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Een der uitvloeisels van het gemeentewezen in de middeleeuwen waren de Schutten- of Schuttersgilden. Reeds
spoedig na het ontstaan der sleden treft men die vereenigingen aan; in 'Noord-Nederland het eerst in het midden
der 14de eeuw; in België, waar zich het gerneenteleven
vroeger ontwikkelde, waar reeds vroegtijdig handel en nijverheid bloeiden en de burgerijen zich tot een hoogen trap
van rijkdom en magt verhieven, vindt men de schutterijen
reeds in de 12 de eeuw. De sociale trek tot vereeniging ter
onderlinge hulp en bescherming, aan de Germaansche slammen eigen, waaraan de gilden in het algemeen bun ontstaan
te danken hebben, gepaard aan de noodzakelijkheid van
zelfverdediging, riepen deze instellingen in liet leven. Toen,
vooral na de kruistogten, zich allengskens een vrije derde
stand ontwikkelde en tot gemeenten vereenigde, die door
de landsheeren in hun welbegrepen eigenbelang werden erkend en met privilegiën begiftigd, en de sporen van lijfeigenschap langzamerhand verdwenen, ontstond tevens als
van zelf voor dien derden stand de noodzakelijkheid en de
verpügling, om voor zijn bestaan te waken, om voor de
handhaving zijner vrijheden en privilegiën te zorgen; eene
verpügling lot onderlinge hulp en bescherming. Waren 't
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vroeger alleen de edelen, die de wapenen voerden en aaariu
hunne geliefkoosde en bijna eenige bezigheid vonden, nu
begonnen ook de burgerijen, trotsch op hare pas verkregene reglen, raagtig door stoffelijke welvaart, zich met
kracht in den wapenhandel Ie oefenen. Iti het algemeen
rustte op iederen burger de pligt, om voor de verdediging
van de regten der gemeente het zwaard aan te gorden(1);
doch al spoedig vormden zich engere kringen, die zich meer
bepaald ten doel stelden, om zich op gezette tijden in het
hanteren der wapens te oefenen. Menigeen toch werd door
de uiloefening van zijn bedrijf verhinderd daaraan zijn lijd
te[ besteden; terwijl bovendien de aanzienlijke kosten, aan
den aankoop en het onderhoud der wapens verbonden, velen hiervan moesten terughouden. Zoo ontstonden naast de
handels- en handwerksgiklen en de religieuse broederschappen , ook schuttersgilden, vooral uit de aanzienlijkste en
meest gegoede burgers bestaande(2).
Op vele plaatsen
(1) Verg. voor zoo verre Friesland betreft, v. HALSEMA , Oordeelle. Verlmnâ. over den staat en regeringsvorm der Ommelanden, in
de werken van het Gron. Genootschap: Pro exool.jur. patr. I I , bl. 259.
(2) Wanneer WILDA , Das Gildemoesen im Mittelalter,
S.
162, 283 en 340, in de schuttersgilden'eene ontaarding ziet van
de oude handelsgilden, die hunne oorspronkelijke bestemming verloren hadden, dan moge dit waar zijn voor DuitscMand en het
Noorden, waarop zijn. werk dan ook meer bepaald betrekking heeft,
ik geloof niet dat zijne bewering past voor ons vaderland, waar
voorzeker reeds van oudsher naast de overige gilden ook afzonderlijke sehuttersgilden bestonden. Volgens liem waren de geestelijke
gilden de oudsten; daaruit ontwikkelden zich het eerst de « Schutzgilden," gelijk hij ze noemt, wel te onderscheiden van onze sehuttersgilden, en uit en naast dezen de neringgilden. Zie S. 34 fgg.
50, BS, 228. —- Ook te Groningen was het geestelijk gild der Calendebroeders liet oudste, en komen eerst later de neringgilden voor.
