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De bevoegdheden van de Weeskamer
De ordonnantie.
(cf. Jbk. VIII p. 112-129)

Bij de ordonnantie van 1534 werden drie weesmeesters aangesteld, die de oppervoogdij kregen uit te oefenen over alle weeskinderen en andere personen, die volgens deze ordonnantie onder
voogdij of curatele gesteld behoorden te worden. Aan hen werd
toegevoegd een gezworen klerk, die de registers, inventarissen,
rekeningen, acten, schrifturen, sententies en brieven moest schrijven, tekenen en verzenden; terwijl de stadsknape hen als gezworen
bode behoorde te dienen.
Zij zouden vergaderen 's woensdags en 's vrijdags van 8 tot
10 uur 's morgens; op andere dagen en uren slechts dan als zij dit
nodig achtten.
Onder hun toezicht werden gesteld alle wezen en onnozde
simpele, krankzinnige, blinde, stomme, dove of andere gebrekkige
personen, die niet in staat waren hun goederen zelf te beheren.
Het ressort van de weeskamer strekte zich alleen uit over de
stad, parochie en vrijheid van Breda. Degenen, die in de baronie
van Breda woonden, mochten niet gedwongen worden zich aan de
weeskamer te onderwerpen, tenzij dit door de ouders of naaste
bloedverwanten werd verzocht, of indien er een geschil ontstond
over ondeugdelijke voogdij en administratie, in welke gevallen de
weesmeesters mochten handelen alsof het ingezetenen van Breda
betrof.
103

Jaarboek De Oranjeboom 9 (1956)

Voor de weesmeesters behoorden behandeld te worden alle
zaken betreffende voogdij en andere in de ordonnantie genoemde
gevallen. waarvan de klerk een register moest houden. In moeilijke
gevallen waren de weesmeesters verplicht zich om advies te wenden
tot de Domeinraad of tot burgemeesters en schepenen van Breda en
daarnaar verder te handelen.
Binnen 15 dagen na het overlijden van een der ouders van
kinderen beneden de 25-jarige leeftijd moesten de namen van 6
wereldlijke mannelijke personen - 3 van .s vaders en 3 van .s moeders zijde - ter weeskamer worden genoemd. Uit dit zestal zouden
de weesmeesters er drie tussen de 25 en 60 jaar oud zijnde tot
voogden kiezen. waarvan er een de voogdij en administratie werd
opgedragen en de overige twee als toezieners zouden fungeren.
Ouders en grootouders hadden altijd voorrang. mits binnen de
gestelde leeftijdsgrenzen en mits de weesmeesters geen bezwaren
(bijv. tweede huwelijk) aanwezig achtten.
Waren er onder het genoemde zestal geen bekwamen te vinden, dan konden de weesmeesters andere familieleden tot voogden
benoemen. Hadden de wezen geen bekwame familieleden of in het
geheel geen familie binnen de stad, dan mochten de weesmeesters
hen zelf van voogden voorzien.
Indien een voogd onbekwaam werd. kon hem een assistent
toegevoegd worden of kon hij door de weesmeesters geheel vervangen worden.
De administrateur of zijn helper was verplicht borgtocht voor
zijn administratie te stellen. Bij onenigheid tussen voogden en
toezieners kon de voogd zijn administratie verboden worden of
hem een helper toegevoegd worden.
Een testamentaire voogd moest zich eerst door de weesmeesters laten bevestigen en ingeval zij hem onbekwaam vonden. mochten zij hem ontslaan of een helper toevoegen. Indien hij bij zijn
aanstelling daarvan niet was vrijgesteld, was ook een testamentaire
voogd verplicht borgtocht te stellen, een inventaris op te maken en
rekening en verantwoording van zijn beheer aan de weesmeesters
af te leggen.
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Terstond na de aanvang der voogdij moesten de voogden en
toezieners een staat van het sterfhuis door de klerk van de wees~
kamer laten opmaken om daarna scheiding en deling tussen de erf~
genamen te doen plaats vinden. Na de scheiding en deling behoor~
den de voogden een lijst van de aan hun pupillen ten deel gevallen
goederen op te stellen en die in de vorm van een inventaris binnen
14 dagen na hun aanstelling ter weeskamer over te brengen. ter
inschrijving in een register. Jaarlijks moesten de administrateurs
volgens de inventaris in aanwezigheid van de toezieners rekening
en verantwoording afleggen en dan tevens de leeftijd, staat en
kwaliteit van de onder hun voogdij gestelde personen opgeven. Een
tweede exemplaar van de rekening moest ter weeskamer blijven
berusten, terwijl in een register het slot van iedere rekening be~
hoorde opgetekend te worden.
De contante gelden moesten binnen 40 dagen na ontvangst
door de administrateur in renten of dergelijke worden belegd.
De weesmeesters verkregen het recht om voogden. toezieners
en andere personen of partijen en getuigen de eed af te nemen,
voor zich te ontbieden of doen dagen door de gezworen bode. Ook
verkregen zij rechtsprekende bevoegdheid in alle zaken betreffende
de voogdij en was het hen toegestaan naar goeddunken te han~
delen in alles wat de voogden betrof. Indien zij vele zaken te
behandelen zouden krijgen moest een rol aangelegd worden, terwijl
dan de klerk van die zaken en van de acten en sententies daarin
te wijzen een register moest houden. Voogden mochten door hech~
tenis, gijzeling en andere wegen. van recht tot naleving van de
ordonnantie gedwongen worden.
Hoewel de weeskinderen op 16~ of 18~jarige leeftijd als meer~
derjarig beschouwd konden worden, zodat de voogdij ophield,
bleven zij om verkwisting te voorkomen onder curatele van hun
vroegere voogden en toezieners, tenzij zij huwden of tot geestelijke
staat kwamen. In de laatste gevallen verwierven zij wel het bewind
over hun roerende goederen en de jaarlijkse opbrengsten en renten
van hun onroerende goederen, doch de onroerende goederen zelf
mochten nimmer verkocht, vervreemd of belast worden zonder

105

Jaarboek De Oranjeboom 9 (1956)

medeweten van voogden of curateurs, welke laatsten onder ede
aan de weesmeesters moêsten verklaren, dat dit noodzakelijk was.
Eerst nadat de weesmeesters dan hun toestemming verleend had~
den, mochten schout en schepenen de verkopingen of belastingen
laten passeren.
Kinderen die onder curatele stonden was het niet toegestaan
handel te drijven of contracten af te sluiten, noch geld, waren of
goederen op borg op te nemen, behalve bier, brood en noodzakelijke
levensbehoeften tot een maximum uitgave van 3 stuivers.
Het was mogelijk dat kinderen beneden de 25 jaar oud, die
huwden of handel wilden gaan drijven na een gunstige verklaring
van hun voogden door de weesmeesters uit de voogdij werden ont~
slagen. Al hun handelingen, behalve vervreemding of belasting van
hun erfelijke onroerende goederen, kregen dan rechtsgeldigheid.
De curatele kon, indien de kinderen blijken gaven verkwisters
te zijn, ook na het bereiken van de 25~jarige leeftijd gecontinueerd
worden totdat de voogden zouden verklaren dat hun pupillen het
zonder toezicht konden stellen.
Voogden was het zonder kennis van de weesmeesters niet toe~
gestaan om renten van hun pupillen af te lossen of goederen te
delen. Aan bederf onderhevige roerende goederen mochten wel ver~
vreemd worden. Evenmin was het hun veroorloofd zonder advies en
toestemming van de weesmeesters grote processen namens hun pu~
pillen te voeren. De gevraagde toestemming mocht eerst verleend
worden, nadat de stukken en bewijzen waarop de voogden hun recht
wilden funderen, ter weeskamer waren vertoond.
Ook het laten bouwen of verbouwen zonder toestemming van
de weesmeesters was hen, met uitzondering van de noodzakelijke
reparaties, niet toegestaan. Betreffende de reparaties stond het de
voogden vrij bij hun jaarlijkse rekeningen advies aan de weesmees~
ters te vragen.
Verliezen van spelen behoefden door minderjarigen niet vol~
daan te worden en indien zij die reeds voldaan hadden, mochten
die teruggeëist worden, met uitzondering van de verliezen van min~
der dan 5 schellingen bij kaatsen of "balslaen" geleden.
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Hij, die minderjarigen tot spelen (ook overspel) verleidde, zou
gecorrigeerd worden, eveneens hij, die kinderen aanzette tot een
huwelijk waardoor schade berokkend werd of waardoor ontevreden~
heid ontstond bij de voogden.

