
De weeskamer van Breda
door

G. J. REHM

I. De geschiedenis van de Weeskamer

Voorgeschiedenis en oprichting
Reeds in de 15e eeuw zijn er aanwijzingen dat er te Breda toe~

zicht op de voogden en toezieners van minderjarige weeskinderen
werd uitgeoefend. De voogd en de toeziener van een kind, dat wees
geworden was, waren verplicht een cedel van alle goederen van dat
kind op te maken en deze aan de heer en de stad over te geven om
in het stadsboek te laten registreren. Indien de heer en de stad de
voogden bekwaam vonden, dan werd hun de voogdij "naer der
usagie onser stedereght" opgedragen; of in geval van onbekwaam~

heid stelden zij twee andere voogden aan. Op het eind van ieder
jaar en zolang het weeskind onmondig was, moesten de voogden
rekening van hun beheer afleggen.

In 1463 werd dezé verplichting voor de voogden "soe't hen
t'anderen tij de meer gecondicht is" nader bevestigd 1).

Het initiatief tot de oprichting van een weeskamer te Breda
is hoogst~waarschijnlijk van stadswege uitgegaan. In 1516 werden
namelijk achttien stuivers betaald aan de klerk van de Antwerpse
weeskamer, omdat hij op verzoek van de binnenburgemeester van
Breda een afschrift van de ordonnantie van die kamer had vervaar~

digd. Dit afschrift was opgemaakt om aan de heer van Breda en
zijn Raad te tonen en om een gelijke ordonnantie te Breda te ver~

krijgen 2). Enige concepten voor een ordonnantie bevinden zich
nog in het archief 3). Die concepten werden opgesteld uit naam
van de heer van Breda, doch met deze bijvoeging: "want onse bor~

gemeesters van Breda ons verthoent hebben hoe dat van noode
waer ende seer orbairIijck sijn soude, dat in onser stadt van Breda
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geordineert werden oppermomberen oft weesenmeesters ".
Hoewel fragmentarisch bewaard gebleven, blijkt toch wel dui

delijk uit de concepten, dat het stadsbestuur van het toezicht op
de voogdij veel aan zich wilde houden.

De ordonnantie van de weeskamer, welke eerst --- vermoede
lijk door de lange afwezigheid van Graaf Hendrik 111 opgehou~

den --- op 30 December 1534, in het jaar dus waarin hij tengevolge
van de grote brand zich op ander gebied toch al met Breda moest
bemoeien, vastgesteld en op 10 Januari 1535 te Breda gepubliceerd
werd, liet aan de weesmeesters veel meer over dan de burgemees
ters en schepenen in hun genoemde concepten aan hen hadden
willen toekennen 4).

In de Collectie Havermans bevindt zich een afschrift van deze
ordonnantie met marginale aantekeningen, die duidelijk verwijzen
n.aar het Antwerpse en Mechelse recht 5). We zullen daarom na
de behandeling van de bevoegdheden van de weeskamer de voor~

naamste verschillen en overeenkomsten aantonen van de Bredase
ordonnantie met die van de beide genoemde steden en tevens de
rechtsprekende bevoegdheid van de Bredase weeskamer vergelijken
met die van de Hollandse weeskamers.

Aanstelling van de weesmeesters en hun secretaris.

Hoewel bij de ordonnantie bepaald was, dat de weesmeesters
door de heer van Breda, of tijdens diens afwezigheid door de
Domeinraad en de drossaard van Breda, op advies van burgemees~

ters en schepenen van Breda zouden worden aangesteld, is reeds
in het midden van de 16e eeuw het gebruik aan te wijzen, dat de
weesmeesters jaarlijks één dag na het verzetten der wet door Dros~

saard, burgemeesters en schepenen werden vernieuwd of geconti
nueerd. Dit blijkt ook duidelijk uit de geschreven costumen van
Breda verzameld door Mr. Hendrik Montens 6). En bovendien
blijkt dit uit het besluit van burgemeesters en schepenen van 21
Januari 1579, waarbij aan Geerit van den Broeck, die 8 dagen te
voren door drossaard, schout, burgemeesters en schepenen tot wees~
meester was benoemd, op zijn verzoek om ontslag wegens zijn te
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verwachten vertrek uit de gemeente, werd bevolen, dat hij het ambt
moest aanvaarden en blijven bedienen totdat hij uit de stad zou
vertrekken, waarna men hem zou ontslaan en een ander in zijn
plaats zou benoemen 7).

Eerst door Prins Frederik Hendrik werd daarin verandering
gebracht. Op 6 October 1643 verzocht hij inlichtingen over het
eigenmachtig aanstellen van de weesmeesters door de magistraat.
Hem werd toen bericht dat de weesmeesters na de reductie der
stad in 1637 inderdaad door de magistraat waren aangesteld, maar
dat dit slechts was geschied in navolging van de magistraats~colle~

ges in voorgaande jaren, zoals dat reeds sedert een eeuw een
gebruik was. De aanstelling Was door Prins Willem I, die daartoe
"ongetwijffelt bewoogen is geweest door sijn afwesen in gewichtige
's landts saecken", aan de magistraat overgelaten, hetgeen bewezen
had kunnen worden, indien niet tijdens de Spaanse overheersing
verschillende registers en papieren ontvreemd waren. De magistraat
verzocht de Prins dan ook de aanstelling van de weesmeesters
aan dit college toe te laten 8). Dit verzoek werd door hem echter
niet ingewilligd, want na deze tijd werden de weesmeesters weer
door de heer van Breda uit de voordracht van een dubbeltal door
de magistraat gekozen.

In 1795 veranderde dit. Door het Committé van Algemeen
Welzijn werd op 28 September van dat jaar aan de municipaliteit
van Breda in overweging gegeven om te zorgen voor de organisatie
"deezer stads wees~ en onbeheerde~boedels~kamer"9). Naar aan~

leiding hiervan benoemde de municipaliteit op 3 October drie
nieuwe weesmeesters en een secretaris 10). Na deze tijd kende
men niet meer de vaste jaarlijkse vernieuwing en/of continuatie
der weesmeesters, maar werden alleen de overleden of vertrokken
weesmeesters door de municipaliteit vervangen door anderen.

De. secretaris van de weeskamer is vanaf de oprichting door
de heer van Breda of zijn Raad benoemd 11). De laatste aldus
aangestelde secretaris was S. Waalwijk, die op 9 November 1789
overleed 12). In de tengevolge daarvan ontstane vacature werd
cp 26 November d.a.v. door de Domeinraad voorlopig voorzien
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door toe te stemmen in het verzoek van de weesmeesters een
hunner, namelijk J, H. Feui11eteau de Bruyn, het ambt te laten
waarnemen 13).

Bij de bovengenoemde reorganisatie van de weeskamer verving
de municipaliteit hem door S. Ramring. De Bruyn moest echter
eerst gelast en later zelfs nog eens met gijzeling bedreigd worden
eer hij de gelden, papieren en sleutels van de weeskamer kort
na 23 November aan zijn opvolger overhandigde 14).

Hoewel Ramring bij zijn benoeming secretaris werd genoemd,
blijkt later zowel uit de notulen van de municipaliteit als uit de
benoemingsakte van zijn opvolger J. van Naerssen, dat hij slechts
voorlopig was aangesteld. In deze functie werd pas definitief voor~

zien op 2 Juni 1796 met de benoeming van Van N aerssen tot
secretaris door de municipaliteit op voordracht van de weesmees~

ters 15). Van Naerssen heeft dit ambt waargenomen tot de "sup~

pressie" van de weeskamer, terwijl hij daarna wederom zitting
kreeg in de Commissie van Administratie van deze kamer.

Opheffing en afwikkeling.