Verg. H. O. EEITII J U , , Biss. historîco-jurid. inaug. de Gildis
Groningams, p. 27. — De oudste vermelding der gilden in het
Priesclie regt is, voor zoo verre mij bekend, in de wetten der Rust-
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vormde zich later naast het reeds bestaande gild nog eene
tweede dergelijke corporatie van minder aanzienlijke burgers , en welke dan ook in rang beneden het oude schuttengild stond. De voetboog was in den regei het wapen der
oudste schuttengilden; de meer algemeen gebruikte handboog
dat der nieuwere schutterijen. Toen eindelijk de vuurwapens bier te lande meer in gebruik kwamen, ontstond in
veîc steden nog een derde schultengikî, de Idoveniers. Even
ringers, VON EICHTHOFEN , Friesiscke Redds gnellen, S. 2 1 : //Thet
ia ao frisesk riucht: sa hwa sa ioldskipum fiuchte, sa skil hi twam
monnon bèta, and thre fretlia sella; allera erost thene ioldfretho,
thet other thene liodfretho, thet thredde thene progostes fretho;
thruoli thene meneth, ther hi esweren lieth sina ieldabrotheron and
ieldaswesteron," D. i.: » Dit is ook Friesch regt: zoo iemand gildschappen bevecht, zoo zal hij twee mannen boeten en drie vreden
koopen; allereerst den gildcvrede, ten tweede den volksvrede, ten
derde den proostvrede; door den meineed, dien hij gezworen heeft
zijnen gildebroederen en gildezusteren." Verg. hierbij ook W I L DA ,
S. 58 fg. Later worden ook de gilden genoemd in de inhoudsopgave van het Stads-boek van Sneeh, Charterà. I , 568,
doch de bepalingen zelve omtrent de gilden ontbreken meerendeels.
Zie ald. 589. Eene mededeeling van GABBEMA omtrent de Leeuwarder gildekeuren van 1482 is aldaar opgenomen bl. 709. In
regeringszaken treft men de gilden voor 't eerst aan in 1481.
// Aulderman, Scheppenen ende Reed, by consent wse ïrettenen van
der Meent, ende ghemena lelden der sted van Liouwerd." CJiarterb. I , 701 volgg. Hiermede stemt overeen de mededeeling van
WINSEMIUS , 299a, dat omstreeks 1480 de gilden in Leeuwarden
begonnen op te komen, voor zoo verre althans daarmede bedoeld is,
dat zij toen meer in aanzien kwamen. — Het Franeker archief is
rijk in stukken betrekkelijk de gilden. Zie het Register van het Archief
vcm Iraneker, no. 8 , 24, 27, 42, 1 0 1 , 103, 1 0 5 , 1 3 1 , 349,
835, 853, 868, 910, 946, 966, 983, 997, 1002, 1045, 1081,
1099, 1102, 1106, 1145, 1151, 1193, 1194, 1213, 1320, 1352,
1414, 1456, 1480, 1536, 1560, 1588, 1611, 1646, 1697, 1747,
1750, 1770, 1778, 1781, 1787, 1 8 4 1 , 1842, 1843, 1847, 1854,
1864, 1866, 1874, 1888, 1890, 1897, 1935, 1947, 1950, 1 9 5 1 ,
1968 en 2055.
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als alle gilden, hadden ook de schutterijen haar patroon; de
oudsten hadden in den regel den ridderlijken Sint Joris tot
haar beschermheilige gekozen, de handboogschutters Sint
Sebastiaan, terwijl de kloveniers verschillende patronen
hadden(3). Enkele dier gilden zijn misschien nog, hoewel
onder gewijzigden vorm, in wezen(4).
Ook in Friesland bestonden voorzeker dergelijke vereenigingen, hoezeer daarvan weinig bekend is. Twee oorkonden hiertoe betrekkelijk zijn in druk uitgegeven, de Statuten en Privilegiën van het Franeker Schuttersgild van 1462
en de Ordonnantie op de Leeuwarder Schutterij van 1
Augustus 1564. Het eerste stuk heb ik tot onderwerp van
behandeling gekozen. Het is opgenomen in het Friesch
Charlerboek, dl. I , bl. 6 0 3 , uit SCHOTANUS, Tablinium,