iWijziging en bevestiging der ordonnantie.
De weesmeesters verkregen van drossaard, schout, burgemees~
ters en schepenen van Breda op 5 februari 1561 toestemming op
hun hieromtrent gedaan verzoek de maandag als derde vergaderdag te mogen nemen. De kosten hiervoor zouden verhaald moeten
worden op partijen 48a).
In 1605 verzochten burgemeesters, schepenen en raad van
Breda aan de Domeinraad de ordonnantie van de weeskamer, die
tot dan toe was "geobserveert ende in treyn geweest" door de Raad
van Brabant te mogen laten bevestigen om alle geschillen, die daar~
over tengevolge van het grote aantal sterfgevallen dagelijks ont~
stonden, te voorkomen. Dit verzoek werd door de Raad op 18
oktober van dat jaar ingewilligd 49).

Andere bevoegdheden.
Bij het aangaan van een tweede huwelijk door de langstlevende
der ouders van minderjarige kinderen was het hier een gebruik, dat
een dergelijk huwelijk eerst mocht worden gesloten, nadat voor de
weesmeesters aan de kinderen hun vaderlijk of moederlijk erfdeel
was uitgekeerd of voor hen vastgelegd, of een verklaring werd
overgelegd, dat dit tengevolge van de geringheid van de boedel niet
mogelijk was. De kerkeraad mocht dergelijke personen in ondertrouw opnemen, als zij een akte van de weesmeesters overlegden,
waarin stond dat het bovenstaande geschied was. Bij het 53e art.
van het echtreglement voor de Generaliteitslanden van 18 maart
1653 en bij hetzelfde art. van het echtreglement van de Prins van
Oranje voor de Baronie van Breda van 24/31 juli 1653 werd dit
gebruik officieel vastgelegd. Bepaald werd namelijk, dat geen
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weduwnaar of weduwe voor de tweede maal in het huwelijk mocht
treden voor en aleer de kinderen hun erfdeel elk volgens de costu~
men van zijn plaats was uitgekeerd.
In de 18e eeuw begonnen de weesmeesters akten van consent
tot het aangaan van een tweede huwelijk aan de kerkeraad af te
geven, nadat het erfdeel aan de kinderen inderdaad uitgekeerd was.
Hiertegen maakte de magistraat van Breda echter bezwaar, omdat
dit tot zijn rechten behoorde, zoals hierna zal blijken.
Bepalingen betreffende de uitsluiting van de weeskamer zijn
hier niet te vinden, hoewel het een veelvuldig voorkomend ver~
schijnsel was om de weeskamer bij testament van het beheer der
boedels uit te sluiten 50). In dergelijke gevallen was men verplicht
de akte van seclusie ter weeskamer te tonen. Op 6 januari 1751
bepaalden de weesmeesters speciaal de eerste woensdag van iedere
maand om de erfgenamen van de overledenen ter weeskamer op te
roepen om de akte van uitsluiting te komen tonen en te laten appro~
beren. De eerste maal geschiedde dit door het volledig testament te
laten tonen op 7 februari 1753. Na 3 juli 1754 raakte dit echter
weer geheel in onbruik, totdat de weesmeesters op 12 oktober 1757
opnieuw de eerste woensdag vaststelden om de akte van uitsluiting
door middel van het testament of gewaarmerkt afschrift te laten
tonen.
Tot het aanleggen van een speciaal "register van seclusie van
de weescamer der stad Breda" werd op 20 augustus 1760 door de
weesmeesters besloten. In dit register zouden de namen dergenen,
die de uitsluiting zouden aantonen en de namen der voogden en
toezieners opgetekend worden.
Op 16 november 1757 deelde de secretaris aan de weesmees~
ters mede, dat hij van tijd tot tijd ondervond, dat de ingezetenen
van Teteringen nalatig waren aan de weesmeesters de testamenten
te vertonen van hen die te Teteringen overleden waren, zodat hij
niet te weten kon komen of de weeskamer al dan niet uitgesloten
was. Hij verzocht de weesmeesters daarom zodanige middelen te
beramen dat de ingezetenen van Teteringen daartoe genoodzaakt
werden. De weesmeesters besloten dat de president~weesmeester
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zich hiertoe in verbinding zou stellen met de schepenen van Teterin~
gen. Reeds de volgende dag deelde de president mede, dat de
schepenen hadden aangenomen hierop orde te stellen en daarover
met de plaatselijke schoolmeester te zullen spreken 51).
Hieruit blijkt dus wel dat de weesmeesters om het gehele tes~
tament verzochten indien de weeskamer uitgesloten was. Hiertegen
maakte de magistraat ook bezwaren, zoals eveneens hierna zal op~
gemerkt worden.
Bij plakkaat van de Raad van Brabant te 's~Gravenhage van
7 juni 1764 52) werd bepaald, om het misbruik dat dienaangaande
vooral in de meierij van 's~Hertogenbosch was ontstaan weg te
nemen, dat de voogden, executeurs, curateurs, administrateurs, e.a.,
die het bewind voerden over boedels, waarin minderjarigen of
andere toezicht behoevende personen gerechtigd waren, staten en
inventarissen behoorden op te maken direct na het aanvaarden van
hun functie en volgens die staten rekening en verantwoording aan
de erfgenamen af te leggen. Het werd verboden om de voogden e.a.
hiervan bij testament vrij te stellen. Indien de inventarissen onder~
hands en niet in tegenwoordigheid van publieke personen waren
opgesteld, moest een tweede exemplaar daarvan besloten ter secre~
tarie worden inge}everd om daarvan gewaarmerkte afschriften aan
belanghebbenden te kunnen uitreiken.
Zonder dat hierover een besluit van de magistraat te vinden is,
zijn de besloten inventarissen ter weeskamer ingeleverd, zoals uit
de notulen van de weesmeesters en uit die inventarissen zelf duide~
lijk blijkt. We treffen tussen de serie besloten inventarissen, die in
het archief van de weeskamer berusten, zelfs exemplaren aan waar~
op aangetekend staat, dat zij opgemaakt waren om ter secretarie
bewaard te blijven; we mogen dus wel aannemen, dat de magistraat
deze bemoeiingen aan de weeskamer heeft overgelaten.