Toen in Breda de oude regeringsvorm was vervangen door
de Franse municipale instelling begrepen de toenmalige weesmees~

ters, dat hun betrekking ophield. Zij droegen daarom de gelden
en: effecten onder hun beheer op 31 December 1810 over aan de
maire met het oogmerk te voorkomen, dat die gelden en effecten
in handen van de Franse administratie zouden geraken, daar dan
te duchten zou zijn dat de belanghebbenden niet dan moeilijk tot
uitlevering hiervan zouden kunnen komen.

De maire had ze onder zijn particuliere administratie gehou~

den totdat de burgemeester van Breda op 2 Januari 1815 een
commissie benoemde om ze van hem terug te ontvangen en te ad~

ministreren zolang nog niet door een wet omtrent het al of niet
voortbestaan der weeskamers nader zou zijn beslist. De commissie
werd samengesteld uit twee voormalige weesmeesters en hun secre~

taris, resp. Pieter van Gils, Petrus Josephus de Haan en Jacobus
van N aerssen 16).
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De commissie maakte op 5 October van hetzelfde jaar op een
op 31 Juli tevoren gedaan verzoek van de burgemeester een staat
op van de fondsen, documenten en gelden van de nog ter wees~

kamer in behandeling zijnde boedels. Uit deze staat blijkt dat er
nog slechts zes boedels, waarvan er maar een met grote gelds~

waarde, in behandeling waren. De burgemeester was met deze
staat echter niet tevreden. Hij verlangde er een opgesteld volgens
het reçu, dat door de maire bij de overname in 1810 was afgegeven
en welke een opgave van het emplooi van het contante geld en
tevens van de ontvangsten op de effecten behoorde te omvatten 17).
De commissie maakte echter geen haast met het opstellen daarvan
en eerst nadat B. en W. haar op 16 November er nogmaals om
verzocht 18). werd deze door de commissie zes dagen later over~

gegeven 19).

Nadat het commissielid Van Gils met het oog op zijn verge~

vorderde leeftijd zijn functie op 22 Mei 1823 neerlegde verzochten
B. en W. aan Gedeputeerde Staten om advies hoe zij verder be~

hoorden te handelen. Een weeskamer was immers bij de toen gel~

dende orde van zaken een niet erkende autoriteit. Zij verkeerden
nu in onzekerheid of de commissie, die als een continuatie van de
oude inrichting moest beschouwd worden. al of niet bestaanbaar
was 20). Eerst nadat B. en W. op 28 Mei 1824 nog een vertrou~

welijk schrijven gericht hadden aan de Gouverneur der provin~

cie 21), omdat zij door het ontslag van Van Gils en de onvoldoende
geachte solvabiliteit van Van N aerssen het onmogelijk oordeelden
de gelden en effecten der weeskamer langer onder de bewaring
van Van Naerssen of onder de administratie van de commissie
te laten. werd op 3 Juni op beide genoemde berichten van B. en W.
een antwoord door Ged. Staten verzonden 22). Hierin werd ge~

adviseerd de commissie te ontslaan. Van Naerssen rekening en
verantwoording af te laten leggen en de gelden, effecten en docu~

menten van hem terug te vorderen en die provisioneel onder de
bewaring van B. en W. te houden. Overeenkomstig dit advies
werd op 8 Juni besloten; terwijl van Naerssen werd aangeschreven
om uiterlijk voor 30 Juni rekening en verantwoording af te leggen
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en op 21 Juni tegen reçu alle gelden enz. over te geven 23).
Nadat Van Naerssen enige malen om uitstel had verzocht

en nadat de andere commissieleden op 21 Juni verklaard hadden
zich niet langer verantwoordelijk te willen stellen 24), had de
overgifte der gelden, papieren en effecten plaats op 15 Juli; terwijl
op 23 September d.a.v. door ieder lid voor zichzelf verantwoording
werd afgelegd 25). Bij dit laatste kwam aan het licht dat De Haan
de gelden, die hij onder zich genomen had, niet voorhanden had.
Hij bood daarvoor een onderhandse obligatie aan, hetgeen door
B. en W. werd geweigerd. Na diverse vruchteloze onderhandelin~

gen met De Haan en ingewonnen advies van Ged. Staten over
deze kwestie 26), besloten B. en W. op 15 November een tweede
hypotheek op zijn huis te nemen 27).

Intussen was door de voormalige commissie nog steeds geen
algehele rekening en verantwoording afgelegd, waartoe zij dan ook
nogmaals tegen 15 December werd uitgenodigd 28). De rekening
is echter noch op deze dag, noch ooit later overgelegd.

Met de inning der interesten van de obligaties en rentebrieven
werd op 29 December 1825 de ambtenaar H. Schäuikes door B.
en W. belast 29); het aanwezige contante geld werd in 1826 en
1827 belegd in inschrijvingen van werkelijke schuld 30) en in een
's Lands effect 31).

Een der nog in behandeling zijnde boedels werd na een jaren~

lange procedure aan de rechthebbenden toegewezen en op 8 Juli
1830 door deze laatsten met de stadssecretaris geliquideerd 32). De
gelden van de vijf overige onbelangrijke boedels werden toen na
verkregen machtiging van Ged. Staten op de spaarbank ge~

plaatst 33). Hierbij kwam aan het licht dat van een der boedels
de papieren en gelden onder een particulier berustten. Hoewel hier~

toe diverse pogingen in het werk zijn gesteld hebben B. en W. die
nimmer terug ontvangen.

Het Koninklijk Besluit van 1 April 1835 (St.bl. nr 5) ,- waar~

bij o.a. bepaald werd, dat de collegiën of commissies, die de wees~

kamers vervangen hadden, met de vereffening der boedels belast
bleven (art. 1); dat binnen zes maanden bij het plaatselijk bestuur
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een opgave ingezonden moest worden van de nog beheerde boedels
met aanduiding van de herkomst der waarden enz. (art. 3) en
dat van die lijsten via de Provinciale Gouverneur een tweede exem~

plaar aan de Minister moest worden toegezonden (art. 6) ,..- werd
hier in afwachting van een schrijven van het Provinciaal Gouver~

nement voorlopig terzijde gelegd 34).
Na ontvangst van dat schrijven op 7 Mei, waarbij op stipte

uitvoering van het K.B. werd aangedrongen, werd door B. en W.
bericht, dat nimmer door de voormalige commissie een rekening
en verantwoording was overgelegd en dat er van vier boedels nog
gelden aanwezig waren, terwijl van een vij fde boedel de stukken
ontbraken. Tevens verzochten zij om inlichtingen hoe verder ge~

handeld moest worden 35).
Bij zijn antwoord van 15 April 1836 deelde de Gouverneur

mede, dat de Minister van Binnenlandse Zaken meende, dat daar
de leden der voormalige commissie door B. en W. zelf waren
vervangen zonder dat door die commissie ooit rekening en verant~

woording was afgelegd, het genoemde K.B. op hen toepasselijk
geacht mocht worden. Hij verzocht dienovereenkomstig hem on~

verwijld de gerequireerde lijsten toe te zenden. Tevens wenste hij
te vernemen welk middel hen het meest doelmatig en geschikt
voorkwam om de voormalige commissie alsnog rekening en ver~

antwoording te laten afleggen. B. en W. berichtten hierop dat
reeds diverse vruchteloze pogingen waren aangewend en dat zij
van nieuwe pogingen geen beter effect verwachtten, vooral niet
daar reeds twee van de voormalige administrateurs overleden wa~

ren en de solidariteit bij vonnis van de Bredase rechtbank in Maart
1828 was afgewezen. Het leek hen daarom het beste de zaak

