De wording van het Gereformee:rd Burgerweeshuis
te Breda (16°3-1606)
Enige vraagpunten dienomtrent behandeld
door
A. HALLEMA
Ter gelegenheid van de herdenking op 15 mei van dit jaar,
toen het drie en een halve eeuw was geleden, dat "Het Arme Wees~
huys der Kercken ende der Stadt van Breda" zijn eerste ordonnan~
tie kreeg bij wijze van reglement voor beheer, bestuur van en
dagelijkse leiding in dit oudste der drie Bredase weeshuizen, heb ik
mij reeds bezig gehouden met de beantwoording der dubbele vraag
hoe het te verklaren is, dat een oude stad als deze pas bij de aan~
vang der 16de eeuw haar eerste weeshuis kreeg? En verder, hoe
R. Katholieken en Protestanten alhier op het stuk der wezen zorg en
~verpleging met elkaar hebben samengewerkt of naast elkaar deze
charitatieve taak en sociale arbeid hebben verricht?
Uit dit onderzoek vloeide ook voort de opsporing van de
onderlinge verhouding der drie weeshuizen, het bovengenoemde,
gesticht, in 1606, dank zij de medewerking van prins Maurits, het
Armkinderhuis, geopend in 1639, waarvan prins Frederik Hendrik
de eerste vorstelijke beschermheer werd, en het R.K. Weeshuis, tot
welks oprichting prins Willem V in 1792 octrooi verleende, maar
dat pas in 1806 in gebruik werd genomen. Er is eveneens een merk~
waardig historisch verband tussen de wording en ontwikkeling van
deze drie stichtingen onder hoge bescherming der Oranje's en door
de medewerking, welke zij aan de tehuizen voor de Bredase wees~
kinderen hebben verleend. Speciaal met de geschiedenis der wor~
ding van het oudste Bredase weeshuis wens ik mij in deze bijdrage
bezig te houden. Ook de verhouding tot het Gereformeerd Burger~
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weeshuis en Armkinderhuis te Bergen op Zoom zal daarbij even
ter sprake komen.
Wat de bronnen voor dit onderwerp in het algemeen aangaat,
het oud~archief van het oudste weeshuis berust in de inrichting zelf
en is keurig geordend en geïnventariseerd door Jonkvrouwe A. E.
R van den Bosch en Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel, die daarvan
in 1939 een inventaris met regestenlijst in druk deden verschijnen,
terwijl in het Gemeente~archief nog een portefeuille met enig aan~
vullend materiaal berust 1).
Van het archief van het Armkinderhuis, eveneens in het W ees~
huis aan het Kloosterplein bewaard, bestaat een geschreven inven~
taris en een weinig overzichtelijke geschiedenis in handschrift ter
plaatse. terwijl het archief van het RK. Weeshuis sinds enige jaren
wordt bewaard in het Gemeente~archief 2), Het zijn speciaal deze
collecties, waarvan ik voor deze bijdrage een dankbaar gebruik heb
mogen maken en waarvoor ik de desbetreffende colleges van regen~
ten en de Gemeente~archivaris gaarne bij deze mijn erkentelijkheid
betuig.
Het ligt natuurlijk niet in mijn bedoeling om in bijzonderheden
te treden over de zorg voor en verpleging van wezen in onze stad
gedurende de periode, toen hier nog geen tehuis voor hen verrezen
of ter beschikking gesteld was. Daarvoor zijn trouwens weinig
bronnen voorhanden en slechts verspreide gegevens uit de stads~
rekeningen, de oude rechtsbronnen en vooral het archief van de
Bredase Weeskamer 3) geven enig denkbeeld omtrent de wijze,
waarop voor de rechten van verweesde, verlaten en door lichaams~
of zielsgebreken hulpbehoevend geworden minderjarigen werd op~
gekomen, m,a.w. op welke wijze en in hoe verre de overheid des~
tijds haar plicht nakwam in het belang van deze aan hun supervisie
toevertrouwde misdeelden.
Dit impliceert echter allerminst, dat uit die fragmentarische
gegevens mede zou blijken hoe deze kinderen verzorgd en ver~
pleegd, gevoed en onderhouden werden. Want dit alles geschiedde
meest binnen het raam der gezinsverzorging, via uitbesteding en was
dus meer een private zorg, Alleen de civielrechtelijke verhouding:
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voogdij en de daarmee samenhangende kwesties. treedt reeds uit die
oudste stukken, maar dan ook nog maar ten dele, in het licht der
openbaarheid.
De heer G. J. Rehm, wiens belangrijke bijdrage over de Bredase
Weeskamer we hier reeds aanhaalden, gaf daan'an het vorige jaar
een duidelijk inzicht, wat betreft de opzet en functie der Wees~
kamer. Ook toen, dus in 1535, was het de gemeenschappelijke zorg
en taak van de heer der stad en het stadsbestuur om de rechten der
wezen veilig te stellen, over hun voogdij te waken en daarvoor
onder de verwanten der pupillen de meest geschikte uit te zoeken
of aan te wijzen. De rest, dus hun eigenlijke verpleging, verzorging
en opleiding, liet men grotendeels aan de Kerk en private personen
over. De burgerlijke Q\;erheid vervulde in deze een administratieve
taak, andere instanties zorgden voor het lichamelijk en geestelijk
heil der pupillen, hoe precies, weten we niet in bijzonderheden.
En zo is dan onder de oudste Bredase keuren in het wel~
bekende "Houten Boeeken" ten Gemeente-archieve die van om~
streeks het midden der 15de eeuw een der belangrijkste documenten
betreffende de locale wezenzorg 4).
De korte inhoud daarvan is deze. In de 15de eeuw bleek een
nadere omschrijving in een wettelijke bepaling nodig van het toezicht op de gedragingen van voogden en toeziende voogden "van
minderjarige weeskinderen, te meer omdat voorheen de civiele
minorenniteit (burgerlijke minderjarigheid) eerst met de intrede van
het 25ste levensjaar eindigde. Beiden, voogd en toeziener, moesten
voortaan een inventaris overleveren, "eenen cedel (met ) al alsulcke
goede, als den weeskijnde toebehoeren", uit erfenis en anderszins
de ouderlozen toegekomen.
Deze lijst van bezittingen werd dan overgenomen of geregi~
streerd in het stadboek van Breda en de indiening er van geschiedde
ten overstaan van de heer of zijn vertegenwoordiger en van het
stadsbestuur. De nauw met het kind verwante voogd ("gheboerne
voeght") van het weeskind stond dus als regel in nauwe familie~
relatie tot de wees en werd daarvoor aangezocht of aangewezen
door de nagelaten betrekkingen, doch moest niettemin door de heer
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in deze functie worden bevestigd, overeenkomstig der stede recht.
Kwam hij echter de heer minder bekwaam of zelfs ongeschikt voor,
dan werd hij door een betere vervangen en desgelijks de toeziende
voogd. Zolang het weeskind onder voogdij stond, moesten beide
voogden tegen het einde van elk boekjaar rekening en verantwoording van hun beheer afleggen voor de heer en het stadsbestuur.
Deze bepaling werd weldra ook toegepast op alle andere voogden.
die goederen van minderjarigen te Breda beheerden of belast waren
met hun voogdij.
Het oppertoezicht op hun werk bleef opgedragen of voorbehouden aan de heer der stad en het stadsbestuur, totdat in 1516
reeds aanstalten werden gemaakt om dit over te dragen aan een
college van weesmeesters. zoals elders gebruikelijk was. De heer
Rehm heeft aangetoond. dat in casu het voorbeeld van Antwerpen
voor Breda geenszins denkbeeldig is en dat de invloed van het
Antwerpse en Mechelse recht op dat van Breda voor een op te
richten weeskamer alhier zelfs duidelijk aanwijsbaar is 5). Ook de
gevolgen van de catastrofale brand, welke onze stad in 1534 had
getroffen, zal wel bevorderlijk zijn geweest voor de oprichting van
de spoedig daarna, in 1535, in het leven geroepen Weeskamer. la
januari van dat jaar werd haar ordonnantie afgekondigd, waarvan
de tekst nu weer in een betrouwbare en zuivere redactie ter beschikking is 6).
Daaruit blijkt tevens, dat krachtens art. II niet alleen normale
wezen doch ook lichamelijk en geestelijk defecte personen ("onnosele. simpele ofte beroofde persoonen van heuren verstande, oick
die blint, stom, geheel doof oft andere gebreken hebbende"),
niet in staat hun goederen, gelden en andere bezittingen. zelfstandig
te beheren, onder de hoede van de Weeskamer werden gesteld. Uit
een voordracht van zes personen uit de naaste familie, drie van
vaders- en drie van moederszijde en in te leveren door de verwanten
van het sterfhuis, kozen de weesmeesters dan drie t.W. één voogd
en twee toeziende voogden en bij gebreke van zulke verwanten
benoemde de Weeskamer zonder voordracht twee daarvoor geschikte personen (art. IV).
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Zolang de wezen minderjarig waren, voorheen tot hun 25ste
levensjaar, bleven zij onder de hoede der w~esmeesters, zodat nader~
hand ook in vele weeshuizen deze termijn als uiterste gold voor de
verpleegduur, al werden de pupillen doorgaans eerder ontslagen 7),
ook in de Bredase weeshuizen.
Men maakte reeds vroeg onderscheid tussen lichamelijke volwassenheid en meerderjarigheid in wettelijke zin van de tussen hun
18de en 20ste levensjaar zelfstandig maar nog niet mondig gewor~
den weeskinderen: "Item al eest dat de weeskynderen tot heuren
XVI oft XVIII jaeren geacht ende gehouden mogen worden als voljaert 8) ende dat de tutele oft voighdie nyet langer en soude dueren
nyettemin, want nae dien tijt tot vijfendetwintich jaeren toe de jongers 9) sijn gemeynlick tot heuren sorgelicxsten, want men dicwils
siet dat sij bynnen dien tijde, als sij berooft zijn van vader ende moe~
der, die hen vele goets achtergelaten hebben, dicwils arm ende bijs~
tier 10) worden, soo is van noode sulcke jongers ende persoonen oick
te besorgen" 11). Vandaar dat deze pupillen tot hun 25ste levensjaar
onder de hoede, het toezicht en de voogdij der weesmeesters bleven
gesteld, tenzij ze eerder in het huwelijk traden en daardoor mondig
werden, voorzover het de mannelijke wezen betrof 12). Zelfs kon
de voogdij ("curatele") nog verlengd worden na intrede van het
25ste levensjaar, als de pupillen bleken te zijn "deurslagers ende
verstroyers van heuren goeden" 13). En op de gevolgen van misdragingen door verkwisters, doorbrengers en goklustigen beneden
de mondige leeftijd ten nadele van anderen, zou in rechten geen
verhaal zijn 14).
In overeenstemming daarmee werd naderhand in de ordonnantie van het oudste Bredase weeshuis dan ook de bepaling opge~
nomen, dat de leeftijd voor het ontslag der wezen wel zou bepaald
worden op die van zestien jaar 15), doch dat zij zich ook daarna,
vooral des zondags, tot het weeshuis en deszelfs buitenvaders,
voogden of regenten, konden wenden en zelfs op zondag mee konden aanschikken voor de gemeenschappelijke maaltijden der ver~
pleegden, dit om de nazorg voor en het contact met de ontslagen
wezen zo lang mogelijk te handhaven 16). Ten aanzien van het