Inbreuken op de rechten van de weeskamer.
Drossaard, burgemeesters en schepenen van Breda zagen zich
op 16 januari 1623 genoodzaakt een ordonnantie uit te vaardigen,
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waarbij aan een ieder verboden werd om sterfhuizen, waarin wezen
en minderjarige personen gerechtigd waren, te aanvaarden en
daarvan staten en inventarissen op te maken, papieren te aanvaar~
den en andere handelingen te verrichten zonder voorkennis en toestemming van de weesmeesters 53).
Een ander misbruik moest op 4 december 1631 tegengegaan
worden. Nadat het burgemeesters en schepenen ter ore gekomen
was, dat vele roerende en onroerende goederen van wezen en min~
derjarige kinderen binnen Breda en haar vrijheid door de langstlevende der ouders of door enige van de bloedverwanten der over~
leden ouders verkocht, vervreemd en overgedragen en de koop~
sommen daarvoor ontvangen werden, bevalen zij hun secretaris
geen akte te laten passeren en de stokhouder geen verkoping te
doen plaats vinden van dergelijke goederen voor en aleer hun was
aangetoond door middel van een uittreksel uit of een afschrift van
het testament of een akte van de weesmeesters, dat de wezen van
voogd en toeziener waren voorzien 54). Nog op 11 aug. 1783 moes~
ten de secretaris en de notarissen door de magistraat gelast worden
om geen goederen, waarin wezen of andere toezichtbehoevende
personen gerechtigd waren, ter verkoping aan te bieden of te verkopen zonder daartoe eerst de nodige machtiging verkregen te
hebben 55).
Vanzelfsprekend kwamen er veelvuldig geschillen voor met
de besturen van de dorpen in de baronie, die het boedelbeheer toch
aan zich wilden houden, indien daar duidelijk de weeskamer van
Breda toe gerechtigd was. Met een beroep op de ordonnantie wer~
den die geschillen meestal door de Domeinraad ten gunste van de
weeskamer beslist. Een ander geval was het met de geschillen tussen
de weesmeesters en de magistraat van Breda, die veel dieper
gingen en waarom we daarvan dan ook de voornaamste hieronder
zullen behandelen.

Onenigheden met de magistraat.
De niet zeer duidelijke omschrijving van de rechten van de
weeskamer en die van de magistraat inzake nagelaten boedels gaf
110

Jaarboek De Oranjeboom 9 (1956)

diverse malen aanleiding tot wrIJvmg tussen deze beide colleges.
Niet altijd liepen deze geschillen even hoog op, doch de grootste
zijn wel de moeite waard om er een overzicht van te geven.
De regeling van insolvente en verlaten boedels behoorde tot
de rechten van de magistraat, maar het komt verschillende malen
voor, dat indien er minderjarige wezen in gerechtigd waren, de
weeskamer ook haar rechten wilde doen gelden. Zo waren de
weesmeesters op 6 oktober 1732 genoodzaakt zich te richten tot
drossaard, burgemeesters en schepenen van Breda omdat zij sedert
geruime tijd zeer verkort werden in hun rechten en privilegiën, door~
dat de boedels toebehorende aan minderjarige en andere toezicht
behoevende personen op indirecte wijze onttrokken waren aan het
bewind van de weeskamer, hetzij dat de weeskamer al of niet uit~
gesloten was. "Wij sullen niet ophalen hoe grootelijcx en meenigh~
mael dese camel' al bij voorige tijden benadeelt is geworden in hare
reghten en gereghtigheeden door de authorisatie op sub~ en obrep~
tive versoecken van verscheydene persoonen hebben gelieven te
verleenen en te nemen in praejuditie van de weescamer, meynende
dat de bewijsen daervan te veel in getale en oock nogh te vers sijn
om U.Ed.Aghtb. memorie ontschooten te konnen sijn ... ", zo schre~
ven de weesmeesters.
Het geval wilde namelijk dat de magistraat aan een weduwe,
wier echtgenoot zonder testament gemaakt te hebben was over~
leden en 5 minderjarige kinderen naliet, waarover geen voogden
waren aangesteld, toestemming had verleend om de goederen, die
haar man had nagelaten, te mogen verkopen. De weesmeesters
noemden dit een duidelijke inbreuk op het recht van de weeskamer,
welke alleen bevoegd was om een dergelijke machtiging te verlenen.
Zij verzochten dan ook de intrekking althans de buitenwerkingstel~
ling daarvan en om in het vervolg deze en andere aangelegenheden,
die tot de kennis en beschikking van de weeskamer behoorden, aan
hen door te zenden. Zij verklaarden vrijmoedig dat het niet altijd in
hun bedoeling lag om zaken, die zij oordeelden tot hun departement
te behoren, zich te laten ontnemen zonder krachtige middelen in het
werk te stellen om de rechten van de weeskamer te handhaven. In
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het rapport dat op 15 december 1732 op verzoek van de magistraat
door een hiertoe speciaal benoemde commissie werd uitgebracht
56), werden de klachten zowel over het geheel als over dit speciale
geval zeer ongegrond bevonden. De machtiging was namelijk door
de magistraat verleend, omdat de goederen voor de helft aan de
weduwe zelf in eigendom toebehoorden, zodat zij aan niemand
anders die machtiging had behoren te verzoeken; terwijl de nage~
laten boedel bovendien niet te Breda maar te Namen berustte.
Het dreigement van de weesmeesters werd zeer onbetamelijk gevonden, maar wel werd hun toegezegd, dat als er zaken voor de
magistraat gebracht zouden worden, die de weesmeesters behoorden
te behandelen, deze dan ouder gewoonte doorgezonden zouden
worden 57).
Daar in deze tijd nog geen notulen door de weesmeesters zijn
bijgehouden is er in het archief van de weeskamer niets meer hierover te vinden. We kunnen echter wel aannemen, dat de wees~
meesters er in berust zullen hebben.
In 1753 deed zich wederom een dergelijk geval voor, waarbij
een weduwe zich tot de magistraat had gewend met het verzoek om
voogden over haar minderjarige dochter aan te stellen. De wees~
kamer was bij het aanwezige testament niet uitgesloten, zodat zij
het recht bezat die voogden te benoemen, maar volgens de weduwe
was de aanstelling van voogden door een nalatigheid van de notaris
in het testament achterwege gebleven.
Na ontvangst van het verzochte rapport van schepenen-com~
missarissen had de magistraat op 8 januari voogden aangesteld,
waardoor de weesmeesters ter voorkoming van dergelijke aanran~
dingen van het recht van de weeskamer zich genoodzaakt voelden
een remonstrantie aan de magistraat te richten 58). Bij deze remon~
strantie, die op 2 april verzonden werd, kwamen zij terug op de
vorige zaak, waarbij immers was toegezegd dat dergelijke gevallen
aan de weeskamer zouden worden overgedragen, terwijl de magis~
traat in dit geval, dat direct aan de weeskamer behoorde, geen be~
zwaar had gezien zelf te beslissen. Bovendien verwezen zij nog naar
een soortgelijke zaak in 1750, dat door de Prins op het gevraagde be~
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richt van de weesmeesters. waarbij zij slechts hadden teruggegrepen
op de ordonnantie. naar de weeskamer was verwezen. Ware het
niet. zo schreven zij. dat zij de magistraat hoogachtten dan zouden
zij er op gestaan hebben dat de benoeming der voogden ingetrokken
werd en bij weigering zouden zij zich dan gericht hebben tot de
Prinses-Gouvernante of anders volgens art. 4 van de ordonnantie
de weduwe de daarbij vastgestelde boete hebben afgevorderd en
haar genoodzaakt zich verder naar de letter van de ordonnantie te
gedragen; doch dit zou zeker de tussen de beide colleges bestaande
harmonie niet aangekweekt hebben. Om deze reden lieten zij de
zaak aan de magistraat over. doch zonder te willen dat die toegevendheid tot enige inbreuk op het recht van de weeskamer zou leiden en dat de weesmeesters voor de gevolgen van de verleende akte
van voogdij aansprakelijk gesteld konden worden 59).
Enige maanden later werd de wrijving tussen de magistraat en
de weeskamer op de spits gedreven. In de vergadering van de
weesmeesters van 27 april 1754 deelde de voorzitter mede, dat de
notaris Van de Laar zich begeven had in het sterfhuis van Jacobus
de GraaH en zich daarin zeker recht van administratie had aangematigd zonder daartoe enige machtiging van de weesmeesters verkregen te hebben. De vergadering besloot hierover met schepenencommissarissen te spreken en hen te verzoeken de magistraat dit.
als behorende tot de bemoeiingen van de weeskamer - De GraaH
was immers oYerIeden zonder testament gemaakt te hebben en liet
5 minderjarige kinderen achter - te laten verbieden.
Toen hierna de handelingen van Van de Laar toch doorgingen
en hij op 1 mei de goederen uit het sterfhuis overbracht naar het
wekelijks erfhuis 60). besloten de weesmeesters de stokhouder te verbieden die goederen te verkopen, of indien hij ze reeds verkocht
had de opbrengst daarvan af te geven aan een andere dan een door
de weesmeesters gemachtigde persoon. Vervolgens machtigden zij
hun secretaris tot de ontvangst van de eventuele gelden van de
stokhouder. tot verkoping van het huis. en tot betaling van alle
schulden. Notaris Van de Laar weigerde echter ook na een mon113
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delinge lastgeving de papieren en documenten aan de secretaris van
de weeskamer over te geven.
De weesmeesters stelden daarom op 7 mei een poging in het
werk om persoonlijk met de magistraat in contact te komen en
besloten nadat dit mislukt was een remonstrantie op te stellen.
Uit die remonstrantie blijkt dat reeds in 1747 na het overlijden
van de echtgenote yan genoemde De Graaff een voogd was aan~
gesteld, die ook na het overlijden van De Graaff door de wees~
meesters in functie was gelaten en in het sterfhuis dan ook hande~
lingen had verricht. Hierna was echter Van de Laar, als rentmeester
van het weeshuis, in het sterfhuis getreden en was de voogd door
de regenten van het genoemde huis mondeling van zijn plicht als
toeziende voogd ontslagen en had hij de sleutels aan hen moeten
overgeven. De weesmeesters verzochten de magistraat om hen in
hun rechten te handhaven en hun secretaris niet in zijn bediening
te laten verkorten.
In plaats van aan dit laatste verzoek te voldoen gelastte de ma~
gistraat op 11 mei de weesmeesters de verkoping ongehinderd te
laten doorgaan en het verbod aan de stokhouder gedaan in te
trekken. Met de machtiging aan de regenten van het weeshuis ver~
!eend oordeelde de magistraat niets ten nadele yan de weeskamer
te zijn geschied, terwijl de regenten niets ondernomen hadden dan
op zijn last.
De weesmeesters waren het hier vanzelfsprekend niet mee eens
en legden de gehele zaak in een request voor aan de Domeinraad.
De regenten yan het weeshuis door de Domeinraad om bericht
hierop verzocht zijnde, gaven het request over aan de magistraat om
het gevraagde bericht door dit college te laten geven.
Intussen besloten de weesmeesters op 24 mei zich nogmaals
met een request tot de Domeinraad te wenden, omdat het hun ter
ore gekomen was, dat de regenten zich tegen hun vorig request
wilden behelpen met ongegronde redenen en gebrekkige voorbeeI~
den. Zij verzochten daarom de Domeinraad alvorens dit college zou
beslissen, of zij eerst kennis mochten nemen van het bericht door
de regenten te verstrekken.

