
Pestepidemieën in Breda tijdens de middel
eeuwen (1382-1535)

door

F. A. GOOSKENS

Pestepidemieën waren tijdens de middeleeuwen gevreesd. Na besmet
ting kon de dood zeer snel intreden en een geneeswijze voor de ziekte
bestond niet.

Het stadsbestuur van Breda zag, zoals vele andere stedelijke over
heden, isolatie van de slachtoffers als het enige middel om verspreiding
van de pest tegen te gaan. Tegen de gevel van een zogenaamd "vuyl huys"
kwam gedurende zes weken een bundel stro te hangen, waarmee aangege
ven werd dat het huis vanwege het besmettingsgevaar verboden gebied
was. Huisgenoten van de zieke mochten alleen de straat op met in hun
handen een witte stok. Iedereen kon de stok wn verre zien en kreeg de
kans om de nodige afstand te bewaren.

Over de invloed van de pest te Breda ná de middeleeuwen is al het
nodige verschenen. Zo bespreekt Corstens in zijn Bredaniana de periode
1515-1539. 1 In deze jaren werd de pest endemisch en keerde jaar op jaar
terug in de stad, waardoor Breda tijdens de zomer nagenoeg uitgestorven
raakte. Wie kon, vluchtte dan de stad uit. Dit zou de direkte oorzaak
worden van de grote stadsbrand van 23 juli 1534, toen er haast niemand
meer in de stad aanwezig was om het vuur te blussen.

Kappelhof geeft informatie over de pest voor de jaren 1660-1680 in een
artikel dat eerder in dit Jaarboek verscheen. 2 Hij baseert zijn onderzoek
op de begrafenisregisters van enige binnen de Baronie van Breda gelegen
dorpskerken. Hij toont het bestaan van twee epidemieën aan: tussen
1660-1662 en 1665-1669. Het stadsbestuur van Breda nam in het jaar 1662
een grafdelver in dienst, die de slachtoffers van deze "contagieuse (=be
smettelijke) sieckte" moest begraven.

Niet alleen in de zestiende en zeventiende eeuw, maar ook tijdens de
middeleeuwen, werd Breda door de pest bezocht. De historici waren
echter tot nu toe niet in staat vast te stellen in welke jaren de stad door de
pest werd getroffen en in welke mate. Door de ontsluiting van een nieuwe
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bron, de obituaria, met behulp van moderne technieken was het mogelijk
cijfermateriaal in handen te krijgen over het sterftepatroon in Breda en
omstreken tijdens de middeleeuwen. Het derde hoofdstuk behandelt de
interpretatie van de obituaria. In de hoofdstukken IV en V zullen conclu
sies getrokken worden over de invloed van de pestepidemieën op het
sterftecijfer.

Na de behandeling van de cijfers besteden we aandacht aan een uitge
breide ordonnantie ter bestrijding van de pest, die te Breda in 1535 werd
uitgevaardigd. De bepalingen van deze ordonnantie zullen in hoofdstuk
VI vergeleken worden met de maatregelen die in andere steden getroffen
werden.

Wij beginnen met twee korte hoofdstukken. Het eerste geeft een
beschrijving van de pest. Het tweede een schatting van het aantal inwo
ners van Breda.

I De pest

De pest drong in 1347 vanuit Azië Europa binnen; in de vier daarop
volgende jaren stierf naar schatting een vijfde deel van de bevolking van
Europa. Hierna keerde de ziekte regelmatig terug om pas aan het einde
van de zeventiende eeuw geleidelijk uit ons werelddeel te verdwijnen.}

De pest kwam in twee vormen voor: builenpest en longpest. De meest
verspreide vorm was de builenpest, die overgebracht werd door de beet
van een vlo. Deze vlo leefde normaal op de huid van een rat. Slechte
hygiënische omstandigheden, zoals mesthopen op straat en rondscharre
lende varkens, bevorderden de verspreiding van ratten en daarmee van de
pest.

De vlooien die de ziektekiemen transporteerden, voelden zich het
beste thuis bij gematigde temperaturen (15-20°) en een hoge luchtvoch
tigheid (90-95%). Dit betekende voor onze streken een verhoogd ziekte
risico tijdens de zomer, vooral de nazomer.

Mensen die besmet raakten hadden een kans van één op vijf om in leven
te blijven; de anderen stierven binnen een week.

Symptomen van de builenpest waren opgezwollen en ontstoken lym
feklieren. De opzwellingen varieerden in omvang tussen een amandel en
een sinaasappel. In de liezen, maar ook onder de oksels en in de nek
kwamen de ontstekingen voor. Een ander symptoom waren donkere
vlekken op de huid door onderhuidse bloedingen. Vandaar de benaming
"zwarte dood." Bovendien kon het zenuwstelsel aangetast worden wat
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aanleiding gaf tot vreemd gedrag: wilde dansen, smijten met huisraad etc.
De builenpest was weinig besmettelijk; de adem werd niet aangetast en

de patiënt stierf voor er genoeg bacillen in het bloed zaten, die door
vlooien op andere mensen doorgegeven konden worden.

Soms volgde op de builenpest de nog beruchtere longpest. De besmet
ting bij deze tweede variant verliep direct van mens op mens: door hoesten
of niezen konden pestbacteriën tot op een afstand van drie of vier meter
andere personen infecteren. Wie ermee in aanraking kwam stierf binnen
twee à drie dagen. Het kwam voor dat een persoon gezond naar bed ging
om de volgende morgen niet meer te ontwaken. De dood werd veroor
zaakt door hevige ademhalingsproblemen.

II De omvang van de Bredase bevolking

Het sterftecijfer te Breda moet gerelateerd worden aan het aantal inwo
ners van de stad. De enige bron die over dit aantal cijfers geeft is het
haardstedengeld. Dit was een belasting die geheven werd door de geweste
lijke overheid op basis van het aantal haarden (stookplaatsen) per ge
meente. Voor Breda en de Baronie zijn de tellingen uit de jaren 1437, 1464,
1472, 1480, 1496 en 1526 bewaard gebleven.4

Cruciaal voor de interpretatie van deze belastinggegevens is het aantal
inwoners dat per haard gerekend mag worden. Een onderzoek dat voor
Vlaanderen is uitgevoerd, wijst op een coëfficiënt van 4,5 voor de steden
en 5 voor het platteland. Wanneer we voor Breda de coëfficiënt 4,5
aanhouden dan zouden er in 1437 om en nabij 4.500 mensen in Breda
gewoond hebben. Tot Breda werden en worden dus ook hier gerekend de
drie Einden: Haagdijk, Boschstraat en Ginnekenstraat, alsmede de dorpen
Teteringen en Terheijden. Ginneken en Princenhage (allebei zo'n 1000
inwoners) werden apart in de haardstedengeldregisters opgetekend.

Het aantal inwoners van Breda daalde tot 4.250 in 1464 en 1472 om
daarna te gaan stijgen van 4.800 in het jaar 1480 tot 5.400 in 1496 en 8.000
in 1526. De groei vond vooral plaats in de Einden waar het aantal huizen
verdrievoudigde.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze bewegingen alleen in verband
staan met het al of niet voorkomen van pestepidemieën. De epidemie uit
het begin van de zestiende eeuw hebben we bijvoorbeeld niet terug
kunnen vinden in de haardstedengelden. Het bestaan ervan lijkt eerder te
worden ontkend door de sterke stijging van het aantal haarden in de
periode 1496-1526.
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Grafiek 1 Het aantal haarden in enkele plaatsen
binnen de Baronie van Breda (plus Bergen
op Zoom) tussen 1437 en 1526.
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2. Twee gedeelten uit het obituarium van de Bredase kapelaans, aangelegd in
het jaar 1540. De initialen van sommige maanden, zoals hier bij de
maanden februari en december, werden versierd met de koppen van oude
mannen.
Op 1 februari memoreerden de kapelaans in de Grote kerk Johannes van
den Put en heer Henricus Walteri Druyts. Op 1 december baden ze voor
het zieleheil van Katharina Roveri, Dierwige alias Dorfceelen, Katherina de
Heerstraten en Henricus Montens. Achter hun namen staat het jaar van
overlijden.
Foro Marce! Jas Bisdom Breda.
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Nu de omvang van de stadsbevolking bekend is kunnen we overgaan naar
het sterftecijfer. Dit cijfer is ontleend aan de gegevens uit de Bredase
obituaria. Daar deze bron ons gemakkelijk kan misleiden volgt eerst een
uitvoerige bespreking van de obituaria.

III De obituaria

Het onderzoek naar de invloed van de zwarte dood steunt vooral op
een analyse en interpretatie van twee obituaria, namelijk het obituarium
van de kanunniken van de Grote kerk en dat van de kapelaans die aan
diezelfde kerk verbonden waren. S Deze twee registers bevatten de namen
van enige duizenden in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw over
leden Bredanaars.

Karakteristieken

De obituaria, ook wel jaargetijdenregisters genoemd, ontlenen hun naam
aan het eerste woord waarmee de inschrijving van een jaargetijde begint:
obitus (=overleden). Hierna volgt de naam van degene, die tijdens een mis
in de Grote kerk herdacht moest worden. Deze herdenking vond plaats op
een vaste dag in het jaar, meestal de sterfdag. Vanwege deze jaarlijkse
regelmaat hadden de obituaria de vorm van een kalender. De misver
plichtingen voor de overledenen werden nauwkeurig genoteerd om in
principe eeuwig uitgevoerd te worden. In ruil hiervoor kregen de geeste
lijken ieder jaar een kleine beloning voor de bewezen diensten. Dit bedrag
werd uitgedeeld onder de aanwezige kapelaans en kanunniken in kontan
ten of in natura (brood en wijn).6

Het register van de kapelaans bestond uit twee kalenders. Eén gedeelte
was bestemd voor de misverplichtingen, een ander gedeelte voor de com
memoraties. Commemoraties waren waarschijnlijk herdenkingen die tij
dens het koorgebed uitgevoerd moesten worden.