69

Jaarboek De Oranjeboom 9 (1956)

volgens de huidige opvattingen te vroegtijdig ontslag mag niet uit
het oog worden verloren, dat de wezen, jongens zowel als meisjes,
in vroeger eeuwen geacht werden eerder zelfstandig te zijn en
vooral zelf voor eigen onderhoud op jeugdige leeftijd te kunnen
zorgen dan dit thans het geval is, hoewel Dr. Schmidt toch ook
weer vaststelde "dat de leeftijd, waarop de weezen het huis ver~
lieten, over het algemeen hooger was dan in onzen tijd en het wel
verklaarbaar is, dat het getal der verpleegden gewoonlijk zoo hoog
is" 17). In dit opzicht waren er echter plaatselijk zeer grote verschil~
len in de oudste wees~ en andere kindertehuizen hier te lande, zodat
men moeilijk van één, algemeen gevolgde regel of wet kan spreken.
Bovendien eiste het vaak grote aantal verpleegden tegelijk, in som~
mi ge Hollandse weeshuizen wel drie~ tot vijfhonderd, een vlotte
doorstroming, om geregeld aan de vele aanvragen tot opname van
wezen te kunnen voldoen. Ook daardoor moesten de andere kin~
deren vaak wel vroeger worden ontslagen dan eigenlijk goed voor
hen was.
Ondanks een daartoe in diverse bronnen ten archieve ingesteld
onderzoek is mij zelfs niets gebleken van pogingen tot oprichting
van een weeshuis te Breda in de periode tussen de oprichting van
de Weeskamer, dus in 1535, tot het einde dier eeuw.
Al zal daartoe ook hier wel ongetwijfeld de noodzaak zijn
gebleken evenals in zovele steden. zelfs kleine van enkele duizenden
inwoners, in de Nederlanden, waar in de 16e eeuw wèl burgerwees~
huizen werden gesticht, o.a. te Vollenhove (1432), Utrecht (1485),
Amsterdam (1523), Hoorn (1531), Leeuwarden (1534), Enkhuizen
(1551), Brielle (1552), Bolsward (1553), Nijmegen (1560), Sneek
(1581), Bergen op Zoom (1597), Fnmeker (1597) enz., hetzij door
het particulier initiatief, hetzij vanwege kerkelijke instanties, in onze
stad zal de voortdurende oorlogstoestand de uitvoering van der~
gelijke plannen, zo ze toen wel mochten zijn beraamd, hebben ver~
hinderd. De afwezigheid van de heer der stad, "oppervoogd" der
wezen, toen prins Willem van Oranje, sedert 1567, kan mede als
oorzaak daarvan worden aangemerkt. Eerste toen na de verovering
van de vesting door prins Maurits in 1590 een meer bestendige
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toestand van vrede intrad, kon men, met het voorbeeld van het
oudste Protestantse weeshuis te Bergen op Zoom voor ogen 18).
ook te Breda plannen beramen om een weeshuis te stichten en aan
de uitvoering er van zorg besteden.
Want de parallel tussen Bergen en Breda wat betreft de stich~
ting van de oudste weeshuizen aldaar. is wel opvallend en van
voldoende historisch belang om hier even onder de aandacht te
worden gebracht. Evenals dáár Dr. Jacobus Baselius de ziel en
promotor was van de stichting. gerugsteund door de Bergense ma~
gistraat en prins Maurits als markies van Bergen (1585-1609).
fungeerde te Breda als zodanig Baselius' collega, Ds. HenriClls
Boxhornius. Ook hij deelde in de achting en sympathie van de prins,
kon rekenen op de steun van diens drossaard te Breda en op die
van de magistraat. was zeer actief en in de aanvang der 17de eeuw
nog vol plannen en ideeën. Hij voelde het een urgente zaak van
grote betekenis voor kerk en samenleving om. oorlog en pestziekte
ten spijt. het juist daardoor vermeerderde aantal wezen. in een eigen
tehuis, uitgaande van zijn gemeente. onder te brengen 19). En ook
om daardoor de belangen van Breda als garnizoensstad te dienen
waar veel militairen. naar andere vestingen vertrekkende, hun kin~
deren hier achterlieten!
En leest men de motivering van de stichting van het Her~
vormde weeshuis te Bergen op Zoom, door Baselius in 1591 op~
gesteld, goed. dan is de gelijkenis van de argumentatie ter inleiding
van de oudste Bredase weeshuisordonnantie van 1606 wel frappant.
Zo schreef Baselius in 1591, dat er toen te Bergen veel ouder~
loze en verlaten kinderen (waaronder ook vondelingen en vooral
z.g. .,soldatenkinderen") waren. "die bij den huisarmen onderhou~
den werden, wesende besteed tot ende bij verscheidene personen
om den minsten cost 20), alwaar de selve door 't slappe toesigt seer
quade manieren waren leerende, wassende op in dese gesteltenisse
des tijts ende der oorloge in alle woestigheijd ende godloosheijd
met quade manieren dat daeromme seer goed ware op te regten
een weeshuijs, daer deselve kinderen mogten in goede manieren ende
godsaligheid geleert ende onderhouden worden". Verder moesten
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de jongens ten ambacht besteed en de meisjes het huishouden leren
en de "knegtkens" ook ter school gaan en "tot studiën daar op te
houden", wie daarvoor aanleg mocht hebben 21).
Legt men daarnaast de tekst der "redenen waeromme het
(Wees) Huys is opgerecht" te Breda, dan is het duidelijk, dat men
hier had geleerd van het Bergense voorbeeld: "Alsoo mijnen E.
Heeren de Regeerders der stede van Breda verthoont ende te kennen
gegeven is, geweest bijden predicanten, ouderlingen ende diaken
(en) der kercken 22), Ge groot.e inconvenienten, ende bij den Christenen niet te lijden ergernisse, alle dagen bevonden worden (de) ,
door faute 23) van een Weeshuys". Zulk een weeshuis bezat Breda
tot dusverre niet in tegenstelling met vele andere oude Nederlandse
steden. En toch bestond ook hier aan een dergelijk tehuis yoor
verweesde en verlaten kinderen grote behoefte. Het paste in het
raam der toenmalige diaconale armen- en jeugdzorg. Stad en kerk
moesten de handen ineen slaan om in deze dringende behoefte te
voorzien als een vereiste taak van sociale zorg, de overheid opgelegd, en om te voldoen aan de roeping der kerk om te waken voor
het godsdienstig heil van wezen, v-er!atenen en vondelingen 24).
Moge de redactie van de motivering ook al enigszins verschillen, de
noodzaak, bedoeling en opzet waren te Bergen en Breda dezelfde.
Ook de periode tussen de eerste plannen en de uitvoering ervan
was er een van enkele jaren, terwijl de oudste behuizing van beide
stichtingen weer gelijksoortig was en ook de aangewende middelen
om de nodige fondsen voor zulk een tehuis te verkrijgen, wel enige
oyereenkomst vertonen.
Zo begon Ds. Baselius te Bergen in 1591 met een remonstrantie op te stellen voor de magistraat, de voorwaarden tot de stichting
van een weeshuis te concipiëren, de ouderlingen van zijn gemeente
uit te nodigen zijn plannen, bij de raad ingediend, te steunen, waartoe burgemeester en schepenen een commissie van advies instelden
om verslag uit te brengen. Dit geschiedde in 1592 en met verwijzing
naar dat verslag, geheel overeenstemmende met het Bredase motief,
citeren we daaruit alleen deze zinsnede en wel de v-olgende woorden:
"alsoo door dezen Oorloge ende Armoede van (de) gemeente dage72
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licx vele weesen vallen, die door de ongeregeltheyt des tijds in alle
ongeschiktheyd opwassen, 't welck sy supplianten geerne verhoet
sagen".
En met toestemming van de markies van Bergen, toen prins
Maurits, kregen de oprichters de beschikking over het leegstaande
Cellebroersklooster, waarin destijds alleen zekere Gillis van Cou~
wendaaL fungerende als pestmeester, zijn woning had, mits zij met
deze Mr. Gillis tot een accoord konden geraken, hetgeen in 1593
met machtiging van de prins slaagde. Daarna moest nog voor de
nodige fondsen worden gezorgd, om het gesequestreerde klooster
geschikt te maken voor bewoning door de weeskinderen en voor
hun opvoeding, onderhoud en opleiding de vereiste middelen te
hebben. Om hiertoe te geraken stond de prins een landelijke collecte
toe, die in totaal ruim 26 duizend gulden opbracht, een aanzienlijk
bedrag als bouw~ en onderhoudsfonds, terwijl de prins uit eigen
goederen nog een vorstelijke schenking van 50 gemeten land in de
St. Omcommerspolder onder Steenbergen toevoegde aan het Ber~
gense weeshuisfonds.
In Breda verliep de zaak op overeenkomstige wijze, zij het dan
met enigszins andere middelen en wederom geheel met medewerking
van prins Maurits, hier in zijn kwaliteit van administrateur en regent
van de goederen van zijn halfbroer, prins Filips Willem, na de dood
van prins Willem I in 1584 rechtens de eigenlijke heer van Breda
en de Baronie. En ook hier werd een leegstaand klooster, dat der
Zwarte Zusters of Augustinessen aan de Oude Vest tussen Molen~
straat en Gasthuiseinde, sedert 1602 stadseigendom, ter beschikking
gesteld van de oprichters van het Bredase weeshuis, mits ook zij
zorgden voor het enige zusterke, dat aldaar verbleef. "Ende hebben
mijne voors. heeren daertoe oock geordonneert het vrouwe~susters
clooster, gelijck dat gelegen is binnen Breda met hoff ende sijne
toebehoorten 25), vuijtgenomen tgene suster Wijn haer leeffdage (n)
te gebruijcken heeft, na wiens affsterven het selve oock tot den
Weeshuijse sal geappliceert worden", m.a.w. het stuk van de hof of
tuin van het klooster, waarover zuster Wijnken gedurende haar
leven voor haar onderhoud de beschikking zou behouden 26).
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Niet echter door een landelijke collecte, met welker opbrengst
de Bergense weeshuis fondsen werden versterkt, doch door een
loterij, het toen veel gebruikte middel om gelden bijeen te brengen
voor de oprichting van een inrichting van weldadigheid of "gods~
huis", zou het Bredase weeshuis zich een basiskapitaal moeten ver~
schaffen. En het was weer prins Maurits, die voor zulk een loterij
het onmisbare octrooi verleende, zonder dat verder bijzonderheden
zijn bewaard gebleven betreffende de techniek, tijd en plaats van
deze loterij en derzelver resultaten ten voordele van het huis 27).
Wel echter een overzicht of z.g. "staetken int corte der brieven 28)
ende papieren vande renten, obligatien ende andere acten, ingeleijt
inde loterye van Breda tot oprechtinge van een weeshuys" aldaar
en waarin ook nog een memorie is opgenomen van de door burge~
meester Joris van Bernagien ten behoeve van het weeshuis gekochte
effecten, mede ingelegd in die loterij 29).
Daaruit blijkt tevens, dat evenals in de ten behoeve van het
weeshuis van Bergen op Zoom enige jaren daarvóór gehouden
landelijke collecte ook te Breda uit verschillende delen van het land
medewerking werd verleend door obligaties, rente- en schepenbrie~
ven, assignaties e.a.d. activa af te staan als prijzen voor de aldaar
te houden loterij 30). En dat, terwijl de oorlog met Spanje nog fel
woedde, in diverse steden en landstreken de pest heerste en zelfs
tegelijkertijd in andere steden eveneens loterijen werden georgani~
seerd met een soortgelijk liefdadig doel en om de baten daarvoor te
bestemmen voor de stichting van gast~ en werkhuizen, wees~ en
dolhuizen. Als voorbeeld hiervan moge we hier even herinneren aan
dergelijke loterijen in het begin der 17de eeuw met meer of minder
succes gehouden of verzocht te Middelburg in 1602 voor een Arm~
weeshuis - aldaar 31). te Schiedam voor een weeshuis in 1603 32).
te 's~GTavenhage voor het weeshuis in 1600 33). terwijl Harlingen
er in hetzelfde jaar als Breda, in 1603 tevergeefs om verzocht 34).
Aan dit grote aantal loterijen. in de aanvang der 17de eeuw
toegestaan voor de stichting van weeshuizen en daarmee verwante
filanthropische inrichtingen. zal het mogelijk mede te wijten. althans
toe te schrijven zijn, dat er drie à vier jaren verstreken tussen het
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verlenen van het octrooi door prins Maurits (24 januari 1603) en
de beschikking, welke de Staten-Generaal namen op het verzoek
van het Bredase stadsbestuur, om deze loterij te mogen houden (12
mei 1606) 35). En dat, ofschoon reeds bij resolutie van 20 maart
1604 het verzoek van drossaard, schout, burgemeesters, schepenen
en raad der stad Breda, "om de loterij, hun bij brieven van Zijne
Excellentie van 24 janari 1603 vergund, in Holland te mogen proclameren, de penningen collecteren en de kaerte na gewoonte te
doen affigeeren" was toegestaan, echter onder voorwaarde, dat
andere steden, mede octrooi verkregen hebbende voor zulk een
loterij, zouden voorgaan of dat "bij de supplianten gehandeld werd
op deser continuatie en consent" 36). Dus bij onderling accoord
zou Breda ook nog mogen vóórgaan, gelijk ook elders is geschied.
Maar toen bovendien en tot overmaat van ramp het college der
Staten-Generaal zich incompetent verklaarde om op de te Breda te
houden loterij zijn fiat te verlenen en daartoe het stadsbestuur eerst op 12 mei 1606! - verwees naar de gewestelijke Staten van
iedere provincie afzonderlijk, was er heel wat kostelijke tijd verspild
en nog lang niet alles in kannen en kruiken. De oorzaak daarvan
heeft men eenvoudig te zoeken in het feit, dat in de tweede helft
der 16e eeuw de graaf als hoogste landsoverheid - Karel V, Filips
II - de loterij-octrooien verleenden 37), welke competentie na de
afzwering van laatstgenoemde vorst in 1581 niet overging op de
Staten-Generaal doch op de Gewestelijke Staten, als souvereinen
van hun provincie, welker volmachten de Staten-Generaal vormden.
"De gewestelijke Staten hadden de beschikking over (de