114

Jaarboek De Oranjeboom 9 (1956)

Op 29 mei werd het bericht door de magistraat verzonden niet
alleen om deze uit te leggen, maar ook om de verregaande nieuwig~
heden en ongehoorde aanmatiging van gezag en autoriteit door de
weesmeesters boven de inhoud van de ordonnantie sedert enige
jaren meer en meer ondernomen onder het oog te brengen. Aange~
toond werd dat de boedel van De Graaff desolaat was en dus
volgens alle politieke verordeningen en reglementen aan de ma~
gistraat behoorde. Men kon zich daarom niet voorstellen dat de
weeskamer enig recht zou kunnen of willen doen gelden om zich in
de behering van desolate boedels in te dringen en verweet de wees~
meesters dan ook dat het hun om het hieruit voortvloeiend salaris
te doen was. Tot verder bewijs werden nog enige gevallen uit
vroegere jaren aangehaald, waartegen door de toenmalige wees~
meesters geen bezwaren bij de magistraat waren ingediend.
Over de verregaande nieuwigheden ten enemale strijdig met
haar autoriteit en bovendien met de rechten, die ieder burger en
ingezetene van Breda zowel van nature als van rechtswege toekwam, schreef de magistraat, dat men ter weeskamer sedert enige
jaren begonnen was met de invoering van het gebruik, dat bij
overlijden van een persoon, die onmondige kinderen of erfgenamen
naliet, niet slechts een uittreksel uit het testament, waaruit alleen
diende te blijken dat de weeskamer was uitgesloten, maar het
originele testament moest worden getoond. Onder die testamenten
lieten zij door hun secretaris schrijven: "Gezien en geapprobeerd bij
heeren Weesmeesteren der stadt Breda", juist alsof een testament,
waarvan de oprichting alleen van de vrije wil van de testateur
afhangt, binnen Breda onderhevig moest zijn aan de goedkeuring
van de weesmeesters. Het bovenstaande diende volgens het oordeel
van de magistraat alleen om aan de ene zijde aan de onbehoorlijke
nieuwsgierigheid van de weesmeesters te voldoen en aan de andere
zijde om de leges en de salarissen te vermeerderen door voor de
fraaie handtekening telkens twee schellingen te eisen.
Bovendien waren de weesmeesters om zich in alles met de
magistraat gelijk te stellen een verkeerd gebruik gaan maken van
het 53e art. van het echtreglement, omdat zij voor weduwnaars of
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weduwen, die een tweede huwelijk wensten aan te gaan, de kerke~
raad machtigden om die personen in ondertrouw op te nemen, waar
zij tevoren slechts een verklaring afgaven, waaruit bleek dat der~
gelijke personen hun minderjarige kinderen hun vaderlijk of moe~
derlijk erfdeel hadden uitgekeerd.
De magistraat verzocht aan het eind van zijn bericht de liquidatie van de boedel te mogen voortzetten en de weesmeesters te
bevelen zich van het plegen van genoemde nieuwigheden te
onthouden 61).
De Domeinraad belastte op 30 mei de commissaris over de
tiende verpachting in de baronie van Breda om zich over de zaak te
informeren, terwijl de regenten van het weeshuis werden gemach~
tigd om met de liquidatie van de boedel door te gaan 62). Dezelfde
dag nog werden de weesmeesters gelast om opheldering en verdere
middelen tot staving van hun verzoek bij het tweede request gedaan
op te geven 63).
Hiertoe stelden zij op 18 juni een 27 pagina's beslaande
deductie op 64), waarin zij te kennen gaven, dat de weeskamer te
Breda niet was ingericht als de meeste weeskamers in Holland,
alwaar de weesmeesters door de magistraten, die daar oppervoogden waren, aangesteld werden zoals andere ambtenaren, maar
integendeel dat de Bredase weeskamer volgens haar ordonnantie
een bijzondere rechtbank was en de weesmeesters gedelegeerde
rechters ad causas pupillares, zoals in Amsterdam de commissarissen
van de zeezaken, assurantiekamer etc. Want evenals in Amsterda~
de zaken, die de zeehandel betroffen, in het bijzonder door die
genoemde kamers werden behandeld en van hun vonnissen beroep
op schepenen van Amsterdam openstond, zo waren in Breda alle
voogdij zaken aan de rechtsmacht van de weesmeesters door de heren
van Breda bevolen en viel van hun vonnissen appèl op schepenen
van Breda. Om dit nader te bewijzen haalden zij een groot aantal
artikels uit de ordonnantie van 1534 aan, die deze rechten beves~
tigden. Bovendien was het hun ook mogelijk, zo schreven zij, een
menigte 'tan requesten aan de weesmeesters en oppervoogden ge~
richt, van samenkomsten tussen partijen door hen bevolen en zelfs
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van formele processen, die door middel van eis, antwoord, re~ en
dupliek en wederzijdse deducties ter weeskamer waren voldongen,
te berde te brengen.
Sedert enige jaren waren weliswaar zulke formele processen
niet meer gevoerd, doch dit was niet toe te schrijven aan gebrek
van zaken, veel minder nog aan een verandering in de voorrechten
van de weeskamer, maar integendeel aan de bemoeiingen van de
weesmeesters, waardoor de geschillen zoveel mogelijk door minne~
lijke tussenkomst werden bijgelegd. En dat hun handelwijze ook
aan de burgerij niet onaangenaam was, mocht blijken uit verschil~
lende voorbeelden en uit het feit dat zelfs personen, die in geen
geringe relatie tot de magistraat stonden, geen bezwaar hadden
gemaakt de weesmeesters in hun prerogatieven te erkennen en zich
aan hun rechtspraak en leiding in zaken, die tot de weeskamer be~
hoorden, te onderwerpen. Het ware te wensen, zo slaakten zij de
verzuchting, dat enige andere heren uit dat college ook van het~
zelfde gevoelen waren geweest, omdat men dan niet zoveel inbreuken op het recht der weeskamer zou hebben zien geschieden, zoals
die de laatste tijd waren voorgevallen.
Hierna kwamen de weesmeesters eindelijk tot de zaak, waar~
over het geschil ontstaan was en daarbij de reeds vroeger behan~
delde onenigheden aanhalende verzochten zij de afdoening van de
boedel van Jacobus de Graaff aan de weeskamer toe te wijzen en
eenieder te bevelen stipt de ordonnantie te onderhouden.
Over het goedkeurèn van testamenten en het verlenen van
akten van toestemming tot het aangaan van tweede huwelijken
spraken zij met geen woord. Vermoedelijk omdat de klachten van
de magistraat in dezen inderdaad steekhoudend waren.
Nadat deze deductie door de Domeinraad in handen was ge~
steld van de magistraat benoemde dit college op 5 december een
commissie om een onderzoek in te stellen en rapport uit te brengen
65). Een rapport is bij de magistraat echter nimmer ingediend en
ook in het archief van de Domeinraad is over de gehele affaire
niets meer te vinden. De -magistraat heeft de gehele zaak vermoe~
delijk in de doofpot gestopt en de boedel, voor zover dat niet reeds
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geschied was, door de regenten van het weeshuis laten afhandelen.
Ook de weesmeesters zijn er nimmer op teruggekomen. Nu zij hun
hart eens hadden kunnen luchten zuIlen zij, mede gezien de geringe
waarde van de boedel, er verder wel in berust hebben.