bl. 8 0 ,

en later wederom afgedrukt bij VON RICHTHOFEN, Friesische
Rechtsquellen, S. 587. Het is opgesteld in de Friesche taal.
Ik zal daarvan eerst eene nederduitsche overzetting geven,
waarbij 't mij meer om eene zoo mogelijk woordelijke ver(3) Verg. over dit alles, wat hier bij wijze van inleiding slechts
kort kan worden aangestipt, meer in het bijzonder H. HOOFT
GEAAFLAND, Diss. hist.-jur. de origine et juribus Sagittariorum. in
patria nostra, Harderw. 1787, p. 8 sq; Jhr. Mr. A. M. C. VAN
ASCH VAN WYCK, De Schut- of Schuttengilde in Nederland

in de

Berigten van het historisch gezelschap te Utrecht, dl. I , st. 2 ,
Utr. 1848, bl. 92 volgg. en Mr. O. J. SICKESZ, De

Schutterijen

in Nederland, Utr. 1864. Ook WAGENAAE , Verhandeling over de
drie Schutterijen en de wakende Burgerije der stad Amsteldam, in
P. SCIIEITEMA, Oud en nieuw, Amst. 1844, bl. 43 volgg., die
evenwel een andere verklaring geeft van het ontstaan der schutterijen.
De Nederlandsche Schutterspenningen zijn beschreven en afgebeeld
door G. VAN OUDEN , Bijdragen lot de FenningTeunde en Mr.
J. DIKKS, inde lîevue numismatique Beige, 4e Serie, T. I V , livr. 1.
(4) Zoo bestond althans nog in 1835 het Gilde van St. Joris
te Noordwij'k linnen. Zie Vriend des Vaderlands, I X , bl. 676,
en in 1841 het Gilde van Cloveniers te ScJierpenisse. Zie Zeeuwse/ie Volksalmanak voor 1841, bl. 12.

Wumkes.nl

SCHUTTERSGILD.

208

tolking dan om een gekuischten stijl fe doen is, en vervolgens den inhoud nader ontwikkelen.
»In den naam des Heeren, amen. Bij rade van DOUWE
ZIAERDA , JARICH EPAMA en de gemeene rechters tot eene
versterking en nuttigheid der genieene buren Ie Franeker,
zoo zijn dit der schutteren statuten en privilegiën, die hun
geconsenteerd en geconformeerd zijn, bestendig en vast te
houden in alle punten, als hierna geschreven slaat.
1. Vooreerst zal elk schutter hebben koker en boog,
zwaard en schild en ander tuig, naar eisch des konings en
der raadslieden, bij een pene van vin ponden tot der gemeene schutteren oorbaar en behoef.
2. Het latere punt: wanneer de koning en de raadslieden een dag stellen om naar het doel te schieten, zoo zal
elk schutter komen met zijn tuig, bij eene pene van een
pond was; en als men den papegaai schieten zal, zoo zal
elk schutter hebben een nieuwe kap en liverei van al zulk
maaksel en kleur, als de koning en raadslieden dat ordineren, bij een pene van n pond; en de raadslieden dan een
getuigenis te betuigen klein of groot(?), bij der gemeenen
broederschaps raad.
3. Item het derde punt: indien het zake ware, dat
iemand misdaan werd aan wonden of aan andere zaken,
wat er beneden xx ponden is, de gemeene schutten dat te
verhalen op den handdadige; en is het zake, dat zij dat niet
verhalen mogen, het gemeene schut den klager eene boete
te boeten.
4. Item het vierde punt: indien er iemand van de schutteren een uitreis te doen heeft, en hij de gemeene schutteren mede vraagt, is het nuttig en oorbaar, zoo zal men
hem de reis niet weigeren, en zoo zal elk schutter hem te
hulp komen met een oud vlaamsch of philips tot vertering;
maar is het, dat de vertering of onkost meer wordt, dat
zaî degene ftefalen, wien de rei's aangaat.
Y. N. R.