loterij-octrooien) na de afzwering van de Spaansche heerschappij
aan zich getrokken, waarvan het gevolg was dat, die een dergelijk
octrooi verkreeg, bij al de andere Staten moest aankloppen, wilde
hij zijne loten buiten het gewest zijner inwoning slijten, 't geen dikwerf en om zeer uiteenloopende redenen geweigerd werd", aldus
Fokker zeer terecht 38).
Nog een ander belangrijk feit en een zeker niet minder te
verwaarlozen omstandigheid, die vooral in en na 1603 een spaak in
het wiel stak, om een vlotte gang van de loterij te Breda te ver-
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zekeren, was het woeden van de pestziekte aldaar. Vooral dat jaar
is als een "gruwelijk moordjaar" berucht geworden in de locale
geschiedenis onzer stad. Volgens het stuk onder nr. 711 in het
Gemeente-archief. dat tot titel draagt "Waerachtighe regiester van
allesu1cke personen, die van de Peste ghestorven syn, sint den 8
April 1603 tot den lesten December daeraenvolghende, naer de
informacie van Abselon Baert, Marceles Heyndricks ende Pieter
Jansen van Utrecht, die sy begraven hebben so in den Beijaert als
andersins" , is er toen als gevolg van een langdurige epidemie een
ware slachting onder de bevolking van Breda aangericht. Deze
Beijaert aan de Boschstraat, later Beyert, was in 1599, ook een
"pestjaar" met veel doden, reeds vergroot door de kapel van het
gasthuis er bij te trekken en "buyten aen den Beyart nog zes huisjes
te bouwen, om toen al de zieken daar onder te brengen 39), terwijl
al in 1580 de Beijaert zelf tot een pesthuis was ingericht geworden 40).
Doch zó erg als het in 1603 was, had de pest nog niet te Breda
gewoed. Bedoeld register van Abselon Baert c.s., getrokken uit de
Beyaert-boeken van de boekhouder Josias de Lespiere, bevat voor
de periode van negen maanden in 1603 de namen van niet minder
dan 1823 overleden personen, waarvan er 539 op kosten van "den
Heijlighe geest begraven sijn". Niet al deze lijders hadden in de
Beijaert gelegen, namelijk 235, terwijl het Zwartzusterhuis er 233
had opgenomen en de rest grotendeels in eigen woning was gestorven. Vooral de bevolking in en rondom de Akkerstraat had zwaar
geleden van de epidemie en ongeveer een derde deel van de totale
bevolking van Breda werd alleen al in dat jaar door de pest weggemaaid. Een grote brand in datzelfde rampjaar 1603 vergrootte
nog de ellende der bevolking: aan de Haagdijk verbrandden 25 grote
en kleine woon- en winkelhuizen, terwijl nog 28 z.g. achterwoningen, meest éénkamerwoningen, in de as werden gelegd.
Bovendien werd in de meeste stedelijke pestordonnanties, ook
die van Breda, voor het eerst afgekondigd in 1537 en daarna bij
herhaling vernieuwd en uitgebreid, o.a. in 154:1, 1575, 1584:, 1585,
1587, gebiedend voorgeschreven het verbod van communicatie,
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handel en nering gedurende zes weken na het overlijden van een
pestlijder aan al zijn huisgenoten, ook al bleven zij zelf gevrijwaard
van deze ziekte.
bleven dus a.h.w. tijdelijk buiten de samenleving, hadden
een "wisch van stroo" uit hun woning hangen, liepen rond met de
onheilspellende witte roede en mochten "egheenrehande neringe
doen dien tijt geduerende" op hoge boeten en zware straffen, o.a.
geseling, bij overtreding van het voorschrift 41).
Gezien het enorm grote aantal zieken en overledenen in 1603,
gedurende 1604 en 1605 wel veel geringer en meer gelocaliseerd in
enkele straten der stad, is het ook om die reden begrijpelijk, waarom
de loterij voor het weeshuis toen niet. althans bezwaarlijk zou ge~
houden kunnen worden. De Bredase bevolking in haar geheel was
destijds gedurende lange tijd min of meer geïsoleerd en zij werd
door die uit de verre omtrek geschuwd en gemeden uit vrees voor
infectie, terwijl omgekeerd vanuit de stad door het garnizoen moest
gewaakt worden tegen overrompeling van de vesting door de Span~
jool. die nog steeds met "spijt ende grammen ghemoede" de turf~
schiphistorie van 1590 verkropte en dus voortdurend op wraak zon.
En het ligt tevens voor de hand, dat deze enorme en abnor~
male sterfte zowel onder de burgerij als onder het garnizoen te
Breda veel kinderen ter plaatse ouderloos heeft gemaakt, hetgeen
op zijn beurt verklaart, dat de Tafel van den Heiligen Geest door
een "overlast van kijnderen seer worde beswaert". Zolang er geen
weeshuis was, moesten deze ouderlozen worden uitbesteed, waarmee
niet alleen veel kosten gepaard gingen, doch de uitbesteding had
voor de opvoeding. verzorging en opleiding der kinderen niet zelden
averechtse resultaten als gevolg van eigenbaat, winzucht en ver~
waarlo2Îng door gezinshoofden of pleegouders, bij wie de wezen
waren ondergebracht. Onder die omstandigheden leek gestichts~
exploitatie voordeliger en solieder, waarom ook elders juist in die
periode, tweede helft 16de eeuwen eerste helft 17de eeuw, de
meeste weeshuizen en andere verpleegtehuizen voor halfwezen,
soldatenkinderen, vondelingen en verlatenen zijn gesticht 42).
Uit het feit. dat de ordonnantie, elders huisreglement of
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"huijswetten" genoemd, van dit weeshuis dateert van 15 mei 1606
en dat in ditzelfde jaar de eerste regenten of buitenvaders werden
benoemd, wordt algemeen afgeleid, dat toen ook de eerste wezen
zijn opgenomen en dat de inrichting dus omstreeks het midden van
1606 in gebruik is genomen. Zekerheid daaromtrent bestaat echter
niet geheel, want de oudst bewaarde z.g. kinderboeken, inhoudende
aantekeningen van diverse aard betreffende de in het huis opgeno~
men kinderen, vangen eerst aan met dat van 1662-1675 43), terwijl
het oudst bewaarde resolutieboek, behelzende de resoluties en
notulen van de vergaderingen der heren regenten, begint met het
jaar 1642 44 ).
Ook hier is dus tengevolge van het tussenbestuur door de
Spaanse bezetting het voornaamste deel der bronnen voor de oudste
geschiedschrijving van het weeshuis verloren gegaan en men moet
zich aldus met een bescheiden aantal fragmentarische gegevens
tevreden stellen. Juist die omstandigheid is oorzaak geworden, dat
men omtrent zeer belangrijke punten inzake de oorsprong en wor~
dingsgeschiedenis van dit Bredase weeshuis nog steeds in het
duister tast.
Een dezer onder de nog bewaard gebleven oudste en belang~
rijkste bronnen en voor het weeshuis en zijn geschiedenis essentiële
documenten is ongetwijfeld de "Ordonnantie (n) van het arme
Weeshuijs der stede van Breda", beslaande fol. 7ro-18ro van het
"Reglementboeck voor het Burgerweeshuys der stadt Breda", bij
Van Goor, blz. 110 vlg. wel afgedrukt, doch waarvan ons bij colla~
tie bleek, dat de tekst naar het originele, althans oudst bekende
handschrift toch wel een heruitgave verdient (Aanhangsel lIl).
Daarmede is dan de oudste geschiedenis van dit weeshuis met
de daarbij behorende documenten enigermate toegelicht, voorzover
althans de nog overgebleven bewijsstukken daartoe gelegenheid
bieden. Misschien zal te eniger tijd door de bevoegde instanties nog
eens overwogen kunnen worden of de na 1637 gespaard gebleven
weeshuisarchivalia bouwstoffen mogen leveren voor een historische
monografie van deze eeuwenoude instelling, mede te beschouwen
als een niet onbelangrijke bijdrage tot de stadsgeschiedenis.
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AANHANGSEL L
Tekst van het octrooi voor een loterij ten behoeve van het
Gereformeerd Burgerweeshuis te Breda, 1603, Januari 21:.
Maurits, Prince van Oraengen, Grave van Nassau, Catsenellenbogen, Dietz,
Vianden, Moers etc. Marquis vander Vere ende van Vlissingen, Gouverneur
ende Capiteyn-generael van Gelderlandt, Hollant, Seelant, Westvrieslant.
Sutphen, Utrecht ende Overijssel, Admirael-generael etc.. Regent ende administrateur vande goederen vanden huyse van Nassau, toebehoorende onsen
gelieffden Heere ende broeder den prince van Oraengien 4 5 ),
Allen den genen, dien dese sullen worden gethoont, Saluyt,
Wij hebben ontfangen d'ootmoedighe supplicatie van onse lieve ende wel
beminde, de Borgemeesteren, Schepenen ende Raet der stadt van Breda, inhoudende dat sij supplianten door noot gedrongen worden eenige middelen te
bedencken, daer mede onderhouden mogen worden een groote mennichte van
weeskijnderen. daermede de voorsz. stadt nyet alleen van wegen de weesen vande
borgerije, maer meest van die vanden garnisoene, daeraff douders dickwils
treckende op hasard 46) oft oock veranderende van garnisoene naer Oostendz
oft elders, geraecken achter te blijven, laetende hare weesen 47) binnen de
voornoempde stadt seer desolaet achter straten gaen. su1cx dat de regeerders
der tadEele vanden heyligen geest tot Breda eijntelyck gedrongen worden, die
te aenveerden ende onderhouden -j8).
Ende soo alsu1cke grootte mennichte van weesen bij deselve regeerders nyet
en conden onderhouden worden, sonder daer toe merckelijcke onderstant te
genieten. hadden sij supplianten geen ander middel connen raemen dan dat
binnen de voorsz. stadt een bequaem weeshuys soude worden gesticht ende opgericht. waermede de arme cmderloose ende verlatene jonge weesen in goede
opvoedinge, tucht, leere ende nantwercke soude worden onderhouden, ende tot
vervallinge vande costen, daer toe noodich. onder andere geapproprieert de
prouffijten. die door d'opstellen van seeckere lotherije souden worden verwacht,
alzoo verhoopt werde. dat ten opsien vande voorsz. 'vVeesen veel door charitate
ende anderssints beweecht souden worden de lotherije met inleggen te beneficieren.
Ende midtsdien sij supplianten niet en vermochten de voorsz. lotherije te
beginnen sonder onsen expresse consente. keerden sij haer daeromme aen ons,
ootmoedelijck versoeckende. ten eijnde ons gelieven wilde haer topstellen van
eene lotherije te accorderen ende octroyeren ende haer te verleen en onse brieven
van octroy, daer toe dienende.
Doen te weten, dat wij hyeroppe geleth, begeerende een alsu1cke Cristelijcke
saecke, streckende tot opvoedinge, onderhout, tucht ende leere vande nootdruftige,
ouderloose ende verlatene Jonge weesen te voorderen. ter deliberatie vande
1uyden van onsen Raede ende Rekeninge, den supplianten hebben gegundt.
geaccordert ende geoctroyeert. gunnen. accorderen ende octroyeren bij desen,
dat sij, naer raminge van een goede ordreende reglement, bynnen de stadt Breda
sullen mogen houden ende stellen eene lotherije van oprechte prysen, juweelen
oft sommen van penningen ende tot su!cken dage oft plaetse. als sij te raede
vinden sullen. daeraff e!ck lot, datmen sal willen inleggen om prijs te winnen,
sal wesen van sess. acht oft thien stuijvers, ende tot dien eynde uuijtsenden
haere caerten alomme in onse steden, plaets·en ende platte landen van Brabant
ende elders, daer su!cx gevalt. Behoudelijck dat de penningen hieraff te proffijteren. nergens elders en sullen worden geconbateert 49) dan alleenlijck tot
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stichtinge vanden voorsz. weeshuyse van Breda ende tot onderhout, tucht ende
leere vande weesen aldaer,
Op pene dat alle tgene elders dan ten behoeve als vooren soude mogen
worden uuytgekeert, de supplianten wyt haere eyghene borsen ten behoeve
vande weesen gehouden sullen sijn weder te vergoeden, hebben wij voorts uuijt
onse sunderlinge, gratie vergundt ende geaccordert, vergunnen ende accorderen
bij dese allen den genen, die tot de voorsz. lofherije sullen willen comen ende
heure loten inleggen omme prijs te winnen, geleyde ende saulJconduict veerthien
dagen lang te voor en, datmen de voorsz. lotherijen beginnen sal uyt te trecken,
duerende de tijt, datmen deselve uuytlesen sal ende veerthien dagen daer nae,
sonder dat sij int gaen oft keren bijnnen de vairsz. stadt ofte lande van Breda
eenichssints sullen mogen becommert, beleth, gearresteert aft gevangen worden
aen Iijff noch aen goet uuyt saecke van eenige schulden van steden oft plaetsen,
daer sy woonachtich sijn, noch om particuleire schulden in enniger manieren,
wel verstaende dat de penningen vanden lande ende onse domeynen ende de
schulden, die sy bynnen den voorsz. tijde soude mogen maecken, hijerbij nyet
verachtert en sullen worden, ende hieruuyt gereserveert ende gesteecken onse
Vijanden, alle ballingen ende andere criminelle persoonen 49 a ).
Ontbieden daeromme ende bevelen de respectieve drossaerden, Schoutethen
ende Magistraten der steden van Breda, Steenbergen, Bergen op Zoom, Willemstadt ende allen anderen, die desen eenichssints aengaen mach, dat sy den supplianten teffect van dese rustelijck en vredelijck genieten laten sonder daer tegens
te doen oft te laten geschieden in e,enigerhande manieren.
Des t'oirconden hebben wij dese onderteeckent ende onsen segel hyer ondet
doen aenhangen. In sGravenhage den XXIVen Januarij XVIC ende drie
(ondergeschreven) Maurice de Nassau
Op 't plique stont: By sijne Excellencie ondergeteeckent Milander
Ende met eenen segel in rooden wassche aen franchijn uuythangende besegelt.
Gecollationneert dese copije aan d'originael ende daer mede bevonden accorderende. Bij mij
(geteekend) A. Tymen 5°).
(Oud-Archief Weeshuis, nr. 90)