. maar te laten rusten, omdat aan eventuele belanghebbenden toch
het voorhanden zijnde kon worden uitgereikt, terwijl deze dan zelf
zulks verkiezende tegen de voormalige commissieleden zouden kun~

nen ageren 36).
Op het in November 1839 gedaan verzoek van de Gouverneur

om een algemene staat van alle boedels, zowel van vereffende als
nog in behandeling zijnde en om een beknopt verslag van de wijze
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van beheer en verantwoording van de weeskamer alsmede een op~

gave van het daarvoor genoten salaris en om consideratiën met
betrekking tot de verdere maatregelen, die nog in verband met de
onafgedane boedels zouden behoren te worden genomen, zonden
B. en W. op 31 December een afschrift van de staat van April
1836, omdat sedertdien geen veranderingen waren voorgevallen
en een afschrift van de ordonnantie van de weeskamer van 1534
ter inlichting omtrent de wijze van beheer, salaris enz. van de wees~

meesters, alsmede een opgave van het berekende als salaris door de
laatste commissie. Als nog te nemen maatregelen stelden zij voor:
het lichten der gelden uit de spaarbank en de overgifte der papieren.
Het afleggen van rekening was echter door het overlijden van alle
voormalige administrateurs te enenmale onmogelijk geworden; ter~

wijl om het ingewikkelde en de contra~pretentievan de particulier
onder wie de papieren van een vijfde boedel berustten, geen moge~

lijkheid bestond die boedel te liquideren dan alleen langs gerech~

telijke weg, wat om de betrekkelijk geringe aangelegenheid geens~

zins als raadzaam kon worden beschouwd; terwijl ook nog in dat
geval de kosten niet ten laste van de stad genomen zouden kunnen
worden 37).

Eindelijk werden bij de wet van 5 Maart 1852 (St.bl. nr 45)
maatregelen genomen ter bespoediging van de liquidatie der wees~

kamers. Deze wet bepaalde, dat de besturen der wees~ of momboir~

kamers of dergelijke colleges tegen een nader te bepalen datum
tegelijk met de kamers of commissie van vereffening werden ont~

bonden (art. 1); terwijl een Algemene Commissie van Liquidatie
hun taak zou Ü'vernemen onder aanvaarding der archieven en der
voorhanden zijnde waarden of waardepapieren (art. 2). De archie~

ven mochten echter, voor zover die zich in lokalen van openbaar
bestuur bevonden, daar blijven berusten, doch de Algemene Com~

missie moest daartoe de vrije toegang toegestaan worden, terwijl
zij later na machtiging van de Koning die archieven ook kon doen
overbrengen (art. 3). De besturen der weeskamers waren verplicht
binnen 3 maanden na een door de Algemene Commissie gedane
uitnodiging finale rekening en verantwoording van hun beheer
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aan haar over te leggen onder afgifte van de waarde en bezittingen
(art. 4). Naar aanleiding van deze wet verzocht de Commissaris
"an de Koning in de Provincie Noord-Brabant bekend gemaakt
te worden met al hetgeen wat de toestand en het beheer betrof
van de boedels, die voorkwamen op de staat van 31 December 1839.
B. en W. schetsten in antwoord hierop al het gebeurde sedert
1810 en beloofden de Algemene Commissie alle gewenste inlichtin
gen te zullen verstrekken 38).

Reeds op 7 September van hetzelfde jaar verzocht de genoem~

de Commissie om vóór of op uiterlijk 17 September bericht te mogen
ontvangen waar zich de archieven van de weeskamer bevonden,
alsmede waaruit de over te nemen goederen. gelden en geldswaar
den bestonden om zo spoedig mogelijk over tijd en wijze van over..
name in overleg te kunnen treden. In antwoord hierop dienden
B. en W. op 13 September een staat der boedels in. Over het
archief spraken zij echter niet, mogelijk meenden zij onder het
archief alleen het nog in behandeling zijnde gedeelte te moeten
verstaan 39).

De overname der gelden en papieren door de gecommitteerden
der Algemene Commissie had plaats op 22 October, waarvoor
door de Commissie een proces~verbaal of acte van décharge werd
verleend 40).

Vervolgens verzocht de Commissie op 18 December om binnen
3 maanden de rekening over te leggen. Op 19 Januari 1853 werd
daarop geantwoord dat B. en W. wel bereid waren, voor zover
door hen enig beheer was uitgeoefend, hiervan binnen de gestelde
termijn rekening af te leggen, maar dat die rekening niets anders
zou kunnen bevatten dan een blote vermelding van de gelden en
geldswaarden, zoals zij die in 1824 van de voormalige administra~

teurs hadden overgenomen 41). Ten vervolge op dit schrijven zon~

den zij 25 Maart een dergelijke verantwoording in, waarbij zij
mededeelden dat van een der boedels een obligatie van f 750,....
en f 12,15 in contanten steeds onder een in tussen overleden parti~

culier waren verbleven, terwijl van een obligatie van f 200,....- ten
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laste van de Grote kerk, welke ook tot een der boedels behoorde,
niets bekend was 42).

Aanvankelijk nam de Algemene Commissie hiermee genoegen,
maar op 18 Juli 1857 verzocht zij een volledige rekening ter voor~

koming van een procedure. Het antwoord dat door B. en W. is
opgesteld, is verloren gegaan 43). Een jaar later richtte de Com~

missie zich wederom tot B. en W. met het verzoek om nadere ophel~

deringen te geven, desnoods na verhoor der erfgenamen, over de
gelden van de bovengenoemde vijfde boedel en over het debet, dat
ontstaan was door de verjaring van de schuld van f 200,-- ten
laste van de Grote Kerk, waarvoor zij als beheerders aansprakelijk
werden gesteld en verplicht te hunne laste in de fondsen van de
weeskamer aan te zuiveren. Dit schrijven besloot men aan de wet~

houders rond te zenden en daarop dan later terug te komen 44).
Dit later kreeg echter veel weg van nooit, zodat de Commissie zich
in 1861 genoodzaakt zag er nog eens aan te herinneren. B. en W.
besloten op 6 Mei van dat jaar de vroegere correspondentie daar~

over na te gaan 45). Precies zeven maanden later schreven zij
aan de Commissie dat zij tevergeefs een nauwkeurig onderzoek
hadden ingesteld naar de obligatie en dat op hun schrijven aan de
erfgenamen van de meermalen genoemde particulier was geant~

woord dat zij niets hadden gevonden. Betreffende het debet
van f 200,-- meenden zij toch niet verantwoordelijk gesteld te
kunnen worden voor het verzuim van hun voorgangers, zij waren
immers niet meer bij machte geweest om de verjaring te voor~

komen 46).
De Algemene Commissie berustte er nu verder maar in door

met de rekening en verantwoording van 1853 genoegen te nemen
en verleende op 15 Maart 1862 een acte van décharge voor het
sedert 1824 gevoerde beheer, onder voorbehoud zo van alle aan~

spraken welke door rechthebbenden konden worden ontleend aan
de slotbepaling van art. 8 van de wet van 5 Maart 1852, als van
de aanspraken welke de Commissie tegen de vroegere titularissen
mocht willen doen gelden, omdat zij niet geacht wilde worden aan
hen acte van décharge te hebben verleend 47) • (Wordt vervolgd)
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BIJLAGE: Dit is een collatie van een aantal copieën in het archief,
een onnauwkeurige tekst bij Van Goor, p. 268~279.

De ordonnantie van de weeskamer van Breda.