Onenigheid met de Hoge Krijgsraad 66).
Niet altijd stonden de magistraat en de weeskamer tegenover
elkaar. Zodra het een geschil betrof waarbij een derde instantie
betrokken was. trokken zij één lijn en stelde de magistraat zich
achter de weeskamer; hetgeen uit het volgende kan blijken.
Een geschil over het toezicht op boedels van militairen ontstond
in november 1767 tussen de weeskamer van Breda en de Hoge
Krijgsraad der Verenigde Nederlanden.
Bij testament hadden kapitein VoIlevens en diens echtgenote
de weesmeesters van Breda tot voogden aangesteld over hun enige
erfgenamen, de twee minderjarige dochters van kapitein Boxel, wier
moeder - een dochter uit het eerste huwelijk van de testatrice reeds overleden was. De auditeur~militairvan Breda werd tot execu~
teur~testamentair benoemd. In het testament was ook de bepaling
opgenomen. dat indien de beide dochters onverhoOpt vóór haar
25~jarige leeftijd zouden overlijden, de gehele erfenis over zou gaan
op het Armkinderhuis van Breda. De genoemde kapitein Boxe1 was
van aIIe opbrengsten uit hun boedel uitgesloten.
Kapitein Boxel wilde echter zijn dochters een opvoeding geven
overeenkomstig haar staat en haar daarvoor te Oosterhout ter
school laten gaan. Doch waar bij het testament bevolen was, dat
aIle opbrengsten tot beleggingen gebruikt dienden te worden en hij
het uit eigen middelen niet kon bekostigen, trachtte hij toestemming
te verwerven om uit die opbrengsten jaarlijks de benodigde som te
verkrijgen onder belofte een borgtocht te steIlen ten behoeve van
de regenten van het Armkinderhuis voor de terugbetaling na het
eventuele overlijden van zijn dochters vóór haar meerderjarigheid.
Hiertoe richtte hij zich op 24 oktober 1767 met een request aan
de bovengenoemde Krijgsraad, waarbij hij een verklaring van de
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regenten van het Armkinderhuis overlegde, waarin hun toestem~
ming werd gegeven. In zijn request deelde hij mede, dat hij zich
reeds tevergeefs tot de weeskamer van Breda had gewend, hetgeen
niet geheel in overeenstemming met de waarheid was.
Om de zaak op de vriendelijkste wijze af te handelen stelde de
Krijgsraad de weesmeesters met het verzoek van Kapitein Boxel in
kennis en vroeg hun of zij er bezwaren tegen hadden.
In hun antwoord gaven de weesmeesters op een bescheiden en
vriendelijke wijze, zoals de Hoge Krijgsraad het uitdrukte, te ken~
nen dat het in verband met de verbodsbepaling in het testament
onmogelijk was om enige interesten of opbrengsten van de nalaten~
schap uit te reiken zonder machtiging van een voor hen competent
college. Waar het nu vaststond dat de Krijgsraad in dit geval niet
de competente of superieure rechter van de Bredase weeskamer
was, berichtten de weesmeesters, dat zij zich alleen tot de heer van
Breda konden wenden 67).
De Krijgsraad voorziende dat de weesmeesters door een nader
schrijven niet van hun mening zouden kunnen worden afgebracht,
richtte zich daarom op 22 januari 1768 zelf aan de Prins van
Oranje. Bij het daartoe betrekkelijk schrijven hield dit college vol in
dit geval wel de competente rechter der weeskamer te zijn, omdat
de weesmeesters fungeerden als voogden over erfgenamen van een
militair en bovendien waren die erfgenamen nog kinderen van een
militair. De Krijgsraad voelde zich verplicht dit vol te houden voor
het recht van de Prins als de bijzondere overheid der militairen,
welk recht de Krijgsraad in het hoogste ressort uitoefende en waar~
aan zeer zeker nadelen zouden worden toegebracht, indien in de
Domeinen van de Prins daaraan op enige wijze afbreuk werd ge~
daan. Het verzocht hem de weesmeesters te bevelen hun bezwaren
tegen het verzoek van kapitein Boxel bekend te maken en zich ver~
der te gedragen naar de door de Krijgsraad te verlenen machtiging
en voortaan in dergelijke gevallen, waarin de militaire jurisdictie
gefundeerd was op dezelfde wijze te handelen.
Via de Domeinraad belandde dit request bij de magistraat,
welk college op 10 februari aan de Domeinraad mededeelde dat er