AANHANGSEL II.
Aen mijne E(delmoogende Heeren Staten) Generael der
Vereenig (de Ned) erlanden
Geven oitmoedelijck te kennen Drossart, Schoutet, Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Breda, dat alzo de voorsZ. Stadt dage1ijcx meer ende
meer wordt belast met groote mennichte van Weeskinderen, zoo vande schamele
borgerije als bezondere vande garnisoene, ende den regeerders vande tafele des
heylich geests nyet mogelyck was zoo groote mennichte van schamele weeskinderen te onderhouden, zij supplianten genootsaect zijn bij gebreke van andere
middelen goet te vinden ende te resolveren, dat binnen der voors. Stadt opgericht
zoude werden een Weeshuys, omme de schamele, verlatene, vaderloose Weeskinderen daerinne onderhouden ende in goede tuchte, Leere ende hantwerck
opgebracht te mogen werden, ende daertoe te employeren de profijten van eene
Lotherije binnen de voors. stadt op te stellen volgende toctroij, bij zijne P (rinceIycke) Ex (cellentie) daertoe verleent, volgende de aengehechte copie. Welcke
Lotherije alzoe de supplianten garne zouden doen proclameren ende collecteren
alomme inde vereenichde Nederlanden, voor alle degene, die inde voors. Lotherije
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yet zouden begeren te leggen ende te avontueren, ende dat zij tzelve nyet game
zouden doen zonder voorweten ende consent van uwe Edel Mogenden.
Verzoecken daeromme ende bidden de supplianten, dat derzelver goede
geliefte zij, haerlieden te consenteren de voorsz. Lotherije alomme inde steden
ende opde dorpen vande voorsz. Vereenichde Nederlanden te doen proclameren
ende collecteren, de kaerten vande voorsz. Lotherije te mogen doen stellen ende
alles te doen, twelck in gelijcken cas gewoonlyck is te geschieden, doende daervan
expedieren acte van consent oH brieven van octroij, in zulcken cas dienende.
't Welck doende etc.
in dorso: Requeste voor Drossard, Schoutet, Borgermeesteren, Schepenen ende
raedt der stadt Breda.
(Beschikking op dit request in de marge aan de bovenzijde:)
Remonstranten sullen haer addresseren (aan de?) provincien respective.
Actum den XII.en Meye 1606.
C. van Aerssen 1606 51).
(Oud-Archief Weeshuis, nr. 90)

AANHANGSEL 111.
Ordonnantien van het arme Weeshuijs der stede van Breda (1606)
Alsoo mijnen E. Heeren de Regeerders der stede van Bredae verthoont ende
te kennen gegeven is geweest bijden predicanten, ouderlingen ende diaken der
kercken de groote Inconvenienten, ende bij den Christenen niet te lijden ergernisse alle dage bevonden worden, door faute van een Weeshuijs: het welck tot
noch toe in dese stadt niet geweest en is, versoeckende dat bij mijnen heeren
voors. daer inne soude mogen worden voorsien, mits ordonnerende een bequaeme
plaetse daer die schamele vader ende moederloose weeskinderen Christelijck ende
eerlyck souden mogen onderhouden worden, soo hebben mijne Heeren, rijpelijck
op die voors. verthooninge gelet hebbende, ende willende remedieren die gebreken,
diemen dagelijcks siet te geschieden, dat door verlatentheijt 52) van ouders ende
armoede mede veel arme weeskijnderen tot quaeteomen, die anders goede luijden
zouden worden, indien zijluijdten inde vreese Godts ende tot deuchden mochten
opgevoet werden, daer door oock groote meniehte van ongeregelde leechgangers
dagelijcx aengroeit, ende anderen eonsideratien, in desen genomen, geeonsenteert
ende geordonneert hebben, opgerecht te worden ende gemaeckt een weeshuijs
ter eeren van Godt almachtich ende tot vertroostinge ende onderhout vanderi
ael'men, miserablen weeskijnderen. Ende omme tselve te beginnen ende eenige
ordonnantien daer op te concipieren, daer toe gecommitteert Dionis Piggen ende
Joris Wijnants van Bernagien, gelijck bijden kerckenraet gecommitteert waren
Henricus Boxhoren, predicant, en Jacob Wachtmans, out ouderling voor een
beginssel, omme dese saeeke te helpen voorderen ende handelen verhopende dat
tselve begonnen sijnde, veel goede menschen tselve beginssel met heurlieder aelmossen dagelijcx soo langer soo meer sullen vorderen, de welcke tot sulcke
vorderinge meest verweekt sullen mogen worden, als sij bemereken die goede
toesicht, ordonnantie ende regule daer mede sulcken huijs begonnen ende achtervolgt, ende hemluyden hope gegeven wort omme wel gedispenseert te worden
tgene dat zijluyden mildelijck suUen geven. Ende hebben mijne voors. heeren
daertoe oock geol'donneert het vrouwe-susters-clooster, gelijek dat gelegen is
binnen Breda met half ende sijne toebehoorten vuijtgenomen tgene suster Wijn
haer leeHdage te gebruijcken heeft, na wiens affsterven het selve oock tot den
Weeshuijse sal geapplieeert worden. Sijn ooek die voors. Heeren geaceordeert
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fol. 7ro
redenen wa el'omme het Huys
is opgericht