Een voorbeeld uit het obituarium van de kanuniken zal duidelijk
maken hoe een dergelijke overlijdenskalender gebruikt werd. Op 30 maart
schreef een vertegenwoordiger van de kannunniken het volgende jaarge
tijde in: Obitus Egidii uut den Campe junioris, fertellum siliginis mediatim
anno 1461. Dit houdt in dat op 30 maart 1461 een Egidius uut den Campe
overleden is en dat hij voor zijn zieleheil aan de geestelijken van de Grote
kerk een eeuwige rente van vier lopen rogge heeft nagelaten. Uit het
woord mediatim (=gelijkelijk verdeeld) valt af te leiden dat de kanunniken
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en kapelaans ieder recht hadden op een rente van twee lopen rogge. En
inderdaad, dezelfde Egidius werd door de kapelaans op 30 maart inge
schreven met het sterfjaar 1461 en een rente van twee lopen rogge. 7

Lang niet iedereen liet zich echter door beide groepen geestelijken
gedenken. Vooral in het commemoratiedeel van de kapelaans komen vele
personen voor, die zich uitsluitend (wegens geldgebrek?) door deze clerici
lieten memoreren.

Interpretatie

Ten behoeve van het onderzoek werd de kalendervolgorde van de obitua
ria verbroken en de jaargetijden gesorteerd op sterfjaar. Dit deden we om
inzicht te krijgen in de veranderingen binnen het sterfpatroon te Breda.

Voor de bewerking van het register van de kanunniken werd, bij wijze
van experiment, een computer ingeschakeld. Deze kan een dergelijke
sorteeropdracht, mits de gegevens eerst machine-leesbaar gemaakt
worden, snel en nauwkeurig uitvoeren. 8

Het sorteren leverde verschillende problemen op, de meeste bij het
combineren van de twee obituaria. Er moest een oplossing gezocht
worden voor vragen zoals wat te doen met afwijkingen in jaren, personen
die zich meer keer per jaar lieten gedenken, jaargetijden voor meerdere
personen tegelijk (vaak familieleden of echtelieden) en het voorkomen van
één persoon onder verschillende namen. Omdat nauwkeurige data van
essentieel belang waren, werden alle sorteerresultaten nog eens doorge
nomen om per persoon één sterfdatum te verkrijgen.

Een groot probleem vormen de verschillen in jaren die voorkomen
tussen de registers van de kapelaans (vooral in het commemoratiedeel) en
de kanunniken. Wij kregen de indruk dat de kapelaans niet het sterfjaar
noteerden, maar het jaar van de stichting van het jaargetijde.9 Dit hoefde
niet altijd af te wijken van het jaar van overlijden. Verschillen van één of
twee jaar komen echter regelmatig voor. lO Waarschijnlijk diende het jaar
van de fundatie als een toegang op het archiefsysteem van de kapelaans. ll

Dat de twee obituaria uit verschillende bronnen/archieven putten
leverde ook voordelen op, namelijk aanvullingen op het gebied van jaar
tallen en naamsvarianten.

Vanwege alle afwijkingen werden de gegevens uit beide registers apart
gehouden en werd bij twijfel de voorkeur gegeven aan het jaar dat ge
noemd staat in het obituarium van de kanunniken.
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Uit de bovenstaande probleemschets blijkt dat de interpretatie van
het jaartallenmateriaal uit de obituaria zeer voorzichtig dient te ge
schieden. Daarbij komt nog dat slechts de helft van het aantal jaargetijden
van een jaartal was voorzien. De onderstaande tabel illustreert dit voor
het obituarium van de kanunniken.

Grafiek 2. Het aantal jaargetijden uitgevoerd door de Bredase kanunniken
per 50 jaar. Uitgesplitst in zes groepen van opdrachtgevers: burgers (alle
niet-geestelijken), kanunniken, kapelaans, begijnen, pastoors van Breda
en overige geestelijken.

jaren burg kan kap beg past gees totaal

jaar onbekend 335 38 28 3 4 52 460
1300-1349 1 1 2
1350-1399 22 6 7 35
1400-1449 80 13 4 2 7 106
1450-1499 94 19 18 3 9 144
1500-1549 68 19 43 15 145
1550-1599 6 12 18 4 40

Totaal 606 108 111 6 7 94 932

In het obituarium van de kanunniken leverden 932 jaargetijden slechts
472 jaartallen. Bij de kapelaans was dat nog eens 549 op een aantal van 1600
memories. Van totaal 1021 personen is zodoende bekend in welk jaar ze
stierven.

Over de veertiende eeuw hebben we naar verhouding zeer weinig
gegevens. De tweede helft van de zestiende eeuw leverde een ander pro
bleem op: burgers lieten bijna geen missen meer lezen in de Grote kerk.
Na het jaar 1550 kregen de kanunniken nog maar van zes burgers uit de
stad de opdracht voor het uitvoeren van een jaargetijde, tegenover twaalf
opdrachten van kanunniken en achttien van kapelaans. In de vijftig jaar
daarvoor hadden nog 68 burgers zich in laten schrijven voor een jaarlijkse
herdenking.

Deze veranderende houding van de burgers ten opzichte van het leven
na de dood hangt samen met de opdringende Reformatie. De protestante
hervormers wezen het bestaan van het vagevuur af. In 1539 bracht Calvijn
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tijdens een dispuut naar voren dat gebeden voor de overledenen van
generlei waarde waren, omdat hiervoor in de Schrift geen bewijzen aan te
halen waren. Bovendien kwam er door het Humanisme een grotere waar
dering voor het aardse leven. 11a De kanunniken vielen hierdoor in de
tweede helft van de zestiende eeuw voor hun inkomsten terug op hun
eigen groep: de clerus.

Slechts een beperkt deel van de Bredase populatie was ingeschreven in
de twee obituaria. De volgende berekening zal dit duidelijk maken voor de
vijftiende eeuw; de eeuw waarvoor de obituaria het meest volledig zijn. In
de obituaria werden tijdens deze eeuw per jaar gemiddeld zes overledenen
bijgeschreven. Indien we echter voor een middeleeuwse stad als Breda een
normale mortaliteit van 3% aannemen l2 op een bevolking van ca. 5.000
mensen komen we uit op een gemiddelde van 150 sterfgevallen per jaar.
Dat is 25 keer zoveel als er inschrijvingen zijn.

Is de groep personen vermeld in de obituaria wel representatief voor de
hele bevolking? Waarschijnlijk bezaten alleen de meer welgestelden de
middelen om een eeuwige herdenking te kopen. De armen stierven naam
loos door geldgebrek,.terwijl juist deze groep, met de jongeren, het hardst
door de pest getroffen werd. Hun lichamelijke weerstand was minder, de
woonomstandigheden waren slechter en het ontbrak hen aan de middelen
om tijdens een epidemie de stad te ontvluchten. Dit impliceert, dat indien
de elite getroffen werd door de pest, dit zeker voor de minder welge
stelden gold en waarschijnlijk in sterkere mate.

Uit de haardstedengelden is af te leiden dat in 1437 acht procent van de
Bredanaars tot de categorie arm gerekend werd. Aan het einde van de
vijftiende eeuw was dit percentage gestegen tot achttien. Door het toe
nemende armenprobleem moet de stad gevoeliger zijn geworden voor de
verspreiding van epidemieën. De meeste armen woonden aan de Einden in
woningen van inferieure kwaliteit. 13

Kwamen alle gestorven personen uit Breda en stierven ze daar? Op
basis van de familienamen kregen we de indruk dat zeker het overgrote
deel in Breda woonde en stierf. Niet allemaal echter. De Bredanaar An
celmus Smits bijvoorbeeld overleed in het jaar 1449 te Florence als dienaar
van de paus. 14

Tenslotte een bedenking over de identificatie van de pest als doods
oorzaak. Veranderingen in mortaliteit kunnen namelijk andere oorzaken
hebben: oorlogen, honger of andere ziektes. De obituaria noemen in het
algemeen de doodsoorzaak niet en daarom zijn we voor de tracering van
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de pest afhankelijk van andere gegevens.
De spreiding van de sterfgevallen binnen een jaar vormt een eerste

aanknopingspunt. Een piek in de zomer, vooral tijdens de maanden
augustus en september, wijst op de pest. Daarnaast brengen we de Bredase
cijfergegevens in verband met de reeds verschenen studies over peste
pidemieën in de gewesten Holland, Vlaanderen en Luik. 15

Andere obituaria

Naast de besproken obituaria bestaan er in Breda nog meer van deze
registers. Ook de Bredase begijnen en de Norbertinessen van Catharinadal
hebben een obituarium aangelegd. Het kleine jaargetijdenregister van de
begijnen (190 memories) geeft nog wat aanvullende informatie over de
eerste helft van de zestiende eeuw. 16 Het grotere obituarium van Cathari
nadal (850 memories) bestrijkt een zeer lange periode (13"-20" eeuw), maar
pas vanaf 1460 noteerden de zusters het jaar van overlijden. 17 Toch vormt
dit register een interessante bron, omdat de pest een paar keer genoemd
wordt als doodsoorzaak.

Het klooster Catharinadal is nu in Oosterhout gevestigd. Tot 1645
bevond het klooster zich te Breda op de plaats van de huidige Kloosterka
zerne.

Conclusie

Bij het gebruik van obituaria doen zich vele problemen voor en de registers
dienen eerst uitvoerig geanalyseerd te worden, alvorens ze te gebruiken
voor demografisch onderzoek. Daarbij blijft het nodig de gegevens uit de
obituaria te vergelijken met informatie over sterftecijfers uit andere
bronnen.