119

Jaarboek De Oranjeboom 9 (1956)

geen redenen waren om te veronderstellen, dat het verzoek bij de
weesmeesters bezwaren ontmoet zou hebben, daar het zeer zeker
billijk was. Het meende echter te moeten begrijpen, dat het geschil~
punt alleen gelegen was in het feit of hij tot inwilliging van zijn
verzoek zich al dan niet tot de Hoge Krijgsraad had dienen te
wenden. Om deze vraag duidelijker te belichten merkte de magis~
traat op dat, waar de rechten van de Prins, als heer van Breda,
hoge, middelbare en lage jurisdictie omyatten, ontegenzeggelijk tot
de middelbare jurisdictie het recht behoorde om weeskamers in te
stellen en weesmeesters te eligeren zowel over onmondige kinderen
als over anderen, die niet in staat waren hun eigen goederen en
persoon tengevolge van razernij of andere gebreken zelf te beheren.
Een dergelijke weeskamer was dan ook in 1534 te Breda opgericht,
welke niet alleen rechterlijke bevoegdheid had, maar ook kennis
mocht nemen van en toezicht uitoefenen over de voogdij en admini~
stratie van wezen, die niet binnen Breda gezeten waren, indien een
daartoe strekkend verzoek door de ouders of naaste bloedYerwan~
ten gedaan werd; terwijl de weesmeesters zich in moeilijke gevallen
om advies tot de Domeinraad of burgemeesters en schepenen van
Breda behoorden te wenden. Ter nadere opheldering van het boven~
staande had Prins Maurits nog in 1606 bij de instructie op de stijl
en manier van procederen in de schepenbank van Breda uitdruk~
kelijk bevolen, dat van alle vonnissen en appointementen gewezen
door de weeskamer geappeleerd zou worden op de schepenbank van
Breda, omdat de behandeling der belangen van pupillen zowel tot
het politieke als judiciële recht van de magistraat behoorde.
Op deze gronden het nader onderzoek verricht hebbende had
men bevonden, dat bij het testament wel de auditeur~militair van
Breda tot executeur was aangesteld, doch met opdracht om na de
liquidatie van de boedel de opbrengst daarvan aan de weeskamer
over te geven, terwijl dit laatste college verzocht werd en gecom~
mitteerd de voogdij op zich te nemen. En opdat die commissie meer
kracht zou krijgen werden niet alleen kapitein Boxel en alle ma~
gistraten in het testament uitgesloten van het beheer, maar ook "alle
anderen die daaromtrent eenig gesag zouden willen praetendeeren" .
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Het was daarom volgens de magistraat niet nodig te onder~
zoeken of en in hoeverre de Hoge Krijgsraad d~ competente rechter
van alle militairen en hun kinderen was, maar alleen of een officier
bevoegd was om ten opzichte van zekere goederen het beheer daar~
van met uitsluiting van de competente rechter aan een politiek col~
lege op te dragen. Omtrent die vraag had de magistraat nergens
enig yerbod, integendeel zelfs toestemming in werken van bekende
schrijvers gevonden; terwijl ook de ondervinding geleerd had dat
officieren in dergelijke gevallen de behandeling en kennisneming
aan de weeskamer onderwierpen. Daar de genoemde testateuren het
beheer over hun boedel direct aan de weeskamer hadden opgedra~
gen, had de magistraat geen redenen gevonden waarom kapitein
Boxel zich niet rechtstreeks aan de weesmeesters en aan de magis~
traat had kunnen richten. Temeer niet waar zelfs de auditeur~
militair als executeur zijn rekening ter weeskamer had overgeleverd;
en reeds vroeger in een ander geval aangaande de onderhavige
boedel het goedvinden van de weesmeesters was ingewonnen. In~
dien er, nadat hij aldus gehandeld zou hebben, toch bezwaren bij
de weesmeesters gerezen zouden zijn, dan had hem toch altijd nog
de weg opengestaan om zich aan de magistraat te richten, aan wie
de kennis der moeilijke gevallen in tweede ressort toekwam.
Om dit met bewijzen te staven haalde de magistraat hierna nog
enige schrijvers aan en gaf in overweging of de rechten van de
Prins, als heer van Breda, niet zeer gekrenkt en of er geen groot
nadeel aan de emolumenten van zijn griffier en van de secretaris
van de weeskamer toegebracht zouden worden en of er geen deur
tot veelvuldige moeilijkheden en, zo men het zeggen mocht, ver~
warringen geopend zou worden, indien het aan een vreemde vrij~
stond alle schikkingen van een testateur ten opzichte van zijn gpe~
deren gemaakt, van welke goederen hij het beheer vrijwillig aan
een politiek college had onderworpen, te veranderen en een andere
rechter in te roepen enkel en alleen op grond van het feit dat hij ten
opzichte van zijn persoon onder die rechter ressorteerde.
De Domeinraad adviseerde nu de Prins op 12 februari kapitein
Boxel naar de weeskamer te verwijzen. De Prins ging hier echter
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niet op in maar zond het gewraakte request aan de weesmeesters
toe met bevel hem te berichten of zij enige redenen hadden om het
verzoek te weigeren.
Na eerst nog vergeefs getracht te hebben de magistraat te
laten antwoorden 6S), zonden de weesmeesters op 25 maart hun
antwoord aan de Prins (9).
Hierin schreven zij dat kapitein Boxel de gehele situatie wel volledig
had uiteengezet, maar misschien door gebrek aan voldoende voor~
lichting een werkelijk abuis had gemaakt door op te merken dat hij
zich eerst aan de weesmeesters had gericht. Zij waren er zich wel
van bewust, dat in oktober 1767 mondeling aan hen was mede~
gedeeld, dat hij zich aan de Hoge Krijgsraad wilde richten en dat
hen toen tevens een concept~akte van de regenten van het Arm~
kinderhuis was getoond en een concept~akte waarin de weesmeesters
zouden verklaren, dat zij het verzoek redelijk vonden, maar op
grond van de bepalingen in het testament niet definitief durfden
beslissen zonder machtiging van de Hoge Krijgsraad of een andere
hogere rechter, naar welke machtiging zij zich dan zouden gedra~
gen. Die concept~akte hadden zij toen geweigerd te ondertekenen
omdat een dergelijk verzoek nooit was gedaan en omdat zij daar~
door tegen de letter van de ordonnantie gehandeld zouden hebben.
Had hij zich werkelijk tot hen gewend en daarbij een zo volledige
borgtocht gesteld, zoals zij bij het request aantroffen, dan hadden
zij het verzoek wellicht ingewilligd, mits hij zich tot verantwoording
door middel van overlegging van kwitanties had verplicht, of anders
zouden zij in ieder geval volgens art. 3 van de ordonnantie gehan~
deld hebben.
Na ontvangst van dit bericht deed de Prins dit speciale geval
zelf af zonder daardoor te willen verstaan enige vermindering toegebracht te hebben noch aan zijn heerlijke rechten, noch aan de
voorrechten van de militaire rechtspraak ten aanzien van de onder~
horigheid aan de militaire rechter in het algemeen van voogden,
ofschoon zelf geen militair zijnde, in de boedels van militairen aangesteld. Aldus omzeilde hij alle klippen en was het niet nodig de
rechten van beide colleges duidelijk te omschrijven. Op 5 april
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machtigde hij namelijk de weesmeesters om kapitein Boxel, indien
hij eerst borgtocht stelde voor de regenten van het Armkinderhuis,
jaarlijks zowel geld te geven als hij voor het gevraagde doel nodig
had, waarvan dan door hem verantwoording door middel van overlegging van kwitanties aan de Hoge Krijgsraad afgelegd moest
worden.