fol. 7vo

Plaetse ofte
Huysinge

met den kerckraet oft gecommitteerden van den selven in tegenwoordicheyt vanden boven vier genominerden vaders van het Weeshuijs dat vanden aelmoeseniers (diemen doen noemde H. Geestmeesters) 53) coren tot broot, c1eederen ende
Iijwaet voor twelff weeskijnderen. Ende dat van die kercke vuijt die aelmosse
ende Iiberaele giften der Iitmaeten ende andere den cost sal verstrect ende
besorcht worden.
Hier op oock gesien hebbende sekere ordonnantien van weeskinderen, in
andere steden gebruijckelijck 54), hebben mijne voors. heeren collegialiter vergadert sijnde, geconcipieert ende op een verbeteren geraemt, sekere naervolgende
pointen ende articulen, die in het Weeshuijs ende bij den binnen-meester 55 ) ende
buijten-vaders 56)sullen onderhouden worden, ten minsten ter tijt toe tot het
verloop der saecken anders verheisschen ende met advijs vande buijten-vaders
vanden voors. Heeren Regeerders sal verordonneert worden.

I
Naem van den
Huyse

Inden eersten sal dit Weeshuys nu ende altijt genaempt worden het aerme
Weeshuys der kercken ende der stadt van Breda.

II

Item en sal in dit weeshuys gestelt ende altijts onderhouden worden een
binnenweesvader en weesmoeder, wesende twee eer!icke geëchte 57) personen
sonder kijnderen, soa verre men sulcke krijgen magh of ten minsten niet belast
met eenigen kleijne kijnderen, die noch tot geenen staet gecommen en sijn, soo
die eenichsins te vijnden sijn. En indien nijet, andere vrouwen daer toe dienende,
zonder kijnderen, welcke binnen vadere ende moedere den weeskijnderen sullen
administreeren 58) spijs ende drank ende bij een dienstmaegt oft meer, nae dat
den noot vereysschen sal (diemen hen hueren sal), doen reijnigen ende havenen
59) en oock metter tijt den selven daer toe te houden, dat zijluijden op gesetten
tijden hem selven sullen leeren havenen end reynigen, die outste kijnderen totter
joncste behulpicheyt onderwijsen.

fol. 8vo
Binnenvader
ende Moeder

III
Gebeden voor de
kinderen

fol. 9ro

IV
Oeffeninge der
kinderen

Ende boven alle zullen de voors. binnen vadere ende moedere de zelve weeskijnderen onderwijsen inde vreese end totten dienste Gots, leerende voor al huer
lieder vader onse 60), gelooH 61), thien geboden ende andere goede gebeden,
doende den selven oock bij gebuerte des noenens 62) ende avonts ter maeltijden
benedictie ende gratie 63) seggen ende bidden voor de salicheyt ende welvaren
vanden genen, die dit weeshuijs met huerlieden goeden begift ende voorts gevoordert 64 ) ende goet gedaen hebben ende noch dagelijcx begiften ende huerluijden
deucht doen sullen. Van gelijcken sullen sij de selve kijnderen God doen dancken
ende bidden, als zij slapen gaen ende als sij opstaen ende oock hem te leeren
reverentie doen 65) allen notabelen persoonen ende allen, die int weeshuijs
commen sullen.
Ende aengaende de geregeltheyt vanden kijnderen binnen den huyse ende huer!ieder dagelixsche conversatie optel' straeten als van God te bidden op te staen,
slapen te gaen, te leeren ende te wercke te gaen ende hem selven te hav:enen
ende te wasschen, sullen de binnen weeshuys vader ende moeder metter tijt bij
advijse vanden buyten wees-vaders stellen sulcken regule als sy luyden naer der
gelegentheyd vander tijt ende qualiteyt vande kijnderen bevijnden sullen nootelijck
te wesen ende te behooren 66).
Omme welcke geregeltheijt te beter te onderhouden, sal daer een taeffelken
gestelt ende gehangen worden inde eet plaetse 67) vanden kijnderen, daer inne
oock mede gestelt mogen worden eenige peijnen 68), daer mede men den kijnde-
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ren meer met eerlijcke schaempte dan met groote straffinge tot deuchden sal
mogen opvoeden ende sullen die binnen weeshuys vader ende moeder hem daer
sukx inne dragen, dat die boosheyt gestraft ende die deucht geouffent werde.
Ende oft gebuerde dat eenige goede huyshouders 69), alst wel te verhopen
is, quaemen hem begevem ende woonen tot binnenvader ende moeder, den welcken
niet genegen en souden sijn huerlieder huysraet te vercoopen ofte die begeeren
souden denselven mede int weeshuijs te brengen 70), sal gemaeckt werden goeden
pertinenten. Inwentarys vande beddens, laeckens, dekens, linnen, wollen, c1eeren,
tin, coperwerck, houtwerck ende anders, dat zijluyden int selve Weeshuys vynden
sullen oft dat naermaels daer inne gemaeckt oft gelevert sal worden, omme int
scheyden vuyt het voors weeshuys oft anders sulcx gebuerde by hemluyden oft
huerluyden erffven daer aH verantwoort te worden; van gelijcken sal oock een
pertinenten Inventarys gemaeckt worden met specificatie vanden huysraet ende
Imboel, die sulcken binnen vader ende moedere int voors. weeshuys brengen
ende daer niet en sullen begeeren te laten, omme alsdan hem opten selven Inventarys gerestitueert te mogen werden als sij des begeeren sullen 71).
Item sal van den mercktganck 72 ) ende dyergelijcke vuytgeeH byde binnenmoeder ende marcktgan(g)ster 73 ) een cedulle gehouden werden, welcke cedulle
teynden '74) veerthien dagen oft naer den tijt wesen sal, overgelevert sal werden
ten comptoire in handen vanden buyten weeshuysmeesters omme bij den bouckhoudere in sijnen blaffaert 75 ) geregistreert te worden omme daer vuyt te mogen
bemercken hoe die lasten 76) wassen oft verminderen.

fol. 9vo
V
Inventaris

VI
fol. lOm
Weeckelijcken
vuijtgeven

Item sullen bij mijn Heeren de Drossaet, schout, burgemeesteren, Schepenen
ende Raet der stadt van Bredae opden vie,den mady 77), alsmen de diensten
gewoonlijck is stellen, ge ordonneert worden twee notabie persoonen, beyden met
eeren ende van qualiteyten, dye daer toe nut ende bequaeme sullen sijn, tot
wekken dienste geëligeert sijnde, nyemant en sal mogen tselve weygeren op
peyne van twee hondert goude Croonen 7S) tot proffijte van t'aerme weeshuijs
ende zoo voorts alle jaers anderen vernieuwen ofte twee nieuwe te setten, desgelijcken oock vanden kerckraet twe:e bequaeme mannen tot weesvaeders tot
die twee voorgen, verkiesen om tsaemen het voors, weeshuijs te bedienen,

VII

Item sal altijts een vande voors. buijtenvaders gehouden wesen goet pertinent Register te houden vanden ontfanck ende uytgeven vanden goeden jaerlicx
incomende, ende aelmissen, die den aermen weeshuyse gegeven sullen worden
met behoorlijcke distinctie vanden capitulen, tot wekken last mijne Heeren de
Regierders der voors. stede sullen mogen committeren den genen vande buytenweesvaderen, die zijluijden bevynden sullen best daer toe gestilleert aft gequalificeert te zijne, de welcke jaerlyckx op daegs naer allen kijnderen dach 79)
Rekenynge, bewijs ende reliqua doen sal voor den anderen zijne mede Weeshuys
meesters ende twee commissarissen, te ordonneren vuyt 'de Camere Judiciale der
voors, stede ende twee vuijt den kerckraet, justificerende de selve bouckhouder
sijne Rekenynge in sommen, excederende twee karolus gulden, met deuchdelijcke
behoorlycke quitantien ende dye c1eyne partijen daer beneden tot den minsten
stuver toe bij kennisse van sijne Collegen ende medebroers SO).

Vlll

Van gelijcken sal mede int voors. weeshuijs een goet pertinent wel gebonden
in leere ende wel gesloten Register gehouden worden met pertinente quotatie
van blaerenende taeffele: daer inne geset ende geregistreert sullen worden yerst
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Boeckhouder
fol. lOvo

IX
Registers

fol. 111'0

dese ordonnantie ende opstellynge vande voors. Weeshuys ende soo d'selve
naer verloop vander tijt ende exigentie vande saecken bij mijne heeren de Regier~
ders der voors. Stede gealtereert ende noch gemaeckt sal werden ende daer naer
de brieven ende munimenten vande renten ende andere Jaerlycxschen incommen
van tvoors. Weeshuijs ende dye noch in toecomende tijden ende wijlen als te
hopen is, den voors, weeskijnderen gemaeckt, gegeven ofte anders gelaten sullen
werden; alle welcke copyen, bij een vanden secretarissen deser stede geautentificeert sullen werden, omme tallen tijden daer toe recours te hebben alst van noode
wesen sal ende d'originale brieven minst te roeren 81).

x

Item ende soo wanneer eenige rentebrieven gelost worden, sal opte marge
van tzelve register voor opt hooft vanden selven rentebrieff bij handen van een
vande secretaryssen deser stede inder tijt sijnde, geschreven worden bij wien
ende op wat tijt sulcke lossingen gedaen sal wesen ende in wiens handen dye
pennyngen getelt sullen wesen ende voorts daer waer de selve hooftpenningen
vande lossinge weder beleyt sullen zijn ende de quottatie van tblat daer de
nieuwe rente brieff daer mede oft met meerder sommen aengecoft, geregistreert
staet.

Xl

Item de voors, buytenmeesters oft tmeerendeel van dyen sullen ten minsten
eens ter weken als tsonnendaechs nade predicatie voor den middach oft naer den
noen, zoot hemluyden gelegenste sijn sal, gehouden wesen te vergaderen int voor
seijde aerme Weeshuijs in een Camerken ofte cantoir ende aldaer communiceeren
ende resolveren opte nootelickheyt ende affairen vanden selven weeshuyse, in
ofte boven welcke Camere ofte cantoir bewaert sullen leggen de voors. registers
ende blaffaerts ende oock die provisie van wollen ende linnen laeckenen oft
andere dyergelijcke, den aermen weeskynderen toebehoorende S2).