Obituaria werden tot nu toe slechts mondjesmaat gebruikt voor het
onderzoek naar pestepidemieën. Waarschijnlijk vanwege de onbekend
heid van deze bron en het vele werk dat de omwerking van de obituaria
met zich mee brengt. Voor zover bekend hebben alleen Meinsma en
Blockmans obituaria gebruikt voor hun studies over de pest. IS

IV De pest tijdens de veertiende eeuw

Op basis van de ons ter beschikking staande bronnen is het niet mogelijk
conclusies te trekken over de invloed van de pest te Breda tijdens de jaren
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3. Afbeelding van de Heilige Antonius in een 15e-eeuws getijdenboek
afkomstig uit het bisdom Luik. We herkennen zijn vaste attributen: de staf,

het boek en een varken. Hij stichtte in het begin van de 4e eeuw een
kloostergemeenschap in Egypte. In 1382 werd te Breda een Antoniuskapel

gebouwd als bescherming tegen de pest.
Koninklijke Bibliotheek

(133 D 10, fol. 151v).

1349-1351. Het aantal jaartallen in de obituaria is zeer klein voor die
periode en het oorkondenmateriaal is te fragmentarisch.

Dat de pest Breda oversloeg lijkt erg onaannemelijk, als we weten dat
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Brugge, Gent en Deventer getroffen werden. 19 Alleen weten we niet in
welke mate de stad getroffen werd. Volgens de kroniekschrijver Radul
phus de Rivo (rond 1340 in Breda geboren) waren de gevolgen van de pest
in Brabant zeer ernstig. Van Werveke toont daarentegen aan, met behulp
van Mechelse en Leuvense accijnsgegevens, dat de terugval in Brabant
meeviel en dat van een massale sterfte geen sprake is. 20

In het jaar 1382 was de pest, als we af mogen gaan op een mededeling van
de zeventiende-eeuwse geschiedvorser Gramaye, voor het eerst aantoon
baar aanwezig in Breda. Aan het einde van de Haagdijk, op den Fellenoort,
bouwden buurtbewoners in dat jaar een kapel gewijd aan de heilige Anto
nius. Zij hoopten door zijn voorspraak van de besmettelijke ziekte verlost
te worden. 21

Het obituarium van de kanunniken doet vermoeden dat deze medede
ling van Gramaye te vertrouwen is. In 1380 stond in dit register nog maar
één overledene vermeld; in het jaar daarop zelfs niemand. In 1382 werden
drie overledenen ingeschreven: de geestelijke Gerardus Bonten (16 augus
tus) en de vrouwen Heylwig Wagemakers (23 september) en Hadewig de
Poel (10 oktober). Alle drie overleden zij in de nazomer en herfst, de
klassieke pestperiode.

In hetzelfde jaar heerste de pest in vele andere steden, bijvoorbeeld in
Leiden. Van de 36 gestorven personen die genoteerd staan in het schen
kingsregister van de St. Pancraskerk (in 1381 nog maar vijf) stierven er
minstens 25 aan de pest. 22

Een nieuwe epidemie brak uit in het jaar 1400. Alle delen van de
Nederlanden werden getroffen. De kroniekschrijvers berichten over
groepen flagellanten die door onze landen trokken, zichzelf kastijdend
met stukken touw. De flagellanten, en velen met hen, verwachtten wegens
alle rampspoed op korte termijn het einde der tijden. In afwachting
hiervan deden zij boete voor hun zonden. 23

Ook te Breda steeg het sterftecijfer in 1400 met een piek rond de
maanden september en oktober.
Was er in 1399 nog maar één sterfgeval genoteerd in de obituaria, een jaar
later waren dat er opeens vijftien. Dit is bijna drie maal zoveel als het
gemiddelde sterftecijfer in de obituaria voor de eerste helft van de vijf
tiende eeuw (5,5 per jaar). Dit houdt in dat ca. 10% van de Bredase
bevolking binnen één jaar overleed. Een percentage dat in de buurt komt
van de cijfers die bekend zijn voor Henegouwen, waar een verdrievou
diging van de sterfte geconstateerd werd ten gevolge van de pest. 24
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Grafiek 3. Overzicht van het aantal overledenen vermeld in de obituaria
van de Bredase kanunniken en kapelaans.
A Het totaal van de twee obituaria, gemiddeld per tien jaar.
B Het obituarium van de kanunniken, gemiddeld per tien jaar.
(-) Het aantal overledenen in pestjaren op basis van de twee

obituaria
(x) Het aantal overledenen in pestjaren op basis van het

obituarium van de kanunniken
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Tijdens de tweede helft van de veertiende eeuw heerste de pest regel
matig in de Nederlanden. Breda schijnt in ieder geval in de jaren 1382 en
1400 ernstig te zijn getroffen.

V De pest tijdens de vijftiende en zestiende eeuw

Na de veertiende eeuw veranderde de pest van karakter. De epidemie was
bijna overal endemisch geworden; de ziektekiemen overleefden de winters
en onder gunstige omstandigheden verspreidde de ziekte zich weer snel.
Lokale situaties, zoals oorlog, hongersnood en slechte hygiëne konden
bepalend zijn voor het al of niet uitbreken van een epidemie. Op één plaats
kon het tot een uitbarsting komen, terwijl elders niets te merken was.
T och waren er in de vijftiende eeuw enige algemene epidemieën, namelijk
in 1438-1439, 1456-1459 en 1481-1485.

De opstellers van de statuten van het Bredase kapittel hielden in de
vijftiende eeuw in ieder geval rekening met een terugkeer van de pestilen
cia. 25

De vertaling van deze Latijnse tekst luidt als volgt: Dat zij (de kanun
niken) afwezig mogen zijn ten tijde van de pest. I tem bepalen en verordenen
wij (deken en kapittel), dat in het geval de pest ofeen andere epidemie de
stad bedreigt ofbinnendringt, de deken met instemming van het verstandiger
en grotere deel van de stemgerechtigden, niettegenstaande de tegenspraak van
anderen, zal kunnen besluiten dat iedere kanunnik zich zonder moeilijkheid
en vrij, tot behoud van zijn lichaam en tot ontsnapping aan de pest, afwezig
zal kunnen zijn voor zekere dagen of maanden, en zonder verlies van de
jaargetijden en de dagelijkse uitdelingen en van de overige voordelen. Vol
gens het overleg en besluit van deken en kapittel alsdan te nemen. Mocht de
epidemie dus terugkeren dan was het de kanunniken geoorloofd, na een
stemming in het kapittel, enige dagen of maanden de stad te verlaten
"voor de bescherming van hun lichaam." Hun inkomsten bleven tijdens
deze afwezigheid doorgaan.

In hoeverre paste Breda binnen het patroon van elkaar opvolgende
pestepidemieën? Eerst de periode 1400-1439. Zeker geen rustige tijd voor
de stad, want in de jaren 1411 en 1422 lag het sterftecijfer twee keer zo
hoog als het periodegemiddelde. Een zwaartepunt binnen de nazomer
maanden en reeds bekende feiten over pestepidemieën in Leiden (1411) en
Brugge (1422) wijzen in beide gevallen op een terugkeer van de zwarte
dood. 26
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Aan het einde van de zomer van het jaar 1427 werd de stadsbevolking
opnieuw getroffen. Tijdens de winter sluimerde de ziekte, om het jaar
daarop extra hevig toe te slaan. In de twee obituaria werden achttien
sterfgevallen genoteerd voor het jaar 1428. Dit is meer dan drie keer de
normale mortaliteit van de periode 1400-1439. Na de herfst verminderde
het aantal slachtoffers, maar in 1429 was er wederom een stijging. Gedu
rende deze drie jaar werden 36 jaargetijden bijgeschreven; een verdubbe
ling van het periodegemiddelde. Indien we uitgaan van een normaal sterf
tecijfer van 3% betekent dit dat ca. 20% van de Bredase bevolking binnen
drie jaar omkwam (ca. 850 slachtoffers op een bevolking van 4.250).

Tegen de achtergrond van deze grote sterfte te Breda moet de
stichting geplaatst worden van de Wendelinuskapel, de huidige Waalse
kerk. Wendelinus, een pestheilige met een grote faam in Duitsland, werd
in Brabant geïntroduceerd door Johanna van Polanen, vrouwe van Breda.
Zij kocht in mei en juni 1429 enige panden aan in de Catharinastraat met
de bedoeling daar een kapel te bouwenY Oorspronkelijk had zij het
voornemen bij de Wendelinuskapel een mannenklooster te vestigen. Dit
kostbare plan ging echter niet door en na de voltooiing in 1440 werd het
geen kloosterkerk, maar een gewone devotiekapel.

Dat de introductie van Wendelinus in Breda te maken had met de pest,
zoals Paquay veronderstelt in zijn artikel over de stichting van de kapel,
blijkt mede uit het feit dat de Bredanaar Gerard van Gilze in 1440 een
Antoniusaltaar in de kapel liet plaatsen. Antonius was een heilige - we
zagen dat al eerder - die tijdens de pest hulp zou bieden. Later werd het
altaar tevens gewijd aan St. Sebastiaan. Deze martelaar, traditioneel afge
beeld als doorboord met pijlen, was naast patroon van de soldaten ook een
beschermer tegen de pest. 28

De hoge sterfte te Breda in de jaren 1427-1429 bleek zeer lokaal
gebonden. De overige delen van de Nederlanden bleven onaangetast met
uitzondering van Maastricht, dat in 1428 door een epidemie werd ge
troffen. 29

Nog voor de voltooiing van de Wendelinuskapel brak in Breda, zoals
in heel Europa, opnieuw pest uit. In de twee obituaria telden wij voor de
jaren 1438 en 1439 respectievelijk vijftien en twaalf overledenen. De
mortaliteit liep op tot twee of drie keer het gemiddelde. Volgens onze
berekening stierf binnen twee jaar ca. 15% van de bevolking.

Deze serieuze verliezen konden niet gecompenseerd worden door
immigratie vanuit het omringende platteland. De belastingcijfers beves-
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4. Sint Sebastiaan afgebeeld in een 15e-eeuws Noordnederlands getijdenboek.
Nu eens niet afgebeeiCl als doorboord met pijlen, maar met pijl en boog in de

hand. Pijlen waren hét symbool van de pest. Hij was een martelaar UIt de
derde eeuw, die een executie door boogschutters op miraculeuze wijze

overleefde. In de Wendelinuskapel te Breda - tegenwoordig Waalse kerk
genoemd - stond een altaar dat aan hem gewijd was.