Henrick, Grave tot Nassou, Merckgrave tot Zenette, Grave
tot Catzenelnboghen, tot Vyanden ende tot Tijd, 48) Heere tot Bre~
da, Diest, Grymberghen, etc. allen den ghenen die desen sien zullen
saluyt, alsoo tot mijnder kennissen gecommen is, dat in mijnder
stadt ende lande van Breda de weeskynderen, onnoosele, simpele
ende andere persoonen heurer sinnen nyet machtich zijnde ende
insgelijcx andere die onnuttelick ende qualick heur goeden regeren
ende overbrengen groote schade ende verminderinghe in heure
goeden geleden hebben ende dicwijlen tot armoede gecomen sijn,
overmidts dat de voirs. persoonen, die welcke noch hen selven noch
heure goeden nyet en weten te regieren, nyet genoech versien en
zijn geweest van tutoren, voighden oft curateuren, die behoorlicken
inventaris van heuren goeden behoorden ghemaect te hebben, be~

hoorlicke cautie gestelt ende daertoe eedt gedaen om de voirs.
persoonen ende heure goeden duechdelick ende ten meesten oirbaer
te regieren ende t'administreren ende daervan jaerlicx bewijs reke~

ninge ende reliqua te doen ende zoo sulcx meer gebueren soude ten
Waere dat bij mij hierin versien worde, soo eest dat desen aangesien
begerende daerin te remedieren ende hierop gehadt d'advys yerst
van de borgermeesteren ende scepenen van Breda ende daernae van
den luyden van mijnen Rade, ick hebbe met rijpe deliberatie van rade
geordonneert ende gestatueert, ordonneere ende statuere midts
desen de pointen ende articulen hiernae volgende:

I

In den yersten dat ick ende in mijn absentie mijn Drossart
ende de luyden van mijnen Raide, bij advyse van den borgermeesters
van Breda, van mijnen wegen sullen voortaen deputeren ende or~

donneren drie discrete mannen om weesmeesters en oppervoighden
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te sijn van allen weeskynderen ende andere persoonen, die na der
ordonnantie hiernae bescreven in tutele, voighdie oft curatele be~

hooren gestelt te worden; weIcke weesmeesters ick voire de yerste
reyse gestelt ende geordonneert hebbe, te weten Janne van de
Strepen, mijnen secretaris ende meesters Jan van Hoilten ende
Roelandt de Roevere, ende deselve ende andere toecomende wees~

meesters sal ick ende de voirs. Drossart ende luyden van mijnen
Rade bij advyse als voire altijts mogen destitueren ende anderen
daertoe deputeren alst mij oft hen oirbaerlick ende goetduncken sal,
welcke weesmeesters ende oppervoighden sullen tot heuren behulpe
ende om een weescamer te institueren hebben eenen geswooren
clerck, die de registren, inventarisen, rekeningen, acten, scriftueren,
sentencien ende brieven van den voirs. weescamer scrijven, teykenen
ende expedieren sal; dien ick voir den yerste reyse stelle ende or~

donnere Andries Vierling ende sullen oick hebben eenen gesworen
bode om de doore van de weescamer te bewaren, de bootscappen,
weten, daginghen ende andere exployten, die hem bevolen sullen
,vorden ende anders datter toebehoort, te doen, weIcke bode altijts
wesen sal der stadt knape van Breda in der tijt sijnde ende sullen
dese weesmeesters, gesworen clerck ende bode in 't aencomen van
der voirs. officie ende dienste gehouden sijn te doen den behoor~

licken eedt, soo in 't eynde van deser ordonnancie verclaert wordt,
in handen van den drossart van Breda voirscreven.

II

Item de voirs. weesmeesters ende oppervoighden met heuren
clerck sullen op die weescamer vergaderen twee dage in de weke,
te wetenen des Woensdaechs ende Vrijdaechs altijts van acht uren
tot thien uren voir noene ende en sullen na der noenen, noch oick
op ander dagen nyet dorven comen, tensij dat om redenen wille
hen dat goet dochte ende dat sij parthijen daerop bescheyden.
Omme heure officie te administreren ende sullen onder hem luyden
sorteren moeten alle de weeskynderen, onnosele, simpele oft be~

rcofde persoonen van heuren verstande, oick die blint, stom, geheel
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doof oft andere gebreken hebben, overmldts dewekke sij henselven
noch heure goeden nyet bequaem en zijn te regieren, geseten ende
woonachtich bynnen der stadt, prochie ende vrijheyt van Breda.
Ende die van den dorpen ende platten lande van Breda sullen
daer oick mogen sorteren indien 't hen belieft, maer en sullen de
weesmeesters nyemanden van buyten der stadt, prochie ende vrij~

heyt van Breda mogen bedwingen om onder hen te sorteren, tensij
dat sij van den ouders oft naesten vrunden daeraf versocht zijn,
oft dat questie ende diHerend viele op de onduechdelicke voighdie
ende administratie van den weeskynderen oft andere onnoosele
ende gebreckelicke persoonen voirs. ende heure goeden, waeraf
zij in dien gevalle de kennisse hebben sullen ende sukken persoonen
oft pupillen versien gelijck oft sij bynnen der stadt geseten waren.

III

Item sullen voire de voirs. weesmeesters getracteert ende ge~

handelt worden alle saken der voighdie, tutele, curatele ende andere
dingen d'ordonnancie hyernae bescreven aengaende, daeraf zij luy~

den de kennisse nemen sullen ende de clerck sal daeraf register
houden ende ingevalle daer swaricheyt viele, zoo sullen sij de saken
refereren aen de luyden van mijnen Raide oft aen borgermeesteren
ende scepenen van Breda om bij heur luyden advys geordonneert
ende gedaen te worden als nae recht ende reden behooren sal.

IV

Item wanneer vader oft moeder, poorter oft ingesetenen van
der stadt, prochie oft vrijheyt van Breda, aflivich worden, oft al~

reede aflivich zijn, achterlatende ombejaerde kynderen, hetzij onder
de sesthien jaeren oft daerboven ende onder de vijfentwintich jae~

ren oudt zijnde, ofte simpele, onnoosele oft beroofde kynderen
heurer sinnen, oft die blint, stom oft met allen doof zijn ende om~

bequaem henselven ende heur goeden te regieren als voirs. is, soo
sal de langstlevende van henbeyden oft die besittere van den sterf~
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huyse, oft die naeste vrunden van den dooden bynnen vijfthien
dagen daernae moeten commen oft zeynden bij den weesmeesters
ende oppervoichden voirs. ende brengen aldaer over de namen
ende toenamen van zesse weerlicke manspersoonen, te wetene drye
daeraf van 's vaders zijde ende d'ander drye van des moeders sijde,
den weeskynde oft den onmachtigen sijnre sinnen van bloetswegen
aldernaest bestaende, op de peyne van sesse Karolusguldens te
bekeren in dryen deeIen, daeraf mij het een, d'ander de stadt ende
't derde den weesmeesters toe geappliceert sal worden ende voorts
op gelijcke pene te verbeuren van acht dagen tot acht dagen als
die yerste vijfthien dagen overstreken sijn, soo lange als sij van
't selfde te doen in gebreke sullen bevonden worden, ten ware dat
sij wettelicke ende goede excusatie mochten allegeren ende pro~

beren, wekke penen oick bekeert sullen worden in drien als vore,
ende daeraf sullen de weesmeesters de kennisse hebben; ende wa~

ren de ouders van sukken pupillen oft simpele oft andere gebreke~

Iicke personen van buyten geweest ende binnen der stadt oft vrij~

heyt geen vrunden oft magen en hadden, soo sullen in dien gevalle
de naeste gebueren van sukken overledenen persoonen binnen de
voirs. vijfthien dagen commen voire de weesmeesters om den kyn~

deren ende pupillen als vore versien te sijn.

v

Ende van desen zesse persoonen sullen de voirs. weesmees~

teren alsdan kiesen ende ordineren de drye daeraf die hen duncken
sullen aldernutst ende bequaemste wesende totter voighdie, regi~

mente ende besorge van den weeskynderen oft anderen persoonen
voirs., te weten den eenen ende den naesten ende bequaemsten
totter voighdie, die d'administratie van den goeden hebben sal ende
die andere twee tot toesienders ende totter voighdie sal die vader
aft moeder, oudevader oft oudemoeder, langstlevende altijts voir
yemanden anders geprefereert sijn, ten ware dat sij luyden beneden
haer vijfendetwintich jaren oft boven haer tseventich jaren waren,
oft dat de weesmeesters andere redenen hadden, het ware overmits
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beuren tweeden hijlick oft anders om dewelcke sij luyden nyet be~

quaem en waren de tutele ende administratie van heuren kynderen
ofte neven te hebben; ende soo wanneer de moeder oft oudemoeder
sal totter tutele oft curatele van heuren kynderen oft neven toe~

gelaten worden, soo sullen zij luyden gehouden sijn eerst ende voir
al te renuncieren bij expressen eede senatus consulto velliano
't welck een beneficie van rechte is, dat alle vrouwenpersoonen
hebben van haer selven nyet te mogen obligeren, sprekende oft
haer verborgende voer eenen anderen, ende insgelijcx alle andere
previlegien van rechte den vrouwen competerende. Ende en sullen
de voirs. weesmeesters gheen andere vrouwenpersonen tot voighdie
toelaten, noch oick eenige manspersoonen die onder haer XXV
jaeren oft boven heur tseventich jaeren sijn.