13
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5. Ilem het vijfde punt: indien er iemand stierf of aflijvig van de broederschap werd, zoo zal degene, wien den
doode aangaat, den koning het leed aanzeggen of aanzeggen
laten, en de koning zal het leed rondom aanzeggen(?); en
zoo zal elk schutter komen en helpen den doode ter aarde,
en zullen daarover offeren en (zielinissen) begaan, als men
een gildebroeder schuldig is te begaan. En is het zaak,
dat degene, wien de doode aangaat, der broederschap een
maaltijd bereidt, zoo zal elk schutter geven een oud vlaamsch,
half tot zielmis en half tot bier, en is het niet, een oud
batschen tot zielmis; en wie dit niet doet, verbeurt een
half pond, nood en gunst uitgezonderd(P).
6. Item het zesde punt: dat de koning en raadslieden
alle zaken te berechten, wat er onder de schutteren geschiedt, wat beneden vin ponden is. En is er zaak, dat er
iemand vecht onder de schutteren, de koning en de raadslieden dat te zoenen bij desgenen raad, dien zij daartoe
nemen; en wie zoo een ander slaat met de vuist, verbeurt
een pond was; raestrekken twee pond te verbeuren, lot der
gemeenen schutte oorbaar te schikken.
7. Item het vu punt: indien er iemand uit de schut
ging, blijft hij binnen 't ga of binnen de buren, zoo zal hij
der schutte geven een eerbaren maaltijd en een ton koils
en een pond was, het en zij zake dat hij bij rade des
konings en raadslieden om bijzondere zaak uit de schut
ging; en vaart hij uit het ga, zoo zal hij den koning en
raadslieden de liverei geven en een pond was.
8. Item het vin punt: dat de raadslieden zullen berechten ovens en theren, bruggen, wallen en straten binnen
de buren, en de wegen of lanen buiten de buren, al zoo ver
als 't ons betaamt onderdanig en gehoorzaam te houden, al
zoo ver als 't onze renten vermogen; en alle verbeurte tot
der schutteren en buren oorbaar en profijt. Ilem ware het
zaak, dal er iemand brouwt of kookt voor vijf uren en na
acht, die verbeurt vin pond aan de schutteren.
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9. Item het negende punl: dat de schutten de renten
zullen Leuren van de visscherij en den accijns, dat is van
elke Ion koits een langbeen, van elke ton hamburger biers
een braspenning, item een ton mee een oud vlaamscb, en
elke aam wijns iv vlaamsch(P); item wie een vierendeel van
een brouwsel inslaat, die geeft drie stuivers, en wie meer
vi stuivers; item wie 3t geheele jaar tapt koit en hamburger bier, die mag met een halven blikert kwijt wezen.
Item de schutten de wanmaat van tonnen te berechten, en
dat tot der gemeene schutten oorbaar.
10. Item het tiende punt: dat de raadslieden zullen inmanen en opbeuren buregeld, dat is n pond van huurlieden; item een beijersch gulden of een ton koits van degenen,
die rijker zijn; en de schamelen mogen (zij) verligten naar
hunne schamelheid, bij DOUWE ZYARDA'S en des rechts raad.
Item, wanneer de burgemeesleren of raadslieden den buitennian, die geen burger is, een brief bezegelen bij der schepenen of rechteren raad met der buren secreet (zegel), zullen
zij daar n pond van nemen tot der schutteren en buren
oorbaar en profijt, het en zij zake dat iemand van gratia
wegen goed (d. i. borg) van binnen wezen wil.
11. Item het xi punt: dat de raadslieden zullen berechten brandledders, brandhaken en ander gereedschap lot nuttigheid der buren; zoo i s ' t recht, dat niemand ze halen moet
of wegdragen moet zonder der raadslieden verlof bij (pene
van) i pond, dan om bijzondere noodzaak van brand. Item
de raadslieden m of iv reizen des jaars om te gaan, ovens
en theren en vuursleden te beschouwen en andere zaken, die nuttig en oorbaar zijn, daar den gemeenen buren
schade of hinder van komen mogt, de schutten de verbeurte
adaar onder zich te deelen. Item waar zoo een man ongeval geschiedde binnen of buiten's huis, als van brand, en
degene, dien't aangaat, een uitroep deed en riep brand, die
zal aldaar mede vrij wezen van het recht; maar is ' t , dat
13*
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hij 't heimelijk wil versmoren, zoo zal men hem daarom
scherpelijk berechten naar grootheid der misdaad.
12. Item het XII punt: dat de raadslieden een eed zullen zweren telken jare op deze voorschreven punten, opdat ze beter staan, te beloven recht schatting te ontvangen,
recht rekenschap te doen (aan) de nieuwe raadslieden, als
zij gekozen worden.
15. Item wie zoo deze punten niet houdt, die voorschreven staan, de koning met de raadslieden dat te berechten
als voorschreven is; en wordt daaraan iemand ongehoorzaam,
de gemeene broederschap den ongehoorzame te schouwen(F),
en verbeurt vin pond in het gemeene gezelschap.
14. Item de schut en gemeene broederschap alle hunne
wapens en tuig vaardig te houden bij des konings en der raadslieden raad en goeddunken, en wie daar gebrekelijk in is,
de koning en raadslieden dat te berechten, en de verbeurte
al daarvan tot der gemeene schut en buren oorbaar.
Omdat wij DOUWA ZIAERDA en JARICH EPAHA voorschreven
met het geheele recht deze punten hebben geconsenteerd en
geconformeerd en toegelaten, hebben wij voor ons zelve
onze zegelen aan dezen brief gehangen, en van rechts wege
ons stadszegel hieraan gehangen, in het jaar onzes Meeren
MccccLXii (1462), die ut supra."
Gelijk uit den aanhef en het slot van het stuk blijkt, zijn
de statuten en privilegiën gegeven door twee edelen, DOTJWE
ZIAERDA en JARICH EPAMA, en » dy mena riuchlirs," of, gelijk
in het slot gezegd wordt, 't » hela rnicht." Het is bekend,
dat de edelen of hoofdlingen destijds een aanzienlijk aandeel
hadden in het bestuur van lands- en gemeentezaken. Het
eerst vond ik ze vermeld in het Traclaat met hertog Jan
van Beijeren van 1418(5); later komen ze herhaaldelijk
(5) üJiarterb. I , 403. In de provincie Groningen komen de
hoofdlingen reeds vroeger voor, in de eerste helft der 13e eeuw.
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DOUWE SJAARDA aangaat,