Koninklijke Bibliotheek
(135 E 18, fol. lOSt).

tigen dit. Het aantal haarden daalde in de periode 1437-1472 van 970 tot
945. Deze daling werd mede in stand gehouden door de epidemieën van de
jaren 1451-1452, 1457-1459 en 1470. Na 1472 steeg het aantal haarden te
Breda, ondanks hoge sterftecijfers in 1475 en 1481.30

Een mysterieuze ziekte waarde in 1479 door de kloostergangen van
Catharinadal, toen nog buiten de stadsmuren gelegen. Terwijl in Breda,
op grond van de obituariacijfers geen sterftepiek aan te wijzen is, eerder
een lage sterfte, stierven in 1479 binnen 23 dagen vijf van de ca. vijftien
zusters. Met proost Laurentius Oskens komt het totale aantal slachtof
fers in het klooster op zes. 31

Eén van de gestorven zusters was priorin Gerarda van Zallant. Bij haar
memorie in het kloosterobituarium werd aangetekend dat op die dag (23
september) binnen vijf uur twee zusters overleden ex pestilentia. 32
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Dat de epidemie beperkt bleef tot de bewoners van het klooster kan in
verband gebracht worden met de clausuur. Na de kloosterhervorming van
1461-1464, uitgevoerd in opdracht van graaf Jan van Nassau, was het de
zusters verboden het complex te verlaten. Er werden zelfs tralies aange
bracht die moesten beletten dat zusters in kontakt kwamen met mensen
van buiten. De isolatie van het klooster beperkte zeer sterk de mogelijk
heden tot verspreiding van ziektekiemen.33

Van 1481 tot de eeuwwisseling bleven de stad demografische rampen
bespaard. Het aantal haarden steeg van 1.000 naar 1.200 en sterftepieken
ontbraken.

In 1500 brak de zwarte dood weer uit, vooral in de maand september.
Daarna bleef de ziekte sluimeren en keerde in de jaren 1502 en 1504 terug.
Misschien was de longpest de veroorzaker van de sterfte in het jaar 1504,
want de kronieken spreken over de quade hoest. 34

Na het jaar 1504 bleef het aantal nieuw gestichte jaargetijden in de
obituaria betrekkelijk stabiel. De pestepidemieën die Van Goor te Breda
signaleert in de periode 1515-1539 zijn niet in ons cijfermateriaal terug te
vinden. Vooral het armere deel van de bevolking scheen dit keer slacht
offer te worden en had de hulp nodig van het stadsbestuur. 35

Aan het begin van de zestiende eeuw deed de stedelijke overheid er
alles aan om de epidemie de baas te worden. In 1516 poogden de bestuur
ders de Cellebroeders naar Breda te halen voor de verpleging van de
zieken. Drie jaar later kocht de stad een pand te Princenhage voor de
opvang van besmette personen. In 1532 werd een pestmeester aangesteld,
die luyden infect van de peste soude maniëren ofte ter adere laten. 36 Bloed
aftappen werd gezien als een goede geneesmethode en algemeen toege
past. 37

Ondertussen trof in september 1529 een andere ziekte de stad: het
zweeten aft Ingelsche siecte. Het ziekteproces was zeer angstwekkend: als
men overleed was dat binnen 24 uur. Daarna was men buiten levensge
vaar. 38 In het obituarium van de kanunniken stonden vier personen in
geschreven die in september en oktober 1529 overleden, waarschijnlijk als
gevolg van het zweeten.

De pest moge dan in de periode 1515-1539 in Breda geheerst hebben,
catastrofale gevolgen voor de stad had het niet. Het aantal haarden
(woningen) steeg van 1.200 in 1496 tot 1.800 in 1526.

Breda kreeg wel te kampen met een steeds groter wordend armoede
probleem. Vele armen trokken naar de stad in de hoop op werk en een
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bestaan en één op de vijf Bredanaars was te arm om belasting te betalen.
We nemen aan dat vooral de armen stierven aan de epidemie. Dat verklaart
waarom de obituaria, met daarin de namenvan de meer welgestelden, voor
de zestiende eeuw lage sterfteaantallen geven.

Catastrofaal voor Breda was de stadsbrand van 23 juli 1534 toen
tweederde deel van alle woningen (ca. 1300) in vlammen opging. Direkt
hierna brak de pest weer uit en het stadsbestuur vaardigde een strenge
ordonnantie uit ter bestrijding daarvan. Deze zal in het volgende hoofd
stuk besproken worden.

VI De pestordonnantie van 1535

Op zondag 27 juni 1535 werd op de Grote Markt van Breda een ordonnan
tie voorgelezen, die gericht was tegen de verbreiding van de pest. 39 De
maatregelen waren opgesteld in opdracht van graaf Hendrik van Nassau,
de Heer van Breda. Hij had eerst advies ingewonnen bij zijn Raad en het
stadsbestuur. De gedeelde verantwoordelijkheid blijkt uit het boetesys
teem. Een derde deel van de opbrengst van de boetes was voor de Heer,
een ander derde deel was voor de stad. Het overblijvende geld mocht
verdeeld worden tussen de aanbrenger van de overtreding en de inner van
de boete.

In vele andere Nederlandse steden werden vanaf de tweede helft van de
vijftiende eeuw pestordonnanties opgesteld. Wij noemen hier Dordrecht
(1452, 1458, 1509), Amsterdam (1471), Gouda (1488), Zierikzee (1515),
Gorinchem (1520), Hoorn (1524) en Arnhem (1574).40 Isolatie van be
smette personen en plaatsen was het voornaamste streven van de stadsbe
sturen. Soms was echter de doelstelling niet veel meer dan het voorkomen
van paniek. Te Dordrecht werd bijvoorbeeld in 1450 bepaald, dat de
kerkklokken niet meer dan éénmaal per dag geluid mochten worden voor
de gestorvenen.41

De ordonnanties vertonen onderling vaak grote overeenkomsten. Een
tekstgericht onderzoek zou waarschijnlijk meer inzicht geven in de onder
linge samenhang. Een dergelijk onderzoek valt buiten het kader van dit
artikel.

Het stadsbestuur van Breda nam drie soorten maatregelen: isolatie van
de pesthaarden, verbetering van de hygiëne en bescherming van de slacht
offers tegen misbruik.
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Isolatie

Daar er geen echte geneeswijze bestond voor de pest, was alle energie
er op gericht kontakten met besmette personen en plaatsen te voor
komen.

Eerst en vooral trachtte het stadsbestuur de ziekte buiten de stad te
houden. Er stond een hoge boete (6 gulden) op het in huis nemen van
vrienden of familieleden, die afkomstig waren uit gebieden waar de pest
heerste. Personen van buiten de stad die in een huis woonden waar de
ziekte aanwezig was en toch Breda binnenkwamen konden rekenen op een
boete van 10 Carolusgulden.

Drong de pest toch de stad binnen en stierf een inwoner daaraan dan
werd zijn woning tot verboden gebied verklaard en een quarantainepe
riode ingesteld van zes weken. Dit gaf men aan door een bundel stro van
een arm dik en een el lang aan de gevel van het huis te bevestigen.

De bundel stro als het symbool van de pest treffen wij in alle Neder
landse steden aan. Soms verschillen de details. De Arnhemse ordonnantie
bepaalde uitdrukkelijk dat het stro aan de deur moest hangen en in
Amsterdam knoopte men om de bundel stro drie banden op een hand
breedte van elkaar.

Tijdens de quarantaineperiode was iedere vorm van handel en nijver
heid in het huis verboden en huisgenoten mochten alleen de straat op
voorzien van een witte stok van vier voet lang (1.20 m). Het uiteinde van
de stok moest boven het hoofd gehouden worden, zodat iedere voorbij
ganger op tijd een veilige route kon kiezen. Bovendien moesten de huisge
noten tijdens deze zes weken wegblijven van markten en uit kerken.

Op het punt van kerkbezoek was Breda strenger dan vele andere
steden. In Hoorn mochten de stokdragers naar de kerk. Ze moesten daar
wel in een apart hok plaatsnemen. In Gorinchem stond de kapel van het
Gasthuis voor hen open met de restrictie dat het koor niet betreden
mocht worden. Waarschijnlijk om de dienstdoende priester bescherming
te bieden. 42

Verder kregen te Breda de zogenaamde scrobbers de nodige beper
kingen opgelegd. Scrobbers waren mannen en vrouwen die tegen betaling
voor de zieken zorgden. Zij waakten 's nachts bij het bed, hielden het huis
schoon en hielpen de dode begraven. Deze ziekenverzorgers werden
gerekend tot de voornaamste verspreiders van de pest. Daarom mochten
ze niet in een andere plaats werken dan hun woonplaats tenzij ze er met
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5. Een arts bezoekt een pestlijder. De aanwezigen bedekken zoveel mogelijk
hun neus vanwege de stank van de pestbuiten en de angst voor besmettmg.

Illustratie uit "Fascicul medicine te Antwerpen" (1512).

hun hele familie zouden gaan wonen. In de nacht de straat opgaan was de
scrobbers verboden, net zoals met elkaar praten of eten.

Hygiëne

De straten van een middeleeuwse stad waren vaak ernstig vervuild.
Tussen de vuilnishopen scharrelden varkens en loslopende honden be
zorgden veel overlast. Ratten moeten zich in deze omgeving goed hebben
thuis gevoeld.

De stadsbesturen legden vanaf het midden van de vijftiende eeuw een
verband tussen de vuilnisoverlast en de pest, zonder te weten dat vlooien
die op ratten huisden de grootste verspreiders waren.

Ook het Bredase stadsbestuur trachtte de straten schoner te krijgen.

37

Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986)



De bevolking werd verboden op straat of voor de deur mesthopen te
vormen. Dit verbod gold ook voor de bewoners van de drie Einden.
Verder mochten varkens niet in de buurt komen van "vuyle" huizen en
zouden klachten van omwonenden over stankoverlast van varkens ge
kontroleerd worden door schout en schepenen.