VI

Ende soo verre den weesmeesters dochte dat de zesse persoo
nen hen aengenoempt voir momboiren, soo voirs. is, daertoe nyet
wel bequaem en waren ende dat zij vonden andere van den bloede
van den weeskynderen bequamer daertoe sijnde, zoo sullen de
bequaemste daertoe ordineren. Ende sijn de pupillen vreemt oft
dat sij gheen bequaem van heuren bloede en vynden tot heurer
voighdie ende mambournie, soe sullen sij dien van anderen de
bequaemste in heure conscientie versien. Ende oick soo verre die
voighden na der institucien ombequaem worden om voorder de
voighdie te administreren, het ware overmits armoeden oft anderen
merckelicke redenen, soe sullen de weesmeesters daerin versien,
hem gevende eenen hulper oft hem geheel verlatende ende eenen
anderen totter voighdie stellende, soo hen nae redenen goet~

duncken sal.

VII

Ende en sal nyemant voight van eenige weeskynderen oft
andere gebrekelicken personen vairs. mogen sijn, die van mercke~
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licke somme crediteurs oft debiteuren van denselven sijn, oft oick
àetenteurs ende occupateurs van heuren goeden. Ende daeromme
sullen de weesmeesters vragen den voighden als sij geordonneert
sullen worden oft sij geen crediteurs oft debiteurs van den wees~

kynderen oft anderen persoonen en sijn, oft besitters van heuren
goeden, daeraf sij hen sullen verclaren bij eede, ende soe verre
sij luyden alsoo geinterrogeert zijnde 'tselve verswegen, soo sullen
zij luyden indien het crediteurs sijn haer actie verliesen ende sijn
sij debiteurs en sullen sij nyet gelibereert worden midts betalende
in handen van den pupillen oft andere gebreckelicke persoonen
voirs. onder heur voighdie gestelt.

VIII

Item gheen voighden oft toesienders en sullen moghen eeni~

ge transpoorten oft cessie van actie van ennigen crediteuren van
heuren pupillen oft andere gebrekelicke persoonen voirs. vercrijgen
oft aen hen nemen, noch uut crachte van sulcken transpoorten oft
cessien tegens haren pupillen ageren, maer indien sulcx gebeurde
soo sullen sulcke voighden ende toesienders van alsulcken trans
poorte, cessie ende actie geheel gefrustreert blijven ende de pupilIe
oft andere persoon voirs. gelibereert ende de actie doot sijn.

IX

Item de voirs. drie persoonen aldus totter voighdie ende toe~

sienderscap geordonneert zijnde sullen bynnen acht dagen gehou~

den wesen te compareren vore den voirs. weesmeesters ende op~

pervoighden om aldaer eenen behoorlicken eedt te doen ende dit
opte verbeurte van drye Karolusgulden elcx die des in gebreke
ware te doen te appliceren in drien deelen als voirs. is, welcken
eedt hyerachter geinsereert staedt; ende daerenboven sal de voight
oft deghene die hem tot eenen hulper gegeven zal worden ende
die d'administracie van den goeden hebben sal. gehouden sijn
cautie, zeker ende borchtochte te stellen bynnen den stadt oft
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lande van Breda genoech ende suffisant sijnde bij estimacie van
den weesmeesters, aleer hij de voirs. administratie sal mogen aen~

veerden ende hoewel de andere twee die toesienders sijn geen
cautie en sijn gehouden te stellen omdat sij die goeden nyet en
administreren. nyettemyn souden sij gehouden sijn, soo verre de
voight ende administrateur ombequaem worde oft qualicken ad~

ministreerde oft suspect ware, oft groote negligencie besichde. om
in subsidium geconvenieert ende geexecuteert te worden, indien
deselve voight ende administrateur ende sijn borchtochte nyet
suffisant en waren, het en ware dat de toesienders goet tijts van
den voirs. gebreken den weesmeesters adverteerden om daerin
versien te sijn. d'welck sij schuldich sullen sijn te doen ende daer~

mede hen mogen excuseren, ende oft daerop questie viele soo sal
sulcken voight ende administrateur geaccuseert sijnde hangende
dese questie sijn administracie hem geinterdiceert worden oft eenen
hulper hem gegeven worden, indien den weesmeesters nae kennisse
van saken dat goetdunct.

x

Item 500 verre yemandt bij testamente voight van ennigen
weeskynderen oft anderen persoonen gebrekelick sijnde soo voirs.
is ware geinstitueert soo sal nochtans sulcke voight aleer hij hem
der voighdien onderwynden sal compareren voire de voirs. wees~

meesters om bij hem luyden geconfirmeert te worden soo verre sij
dat goetvynden oft hem eenen adjunct te geven. oft oick geheel
gerefuseert ende de voighdie hem geinterdiceert te worden, indien
de weesmeesters redenen daertoe bevonden. als dat sulcke voight
na de voirs. institucie in armoeden gecommen ware. oft dat hij vijant
van den pupillen oft hen merckelick suspect ware. oft om andere
notahile redenen ende dit al ten meesten oirhaire van den weesen.
Welcke geinstitueerde voight oick sal gehouden sijn hehoorlicke
eedt te doen, cautie te stellen, inventaris te maken, rekeninge ende
oick reliqua te doen het en sij dat hij hij den teneure van den voirs.
institutien ende testamente daeraf expresselick ontlast sij. in
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welcken gevalIe nochtans soo blijft hij ende zijnen goeden altijts
nae rechte voir de voirs. voighdie ende administracie verbonden.

XI

Item de voirs. voighden ende toesienders terstondt als zij
geordineert ende den weeskynderen oft anderen gebreckelicken
persoonen gegeven sullen wesen, soo sullen sij den staet van den
sterfhuyse bij den clerck van, den weesmeesters in manieren als 't
behoort. doen maken om daernae tegen den besitter oft besittersse
van den sterfhuyse oft anderen erfgenamen dien dat aengaet schey~
dinge ende deylinge te doen van allen den goeden den sterfhuyse
aengaende, te wetene roerende ende onroerende goeden, huysraet,
have, uutschulden ende inschulden ende dit alsoo geschiet sijnde sul~

len zij die roerende ende onroerende goeden, die den weesen oft an
deren persoonen voirs. te deele vallen sullen, setten oft doen setten
bij inventaris in gescrifte ende dien inventaris brengen bij den
weesmeesters en heuren clerck om den staet van den weeskynde
ren ende anderen voirs. persoonen te maken, die uutschulden ende
inschulden tegen een te confereren ende vergelijcken ende voorts
daerin te ordonneren als behooren sa!. Ende dien inventaris sal
men terstondt extraheren ende in een auctentyck register stellen,
welck register onder denselven weesmeesters ende heuren clerck
sal blijven berustende om daernae ende den voirs. inventaris jaer
licx bij de voighden ende administrateurs rekeninge ende bewijs
gedaen te worden, ende ditselfde sullen de voighden gehouden
wesen te doen bynnen veerthien dagen naedat sij luyden voighden
geordonneert sullen wesen op die verbeurte van drye Karolus
gulden te appliceren in dryen deden als voire ende sullen de voirs.
voighden noch staen tot arbitrale correctie van den weesmeesters,
ten ware dat de besitteren van den sterfhuyse onwillich waren
om deylinge ende edicie te doen van den goeden van den sterf
huyse, oft dat de voighden andere goede ende rechtveerdige excu
satie hadden van denwelcken sij bynnen de voirs. veerthien dagen
den weesmeesters sullen adverteren op de peyne als voire om
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daerin te versien te worden als nae recht behooren sal. Ende
in 't overbrengen van den voirs. inventaris ende in 't maken van
den state der weeskynderen ende registre als voirs. is sullen de
voirs. voighden ende toesienders ende oick de besitteren van den
sterfhuyse bij eede verclaren ende ten heyligen zweeren al over~