Comparitie van~
de Buyteuadel's,
Plaetse waer

XII
Geld ende
boeckasse mits~
gade l'S het bewa~
ren der sleutels
fol. 121'0

XIII
Register van de
vaders ende
kinder

Item sal inden selven comptoire noch gestelt worden een stercke kiste 83 ),
daer inne gesloten sullen worden doriginele brieven ende minumenten vanden
renten ende anders, den voors. aermen Weeshuyse toecomende, mitsgaders oock
thooftstal 84) van gelde, datmen 80ude mogen bewaren, tot aencoopen van renten
ende anders tgene van merckelijcke importantie sal sijn ende oock een dobbelt
van tregister vande rentebrieven ende minumenten a18 vooren omme daer vuyt
in alle toecomende tijden te moegen weten die augmentatie ofte veranderinge
vande weeskijnderen goeden, tot welcke kiste drije sloten, dieveerssche 85) ende
verscheijden slotels gemaeckt sullen worden, daer van den eenen bewaert sal
werden bijden burgmeester deser stede inder tijt, de tweede bijden outsten weeshuysvader ende de derde bijden bouckhoudere, ten waere oft dye selve outste
buytenmeestere zelver bouckhouder ware, in welcken gevalIe den andere outsten
weeshuysmeester, daer aen volgende, den bewaernisse vanden derden sleutel
hebben zal.
Van gelijcken sal inden voors. comptoire oock gehouden werden een Registerken daer inne jaerlijcx geschreven sullen worden de naemen ende toenaemen
vande binnen ende buyten weeshuysvadersende onder een ander capittel de
naemen ende toenaemen vande weeskynderen, die int voors, weeshuys ontfangen
sullen werden ende naemen van haeren ouders, mitsgaders daer t' eynden aen den
Dachende Jaer, wanneer zijluyden daer uyt gescheyden sullen zijn, ofte gestorven ende tot wat ambacht ofte dienste die gene dye daer vuyt gescheyden sijn
hen begeven 8ullen hebben omme alsoo te beter toesicht opte selve uyt gescheyden
kynderen te nemen 86),
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Item sullen alle Jaers .de weeshuijsmeesters inder tijt ende noch twee andere
notabie persoonen, daer toe te ordonneren bij mynen Heeren de Regeerders der
voors. stede, twee ende twee tsamen inde vijer quartieren vander stede tot twee
reijsen, met een schaele oft buydel omme gaen om aelmissen tot onderhout ende
voordernisse van tvoors Weeshuijs te wetenen alle Jaers ontrent baemmis S7)
ende omtrent Paesschen op sulcken dach alst best gelegen sal sijn.

XIV
lol. 12vo
collecte

Welcke daegen datmen omme gaen sal, de Weesmeesters te vooren sullen
doen vercondigen bijden predicanten binnen deser stede, versouckende dat sijluyden met corten woorden een hertelijcke vermanen willen doen tot caritate
ende aelmoesse, opdat de aermen, desolaeten weeskijnderen (dye door verlatentheyt ende aermoede tot ondeuchden souden moeten geraecken), bij aenhout ende
goet onderwijs tot deuchden ende inde vreese Godts opgevoet te mogen
worden 88).
-

XV

Item in dyt voorseyde aerme Weeshuys en sullen bij den Weeshuysmeesters
geen kinderen ontfangen worden dan geëchte kynderen 89). die verstorven zijn
van vader ende van moeder ende dye huerIuyden ouders de acht letste jaren voor
huer lieder overlijden poorters geweest zijn, daer inne men oock reg art nemen
zal, dat de inne geboren poorters kynderen geprefereert sullen sijn der luyden
kynderen, dyer van buijten sijn commen woonen 90).

XVI

Ende en sullen int voors. weeshuys geen kijnderen geaccepteert worden, dije
onder de vier oft vijff Jaren out zijn nochte ookck die snachts onreyn liggen,
alwaeren dye oock over de vijff oft ses jaeren out, noch geen out zijnde over
de thien jaeren, als sij ontfangen worden, noch oock dye van eenige evelen 91)
oft andere vallende sieckten kranck oft besmet sijn oft oock van ander.en sieckten,
dye contagieux 92), voorts smettende oft nyet lichtelijck curabel en sijn, daer op
int aennemen vande kijnderen zonderlinge regardt genomen sal worden. Ende
en suUen daer nyet langer inne blijven dan tot zestien jaren indus 93).

XVII

Item sal in dit huys een camerken oft plaetse, soomen dat gevouchIicxt sal
connen vinden, apert gehouden worden, daermen ten minsten twee siecke kijnderen (die van den anderen gescheyden sullen sijn) sal moegen logeren ende haerlieder gemack doen, maer off God yemant vande voorseyden weeskynderen met
de haestiger oft andere contagieuse siecte visiteerde als peste, lazerie oft andere
diergelijcke, zoo sal tzelve kijnt oft kinderen terstont gebracht worden ter
plaetse, daermen gewoonlijcken is sulcken aermen te onderhouden 94) ende niet
wedercommen voordat sij gansselicken ende al genesen sullen wesen.
Item in dit voorseyde weeshuys sullen voor teerste ontfangen werden twintich oft vyerentwinthich weeskijnderen 95), eensdeels knechtkens, eensdeels meyskens dye al gecleet sullen sijn met één coleur van habijt als de rocxkens van
eenre verwe te weten taneyt 96), paertse oft gesits graeu oft anders sulcx als de
Weeshuysmeesters bevinden sullen geduerlicxst te zijne met een cleijn biesken
van wit en root aende bragoenen 97) van de mouwen nedergaende enden den
weeskinderen oorbaerlixst, welcke coleuren de weeshuysmeesters oock sullen
mogen veranderen, soo wanneer zij luyden bevijnden sullen d'oude oppercleeren
meest al versleten te sijne ende datmen dye elders sal mogen besigen ende datmen
dye sal behouv.en te veranderen bij verloop van goetheyt oft snootheyt van
matelycken prijse uyt commen sal 98).
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Vermaeninge
totte collecte

Wat kinderen
inden huyse
mogen comen

fol. 13ro
Den ouderdom
ende dispositie
vande lcinderen
Wanneer de
lcinderen sullen
vuytgaan

XVlll
Contagieuse
sieckte

fol. 13ro

XIX
getal ende
cleedinge van de
kinderen

xx
fol. 14/"0

de kercken gaen

XXI
Bu ytenmeester
om de kinderen
te leeren
fol. 14vo
Ambachten ende
hantwercken

fol. 15ro
XXII

Item die weeskynderen, dye in dit weeshuys ontfangen sullen worden, behalven dat hier vooren generalijek ende vooral geseyt is, dat sij inde vreese Godts
onderwesen ende opgevoet sullen werden, sullen oock des Sondaechs ende alle
predickdagen tsamen twee ende twee malcanderen geleyden ten sermoene 90)
ende alsoo oock tsaemen wederomme thuyscommen zonder dappen 100) oft
praeten ende aldaer blijven, te wetene dye knechtkens op een plaetse diemen hem
daer wijsen sal int ooch vanden binnenvader ende die meyskens int ooch van
de binnenmoeder, daer op den binnenweeshuysvader ende moeder sonderlijnge
regard nemen sullen, soo int gaen nader kercken als anders, dat sij geen brooddronckenschap oft andere insolentie en plegen, maer hem eerlicken ende manierlicken draegen tot stichtinge van anderen goeden kijnderen, daer inne den binnen
huysvaeder sal mogen gebruycken discretie omme in sonderlinge couwe daegen
oft dyergelijcke saken den alderjoncxsten kynderen uyten sermoene te moegen
houden omme nyemant te turberen ende oock onder 't sermoen de selve sal mogen
laten thuijs gaen omme hem te wermen ofte tonbyten naer vereysschen des tyts.
Item sal eenen meester gestelt werden, die dagelicx sal commen omme de
Voors. kijnderen te leeren tamelijcken lesen ende schrijven ende sal goet regaert
genomen werden, dat den genen dye een meester ofte de weeshuysmeesters bevijnden sullen van goeder aert ende verstant te zijne omme de selve te oeffenen
ende goet gescrift te schrijven, Latijn te laten leeren 101) om eenige goede luyden
ter eer te mogen dienen oft anders, naer de gratie dye zijluyden van Godt hebben
sullen, bestelt te worden ende den genen, daer inne geen sonderlinge vernuftheyt
oft verstant bevonden en sal worden, sullen naer dat zyluyden redelicke sullen
connen lesen ende schrijven naer dat zyluyden sullen connen begrypen, des
weeckendaechs geschickt worden elx op sulcken ambacht ofte hantwerck als
de weeshuysmrs. van buyten ende van binnen bevijnden sullen den selven dienIixte te zijne naer de sterckheyt van leden ende industrie ofte verstant, dat zyluyden in elcken van de jongers sullen connen bernereken, daer inne oock goede
toesicht genomen sal worden, dat zyluyden ter gewoenlicker ueren op haer
lyeder ambocht gaen ende thuys commen sonder lancx der straeten te loop en en
sullen nyettemin de selve ambachts jongers des predicdaechs ~02) ende op
eenige ledige ueren, soo inde kercken als thuys geouffent worden omme huerlyeder lesen ende schrijven te onderhouden ende noch beter te leeren.

meyskens
hantwercken

Ende aengaende de meyskens, seer jonck sijnde, sullen voor teerste geleert
worden haer onse vader oft christelyck gebet, het geloove als vooren ende oock
metter tijt lesen ende oock schrijven naer zyluyden begrypen sullen connen ende
doenlijck sal wesen ende daer nae gestelt werden omme matelijek te leeren
linnen ende wollen nayen ende nae de gratie, dye hen Got verleen en sal, voorts
geb ouden ende geoeffent te werden tot alle huyswerck om bij eenige goede
luyden te dienen oft in eenige neringe gestelt te mogen werden.

XXIII
vrij van het recht
der gilden

Ende dye ghene, tzij meyskens oft knechtskens, dye tot eenige hantwerck
oft neringe gestelt sullen werden, zullen ongehouden sijn eenich gilde geIt oft
jaer geIt te betalen, soo lange sij onder tweeshuys bewaernisse staen sullen.