Poging tot !Jerandering !Jan de ordonnantie.
"Vermits de weescamer tans in een groot verval komt te ge~
raaken en tellekens seer duystere articulen in de ordonnantie comen
op te doen" besloten de weesmeesters op 1 februari 1758 de secretaris op te dragen een ontwerp voor een nieuwe geamplieerde ordonnantie te maken, het aldus verkregen ontwerp aan de Domeinraad
toe te zenden en die Raad te verzoeken deze met zijn goedkeuring
te begunstigen om de weeskamer op een goede voet te verkrijgen en
voor verder verval te behoeden 70).
Een advies door een onbekende raadgever op het inderdaad
gemaakte ontwerp berust nog in het archief van de weeskamer 71).
Noch uit de notulen van de weesmeesters, noch uit het archief van
de magistraat, noch uit dat van de Domeinraad blijkt dat inderdaad
een ontwerp is ingezonden. Vermoedelijk zullen de weesmeesters
wel teruggeschrokken zijn, nadat zij het bovengenoemde advies op
de nieuwe of gewijzigde artikelen gelezen hadden. Bij dit advies
werden de voornaamste veranderingen, die de weesmeesters wen~
sten, terdege afgekamd. Slechts enige veranderingen van onderge~
schikte aard konden de goedkeuring van de adviseur wegdragen.
Een overzicht van het uitgebrachte advies geeft de wensen van de
toenmalige weesmeesters aardig weer.
Op de eerste plaats wensten de weesmeesters alle zaken be~
treffende voogdij en curatele, die door schout en schepenen van de
dorpen en heerlijkheden in de baronie niet konden worden beslist
of waarover enige moeilijkheden rezen, aan zich te trekken. Slechts
indien zij ze niet konden beslissen, wilden de weesmeesters die doorzenden aan de Domeinraad of de magistraat. Verder zou het hun
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vrij staan om bij kwesties of geschillen in de dorpen over ondeugdelijke voogdij en administratie, zowel van testamentaire als aan~
gestelde voogden over wezen of onbekwame personen, die hen ter
ore kwamen, of indien dit door de ouders of naaste bloedverwanten
werd verzocht, andere voogden of administrateurs te mogen aanstellen, juist alsof het ingezetenen van Breda of Teteringen betrof.
De adviseur was van mening dat dit geen doorgang kon vinden
omdat juist bij de oude ordonnantie verboden was iemand van buiten de stad en parochie van Breda daartoe te dwingen, zodat deze
nieuwigheid een grote opschudding zou veroorzaken.
Tegen het nieuwe artikel, dat handelde over de uitkoop van de
kinderen uit de boedel door de langstlevende van de ouders 4 weken
na de begrafenis van de eerstoverledene indien de boedel zeer
gering was, had de adviseur geen bezwaar. Wanneer we de akten
der weesmeesters nagaan dan blijkt dat dit reeds lang in de prak~
tijk geschiedde, dus zeker zo goed als ingeburgerd zal geweest zijn,
zodat hij dan ook moeilijk bezwaar kon maken.
Het artikel handelende over het aangaan van een tweede
huwelijk werd jammer genoeg niet in extenso opgenomen. Wel kun~
nen we er uit opmaken dat in dergelijke gevallen de toestemming
der weesmeesters verzocht moest worden. Het advies hierop luidde,
dat aangezien dit artikel onbepaald gesteld was, het leek alsof de
weesmeesters beweerden dat opgemaakte staten van boedels niet
aan de magistraat zouden kunnen of mogen overgeleverd worden
en alsof van dergelijke personen geld verzocht werd om te hertrou~
wen, hetgeen ongerijmd was.
De adviseur wilde verder de bepaling dat de voogden aan~
stonds na hun aanstelling de eed moesten afleggen, wederom her~
steld zien op een termijn van 8 dagen na hun aanstelling.
Een nieuw artikel handelde over het afstand doen door voog~
den van erfenissen, welke aan hun pupillen ten deel waren gevallen.
De adviseur gaf in overweging of men de voogden niet de vrijheid
moest laten zich in een dergelijk geval, of aan de magistraat of aan
de weeskamer te mogen richten, al naar gelang zij door een dezer
colleges waren aangesteld.
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Op het niet nader omschreven nieuwe art. 18 verzocht hij
nadere opheldering, omdat de costumen van Antwerpen te Breda
alleen werden gebruikt in erfrecht en juist in andere zaken niet.
Uit het militaire erfrecht overgenomen was het artikel, waarbij
werd bepaald dat een ruiter, langstlevende blijvende, voor zijn mili~
tair recht eerst zijn paard, wapens en toebehoorten zou genieten met
dien verstande dat hij dan in het huisraad en de roerende goederen
zoals dat voor burgers gebruikelijk was, geen voordeel zou hebben.
Vanzelfsprekend wilden de weesmeesters ook hun salarissen
en dat van hun secretaris verbeterd zien. De nieuwe artikels die
dienaangaande opgesteld werden, ontmoetten bij de adviseur geen
bezwaar omdat hij van oordeel was, dat sedert de ordonnantie van
1534 was opgesteld, het geld sterk in waarde was verminderd.
Deze nieuwe ordonnantie is nimmer ingevoerd en zo werd dan
ook de vrees der weesmeesters, dat de weeskamer in verval zou
geraken, bewaarheid, wat zeer duidelijk uit de inventaris - tenzij,
wat bijna niet is aan te nemen, zeer vele stukken zijn verloren ge~
gaan - valt op te maken. Na 1789 zijn er zelfs geen boedelstukken
meer te vinden, hoewel er bij de opheffing van de weeskamer nog
zes boedels in beheer waren; terwijl na dit jaar ook geen notulen
meer zijn gehouden. Het ontbreken van notulen na 26 januari 1789
hangt mogelijk ook samen met het overlijden van de secretaris S.
Waalwijk op 9 november van dat jaar, waarna in het ambt van
secretaris der weeskamer, zoals we boven reeds aanhaalden, lange
tijd slechts voorlopig is voorzien. In 1798 kwamen de weesmeesters
nog slechts samen op de eerste woensdag der maand; 1e speciaal
om de testamenten te laten tonen der overledenen, om te zien of er
voogden over de minderjarigen of andere toezicht behoevenden
waren aangesteld en om bij gebreke van dien daarin door de aan~
stelling van de wederzijdse bloedverwanten of op een andere wijze
te voorzien en 2e tot afdoening van alle verdere voorkomende zaken
behorende tot het ressort van de weeskamer. Buitengewone verga~
deringen werden alleen belegd als daartoe een verzoek door belang~
hebbenden werd gedaan 72).
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lIl.

Verschillen en overeenkomsten met andere ordonnanties.