gebracht te hebben, 't minste metten meesten sonder yet te ver~

swijgen ende indien sij noch yet bevonden, dat sij dat noch sullen
overbrengen al ter goeder trouwen, ende indien men namaels
bevonde, dat de voighden, toesienders oft besitters van den sterf~

huyse fraudeuselick yet verswegen ende ten inventaris nyet ge~

bracht en hadden soe sal men sulcken verswijger corrigeren als
meineedich ende hij sal daerenboven uut zijnen eygen goeden ver~

beuren de rechte estimacie van den verswegen goeden, te applice~

ren in drien als voirs. is.

XII

Item sullen de voirs. voighden ende administrateurs metten
voirs. toesienders alle jaere schuldich zijn voire den voirs. wees~

meesters te compareren ende aldaer verclaren den ouderdom, state
ende qualiteyt van den weeskynderen oft andere gebreckelicke
persoonen als voirs. is totter voighdie oft curatele van denwelcken
zij gestelt sijn, om bij advyse van den voirs. weesmeesters voorts
die te regieren tot heurer meester eeren, welvaren ende proffijte.
Ende sullen alsdan de voirs. voighden ende administrateurs in
presentie van den voirs. toesienders suffisante ende volcommen
rekeninge, bewijs ende reliqua doen van heuren regimente ende
bewynde van den voirledene jare op de pene van zesse Karolus~

gulden te appliceren in dryen deelen als voire, welcke pene be~

taelt zijnde oft nyet sullen nochtans rekeninge doen als sij des
telcken nae d'jaer versocht worden, ende insgelijcx alle acht dagen
verbeuren zess Karolusgulden soo lange als sij des in gebreke
sijn sullen, die geappliceert sullen wesen als boven ende daertoe
noch staen tot arbitrale correctie, ten ware dat sij hen met rede~

licken saken consten excuseren. Ende van desen rekeningen, die
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alsoe gedaen sullen sijn, sal een dobbel blijven bij den weesmees
ters ende heuren clerck ende daertoe register gehouden worden
van den slote van dier.

XIII

Item sullen alle voighden ende administrateurs van weeskyn
deren oft anderen persoonen onder voighdie staende gehouden
sijn alle het ge1t onder hem luyden zijnde den weesen toebehoo
rende daer sij voighden af zijn commende tot merekelicker sommen
te moeten bekeren in den meesten oirbare van den weesen in rente
oft andere bynnen veertich dagen ten langsten naedat sij 't ontfan
gen sullen hebben, sonder 't selve langer te mogen behouden, ende
oft de voirs. voighden bynnen de voirs. veertich dagen dat nyet en
vonden te employeren ten oirbaire van den weesen soo sullen
zij gehouden worden sonder hen luyden eenichsins te soucken, dat
te kennen te geven den voirs. dach overleden zijnde den voirs.
weesmeesters ende oick den toesienders om daerin bij hen luyden
gedaen te worden ten meesten oirbaire ende proffijte van den
weesen, ende soo verre sij dat nyet en deden ende daerin mereke
lick negligent waren, soo sullen sij gehouden zijn den pupillen het
interest te betalen van e1cken sesthien penningen een in jaerlicxe
rente nae rate van den tijde, dat sij de penningen onder gehadt
sullen hebben ende daeraf doen indien des noot sij suffisante
ypoteke, waertoe die voighden bij den weesmeesters bedwongen
sullen worden bij behoorlicke provisie ende bedwange van justicie.

XIV

Item sullen de voirs. weesmeesters den voirs. voighden, toe
sienders ende andere persoonen oft parthijen ende oick getuygen
dien 't behooren sal voir hen ontbieden oft doen dagen bij heuren
voirs. gesworenen bode, die daeraf gehouden wordt goede relatie
te doen. Ende sullen dese1ve weesmeesters telcken als 't nae recht
behoort ende heur luyden goetdunckt eedt mogen nemen van den-
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selven voighden, parthijen ende getuygen ende voorts in alle 'tgene
des der voighdien aengaet ende der Kennisse ende judicature van
den questien, saken ende geschillen, die ter causen derselver voigh~

dien souden mogen rijsen ende spruyten, doen alle 'tgene des noote~

lick sal wesen ende proffitelick duncken sal gedaen te worden. Ende
vielen dier saken ende questien vele soo sullen zij die doen stel~

len bij rolle om d'een vore en d'ander nae op te roepen ende te
horen, ende sal de clerck van sukken saken ende gedingen ende
van den acten ende sentencien die daerin gegeven sullen worden
oick behoorlick register houden. Ende sullen de weesmeesters den
momboirs ende anderen persoonen mogen bedwingen tot onder~

houdinge van deser ordinancie bij apprehensie ende ghijselinge
van heuren persoonen ende ander behoorlicke wegen van justicie
nyettegenstaende appellacie ter contrarien gedaen oft te doen
ende sonder preiudicie van dier, ende dit oick op penen sukke
ende te appliceren als voirs. is oft meerder oft mynder penen
soe den weesmeesters dat goetduncken zal.

xv

Item de weesmeesters sullen den principalen voight ende ad~

ministrateur van den persoon ende goeden van den weeskynderen
oft anderen persoonen voirs. in dien hijs begeert mogen toevuegen
een redelick loon ende salaris van heuren arbeyde ende besunder
dengenen, die vreemt sal zijn den weesen nyet bestaende, maer de
toesienders en derven geen loon noch salaris hebben.

XVI

Item al eest dat de weeskynderen tot heuren XVI oft XVIII
jaeren geacht ende gehouden mogen worden als voljaert ende dat
de tutele oft voighdie nyet langer en soude dueren nyettemin
want nae dien tijt tot vijfendetwintich jaeren toe de jongers sijn
gemeynlick tot heuren sorgelicxsten, want men dicwils siet dat
sij bynnen dien tijde als 'sij berooft sijn van vader ende moeder,
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die hen vele goets achtergelaten hebben, dicwils arm ende bijstier
worden, soo is van noode su1cke jongers ende persoonen oick
te besorgen ende daeromme sullen degene die mombers sijn ge~

weest van su1cken weeskynderen gecommen sijnde tot heuren XVI
oft XVIII jaren voortaen blijven curateurs van denselven, behou~

dende de curatele ende regiment van denselven jongers goeden
totter tijt dat die voirs. jongers vijfendetwintich jaren oudt sullen
zijn. Ten ware dat alsu1cke jongers hen stelden tot houwelick oft
geestelicken state in we1cke gevalle sij sullen mogen het bewynt
van heuren havelicken goeden hebben ende oiek van den jaerlicxen
proffiten ende renten van heuren erffelicke goeden, sonder noch~

tans deselve te mogen vercoopen, alieneren. verthieren aft belas~

ten, ten ware van noode, oft tot merckelicken apparenten proffijte
ende bij wete ende consente van heuren curateurs, dewe1cke voir
al sullen moeten commen bij den weesmeesters met su1cken kynt
aft persoon staende in curatelen ende aldaer verclaren den noot
oft proffijt ende redenen van su1cke alienacïe, vercoop, verthieringe
oft belastinge ende su1cx proberen ende houden bij eede ende daer~