XXIV

Item soo wanneer yemant vande voors. weeskinderen, tzij knechtken oft
meysken, gecomen sal wesen tot zesthien jaren indus ofte eer soo douck geworden sal sijn, dat de selven sijnen cost ende matelyck onderhout sal moe gen winnen
oft haerlyeder ambacht oft hantwerck redelick connen, soo sullen alsdan de selve
uyten huyse gestelt worden, mits hunluyden geven twee nieuwe hemden, een

tijt, wanneer de
kinderen moeten
delageren
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paer nieuwe schoen, een redelijek sterck gemeen habijt niet uit muytende 103 )
van eenige couleuren, naer discretie vande weesmeesters ende sullen de voors.
weeshuysmeesters oock gehouden zijn tselve kijnt te bestellen bij een goet
meester, ist doenlyck, al zoudemen tzelve kijnt met een pont Vlaems weynich
min aft meer moeten te baete 104) commen voor teerst Jaer, mits weder nemende
gelofte ende borch vanden meester, dat hij tselve kijnt in redelyckheyt tracteren
sal ende niet van hem stellen zonder merckelycke redenen ende buyten wete vande
weeshuysmeesters 105).
Indyen de weeshuysmeestei"S tzelve kynt aft kijnderen sulcx als voren niet
en zouden weten te bestellen, soo sal sulcken weeskint (met vruntschap uyten
weeshuyse gesonden ofte verlaten zijnde), des sonnendaegs, alst sijn cast niet wel
en soude mogen winnen, voor terste jaer nae dattet uijten weeshuyse gesceyden
soude sijn, mogen comen eten int weeshuijs ende genieten de portie int voors.
weeshuys met den anderen weeskijnderen, ten eynde dye weeshuysmeesters te
beter reg art moegen nemen hoe hy hem selven aenschickende is.
Item aft gebeurde dat yemant vande weeskynderen int weeshuys wesende,
hem oneerlicken aenschickte ofte tot eenige rabauwerie oft rebellicheyt ware
vougende ende hy daer van tot twee aft dry malen verboden zijnde, des niet en
liete ofte hem niet beter aen en schickte, soo zullen de weesmeesters tselve uyten
huyse mogen stellen ende eenen anderen in sijn plaetse ontfangen.
Item sal dit weeshuys ende de kijnderen persoonen daerinne woonende, altijt
vrij wesen van excijsen, contributien ende andere personele lasten, als oock nae
rechte soa lange zijluyden int weeshuijs sullen woenen.
Ende indien eenige apparentie is, dat de weeskinderen dye int voors. weeshuys ontfangen sullen werden, eenige goeden van huerlieder ouders oft andere
vrunden aen bestorven waeren, eer sy daer commen sullen, zoo zullen indyen
gevallen dye weeshuysmeesters mogen heysschen ende dye naeste vrienden die
huerlyeder weeskijnt int weeshuys sullen willen bestell:en, gehouden sijn te
leveren den selven weeshuysmeesters inventaris ende bewijs vanden goeden, dye
tselve weeskint aenbestorven sullen sijn ende vanden selven goeden de weeshuysmrs tvrucht gebruyck oft usufruct hebben, soa lange alst tzelve weeskint
oft weeskynderen int weeshuys onderhouden worden ende soa wanneer dye daer
uyt sullen scheyden oft verlaten werden, sal hem zijn hooftstal volgen tot zijnen
ambochte aft nerijnge by dispensatie vande weeshuysmeesters, sonder dat die
weeshuysmrs sulcken weeskijnderen gehouden sullen zijn te laten volgen eenige
cleederen oH dyerge!ycke meublen, uyt gesondert nochtans tgelt en de rentebrieven daer van de hooftsomme aft hooftstal alleenlyck totter weeskynderen
behoeff sal bewaert werden. Behoudelyck mede dat niemant van huerlieder
naerste vrienden eenige querele 106) van cleederen aft diergelijcke meublen en
sullen mogen maecken ende ingevallen tselve kijnt int weeshuys quam te overlijden, sal tghuent dat sukken weeskijnt int weeshuys gebracht sal hebben,
aldaer blijven zoo wel immeubelen goederen als inboe!.
Item indien datter eenich weeskijnt int weeshuys wesende, eenich goet aen
besterft. daer van sal dye vrucht gebruyck ofte de renten comen aen tweeshuys
voorseijt. soa lange als tselve weeskynt int weeshuys blijven sal oft sullen, dye
naerste vrunden van tselve weeskijnt bij advise vanden weeshuysmrs. tselve kynt
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fol. 15vo
van ha er vu rltsetse/

xxv
Meerder onderhout als de kinderen uytgeset
sijn

XXVI
fol. 16ro
tegen het quaet
leven vande kinderen

XXVII
Vrijdom van accijnsen, contributien etc.

XXVlIl
goederen de kinderen toebehoorende, alse int
weeshuys comen

afsterven vande
kinderen ende
haer ingebrachte
middelen

XXIX
successien den
weesen aenbestervende

fol. 17ro

met syn goet naer hem aengenomen, mits betalende voor elk jaer montcosten
ende onderhout, dat tzelve kijnt daer gewoont sal hebben, dertich kg!. 4 strs.
naer beloop des tijts.

XXX
goederen naer
afsterven vande
kinderen blijven
aen het huijs

Item indyen eenich weeskijnt sukken goet aen bestorven sijnde, afflijvich
worde, noch int weeshuys wesende, sullen dye vrunden oft erffgenamen alsdan
tselve goet daerinne tot sweeshuys behouff laeten, indyen sij willen oft mogen
deen helfft van dien naer hem nemen, mits betalende voor ekk jaer montcosten
ses ponden grooten vlaems 4 strs, als vooren metten dootschulden ~07) ende
laten dander helft tot proffijte van tweeshuys.

XXXI
legaten ofte an~
dere giften de
weesen aenge~
comen

Item soo verre yemande vande weesen int weeshuys wesende, yet by
testament oft andere gifte gemaeckt oft gegeven worde, sal tvrucht~gebruyck
ofte renten van dyen tweeshuys volgen, soe lange tweeskijnt, dye tselve
gemaeckt HlS) is, daer inne sal blijven ende tselve weeskint uyten weeshuyse
scheydende, bij believen ende goetduncken vande weesmeesters, sal tzelve
gemaeckte ofte gegeven goet hem volgen sonder afftreck van eenige voor~
gaende costen oft anders ten ware oft tselve weeskynt quaeme binnen tweeshuys
te overlijdenen, in wekken gevalIe sulLen derffgenamen van tselve weeskint deen
helft van sukken goet naer hem moegen nemen, mits betalende naer advenant
vanden tyt dat tweeskynt aldaer geweest sal sijn jaerlijcx de zomme van ses
ponden grooten vlaems met de dootschulden als vooren ende laten dander helft
tot proffyte van tweeshuys ende soo voorts in gelijcken getaele naer advenant,
te weten van hondert zestthien die de weeshuysmeesters ontfangen zullen, als sy
hemluyden inden getaele ende qualificatie als vooren gepresenteert sullen worden
bij den voors. Dekens.

indien den weese
quam te over~
lijden
fol. 17vo

Gesien bij mijne heeren den drossaet, Schepenen, Borgmeesteren, Schepenen
ende raet de voorschr. Ordinantie van Taerme Weeshuys mitsgaders tversouck
van den gecommitteerden voorseyt. hebben de voorseyde ordinantie, eensdeels
oock de selve gecorigeert ;ende geaugmenteert hebbende in alle sijne poincten
sulcx als boven geapprobeert ende approbeert de selve mits desen. Consenterende
den gecommitteerden hier voren genomineert, heur !ieder versoeek ende de conditien ende voorwaerden int voorseyde contract begrepen.
Ordonnerende voorts mits des en een Iege!ijcken, die tzelve aengaen mach,
hem naer den Inhouden vande voorseyde ordonnantie te reguleren ende reserverende mijne heeren voorseyt aen hemluyden dese ordonnantie te mogen vermeerderen, verminderen ende veranderen naer heuren goedtdunckoen ende discretie
naer verloop des tijts ende gelegentheyt van der saecken.
fol. 1&0