De verschillen met de ordonnanties van Antwerpen en Mechelen, waarmede de Bredase ordonnantie veel punten gemeen heeft,
zijn voornamelijk de ondergenoemden 73).
De weesmeesters werden in die beide plaatsen rechtstreeks
door de magistraat aangesteld. Te Antwerpen jaarlijks na het verzetten der wet, de vier weesmeesters konden hier echter worden
gecontinueerd; te Mechelen moest er ieder jaar één van de drie
aftreden, zodat een weesmeester aldaar niet langer dan 3 jaar zitting had.
In Antwerpen bleef de oppervoogdij aan het stadsbestuur. De
testamentaire en door burgemeesters en schepenen aangestelde
voogden waren daar aan het toezicht van de weeskamer onttrokken.
Over het algemeen behoorde het echter tot de uitzonderingen in de
zuidelijke Nederlanden dat een testamentaire voogd niet onder de
weeskamer ressorteerde 74).
Hoewel de Antwerpse weesmeesters dus geen oppervoogden
waren, hadden zij wel de beslechting van voogdijzaken, waarvan
appèl op burgemeesters en schepenen openstond.
De verkiezing der voogden in Antwerpen was op dezelfde voet
geregeld als in Breda, alleen werden uit een getal van acht door de
weesmeesters vier voogden gekozen, welke voogden tussen de 25
en 70 jaar oud mochten zijn. Men mocht hier echter ook met twee
of drie voogden volstaan, indien er geen vier bloedverwanten te
vinden waren, die bekwaam waren de voogdij te aanvaarden. Onbekwame personen werden van stadswege van voogden voorzien,
voor zover daarover niet reeds bij testament was beschikt. V rouwen
mochten geen voogdij waarnemen, tenzij zij bij testament waren
aangesteld.
Te Mechelen werd uit het getal van zes door de weesmeesters
twee voogden gekozen. Hier kon ook de weesmeesters een boete
opgelegd worden indien zij wrzuimden voogden aan te stellen.
Een belangrijk verschil met Breda is ook dat in beide genoemde
plaatsen niet aan een der voogden de administratie werd op ge126
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dragen, maar aan hen zelf werd overgelaten onderling te bepalen
wie die zou voeren.
De voogden in Antwerpen waren vrijgesteld van het steIlen
van borgtocht, behalve als er onenigheid ontstond over de \Taag
wie de administratie zou voeren en zij elkander niet vertrouwden.
In Mechelen waren alleen de testamentaire voogden daarvan vrij~
gesteld; ook hierbij was een strafbepaling voor de weesmeesters zelf
opgenomen voor het geval zij zouden verzuimen borgtocht te laten
steIlen.
De testamentaire voogden in Antwerpen waren aIleen onder~
worpen aan de jurisdictie van het stadsbestuur; de bij testament van
moeder of grootmoeder aangestelde voogden behoefden niet door
de wet bevestigd te worden.
In plaats van scheiding en deling der boedel, zoals dat in Breda
bepaald was, was het in Antwerpen toegestaan een uitkoop van de
goederen der weeskinderen aan te gaan. Te Mechelen werd het aan
de beoordeling der voogden overgelaten wat zij het meest ten Yoor~
dele van hun pupillen zouden achten: scheiding en deling dan wel
iets anders; evenals het daar aan hen werd overgelaten hoe met
het contante geld te handelen.
Het recht om voogden en partijen voor zich te ontbieden vinden
we in de Antwerpse ordonnantie niet vermeld; dit recht zuIlen de
weesmeesters aldaar echter ongetWijfeld bezeten hebben, daar uit
die ordonnantie duidelijk blijkt dat zij ook rechtsprekende bevoegd~
heid hadden.
De kinderen in die stad bleven zonder onderscheid te maken
tussen jongens en meisjes of tussen voogdij en curatele tot hun 25e
jaar onder toezicht. Minderjarigen die huwden of tot geestelijke
staat kwamen en hun goederen zelf wensten te beheren, moesten
de toestemming daarvoor van het stadsbestuur verwerven.
De voogdij in Mechelen duurde tot 25~jarige leeftijd, behalve
voor gehuwden en geestelijken, die het bewind over hun goederen
kregen zoals te Breda.
De verkoop van goederen van weeskinderen geschiedde te
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Mechelen op bepaalde voorwaarden en was daar geheel anders
geregeld.
Iets nieuws in de Bredase ordonnantie was dus dat de voogdij
met 16- of 18~jarige leeftijd ophield, waarna de curatele inging tot
het 25e jaar. De voogden, die in die gevallen gecontinueerd wer~
den, zoals we boven reeds opmerkten, werden echter niet curateurs
genoemd. Dit behoeft ons geenszins te bevreemden, want de cura
tele zelf werd gewoonlijk voogdij genoemd 75); bovendien werden
aan de voogden en toezieners bij de beëindiging .-an de voogdij en
de aanvang van de curatele geen nieuwe aanstellingen verleend.
Het ontslag van minderjarigen uit de voogdij werd in Antwer~
pen, zowel als in Mechelen, verleend op rapport van de weesmees~
ters door het stadsbestuur. De weesmeesters van Breda hadden in
dit geval dus grotere zelfstandigheid; zij konden dat immers doen
naar eigen goedyinden.
De continuatie der voogdij van hen die 25 jaar geworden
waren, geschiedde te Antwerpen op verzoek van de vroegere voogden of naaste bloedverwanten door het stadsbestuur, terwijl in
Mechelen de weesmeesters de voogden mochten continueren indien
zij dit nodig oordeelden.
Het voeren van processen was in beide genoemde steden aan
de minderjarigen toegestaan, echter niet dan met toestemming van
hun voogden.
Bepalingen omtrent het bouwen of verbouwen waren daar in
het geheel niet aanwezig; terwijl te Mechelen ook de bepaling ont~
breekt betreffende het spelen door minderjarigen.
Anders dan in Breda werd in beide steden de weesmeesters en
hun klerk verboden als administrateurs op te treden in de boedels
van een onder hun voogdij staande persoon; de secretaris van de
Bredase weeskamer trad dan ook meerdere malen als administrateur op.
In de ordonnantie van Breda missen we de toestemming dat
minderjarigen bij testament oyer hun goederen mochten beslissen
zonder dat hun voogden daarbij tegenwoordig moesten zijn.
Voor het overige zijn de artikels in grote trekken gelijk aan
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die van Antwerpen en Mechelen, al zijn de tijds~ en strafbepalingen
veelal verschillend. In het algemeen kunnen we zeggen dat de
ordonnantie van 1534 welhaast geheel uitging van dezelfde opvat~
tingen ten aanzien van weeskamers, als die in de zuidelijke Neder~
landen golden en waan-an de ordonnanties van Antwerpen en
Mechelen een duidelijke afspiegeling geven 76).
Het grote verschil tussen de weeskamer van Breda en die in
Holland is gelegen in het feit, dat de weeskamer hier ook de opper~
voogdij uitoefende, terwijl in Holland de oppervoogdij steeds aan
de magistraten bleef voorbehouden. Ook de rechtsprekende be~
voegdheid van de Hollandse weeskamers was beperkt.
Te Amsterdam werd bijvoorbeeld wel bepaald dat geschillen
tussen partijen eerst in kort geding en zonder geschriften voor de
weesmeesters beslecht moesten worden alvorens die voor de sche~
penbank gebracht konden worden 77). Te Haarlem hadden de
weesmeesters de bevoegdheid in geschillen eden af te nemen, ge~
tuigen te horen en appointementen te geven voordat geschillen voor
de schepenbank gebracht werden. Hier bestond echter de mogelijk~
heid om de geschillen rechtstreeks voor de schepenbank te bren~
gen 78). In Leiden moesten de geschillen, die voor de weesmeesters
ontstonden in kort geding beslecht worden. In de ordonnantie werd
daar yan beroep op schepenen geen gewag gemaakt 79). In de
ordonnantie van de weeskamer van Rotterdam bevindt zich geen
artikel over geschillen in voogdij zaken en de beslechting daarvan.
De Haagse weeskamer had de beslechting van alle geschillen de
weeskinderen betreffende, waarvan appèl op schout en schepenen
mogelijk was 80). De weeskamers ten platte lande van Zuid~
Holland bezaten geen rechtspraak 81).
Uit het bO\-enstaande valt op te maken dat de weeskamers van
Amsterdam, Haarlem, Leiden en Den Haag wel rechtsprekende
bevoegdheid bezaten. Wanneer de Bredase weesmeesters dus op~
merken dat de Hollandse weeskamers geen rechtspraak uitoefenden,
dan is dit slechts ten dele waar. Zij zullen immers bedoeld hebben,
dat in die steden van formele processen voor weesmeesters zoals in
Breda geen sprake was.
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