op verwerven decreet ende acte van consente van den weesmees~

ters, overmits 'twelcke ende anders nyet die schoutetten ende
scepenen van der stadt ende lande van Breda sulcke alienacïe,
verthieringe, vercoop oft belastinge sullen mogen passeren. Ende
de renten ende erfgoeden van den kynderen onder heur XVI oft
XVIII jaeren in voighdien noch staende en sullen de voighden
ende administrateurs insgelijcx nyet mogen vercoopen dan in cass
van noode oft notoiren proffijte als voirs. bij hen luyden ende den
toesienders geprobeert ende bij heuren eeden gehouden, daerop
insgelijcx acte van consente ende decreet van den weesmeesters
tevoren sullen geobtineert hebben. Ende deden de voirs. voighden
ende administrateurs oft oick die voirs. pupillen oft andere per~

soonen voirs. ter contrarien, soo sullen su1cke contracten ende
conventien doot, nul ende machteloos ende van onweerden sijn,
ende indien de jongers oft andere persoonen voirs. in tutele oft
curatele staende ennige penningen daerop ontfangen hadden, die
verteert ende onnuttelick doirgebracht waren, die sal de cooper
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geheel ende al verloren hebben; maer waren ennige van dien pen~

ningen in wesen oft bestaedt in notoiren proffijt van den weesen,
die souden den cooper gerestitueert ende wedergekeert worden.

XVII

Item dat jongers in voighdien oft oick in curatelen staende
tot heuren XXV jaeren toe nyet en sullen oick mogen doen van
henselfs wegen ennige coopmanscappen oft contracten, noch schul
den maken, noch geIt, waere oft goet op borge nemen, dan van
bier, broot ende nooturftigen saken heurs lijfs ende dat totter som~

men toe van drie stuvers eens ende deden sij ter contrarien dat
sulcke coopmanscap, schulden ende contracten sullen oick nul ende
van onweerden zijn ende hadden zij geIt daerop ontfangen dat
verquist ware, dat soude de parthije verlooren hebben ende sullen
de voirs. jongers daeraf ontlast sijn.

XVIII

Item wanneer ennige jongers onder heur XXV jaeren wesen~

de te houwelicke gecommen sijn, oft zoo wanneer sij van goeden
regimente ende cloeck van verstande sijn, alsoo dat zij hen stellen
tot coopmanscap ende neringe ende midts dien begeerden ontsla~

gen te sijn van der voirs. voighdien, soo sullen heure voighden
ende toesienders dan gehouden sijn te ondersoecken die manieren,
conversatie ende regiment van den voirs. jongers ende soo verre
sij bij deuchdelicke informacie bevinden ende bij eede den wees
meesters certificeren dat nae heuren besten verstande sulcke jon~

gen sijn goet wel soude regieren sonder toedoen sijnder voighden
ende dat 'tselve den weesmeesters in heure consciencie oick dunckt,
soo sullen sij dan sulcken jongen mogen ontslaen ende stellen uter
voighdien ende hem daerop verleenen acte ende bescheyt; ende
sa! van dan voortaen die coopmanscap ende hanteringe die hij
voorts doen sal stadt grijpen ende van weerden wesen, uutgeno~

men altijts verthieringe oft belastinge van erffelicke onroerende
goeden als voirs. is.
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XIX

Item de curatele sal dueren tot XXV jaeren incluys ende
nyettemin indien eenige jongers over de XXV jaeren oudt sijnde
ende nochtans diennyettegenstaende nyet oft luttel wijser en wor~

den, maer bleven oft scheenen te wesen deurslagers ende verstroy~

ers van heuren goeden, sullen in dien gevalle nyettemin blijven
in voighdie oft curatele totter tijt toe dat heure voighden oft cura~

teurs affirmeren sullen bij heuren eedt, dat hen dunct dat sij sonder
sorge van bijstier oft arm te worden heur goet sullen wijs genoech
sijn te regieren in manieren als voirs. is.

XX

Item de momboiren oft curateuren en sullen geen lossinge
van renten mogen doen heuren pupillen oft anderen persoonen
onder heure voighdie oft curatele staende oft oick scheydinge van
onroerende goeden, die pupillen met anderen persoonen gemeen
toebehooren, tenzij bij kennisse ende decreet van den weesmeesters
ende ten meesten oirboir van den weesen; maer sij sullen wel zon~

der decreet mogen alieneren mobelgoeden, die verderffeliek zijn
ende nyet proffitelick om te houden, als clederen, vruchten ende
diergelijcke oiek ten weesen meesten proffijte.

XXI

Item en sullen oick die voighden oft curateuren geen groote
ende merckelicke processen uten name van den pupillen als heys~

schers oft verweerders mogen aennemen sonder advys ende con~

sent van den weesmeesters, maer ingevalle dat den tuteurs oft
curateurs dunct proffitelick te sijn su1cke processen te sustineren,
soo sullen sij te voren den weesmeesters exhiberen die titelen ende
munimenten van der saken uut denwe1cken sij haer recht souden
willen fonderen tot dien eynde dat het goet van den pupillen met
frivoIen processen nyet en worde verquist.
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XXII

Ende en sullen de voirs, voighden oft curateurs insgelijcx geen
groote ende merckelicke edificien mogen maken voir pupillen oft
anderen persoonen voirs. dan bij consente ende decrete van den
voirs. weesmeesters nae kennisse bij hem luyden gehadt van den
nootsakelicheyt oft proffijte van dien, maer sullen wel gemeynen
ende nootliclce reparacien sonder decreet mogen ende oick behoo~

ren te doen, nyettemyn sij mogen daeraf den weesmeesters ver~

manen als sij heure jaerlicxe rekeninge doen om heur advys daerop
te hebben.

XXIII

Item jongers onder heur jaeren wesende als voirs. is sullen
ongehouden sijn ennige penningen te moeten betalen die sij op dob~

belscholen oft elders met quaertspelen, closbanen oft dyergelijcke
spelen ontleent, geborcht oft verloren hebben ende schuldich sijn
bleven. Ende hadden sij daerop gehadt eenich merckelick verlies
'tselve sullen sij met rechte mogen heysschen ende recouvreren,
maer dat de voirs. jongers verloren ende betaelt sullen hebben
met caetsen oft balslane tot vijf scellinge Grooten Brabants toe
daeraf en sal men hen geen restitucie doen, sullen nochtans onge~

houden sijn te betalen 'tgene des op sulcke spelen schuldich bleven
sullen sijn. Ende wye jongers betrocke tot spelen ende aenhaelde
in stoven oft bordeelen, die sal men corrigeren na gelegentheyt
der saken boven 'tgene dat de jongers ontlast sullen blijven te
betalen 'tgene des sij aldaer verteeren ende schuldich blijven sullen.

XXIV

Ende insgelijcx soo wye ennige jongers tot ongelijcken houwe~

lick betrocke daertoe riede ende bij ende over waren om sijn goets~

wille, hetsij meysken oft knechtken, daer hen merckelicke schade,
achterdeel oft cIeynicheyt in gelegen ware ende het gebeurde dat
de vrienden oft momboren daeraf t'onvreden waren oft clachtich
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quamen, soo sullen diegene die den jongers alsoo betrocken, gera~

den oft daerbij geweest hadden arbitralick gecorrigeert worden
nae gelegentheyt der saken.

xxv

Item de bode van den weesmeesters sal gehouden sijn als
voirs. is alle weten, dagingen, bootscappen, bevelen, executien
ende andere exployten, die sij hem bevelen, wel ende getrouwe~

lick te doen ende rechtveerdige relatie daeraf te doen ende sal
cautie stellen in 't aencomen van sijnder officien soo dat behoort.
Ende sullen de officieren ende scoutetten van der stadt ende lande
van Breda indien des noot sij hem in zijn executien helpen ende

assisteren. Ende hij sal hebben voir sijnen salaris, te weten van
elcke wete, bevel oft daginge te doen bynnen der stadt ende vrij~

heyt eenen halven stuver ende buyten op de dorpen ende van
anderen exployten als de roeydragers van Breda ende in 't maken
ende overbrengen van elcken inventaris sal hij hebben eenen
stuver ende van elcke rekeninge die gedaen sal worden eenen
halven stuver.