deze was een edelman van de schieringer partij, die groot
gezag had; zoo zelfs, dat hem door den keizer de titel vau
Baanderheer van 't kasteel Sjaardeina en de stad Praneker
met hare uitburen werd gegeven, en hij de magt ontving,
om in de Zevenwouden rechters aan te stellen, die in zijn
naam recht zouden spreken(7).

Zie de plaatsen aangehaald bij v. KICHTHOFEN , Altfries. Wàrlerhuoh,
in voce havedincj sub no. 2. Verg. ook v. HALSBMA, bl. 65 , 195 env.
(6) Gkarterb.1, 420 env. in den Vrede met den graaf van Holland;
426 en\'. Zoenbrief met hertog Johan van Beijeren; 4 3 0 , belofte
van trouw aan den zelfden; 4 4 6 , zoen met Ocko ten Broek, de stad
'Groningen en Ommelanden; 462, vergunning van rechtspraak aan
deu Eheer en mederechters van Tlst, hier worden ze Haerlingen,
genoemd; 523, aecoord met Bolsward, Workum, Sneek enz.; 546,
accoord over het houden van jaarmarkten en het onderhouden van
wegen en wateringen; S90, onderling verbond van vrede of gaarlegging; 600, verbond of' gaaiiegger tusschen Oostergo en Westergo,
Ilerlingen; 617, verdrag als voren; 625, volmagt aan afgezanten
naar don hertog van Bourgondie; 653, verbond van onderlinge bescherming; 673, accoord over de Leppa-zijl; 700, onderling verbond; 720, brief van Sneek, Bolsward enz. ter gelegenheid der
geweldenarijen door Wilko Einghia gepleegd; 7 4 5 , vernieuwing van
brieven aan Werp Lieuwesz; 748, verbond tusschen de Vetkoopers
van Oostergo en die van Groningen; 754, 7 5 5 , verbonden met
Groningen; 771, zoenbrief; 776, onderling verbond. Verg. voorts
nog mijn vaders voorlezing over liet Kruisbroeders-klooster te Franeker in de Vrije Fries, dl. IX bl. 111.
(7)