De bestuurders van Zierikzee waren strenger ten opzichte van loslo
pende dieren. Varkens mochten de straat niet meer op tijdens een epide
mie en moesten in huis worden opgesloten. De Zeeuwen vreesden echter
de honden erger dan de varkens. Honden moesten binnen een week de
stad uit zijn. De dieren die daarna nog aangetroffen werden, liet men
vangen en naar een schip brengen om wechgevoirt ende verdroncken te
worden.

Een andere Bredase maatregel betrof de slagers. Dezen mochten het
bloed van geslachte beesten niet op straat laten vloeien. Op straffe van een
boete van één Carolusgulden moesten ze het bloed en ander slachtafval in
een kuil storten.

De andere ordonnanties zwijgen over de slagers. Wel werd in Dor
drecht en Zierikzee verordonneerd dat barbiers voorzichtig moesten zijn
met afgetapt bloed. Het werd de barbiers verboden het bloed, afkomstig
van aderlaten, in een gracht te gieten of op een vensterbank te laten staan.
Voortaan moesten ze het bloed in een kuil gieten.

Bescherming van de slachtoffers

De Bredase ordonnantie was uniek wat betreft de maatregelen die
genomen werden ter bescherming van de mensen die ziek werden.

Ziekenverzorgers die misbruik maakten van de hulpeloosheid van de
zieke en enige vorm van "boeverye" uithaalden konden rekenen op een
lijfstraf en een hoge boete. Zelfs als het misdrijf enige tijd geleden geschied
was zou het stadsbestuur toch tot vervolging overgaan. Voorts limiteerde
het bestuur het loon dat de scrobbers ontvingen voor een dag en nacht
werk: maximaal 4 stuivers. Vroeg een scrobber een hoger bedrag dan liep
hij het risico per overtreding een boete van één Carolusgulden te moeten
betalen en verbeurdverklaring van het teveel betaalde.

Conclusie

De maatregelen te Breda tegen de pest lagen vooral op het gebied van
de hygiëne en de isolatie. Wat isolatie en quarantaine betreft ging Breda
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verder dan alle andere steden, op het vlak van hygiëne weer minder ver. Zo
werd tegen het probleem van de loslopende varkens niet erg krachtig
opgetreden.

Het resultaat van de ordonnantie was twijfeLlchtig, want in 1541,
1546,1585,1587 en 1589 moesten de bepalingen opnieuw bekend gemaakt
worden.

Een goed punt van de ordonnantie was de bescherming die aan zieken
geboden werd.

VII Slotconclusie

Breda werd vanaf 1382 regelmatig door een pestepidemie getroffen. De
stad werd iedere tien jaar zeker één keer door de pest bezocht, met
uitzondering van de periode 1481-1500.

Tijdens een epidemie verdubbelde de mortaliteit en voor bepaalde
zware jaren (1400,1428,1438,1451,1481) was zelfs een verdrievoudiging
te konstateren. De hevige epidemie van 1427-1429 had een zeer klein
verspreidingsgebied en kwam bijna alleen in Breda voor.

In de periode 1515-1539 kwam de pest bijna ieder jaar terug. Dit hing
samen met het toenemend aantal armen in de stad. De verspreiding van de
ziekte ging steeds meer afhangen van de sociale omstandigheden.

Het stadsbestuur poogde in 1535 door middel van een strenge ordon
nantie de pest uit de stad te bannen. De maatregelen waren vooral gericht
op isolatie van de slachtoffers. De aanpak had niet het beoogde resultaat,
want de pest bleef terugkeren. Het terugdringen van het armoedepro
bleem zou misschien betere resultaten gegeven hebben.

Dat de obituaria van grote betekenis kunnen zijn voor het demogra
fisch onderzoek, moet duidelijk zijn geworden. Wij hopen dat deze studie
een aanzet geeft tot een beter gebruik van deze bron.
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Van een aantal personen genoemd in de obituaria is een grafzerk bewaard gebleven. Zie
voor een overzicht hiervan: De grafzerken in de Groote ofOnze Lieve Vrouwekerk te Breda
('s-Hertogenbosch 1923); J. c. P. W. A. Steenkamp, "Grafzerken in de Grote kerk van
Breda" in: De Nederlandsche Leeuw 55 (1937), kol. 195-200; C. D. Bakker "Opschriften
van grafzerken in de Groote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda" in: De Ned. Leeuw 55
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(1937), kol. 349-358. De zerken wijzen in de richting van een grotere betrouwbaarheid van
de jaartallen in het obituarium van de kanunniken. Een goed voorbeeld is de grafzerk van
Simon Janszoon die Cock (zerk nr.84). Volgens de steen op het graf stierf hij op 4 april
1506. De kanunniken gaven hem inderdaad datzelfde jaar; de kapelaans noteerden tot twee
maal toe het jaar 1498. Nog een voorbeeld. Servatius de Meer stierf volgens de zerk (nr.55)
in 1510. In Ob. kan. op 1 oktober 1510, in Ob. kap., op 1 oktober 1511.

11 F. F. X. Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen van de stad en heerlijkheid Breda, dl. Il,
Rechtsbronnen 1405-1477 (Bussum 1972) 616. Rond 1474 werd bepaald dat de kapelaans
alle eigendomsakten van goederen, die aan hen geschonken waren voor het houden van
jaargetijden, in een aparte kist moesten opbergen. Bij de kist hoorden drie sleutels. Eén was
in het bezit van het kapittel, de andere twee behoorden aan de kapelaans. Alle akten
moesten voorts ingeschreven worden in een register.

"'M. Vovelle, La mort el /'occident de 1300 à nos jours (z.pI.1983) 197-209.
" Dick de Boer, Graafen grafiek. Sociale en economische ontwikkelingen in het middeleeuwse

,Noord-Holland' tussen ±1345 en ± 1415 (Leiden 1978) 77. De Boer gaat uit van Vlaamse
gegevens, die voor de steden een normale mortaliteit geven van 3%.

"Cuvelier (1912) CLXXVIII. In 1480 was binnen de staasmuren13,2% van de bevolking
arm, buiten de muren 29%. In 1496 was binnen de muren 12,5% arm, buiten de muren
25%.

14 Thomas Ernst van Goor, Beschryving der stadt en lande van Breda Cs-Gravenhage 1744)
(Fotomechanische herdruk) 304. F. Gooskens, "De kanunniken verbonden aan de colle
giale kerk te Breda (1303-1504)" in: Jaarboek "De Oranjeboom" 34 (1981) 59. Magister
AlbertusVarentrapp stierf volgens Ob. kan. op 30 september 1438. Hij was waarschijnlijk
nooit te Breda en stierf in Keulen. In Keulen liet hij geld na voor het levensonderhoud van
arme studenten. Zie hiervoor: Historisches Archiv Stadt Köln, Briefbuch 14 fol. 209.

IS Voor Holland: De Boer (1978) 30-39 en 63-91. Naast de rekeningen van de rentmeester van
de oraaf en de kronieken, raadpleegde De Boer een register van de St. Pancraskerk te
Leiden. In dit schenkingsregister staan tal van historische aantekeningen, o.a. over de pest.
Voor Vlaanderen: W. P. Blockmans, "The social and economie effects of plague in the low
countries 1349-1500" in: Belgisch tijdschrift voorfilologie en geschiedenis 58 (1980) 833-863.
Blockmans verrichtte voor de periode 1349-1350 origineellllStorisch onderzoek in Gentse
en Brugse archieven. Voor de pren daarna ljeeft hij een chronologisch overzicht vanuit de
bestaande literatuur over de pest in de Nederlanden. Voor de regio Luik: Etienne Hélin,
"Les recherches sur la mortalité dans la région liégeoise (XVe-XIXe siècles)" in: Actes du
colloque international de démographie historique, ed. P. Hausin (Paris 1963) 155-184. Hélin
geeft op p. 173-181 een chronologisch overziCht van de demografische rampen in de regio
Luik. Wat zijn bronnen betreft beperkt hij zich tot de kronieken.

16 Frans Gooskens, Het jaargetijdenregister van het begijnhof te Breda (IJ53) Ca. 1500-1626
(Breda 1984) (GetYl?t manuscript). Hiervoor is nog geen uitgever gevonden. In het
gemeentearchief bevmdt zich een exemplaar.

17 Het obituarium wordt bewaard in het kloosterarchief. Het is een kopie uit 1761 van een
grotendeels verloren gegaan vijftiende-eeuws exemplaar. Tot 1460 werden overleden
ZLIsters niet genoteerd m het obituarium, alleen de overleden priorinnen. Vanaf de
zestiende eeuw werden bijna uitsluitend zusters in het register opgeschreven. Een uitgave
van het obituarium is in voorbereiding.

18 K. O. Meinsma, De zwarte dood, IJ47-IJ52 (Zutphen 1924). Meinsma gebruikt ons
inziens het necrologium kritiekloos en stelt geen onderzoek in naar de betrouwbaarheid
van de jaartallen in het register van de Lebuïnuskerk te Deventer. Blockmans (1980), 838
gebruikt het obituarium van een Brugs hospitaal om een sterftepiek in 1349 aan te tonen.

19 Blockmans (1980) 834-844.
20 H. van Werveke, "De zwarte dood in de Zuidelijke Nederlanden (1349-1351)" in: Medede

lingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kun
sten van België, Klasse der letteren XII,3 (1950) 16-17.

21 ]. B. Gramaye, A ntiquitates Brabantiae (Leuven, Brussel 1708) hoofdst. 17 J? 20. Jnter
huius limites Sacellum D. A ntonii op den Fellenoort collatitio aere incolarum cIrca annum
1382 surrexit; quod frequentes interventu illius divi contagionem evasisse crederentur. Zijn
bron noemt Gramaye jammer genoeg niet. Archief Catharinadal, Manualen nr. 6 (Cijnsre-
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gister 1520-1530). Het klooster bezat een cijns van 3 Rijnse gulden en twee huizen gelegen
buiten de "Martenspoerte" op de "Fellenoert" naast de Antoniuskapel. Tijdens de
uitbreiding van de vestingwerken moet de kapel gesloopt zijn.