XXVI

Ende den weesmeesters ende heuren clerck sullen hebben in
't maken ende overbrengen van elcken inventaris van den goeden
van den weesen ende andere persoonen in voighdien staende voir
salaris te wetene van elcken Pondt Brabandts dat suver overblij~

ven sal van de haeffelicke goeden ende inschulden, de lasten ende
uutschulden afgeslagen, twee stuvers eens, daeraf de clerck sal
hebben d'een derdendeel ende de drye weesmeesters, die twee
andere deelen ende van elcke jaerlicxe rekeninge sullen sij hebben
van den suveren incomen half soo vele ende dat deylen als voirs.
is; maer waren daer soo vele lasten ende uutschulden oft bijcans
soo vele als proffitelicke goeden, soe sullen de weesmeesters ende
heuren clerck anderen redelicken salaris nae heuren arbeyde mo~

gen nemen. Ende daerenboven sal heure voirs. clerck van anderen
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gescriften, acten, sentencien etc. geloont worden gelijck der scepe~

nen clerck oft secretaris van Breda.

XXVII

Alle welcke statuten ende ordonnancien ick Henrick, Grave
voirs., ende mijne nacomelingen Heeren ende Vrouwen van Breda,
ende in mijnen absencie de Drossart ende luyden van mijnen
Raede te Breda bij advyse van den borgermeesteren ende
scepenen, sullen altijt als 't ons oirbairlick, redelick ende proffite~

lick duneken sal mogen interpreteren, veranderen, meerderen ende
mynderen, soo ons den tijt ende redenen dat leeren sullen daeraf
ick de macht mij, mijnen voirs. nacomelingen ende anderen voirs.
reservere.

Ontbiede daerom ende bevele mijnen Drossaert ende Schou~

tetten van der stadt ende lande van Breda, den Luyden van mijnen
voirs. Raide, den borgermeesteren ende scepenen van der stadt
ende den scepenen van den dorpen des lants van Breda, den voirs.
weesmeesteren ende allen anderen mijnen officieren, dieneren ende
ondersaten. hoedanich die sijn, yegelick in 't sijne, dat dese voirs.
statuyten ende ordonnancien in maten soo die vore verhaelt sijn
yerst ende tevoren gepubliceert ende uutgeroepen sijnde tot allen
plaetsen daer 't behoiren saL sij deselve wel ende scerpelick onder~

houden. observeren ende achtervolgen, procederende tegens die
overtreders bij executie van den penen daerin begrepen ende
andere correctien als sij redelick vynden sullen, sonder daertegens
te doen noch te laten geschieden in enniger manieren ter contra~

rien. Ende des t'oirconden hebbe ick dit gehantekent met mijnen
name. Gedaen tot Breda den dertichsten dach in Decembri in 't
jaer ons Heeren duysent vijfhondert vijf ende dertich Ludicx.

Ondergeteeckent H. de Nassau.

Oaeronder geschreven aldus: dese ordonnancien bovenge~

screven zijn tot Breda ter poyen af populo in magna multitudine
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congregato gepubliceert opten Sondach decima Januarij anno XVc
vijfende dertich Ludicx stijle ter gewoonlicker uren als men pu
blicatien ende geboden doet.

Uutge1esen bij mij ondergescreven.

(w.g.) Joh. de Corput.

Zegel van de weeskamer van Breda
In G. A. Breda. Inv. Weeskamer 947

AANTEKENINGEN;
1) G.A. Breda, Inv. Hingman 2 (Houten Boecxken) f. 43 en Inv. Weesk. 3;
2) G.A. Breda, Inv. Hingman 1516, f. 39 va;
3) G.A. Breda, RA. 426, f. 26;
4) Bij Van Goor, p. 268 e.v foutief gedateerd op 13 December 1535. Bij zijn
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datering heeft hij geen rekening gehouden met de gebruikte Luikse stijl en
ook de aanduiding van de dag is door hem verkeerd overgenomen;
5) C.A. Breda, ColL Havermans Afd. IV-I, no. 2, f. 71 e.v.;
6) A.RA., Nass. Dom. Areh. 1074, f. 18; C.A. Breda, ColL Havermans Afd.
IV-I, no. 2, f. 67 voo en Van Coor, p. 268;
7) A.RA., Nass. Dom. Areh. 1074, f. 17;
8) id., f. 25 en f. 26;
9) C.A. Breda, Inv. Hingman 87, p. 61-62;
10) id., p. 83;
11) A.RA., Nass. Dom. Areh. 1074, f. 98 e.v.;
12) C.A. Breda, ColL Doop-, Trouw- en Begraafboeken 76, f. 14 voo
13) C.A. Breda, Inv. Hingm. 83, f. 119 voo en 237, z.f.;
14) C.A. Breda, Inv. Hingm. 87, p. 66 en p. 81;
15) C.A. Breda, Inv. Hingm. 88, p. 213 en 124, f. 188;
16) C.A. Breda, Not. B en W. dd. 2-1-1815, no. 17;
17) id. dd. 9-10-1815, no. 9;
18) id. dd. 16-11-1815, no. 7;
19) id. dd. 22-11-1815, no. 5;
20) id. dd. 22- 5-1823, no. 14 en B. 10, no. 173;
21) id. dd. 24- 5-1824, no. 5;
22) id. B. 11, no. 241;
23) id. Not. B en W. dd. 8-6-1824, no. 2 en 3;
24) id. dd. 24- 6-1824, no. 3;
volgens mededeling van Van Naerssen bij het afleggen van zijn verantwoording
was dit laatste echter opgehouden door zijn medeleden, die geen medewerking
hadden verleend.
25) id. dd. 15- 7-1824, no. 11 en dd. 23-9-1824, no. 5;
26) id. dd. 7-10-1824, no. 3; dd. 18-10-1824, no. 13; dd. 25-10-1824, no. 7
en dd. 15-11-1824, no. 8;
27) id. dd. 18-11-1824, no. 11;
28) id. dd. 2-12-1824, no. 8;
29) id. dd. 29-12-1825, no. 3;
30) id. dd. 29- 5-1826, no. 16 en dd. 28-9-1826, no. 9;
31) id. dd. 11- 6-1827, no. 22;
32) id. dd. 8- 7-1830, no. 7;
33) id. dd. 15- 7-1830, no. 7 en dd. 2-8-1830, no. 6 en 7;
34) id. dd. 23- 4-1835, no. 1;
35) id. dd. 7- 5-1835, no. 6;
36) id. dd. 21- 4-1836, no. 5;
37) id. dd. 21-11-1839, no. 5;
38) id. dd. 10- 8-1852, no. 7 en B. 39, no. 832;
39) id. dd. 11- 9-1852, no. 1 en B. 39, no. 902;
40) id. dd. 25-10-1852, no. 14 en A.RA., Areh. Alg. Comm. v. Liq., Dossier
Weesk. van Breda no. 14 en 15;
41) C.A. Breda, Not. B en W. dd. 27-12-1852, no. 35 en B. 40, no. 90;
42) id. B. 40, no. 328;
43) id. Not. B. en W. dd. 13-8-1857, no. 6;
44) id. dd. 8-7-1858, no. U;
45) id. dd. 6-5-1861, no. 16;
46) id. B. 48, no. 1982;
47) id. Not. B. en W. dd. 10-4-1862, no. 3 en A. 142, no. 256.
48) In alle eopieën staat Tijd of Tijt, waarmede Dietz bedoeld wordt.
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