SCHOTANUS, Kronijk,

333«. Zie voorts over hem WINSEMIUS ,

W D , "AFi ,'y/b.Tfïij1Konit voor'uTcle vöJgende stukken : Verdrag tusschen Burgemeesteren, Schepenen en Raad van Harlingen en Douwe
Ziaerda, de Gemeente van Franeker en Franekeradeel over het
graven en slatten van een zijlroede tot aan Alma-tille, 17 Maart
1456. Charteri. I , 565. Als zoensman in een baar of zoen tusschen Goslick Jongama en de stad Bolsward, 24 November 1464.
Aid. I . 609. Als zoensman in een zoen tusschen Haije Heringa en
Wigle Camstra, 1466. SCHOTANTJS, Tablin, 84. In den fundatiebrief van het Kruisbroeders-klooster te Franeker, 4 April 1468.
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Maar wie waren nu die mena riuchlirs? Wanneer men
de plaatsen in het Charterboek nagaat, waar gesproken
wordt van rechters, mederechters, jndices, conjudices, moet
men wel lot de overtuiging komen, dat daar gedoeld wordt
op het plalteîandsbestuur, omdat zij in den regel in eenen
adem met de grietmannen worden genoemd(8); terwijl de
stedelijke magistraten gewoonlijk voorkomen onder den naam
van scepenen, scepenen en raadsmannen, scabini el consules,
schout en scepenen, Burgemeesteren, schepenen en raadsman-

