiraal,
minister
CarelHendrikVerheull,
in de loopvanaugustus
deopstandige
eskaders.
Hijmoest,,indezegeheele
zaakingeenen
deele
gewagmaken
vanhetafleggen
vandeneedaandenieuwevlag",denieuwemarinevlag.
Hetbekendmaken
van
eenapartemarinevlag
voorhet koninkrijk
Holland
zou
immers
kunnenuitwerken
alsolieop hetvuurgooien.
- deeerste
Mr.J.C.deJonge
Nederlandse
rijksarchivaris
en in 1831desamensteller
vande eerste
naarde
studre
- schreeÍ,
oorsprong
vande Nederlandse
driekleur
over
de manier
waaropde opstand
werdbedwongen:
,,Gestrengemaatregelen
werdentegendezemuitersgenomen,endevrce-admiraal
DeWinterschoot
eenderzelve
meteigene
handdoorhethoofd.Vandenanderen
kant
werdener echterookzachtemiddelen
tot bedaring
der
gemoederen
aangewend,
en hieronder
behoorde
het
ophijschen
van de zoo vurigbemindeHollandsche
of
- JP).Meteen
(degewonerood-wit-blauwe
Prinsenvlag
luid Hoezeel
werddie vlagdoorhet scheepsvolk
begroet;hetoproer
werdvandatoogenblik
zondereenige
moeitegedempt,
en elkkeerdemetwelwillendheid
tot
"
zijnerarbeid
weder.
Of,enzojawanneer,
ereenorderisuitgegaan
omdeBataafsemarinevlag
te strijken,
blijktnietuit de geraadpleegde
archiefstukken.
Naarallewaarschijnlijkheid
is

wanter ontstondvenvarring
dat nietgebeurd,
rondhet
gebruik
vandeBataafse
marinevlag.
KoningLodewijk
Napoleon
tekende
21 september
1806
deiieet nummer35 waarinhij onderartikel1 ordonneerde:
,,DeVlagzalzijnde oudeVlagvandenStaat,
zondereenigeverandering
of bijvoegsel".
Dezetekst
werd1 december
1807aangevuld
met:,,van
welkeenen
aardzulksookzoudemogenwezen".

landse
rood-wit-blauwe
vlaggaangebruiken.
Nederland
behoort
sindsdien
tot decategorie
landen
diegeenspegebruiken.
cialemarinevlag(naval
ensrgn)
Dit in tegenBelgiëen
stellingtot bijvoorbeeld
Groot-Brittannië,
Duitsland,
waar de marineschepen
wèl een speciale
navalensignvoeren,alhoewel
diedundoeken
ontleend
zijnaandegewonenationale
vlaggen
vandielanden.

Noten
1) Collectie
Rijksmuseum
Amsterdam.
Inv.nr. RP-T-00Twee vlaggen
geschredenrs
11753.ln decatalogus
De Nederlandsche
LodewijkNapoleon
had het nietexpliciet
overde maÍrin platen
vanF.Mullerisdeprentop8 septem[er
1795
nevlag.
Waarschijnlijk
wasdater de oorzaak
vandatde
gedateerd.
Daarin
wordtzeomschreven
van
als:,,Modei
marineonder twee verschillende
vlaggenvoer. De
debepaalde
Nationale
VlagvandeBataafsche
Republiek,
Jongelr):
degetuigenis
van
,,Dochditstaatvast,volgens
vervaardigd
v.Marine,
zitoplastv.h.Committe
".
in'sHage
tinghoudende
voorhetbondgenootschap
toenin dienstgeweest
zijndeofficieren,
datdeoudeNe2) Resolutien
vandeHoogMogende
Heeren
Staaten
Genederlandsche
Vlag,gedurende
van Koning
de regering
raalderVereenigde
Nederlandsche
Provincien,25
SepLodewijk,
alleendoorhetTexelsche
smaldeel
endeschetember1795,p. 1889.
penin de Zuiderzee
isgevoerdgeworden,
tenvijlde Ba3) Reso/utlen
vandeHoogMogendeHeeren
Staaten
Genetaafsche
versierde
of Nationale,
metdeVrijheids-Maagd
raalder Vereenigde
Nederlandsche
Provincien,
23 Novlag,onderanderen,
bij hetZeeuwsche
eskader
isin gevember
1795,p.2390.
4) Onder
meertevinden
in:Streekarchief
Regio
Eindhoven,
gebeurdehet menigwerf,
Hierdoor
bruikgebleven.
dat
A.A.Valkenswaard,
inv.nr.7,stuknr.2.Gevonden
door
twee Nederlandsche
schepennaastelkanderlagen,
streekarchivaris
Jan
Melssen.
"
beidemetverschillende
vlaggen
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