22 De Boer (1978) 79-86. In 1381 kwam de pest via Haarlem binnen de stad.
" Hélin (1963) 175. De flagellanten werden gesignaleerd in de omgeving van Maastricht en

Luik. Zie voor de achtergronden: Norman Cohn, The pursuit oj the millennium. Revolu
tionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (London, Toronto,
Sydney, New York 1978) 127-147.

24 AGN IV, p. 59.
25 GAB afd. V, nr. 381, Register van statuten van het kapittel uit ca. 1470, fol. 17 nr. 16. De

bepaling luid als volgt:
Quod possImt abesse tempore pestilencie. Item statuimus et ordinamus quod pestilencia sel'
epidemia in opido de Breda ingntente seu invadente decanus C/tm samori et maiori parte
votorum non obstante contradictione aliorum poterit concludere quod commode et libere
quilibet canonicorum pro corporis sui conservacione et huiusmodi pestis evasione poterit se
absentare ad certos dies vel menses absque anniversarioYl.m et cotidlarum distribucionum et
ceterOntm emolimentorum perdicione. 1uxta tune decani et capituli deliberacionem et conclu
sionem captandam. De kanunniken die verbonden waren aan de Donatianuskerk te Brugge
kregen in de vijftiende eeuw zeker twee keer toestemming om de stad te verlaten 111

verband met de pest. Zij waren van juli 1409 tot 2 februari 1410 en van sept. tot nov. 1422
geoorloofd afwezig. Zie Blockmans (1980) 852-853.

26 De Boer (1978) 89. De sterftepiek van 1411 was de eerste manifestatie van een lokale
sterfte. In de rest van het graafschap Holland heerste de ziekte niet.

27 V. Paquay, "De stichting van de Wendelinuskapel te Breda" in: Jaarboek "De Oranje
boom" 36 (1983) 1-34.

28 David Hugh Farmer, The Oxford Dictionary ofSaints (Oxford 1979) 352-353. De heilige
Sebastiaan behoorde met Antonius tot de groep van veertien heilige helpers. Deze heiligen
werden in Duitsland collectief vereerd.

29 Biraben dl. I (1975) 415-417. Hij noemt deze plaats zonder bronverwijzing. Wij vinden het
vreemd dat Hélin, die normaal goed is ingelicht over Maastricht, deze epidemie niet
noemt.

30 Zie voor de sterftecijfers Bijlage IA.
31 Obituarium Catharinadal. Op 10 sept. 1479 overleed zuster Joanna Spierincx, 11 sept.

Laurentius Oskens, de proost, op 13 sept. de weduwe Catharina de Bordonc, op 18 sept.
Antonia Emmens en op 23 sept. noO' twee zusters.

32 Obituarium Catharinadal 23 septemger: Et Gerardae de Zallant secundae priorissae huius
ecclesiae in reformationem. I stae duae moniales obierunt Ima die in quinque horis ex pestilen
tia anno milfesimo nono et quinque antea in viginti tres diebus obientnt et ex pestilentiae. Als
we de tekst letterlijk nemen, betekent dit dat vóór de twee zusters nog eens vijf zusters het
leven lieten. In het obituarium staan echter in de maand september slechts vier zusters en
één andere vrouw. \X!ij gaan daarom uit van een totaal van vijf overleden zusters.

33 A. C. T. Commissaris, St. Catharinadal. Schets ener geschiedenis van het oudste klooster in
Nederland (Breda, Oosterhout 1947) 30-32.

H Hélin (1963) 178. Hij noemt daarbij de Maasvallei.
35 GAB H 6 fol. 134 vg. Geschiedenis van Breda I p. 164. De armen van buiten de stad

brachten rond 1515 de pest in de stad. Daarom stelde het stadsbestuur een ordonnantie op
om de stroom in te dammen.

36 Corstens (1899) 1-2. Geschiedenis van Breda I, p. 167-168.
J7 In Zierikzee en Dordrecht tapten de barbiers in grote hoeveelheden bloed af bij slachtof

fers van de pest. Vergelijk aantekening nr. 40.
JS Hélin (1963) 179-180. De ziekte trof in 1528 en 1529 Duitsland, Holland, Brabant en Luik.

Volgens een kroniekschrijver waren ze dedans 24 heures, estoient mortz ou hors de danger.
Van Goor (p. 139) geeft foutief het jaar 1539. Corstens corrigeert hem op basis van de
stadsrekeningen en geeft het jaar 1529. Vovelle (1983) 184-185. De Engelse ziekte trof
vooral de volwassenen.

39 GAB H 6 fol. 130-134. De ordonnantie werd in 1535 voor het eerst uitgevaardigd. De
optekening in het register gebeurde eerst in 1546. Tot 1585 werden de maatregelen

42

Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986)



aangevuld en verbeterd. De eerste zeven punten van de ordonnantie werden door Corstens
uitgegeven in zijn artikel. Zie bijlage Il voor de volledige tekst van de ordonnantie.

40 De meeste ordonnanties vonden wij in de uitgavereeks: Werken der vereeniging tot uitgave
der bronnen van het oude vaderlandsche recht (OVR).
Dordrecht:). A. Fruin, De oudste rechten der stad Dordrecht en van het Baljuwschap van
Zuidhollan Cs-Gravenhage 1882) (OVR Ie reeks nr. 4) p. 294, 297, 313-314, 327, 333,
341-342.
Amsterdam: J. C. Breen, Rechtsbronnen der stad Amsterdam Cs-Gravenhage 1902) (OVR
2e reeks nr. 4) 79-80. De keur werd op 11 augustus 1483 vernieuwd.
Gouda: L. M. Rollin Couquerque en A. Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der stad
Gouda Cs-Gravenhage 1917) (OVR 2e reeks nr.18) p. 170, 172-173,184-185. Op p.
584-585 een maatregel uit 1537 gericht tegen de honden in tijd van de pest.
Zierikzee: W. Bezemer en A. S. de Blécourt, Rechtsbronnen van Zierikzee Cs-Gravenhage
1908) (OVR 2e reeks nr. 9) p. 313-315.
Gorinchem: H. Bruch, Rechtsbronnen van Gorinchem (Utrecht 1940) (OVR 3e reeks nr. 8)
p. 298-302.
Hoorn: M. S. Pols, Westfriesche Stadrechten dl. Il ('s-Gravenhage 1885) (OVR Ie reeks nr.
7) p. 111-113.
Arnhem: J. S. van Veen, "De pest en hare bestrijding in Gelderland, in het bijzonder te
Arnhem" in: Bijdragen en Meaedeelingen Gelre 6 (1903) p. 1-67.

41 Fruin (1882) p. 294. De lijken moesten snel in een graf gelegd worden tijdens de epidemie.
En nadat alle uitvaartmissen afgehandeld waren mocht er voor de middag één maal geluid
worden.

41 Bruch (1940) 299. In de kapel van het gasthuis moest iedere zondag om 10 uur een mis
gelezen worden voor de huisgenoten van pestlijders.
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BIJLAGE IA

Overzicht van het aantal sterfgevallen per jaar volgens de obituaria van de
Bredase kanunniken en kapelaans.
Tabel J: obituarium kanunniken
Tabel IJ: obituarium kapelaans (niet vermeld in Ob. kan.)

I II I II I II
1319 1 0 1409 3 2 1439 5 7
1340 1 0 1410 2 3 1440 3 5
1351 1 0 1411 2 6 1441 1 1
1353 2 0 1412 0 1 1442 2 7
1366 1 0 1413 0 2 1443 1 5
1369 1 0 1414 3 3 1444 1 5
1371 2 0 1415 3 0 1445 1 6
1372 1 0 1416 4 1 1446 1 9
1376 1 0 1417 3 2 1447 1 2
1377 1 0 1418 3 2 1448 0 6
1378 1 0 1419 2 2 1449 2 1
1380 1 0 1420 0 3 1450 1 3
1382 3 0 1421 1 2 1451 7 9
1384 1 0 1422 1 8 1452 4 7
1385 1 1 1423 2 3 1453 3 2
1386 4 0 1424 1 1 1454 1 4
1387 1 0 1425 2 3 1455 2 5
1388 1 0 1426 1 4 1456 2 2
1391 1 0 1427 3 5 1457 3 6
1393 1 0 1428 7 11 1458 3 9
1394 3 0 1429 4 6 1459 7 5
1396 2 0 1430 0 5 1460 3 4
1397 2 0 1431 1 2 1461 4 6
1398 3 0 1432 1 3 1462 3 4
1400 9 6 1433 5 0 1463 3 2
1401 2 0 1434 4 0 1464 5 1
1403 1 0 1435 4 7 1465 1 4
1405 1 0 1436 2 4 1466 2 6
1406 2 2 1437 1 2 1467 2 3
1408 2 2 1438 6 9 1468 1 2
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I II I II I II
1469 0 2 1494 4 2 1519 1 2
1470 2 7 1495 0 7 1520 4 1
1471 1 6 1496 3 2 1521 5 0
1472 0 5 1497 2 1 1522 6 1
1473 1 5 1498 0 2 1523 3 1
1474 3 2 1499 1 2 1524 3 2
1475 12 2 1500 7 3 1525 3 2
1476 6 4 1501 5 2 1526 2 0
1477 5 3 1502 5 5 1527 0 2
1478 2 4 1503 1 1 1528 3 0
1479 1 3 1504 11 4 1529 4 4
1480 3 4 1505 5 2 1530 2 3
1481 8 8 1506 3 1 1531 3 2
1482 3 2 1507 3 0 1532 3 1
1483 1 4 1508 4 2 1533 3 1
1484 6 1 1509 3 4 1534 2 2
1485 1 4 1510 4 0 1535 3 3
1486 2 3 1511 3 2 1536 3 4
1487 3 4 1512 4 2 1537 1 2
1488 2 4 1513 2 3 1538 4 2
1489 5 1 1514 4 4 1539 1 4
1490 1 3 1515 1 2 1540 2 0
1491 2 3 1516 3 2 1541 0 1
1492 2 3 1517 4 2 1542 2 0
1493 3 4 1518 4 1 1543 0 2
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BIJLAGE IB

Ster/ten per maand tijdens de piekjaren. Gegevens uit de twee obituaria zijn
gecombineerd.