Gedaen binnen de Camere Judiciale der voors. stede Breda opten XVden
dach in Maijo des Jaers XVI, ende sesse.
(Oud-Archief Weeshuis, nr. 94a).
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1) Inventaris Hingman, nr. 400; Gemeente-Archief Breda.
2) Inventaris Hingman a.v. blz. 24, 1792, 5 seDtember. Mr. W. Be-zemer, Oude
Rechten van Steenbergen, 1897. blz. 9 en 31. .
3) G. J. Rehm, De \Veeskamer van Breda, Jaarboek "De Oranjeboom", VIII
Cl955) 102-130.
4) Gedrukt bij Mr. W. Bezemer, Oude Rechtsbronnen der stad Breda, O.V.R.
Werken Ie R. nr. 14; blz. 41-42: "CXx. Van V'erweesden kijnder". Mr. A. G.
Kleyn. Geschiedenis van het land en de heeren van Breda, 1861, blz. 125
(Latijn), blz. 141 (Nederlands). Nog oudere keuren van dien aard in WestBrabant zijn die van Steenbergen 1272, oude keur. XVI en nieuwe keur, 1308.
vgl. Mr. \V. Bezemer, Oude Rechten van Steenbergen, 1897, blz. 9 en 31.
{\) T.a.p. p. 103.
6) T.a.p. 112-129.
T) Voorbeelden van deze, hoewel variabele verpleegtermijn voor gestichtswezen bij Dr. J. D. Schmidt, Weezenverpleging bij de Gereformeerden in Nederland tot 1795, Utrecht 1915. blz. 77.
8) Meerderjarig, soms ook volwassen; vgl. Verdam, Mnl. Wdb. i. v.
9) Jongens zowel als meisjes.
1'0) Bijster in de verouderde betekenis van verwilderd, verwaarloosd, woest,
uitgehongerd, hongerig, verlopen tot uitzinnig toe; vgl. Verdam, Mnl. Wbd: op
bijster, met nevenvormen: bister, bijstier en bestier.
11) Art. XVI Ord. Weeskamer.
12) Art. XVIII a.v.
13) Art. XIX a.v.
14) Art. XXIII a.v.
15)
Ordonnantie in het "Reglementboeck" van het \Veeshuis, Archief Weeshuis, nr. 94a, art. XVII en art. XXIV.
16)
Aldaar, art. XXV.
17) T.a.p. blz. 86; zie ook nog blz. 76-85.
18)
De plannen te Bergen dateren van 1591 en werden op het einde der 16de
eeuw uitgevoerd. 1597-1600.
19) Zie over hem Krüger, Kerke!. Gesch. Bisdom Breda IV, 131-134; Visscher
en Van Langeraad, Het Protestantsch Vaderland, I. 549; mijn artikels in Ned.
Archief Kerkgeschiedenis, XLI, 29 vlg.; Neder!. Theol. Tijdschrift, jrg. 9 afl. I,
43-47.
20)
Zo goedkoop mogelijk!
21)
V gl. C. Hollestelle, Stich.ting van een weeshuis te Bergen op Zoom, in:
Sinte Geertruydtsbronne, VIII (1931), 4 blz. 123 vlg. en H. Levert, Beknopte
geschiedenis van het Bergen op Zoomsche Weeshuis, ibidem, X (1933) I, blz.
2 vlg.
22) N.1. de Hervormde kerk of gemeente ter plaatse. Er waren toen drie, n.l.
Ds. H. Boxhorn, Ds. A. Muysholius en Ds. C. Hanecop, bekend uit Vondels
"Rommelpot van 't hanekot", waarvan eerstgenoemde oudste en voorzitter van
de kerkeraad was. Zie over hem en zijn invloed in het Protst. kerkelijk leven te
Breda mijn bijdrage in het Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis, t.a.p. boven
noot 19.
23)
Gebrek en behoefte aan.
24) Ordonnantie Weeshuis, Reglementboeck, fol. 7.
25)
Tot 1888 in gebruik gebleven als weeshuis. dus bijna drie eeuwen lang!
26)
Reglementboeck, fol. 7-8, Weeshuisarchid 94a.
27) Dit octrooi dateert van 24 januari 1603, is de eerste aanWijsbare en bewaard
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gebleven reactie op het request van het stadsbestuur om wat te doen voor de
Bredase wezen (1602). Zie Inleiding van "Het Oud-Archief' van het Weeshuis-archief door Jkvr. A. E. R. van den Bosch en Jhr. Mr. D. P. M. Gr:aswinckel. 1939. blz. lIl.
28)
Rentebrieven en dgl. geldswaardige stukken.
2D) In bundel Weeshuisstukken, Gemeente-archief Breda, Inventaris Hingman
400b. Verder de oudst bewaard gebleven Weeshuisrekening 1610-1613, nr. 197.
30)
Delft (1); Dordrecht (1); Geertruidenberg (I); Klundert (I); Delfshaven
(1); 's-Gravenhage (9); Zevenbergen (2); Bloemendaal (1); Zeeland of Middelburg (2); Worcum (Woudrichem) Cl); Breda zelf niet minder dan 65, zo aan
obligaties als aan schuld- en rente-brieven; Londen, de helft van een schuldbrief ter waarde van f 300,-; Oosterhout (2); Ginneken (3), Zundert (1);
Chaam (1); Etten en Leur (3); Gilze (1); Zevenbergen (1) Wouw (1); Oudenbosch (1); Standdaarbuiten Cl); Steenbergen (1); Langstraat (l); Meir (België)
(1); Aardenburg (1); "Staetken" G.A. 400b.
31)
Mr. G. A. Fokker, Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden, 1862,
blz. 69.
32)
Ibidem, blz. 75.
33)
Ibidem, blz. 78.
:l4) Ibidem, blz. 96.
35)
Zie de tekst dezer stukken in Aanhangsel I, II hierna.
36)
Mr. G. A. Fokker, t.a.p. blz. 96. Zie ook blz. 78 aldaar, waar van die
andere loterijen nog enkele worden genoemd.
37)
Een voorbeeld voor Breda daarvan vindt men zeer duidelijk in de Octrooibrief, door Filips II in 1560 verleend aan hiet Bredase stadsbestuur voor de
oprichting van een hospitaal of gasthuis alhier. G. A. Inv. Hingman 1, 7, charter.
38)
T.a.p. blz. 95.
39)
G.A. Breda, Acten Migistraal, Inv. Hingman 10 foL 164 va, 169, 173.
40) Alsvoren, 7, foL 160.
41)
G. A. Breda, 6, foL 130.
42)
Zie Dr. J. D. Schmidt, t.a.p. eerste deel. 5-57 en tweede deel, hfst. I, 58-87.
43) Nr. 109 en vlg. van het Oud-Archief van het Weeshuis. Tot 1887 zijn er
zeven van zulke Kinderbewaarplaatsen, waarvan zes in opvolging van 16621756.
44) Nrs. 1-13 in datzelfde archief, aldus 13 delen in opvolging van 1642-1887,
met een hiaat voor de jaren 1683-1713.
'J5)
Filips vVilIem, prins van Oranje. Zie over hem, zijn rechten op de Baronie
van Breda en het door zijn zuster, gravin Maria van Nassau, betwiste regentschap aan prins Maurits mijn boek; Geschiedenis van de gemeente Dinteloord
en Prinsenland in de zeventiende eeuw, Breda, 1955, blz. 22 vlg.
46)
Op goed geluk; vlg. Verdam, MnL Wdb. Lv. hasaert.
47) Hier me<er in de zin van verlaten kinderen en vondelingen dan van echte
wezen.
48)
Daarmee kwamen ze dan praktisch ten laste van de Aalmoezenierskamer.
49)
Zo staat het er in het hs., vermoedelijk schrijffout voor combateren, strijden, bijdrage leveren voor, of compateren, de<elnemen, samengaan.
4H a )
Zulk een vrijgeleide werd inzonderheid verleend in de 16de en eerste
helft der 17de eeuw, zolang de oorlog tegen Spanje voortduurde.
50) Nr. 90 Oud-Archief Weeshuis, Breda.
51) Als voren.
52)
Verwaarlozing, het achterlaten of aan hun lot overlaten. van minderjarige
kinderen door hun ouders. VgL Verdam, Mnl. Wdb. Lv. verlaten en verlatenisse.
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53)
De gelijkstelling van beide instellingen is hier te verklaren uit het spraakgebruik, doch historisch minder juist.
54) Dit was gebruikelijk, ook bij de samenstelling der huisreglementen voor
allerlei andere gestichten en zelfs voor het type gevangenis van die tijd,
dat men tuchthuis voor mannen en spinhuis voor vrouwen noemde. Zie be-halve
mijn boek "In en om de gevangenis" (Den Haag, 1936) mijn artikel: "Nederlandse invloed op en voorbeeld voor het buitenlandse gevangeniswezen tijdens
de Republiek, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 1956, 42-56.
55)
Meestal binnenvader genoemd, met de binnenmoeder de dagelijkse leiding
voerende.
56)
Buitenvaders, voogden of regenten, belast met het beheer en bestuur.
57)
Gehuwde.
58 ) Verstrekken, zorgen voor.
59) Eigenlijk met zorg behandelen, schoon houden of maken, zorgen voor het
lichamelijk welzijn bij gezondheid en ziekte. Vgl. Verdam, Mn!. Wdb. i.v.
havenen.
60) Het volmaakte gebed "Onze Vader".
61)
Twaalf artikelen des Christ. geloofs.
62) Eigenlijk om 15 uur, hier in de vooravond.
63) Dankgebeden.
64) Begiftigd en begunstigd hebben.
65)
Eerbied bewijzen.
66)
Dit huishoudelijk reglement is niet bewaard gebleven.
67)
Eetzaal, waarin bedoeld bord met de huiswetten op te lezen zou zijn. Zulk
een bord bestaat nog wel in andere oude weeshuizen, niet meer in dat te Breda.
68)
Straffen of bedreiging met straffen, meer het karakter dragend van waarschuwingen.
69)
Hier: ordentelijke gezinshoofden met hun echtgenoten.
70) Dit gebeurde meermalen in dit en andere weeshuizen; vgl. Oud-Archief
Weeshuis Breda nr. 94 en 194.
71) Als voren, nrs. 126 en 186-195.
72) Inkopen van voor het huis benodigde levensmiddelen en dgl. op marktdagen
of op de markten in de stad.
73) Dienstbode of vrouwelijke hulp, die moeder vergezelde.
74) Op het einde van of om de.
75) Register, kasboek.
76)
Onkostenrekening.
77) Bevrijdingsdag, 4 maart 1590, datum der turfschiphistorie, na 1637 6 oktober, datum van Breda's bevrijding door Frederik Hendrik, tevens datum van het
,verzetten der wet", dus verkiezing van nieuwe magistraten.
78)
Omstreeks 1600 ter waarde van 3 gld. 16 st.: vgl. V. d. Chijs, Munten van
Brabant, 134.
79) Allerkinderendag viel op 28 december.
80) Naderhand is hierin verandering gekomen, toen deze functie van boekhouder
van het weeshuis niet meer verenigbaar werd geacht met de waardigheid van
l'egent, o.m. blijkens een nieuwe instructie voor de boekhouder in 1819. In het
"Reglementboeek" van 1606-1737 komt een der oudste instructies voor de
rentmeester voor op 'het jaar 1679. Zie nr. 94 Archief Weeshuis en Inleiding
voor de gedrukte Archiefimllentaris. bladz. V.
81)
Noch in het Gemeente-archief, noch in het Weeshuisarchief is een bewijs
te vinden, dat deze bepalingen zijn nageleefd.
82)
In de marge met andere hand bijgeschreven: Dese vergaderinge is daer naer
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verandert, zoo dat in plaetse vanden sondach den dach vanden vergaderinge
is geordineert opten Woensdach voor middach ten elf uren.
83)
Deze is bewaard gebleven en nog in het weeshuis voorhanden.
84)
Hoofdsom.
85)
Lees: diverse.
86)
Aanvankelijk werd dit gedaan in het Z.g. Reglementboeck, nr. 94 Weeshuisarchief.
87)
Samentrekking van baefmissen, de patroondag van St. Baef of Bavo, 1
oktober, de betaaldag voor huren, djnsen enz.
88)
Merkwaardige herhaling van de motivering tot stichting van het weeshuis,
zoals die in de Inleiding en de Octrooibrief voor de loterij reeds was opgenomen.
89)
Kinderen uit een wettig huwelijk geboren, in tegenstelling met onechte,
bastaarden enz.
90) Bijgeschreven met hand uit de 18de eeuw: N.B. Dese voo'rs. artikel is bij
haer Ed.aghtbare geconfirmeerd, op instantie van de regenten (alsoo men wilde
inbrengen de twee kinderen van Coenraed vande Laer, daer moeder aH is
Frederica Tewaeter, die deselve heeft verlaeten) volgens appoint de dato den
27e Meij 1748 waer bij de regenten van 't armkinderhuijs werden geordonneert
om die in te nemen.
91)
Aangeboren kwalen, die een aparte behandeling of verpleging vereisten.
92)
Besmettelijlee en gemakkelijk op anderen over te brengen ziekten.
93)
Bijgeschreven met hand uit de 18de eeuw: Venen (= VOor afkorting Vener =
Veneris dies, Fr. Vendredi, Vrijdag) den 5 January 1674, Absent Stadhouder
preses van Bergen. Resolutum geene kinderen boven de t w a elf jaeren out, int
Weeshuys te admitteren. Dese bovenstaende Resolutie is bij haer Ed. wel
Achtbare geconfirmeerd bij occasie van het innemen van de kinderen van
Pieter van Wynoxbergen volgens het appointement de dato den 22e April 1719
op der selver request gegeven.
94)
In de regel in de Beyert of het voormalige Zwartezusterhuis, beide als Z.g.
pesthuizen gebruikt tot 1669, na welk jaar deze epidemie hier niet meer voorkwam.
95) In 1625 moesten na de verovering van Breda door Spinola reeds 27 kinderen
de stad worden uitgevoerd; Nr. 94 Weeshuisarchief.
96) Taankleurig of bruingeel.
97) Zoom of naad; vgl. brancoen, Mnl. Wdb. Lv.
98)
De voorstelling van deze oudste Bredase wezenuniform vindt men nog
afgebeeld op het Z.g. wezenbord in de Grote Kerk, vroeger bevestigd boven de
bank, waarin de wezen tijdens de godsdienstoefening plaats namen en in 1623
vervaardigd door de Bredase schilder Jan van der Meulen; n.. 204 Archief
Weeshuis.
99) Predikatie, godsdienstoefening.
100)
IJdel gesnap, niet passende op zondag of bij de aard der godsdienstoefening,
doch als verbod, evenmin bij die van kinderen.
101)
Een der weinige voorbedden uit die tijd voor speciale opleiding van
begaafde wezen.
102)
Op werkdagen, wanneer er speciale kerkdiensten waren.
103)
Opvallende, zich onderscheidende.
104)
Te hulp.
105)
Over de uitzet en tewerkstelling der wezen in de 17de eeuw behalve
nr. 94 ook de ors. 127 en 125 van het W.eeshuisarchief.
lOG)
Aanspraak, vordering of captie.
107)
Begrafeniskosten.
108 )
Vermaakt.
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