Jaar pn feb mrt apr mei Jun jul aug sep okt nov dec

1382 1 1 1
1400 2 1 1 1 2 2 4 2
1409 2 2 1
1411 1 2 1 2 1 1
1422 1 1 2 2 1
1427 1 1 2 3 1
1428 2 2 3 4 1 3 3
1438 1 1 2 2 2 4 3
1439 1 1 2 3 4 3
1440 2 1 1 2 2
1451 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2
1458 1 2 1 4 1 2
1459 1 1 2 3 1 1 1 1 1
1470 3 2 1 1 1 1
1475 1 2 1 5 1 3 1
1481 1 1 1 3 2 2 2 3 1
1500 2 2 3 1 1
1504 2 3 2 1 1 1
1508 1 1 2
1514 2 2 1 1 2
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BIJLAGE II

Ordonnantie uitgevaardigd door het bestuur van de stad Breda tegen de
verspreiding van de pest, 1535 (GAB, H 6, Register van concepten van
ordonnantiën, fol. 130-134).

Aengaende de pest

Om te versien tegens de peryclen van den pesten, die men in voerleden
tyden uur quader hoeden ende door quaet voirtstel van ongevreesde
menschen heeft sien verbreyden, zoo worden van wegen synre majesteit'
wederomme vernyeuwt de oude ordonnantien ende provisien by mynen
genedigen heere, heere Henrick, grave tot Nassou etc. heere tot Breda, by
groote deliberatie vanb Rade ende by advys van drossaet, schoutet, sche
penen, wethouderen ende rade der stadt van Breda geordineert ende daer
na tot verscheyden tyden gepubliceert zyn geweest ende die duerende den
tyt van pest altyt ende zoo oock nu dese tyt, nadien ennighe by ende onder
de vryheyt ende vyerscharen van Breda van der pesten besmet zyn ge
worden ende oock daer aH ennighe gestorven zyn, strackelick te onder
houden ten eynde dat yegelick hem daer na mach weten te reguleren van
bruecken ende misdoen wachtene.

I In den eersten dat zoo waer yemandt bynnen de stede ende lande van
Breda van der pesten sieck wort in eenich huys ende de siecke in 't selve
huys sterft, zoo zal men dat huys zess weken tyts na de doot van den lesten
dooden naestvervolgende toehouden ende hangen duerende de voirseide
zess weken voor dat huys ter bequaemster plaetsen daert een yegelick best
sien mach eenen wisch van stroo, opdat hem een yegelick voor peryckel
wachten ende hueden mach. Welcken stroowisch lanck zal wesen een elle
ende eenen goeden arm dicke. Ende wye des nyet en doet zal daer aen
verbueren anderhalven Carolus gulden zoo dicwils ende menichwerf als
daer aen gebreck valt van doend.

II Item zoo waer yemandt sieck wordt vander pesten ende deselve aldaer
gestorven es, sullen alle deghene die van dien huyse zyn hen moeten
houden uuten volck ende sonderlinge uut vergaderinge van volckee, de
voirseide zess weken duerende gaende alleenlick daert hen van noode is.
Ende sullen alle deselve dese zess weken voirseid duerende moeten
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draghen een witte roede in haer hant, lanck vyer ven ende dieselve roede
sullen zy draghen recht oppe, dat men d'eynde van de selve roede over 't
hooft van den besmetten sien mach opdat een yegelick hem daer voor
mach wachten ende alleen hons weechs inne te gaen daert hen van noode
wesen zal opte verbeurte van zess Carolus guldenen.

III Item zoo waer yemandt sieck wordt in ennich huys van der pesten
ende die siecke wort uren huyse gedaen in een ander plaetse, zoo zal men
dat huys toehouden den tyt van veerthien daghen t'eynden een ende
hanghen oft nagelen voeren opte doere een witte roede. Ende sullen alle
die van dien huyse voirseid zyn, nadat de siecke uten huyse gedaen is ende
egheen gestorven, voort die veerthien daghen uut moeten draghen die
witte roede. Gaende alleenlick daert hen van noode wesen zal te gaene
opte verbeurte van eenen Carolus gulden hier af ter contrarie doende.

IV Ende oft yemandt sieck wordt in ennich huys ende die siecke nyet en
sterft van der pesten maer blyvet int huys, soo zal men nochtans dat huys
toehouden zess weken duerende ende uur vergaderinghe van volcke bliven
ende de witte roede draghen als voeren den tyt van zess weken voirseid
opte verbeurte van drye Carolus guldenen.

V Item en zal men in huysen die men als voiren om der pesten behoort te
sluyten oft toe te houden oft daer het volck af moet draghen de witte
roede egheenrehande neringe moghen doen dien tyt geduerende. Ende
zoo wye van alsulcken huysen hier jegens doet zal verbueren telcker reysen
eenen Carolus gulden.

VI Item dat gheene scrobbers oft scrobberssen, wye zy zyn, en sal oft
sullen moghen buyten de voirseide stede vryheyt ofte dorpen daer zy
woonachtich zyn, gaen scrobben, dooden graven, siecke bewaren, onreyn
huysen vaghen ofte cuysschen al waert oock bynnen der stede ofte lande
van Breda. Ten zy dat die scrobbers oft scrobberssen daer trecken woenen
met allen heuren huysgesinne ende tenminsten een jaer buyten de stede
vryheyt ofte dorpen daer zy woonachtich waren blyven woonen sonder
wederom comen ende daeraf certificatie brenghen ten ware by advyse ende
oirlove vanden officiers vander plaetsen daer sulcken scrobber oft scrob
bersse woonde opte pene van gegeesselt te worden.
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VII Item dat egheen scrobbers oft scrobberssen die in sieckhuysen zyn
oft converseren opter straten inde weghen oft uten huyse en zullen
moghen gaen, te weten van Paesschen tot Bamisse toe voor zess uren des
morgens ende na zeven uren des avonts ende va: I Bamisse tot Paesschen
toe voor acht uren des morgens ende na vyf uren des avonts ende dat zy by
oft met malcanderen nyet en sullen moghen gaen eten, drincken, hoveren
oft anders converseren opte pene van drye Carolus gulden telcker reysen.
Ende oft yemant daerenboven scrobbers oft scrobberssen contrarie desen
bevondt buyten den tyde voirseid opter straten oft in de weghe, dat die
deselve van daer zal moghen doen gaen staen ende ewech jaghen sonder yet
daer af te verbueren.

VIn Item zoo wye gaet veeghen in huysen van der pesten, die zal thien
daghen naer dat 't huys geveecht is uten vdcke moeten bliven ende de
witte roede draghen als voor opte verbeurte van eenen Carolus gulden
telcker reyse.

IX Item zoo wye de witte roede sullen schuldich wesen te dragen als
voirseid is, die en zullen nyet moghen comen op merctdaghen ter merct,
noch oock op ennighe tyden inder kercken opte verbeurte van eenen
Carolus gulden.

X Item dat een yegelick zyn huys daer yemandt van der pest in gestorven
is na den tyt van zesse weken wel ende looflick zal doen veeghen oft
boenen ende oft gebeurde dat des nyet gedaen en wordde, zal tselve van
tsheeren weghen gedaen worden ten coste van den ghenen die het huys
toebehoort oft ten cost van den huerlinge daer aen men het beste verhael
zal moghen hebben.

XI Item zoo wye ennighe missien uutdoet uut ennighen huyse oft missien
daer yemandt van der pesten gestorven is, dat mess sal men dien dach
onder eeren oft graven moeten. Ende nyemant en zal uut sulcke huysen
messien uutdoen dan by consente van den schoutet ende schepenen van
der plaetsen ende by hennen advyse, wanneer het zy by daghe oft by
nachte 'tselve met minste perikel zal moghen geboeren na gelegentheyt
van den tyde ende der saecken. Ende zoo wie contrarie daer af dade zal
verbueren eenen Carolus gulden.
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XII Item dat gheen scrobbers oft verwaerders van den eenen vuylen huyse
int andere vuyl huys oft andere huysen en zullen moghen gaen by nachte
oft by ontyde heymelick oft in openbaer sonder oirlove ende consent van
den meesters van den huyse. Ende hier af zal die schomet ende schepenen
een yegelick moghen eeden ende verhooren aen den heylighen daer hy
suspitie af heeft oft die daer af souden moghen weten te sprekene. Ende
die daer bevonden wordt contrarie gedaen te hebben zal tekker reysen
verbeuren zess Carolus gulden.

XIII Item zoo wye men bevynt, het zy van den scrobbers oft andere mans
oft vrouwen die de siecken bewaren oft wye hy zy in tyde zyns diensts oft
daerna bynnen zynen huyse oft daer buyten oneerlicken hem dragende die
siecken te cort doende oft by opsette ende bedroch de siecte aen yemanden
te spreyen oft bevonden wort in enniger oorsaken oft ennigerhande
boeveryen, al waert oock ennigen tyt geleden, als men aen der waerheyt
coompt, zoo zal men 'tselve straffen ende punieren aen lyf ende goet na
gelegentheyt van der saken.

XIV Item en zal nyemant ennighe vuyl huysen veeghen oft laten veeghen
oft boenen ten zy by consente van schoutet ende schepenen van der
plaetsen ende metten voirgaende sondaghe geboden ter poyen oft ter
plaetsen uut daer men gewoonlick is publicatien te doene opdat hem een
yegelick mach wachten. Alle opte verbeurte van drye Carolus guldens.

XV Item zoo wye men bevynt dat by daghe oft by nachte heymelick oft
int openbaer by yemanden van der pesten sieck zynde geconverseert heeft
oft in vuyl huysen gegaen heeft ende die onder den vokke gaet ende staet
sonder hem te reguleren na der ordonnantie als voor meynende dat men
van hem nyet en weet, die zal om het peryckel dat daer af hadde moghen
comen daerom verbueren ende verbeurt hebben drye Carolus gulden.

XVI Item dat nyemant van der stede ende lande vàn Breda, wye hy zy
mans oft vrouwen, zal moghen innemen, houden oft herberghen ennighe
houwkynderen, vrinden oft luyden van der plaetsen comende aldaer't
vander pesten gestorven heeft oft de peste regnerende is, van wat plaetsen
het zy omme alle peryckelen daer af te verhuedene, ten zy dat dieselve die
alsukke houwkynderen, vrunden, maghen oft gasten innemen oft her
bergen willen, commen yerst ende vooral goets tyts aen den schomet ende
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schepenen van der plaetsen te kennen gevende de gelegentheyt van der
saecken ende hoe na zy deselve sterfhuyse gewoont hebben ende sullen de
schoutetten daer af eenen yegelick moghen overhooren aenden heyligen
ten eynde dat men verneme ende weten moghe oft peryckel daer inne
gelegen is oft nyet ende daer nae daer inne advyseren, consenteren oft
weygeren, zoo zy na gelegentheyt der saken sullen bevynden. Ende hier af
contrarie doende zal verbueren zess Carolus gulden.

XVII Item dat nyemant zyn verekens en zal moghen laten gaen omtrent
der plaetsen daer't gestorven heeft oft vuyl huysen staen, maer zal een
yegelick daer omtrent woonende zyn vereken ophouden.

XVIII Ende oft yemandt bynnen der stadt van Breda vereken hielt oft
houden wilde op plaetsen die te nauw oft te enghe waren ende daer de
gebueren ombehoorlick metten stanek vercort warden, daer af sullen de
gebueren moghen comen by schoutet ende schepenen om de plaetse te
visiteren ende alsdan daer in te ordineren zoo 't behoirt.

XIX Item dat nyemant ennighe meshoopen oft vuylnisse en zal moghen
vergaderen bynnen der stede van Breda, noch oock opte eynden voor zyn
doere oft opter straten opte pene van eenen Carolus gulden ende van den
messe.

XX Item dat de vleeshouders oft andere luyden nyet en sullen moghen 't
bloet van ennigen beesten opte straten ofte gemeyn weghen ghieten,
storten oft oock andere vuylniss van beesten oft van anderen materien,
maer dat zy gehouden zullen zyn op heure erven putten oft cuylen te
maecken om 'tselve daer inne te ghieten opte·pene van eenen Carolus
gulden.

XXI Item dat nyemandt ennige moble ende bernerlicke goeden wesende
in ennighe huysen daer yemandt van der pest is gestorven en zal moghen
vercoopen bynnen een vyerendeel jaers na dat de zess weken uut zyn ende
'thuys geveecht oft geboent is opte verbeurte van zess Carolus gulden.

Item dat nyemant in persoone van buyten bynnen deser stadt en sal mogen
commen uuyt huysen daer de peste is opte pene van thyen Carolus guldens
ende voirts op arbitrale correctie nae gelegentheyt van der saeckenf•

51

Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986)



XXII Item dat nyemant hem en vordere ennighe boter, melck, eyeren,
hoenderen oft andere victalien ter merct te brengen uut ennighe huysen
daer de pest is oft geweest heeft bynnen veerthien daghen na dat deselve
huysen geboent oft geveecht zyn, noch oock uut ennighe huysen daer by
staendeg, zoo lang als den tyt duert vander pesten opte pene van twee
Carolus guldenh ende voorts arbitralick daer af gecorrigeert te worden na
gelegentheyt der saken.

Item i dat men voer dit jegenwordich jaer 1575 bynnen deser stadt egheen
pruymen en sal mogen vercoopen opte verbeurte van den selve pru.ymen
ende daertoe opte pene van eenen Karolus gulden.

XXIII Item dat egheen scrobbers oft scrobsteren van buyten der stadt
ende lande van Breda wesende en sullen moghen bynnen der selver stadt
ende lande de siecke bewaren oft daer over gaen sonder oirlove ende
consent van den officier ende wette van der plaetsen opte pene van zess
Carolus gulden.

XXIV Item dat elck scrobber na der ouder ordonnantien van den goeden
luyden nyet meer en zal moghen nemen voor loon dan vyer stuvers van
elcken nacht ende dach ende al waer daer af meer bevorwaert, daer af zal
men ongehouden zyn ende oft yemandt contrarie dien dede zal wesen opte
verbeurte van eenen Carolus gulden tekker reyse ende van 't gene dat
meer genomen ware dan vyer stuvers van elcken dach. Sullen nyettemin de
goede luyden wel met min moghen accorderen mette scrobbers opdat zy
connen.

XXV Item en sullen egheen rabbauwen, bidsteren oft siecke ennighe
aelmoeyssen moghen bydden oft ommegaen bynnen der kercken opte
pene van heur opperste deet te verbuereni ende van alle den gelt te
verbeuren dwekk zy aldaer by heure bede geconquesteert ende gehaelt
sullen hebben. Ende oft yemandt sulcke persoonen inder kercken yet
gave, die soude verbueren ter kercken behoef eenen ouden grooten tekker
reysen.

XXVI Item zoo wanneer de officier van der plaetsen suspitie heeft van
ennighe saecken, zoo zal hy eenen yegelicken moghen eeden die daer af te
spreken weet om daer af de waerheyt te ondervynden. Ende al eest zoo dat
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opte voirseide misosen ende teghens de ghene die contrarie den ordonnan
tien voirseid doen bruecken boven gestelt zyn, zoo sullen alle saken
voirseid, zoo verre Jaer meerder correctie toebehoorde, staen ter arbit
raige van schepenen na gelegentheyt der saecken.

XXVII Ende alle de breucken die van de saecken voirseid vervallen sullen,
sullen gedeelt worden in dryen deelenk. Te weten deen derdendeel daer af
te myns genedigen heere des graven van Nassou voirseid proHyt; de
tweede derdendeel tot proffyt van der stadt oft plaetse daer 't geboirt ende
't derde derdendeel half den aenbrenger ende half den executeerder.

Dese ordonnantien zyn tot Breda ter poyen af, het volck in grooten getale
vergadert zynde gepubliceert opten sondagh den 27en in junio anno 1535
ter gewoonlicker uren als men gewoonlick publicatien ende geboden doet
uutgelesen by my Lambrecht de Corput.
Gepubliceert wederom by Goderden van Helmont, roeydrager, tson
daechs 17 july anno '41.
Dese ordinnantie mette correctie ende ordinnantie daer by gevuecht is
andermael tot Breda ter puyen aH gepubliceert, 't volck nae 't luyden van
de doeken in grooten getale jegenwordich, den 16en augusti 1575 ter
presentie seigneur Anthonio Cordier, scoutet, Havermans ende Cornelis
van Baerl schepenen, by my secretaris C. Piermans.1

Item de voirseide ordonnantien verdarende is noch van myns genedigen
heeren ende der stadt weghen geordineert, zoo wanneer in ennich huys
ennighe siecke van der pest gestorven zal zyn, daer egheen siecke meer van
den selve huyse inne en bliven. Dat de scrobber oft scrobstere die de siecke
bewaert zal hebben daer alleen nyet inne en zal oft en sullen moghen bliven
om 'tselve huys op ende open te houden, mer sullen daer uut vertrecken
ende 't huys toe sluyten ende hen elders versien ten ware zy daer op
consent van den officier oft wethouderen van der plaetsen obtineerden op
pene van zess oude schilden te verbeuren.

Dese ordonnantien zyn wederom gepubliceert tot Breda ter poyen af, 't
volck aldaer in grooten getale vergadert zynde opten sondach den 26en
septembris '46. By my C. de Corput.

Itemm soe wy ymandt metter waerheyt can aengebrenghen die de sieckte
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der pestelentie heeft verbreyt oft willen verbreyden, 't zy met sweeren,
stroyen van appelen, peeren, pruymen oft eenighe andere middelen, men
belooft van 'sheeren ende der stadt weghen den selven aenbringher vyftich
Rinsgulden eens. Ende die ghene die van alsulcke feyten kennesse gehadt
zal hebben ende 't selve nyet en heeft aengebracht noch te kennen gegeven,
dat de selve sal wordden gestraft ende gepunieert als oft hy daertoe raedt
oft daet hadde gegeven.

Item dat alle wyckmeesters elck in zynen wyck goet toesicht sal nemen van
de geenen die van buyten sullen commen woonen volghende d'ordonnan
tie daerop gemaeckt ende gepubliceert den 28en aprilis lestleden [15)85.

Item dat oick alle bedelaers van buyten den lande van Breda oft uuyten
lande van Breda daer de dorpen noch af in wesen zyn, binnen deser stadt
nedergeslaeghen zynde, sullen hen moeten vertrecken uuyt deser stadt
binnen den tyde van acht daeghen opte pene van daer uuyt gegeeselt te
wordenen.

TEK5TNüTEN

a) van . .. majesteit boven pagina bijgeschreven. b) by mynen ... van onderstreept. c) In de
marge drie aantekeningen dat de ordonnantie op 26 juni 1589,23 april 1585 en 24 augustus
1587 opnieuw gepubliceerd is te Breda. d) In de marge een stempel: Gedrukt. e) ende
sonderlinghe volcke in de marge bijgeschreven. f) Deze bepaling later tussengevoegd (ca.
1575). g) noch staende onderstreept. h) twee . .. gulden onderstreept en in de marge
bijgeschreven: zess karolus gulden. i) Deze bepaling later (1575) toegevoegd. j) heur . ..
verbueren onderstreept. k) In de marge later bijgeschreven (ca. 1575): Te weten deen derden
deel tot proffyt van der stadt, het tweede derdendeel tot proffyt van den officier die d'executie
doen sal ende het derde derdendeel tot prouffyt van den aenbrenger. I) Deze bepaling later
tllssen gevoegd. m) De laatste drie bepalingen geschreven op vel dat later (ca. 1585) tussen de
folio's gevoegd is.
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