Charterb, I , 620. Verg. mijn vaders voorlezing bl. 109 volg. Baar
tusschen Douwe Ziaerda, Edwer zijne vrouw en Foppe Ziaerda,
1470.
SGHOTANDS, 129. Verschil tusschen Franekeradeel en
Tzummaghae, 1476. Aid. 85. Insinuatie eener landvergadering te
Leeuwarden aan Wijbe Groustins. Aid. 89. Wandelbrief tusschen
't convent te Franeker en Douwe Ziaerda, 1478. Aid. 131. Baar
of zoen tusschen Sneek, Bolsward enz. en Douwe Siaerda enz.
20 April 1481. Charterb. I. 697. Kwijtschelding door Hessel
Pijbinga gegeven wegens alle schuld en misdaden, die Douwe Siaerda
en de zijnen begaan hebben in het doodslaan van Doedje, Hessels
moeder, 27 Mei 1483. Aid. 720. Eeversaalbrief van Albert van Saxen,
30 April 1498. Aid. 782.—'Van Jarich Epama is mij niets bekend.
(8) Grietmanni, conjudices districtus in Vroenaokere, districtus
in Wildinghe, districtus in "Weenbrugge. Cliarterb. I. 149«;
Grietmanni de Wildinghe et judices, ald. 150a; Gretmannus, jndices ,
consules cetus Waghenbrugghe, ald. 1515; zie voorts 154, 155,
Gretmanni et conjudices districtuum Fronekera et Bereni, ald. 165a,
Gretmanni ceterique judices Albe Oestriginis, ald. 174. Grietmanni
et eorurn judices cum communitate terrae Westergoo, ald. 176.
Zie voorts ald. 2 0 6 , 207, 208, 211, 225, 227, Prelaten,
Grietmans ende Mederechters van Oestergo ende van Westergo, ald.
247, 2 5 1 , alsmede ald. 284, 320, 327. Greetmannen ende
mene RiucMeren bet den fyf Deelen, ald. 334; voorts ald. 339,
354, 3 6 1 , 362, 385, 386, 402, 430; Grietmans, Hovelingen
ende MederecMers, ald. 434. Greetmans, See/iters ende Mederecliters, ald. 436. Zie vervolgens ald. 446, 4 5 1 , 497, 524, 530, 590,
600; Gryetman ende dat gemene MiocM, ald. 615, en verder ald.
617, 6 2 3 , 653. v. HAISEMA houdt de rechters en grietmannen
voorde zelfde personen, bl. 314 volgg. Zie evenwel ook ald. bl. 321.
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nen, Olderman en schepenen, Olderman en raad enz.(9) De
vereeniging van het plaltelandsbestuur en de stedelijke regeringen wordt dikwijls aangeduid door den collectieven naam
van recht en raad der landen, deelen en steden(lO); enkele
malen wordt die naam ook aan de stedelijke regeringen gegeven(ll). Waren nu die mena riuchlirs de zelfde personen,
die reeds in 1510 en later meermalen voorkomen onder den
naam van conjudices dislrictus in Vroenackere{\1), en verschilden zij alzoo van de in art. 10 der statuten genoemde
burghamaesleren en reedslioda, of heeft men hier te denken
aan den stedelijken magistraat? Ik waag het niet bepaald
te beslissen, doch zou eerder overhellen tot de laatste meening; vooreerst, omdat ik niet begrijp, hoe een grietenijbestuur van Franeheradeel zich kon mengen in eene zaak
van stedelijk belang; ten anderen,, omdat wij aan het slot
van het stuk vermeld vinden, dat het riucht de statuten bezegelde met het stadszegel. Ik moet evenwel erkennen, dat
men in dat geval hier den naam van mena riuchlirs in eene
ongewone beteekenis aantreft.
Heeft men hier te denken aan den stedelijken magistraat
van Franeker, dan verdient het opmerking, dat dit de eerste maal i s , dat die als handelende voorkomt. » Van inmenging van Recht en Raad," schrijft mijn vader in de aangehaalde voorlezing, »in vertegenwoordiging van gemeentebelangen trof ik, voor de Saksische regering, te Franeker
(9) Charterb. I 124, 131, 134, 135, 159, 177, 179, 183,
194, 308, 210, 232, 243, 244, 252, 4 1 8 , 4 7 3 , 590, 600, 6 0 5 ,
607, 613, 617, 637, 643, 653, 670, 698, 701 volgg. 717,
724, 738, 740, 776.
(10) Charterb. I , 239, 3 5 1 , 4 7 1 , 497, 512, 5 1 3 , 518, 519,
591, 629, 631, 645, 646, 669, 670.
(11) Charterb. I , 609, 650, 712, 720, 724. Verg. ook J. H
BEUCKER ANDREÆ, Diss. de Origine jur.munic. Fris. Traj. ad Eb.
1840, p. 145. not. 1 , 359.
(12) Charterb. I , 149, 16S, 175, 180, 211.
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geen spoor aan. De gemeente raadpleegde en besloot zelve
over hare belangen, en wel de geheele Gemeente, de mena
Meenta." Dit is intusschen, geloof ik, minder juist; immers
vind ik in een waarderingsbrief der goudsmeden te Franeker van 29 Augustus 1470 Burgermeister en, Scepenen ende
Raedl(lZ), en in een verbond met Leeuwarden van 24
Maart 1484 Recht ende Raedt der sladt Fraenclcer(li). De
reden, dat bij de verleening der statuten en privilegiën aan
het schuttersgilde de mena riuchtirs met de hoofdlingen als
handelende personen optreden, vindt mijn vader daarin, dat
in dien brief aan de Raadslieden van het Gilde verscheidene
punten van politiebelang ter berechting worden opgedragen,
waardoor aan de judicature der mena riuchteren werd gederogeerd.
De statuten en privilegiën zijn gegeven aan het schuttersgilde, of, zoo als de vereeniging ook genoemd wordt, de
broederschap. Die naam is voor gilden zeer gebruikelijk;
in den oudsten tijd komt hij algemeen voor bij alle gilden,
doch kreeg in lateren tijd eene meer beperkte beteekenis(lä).
Het eerste artikel schrijft voor, dal iedere schutter koker
en boog, zwaard en schild en ander tuig moest hebben, naar
eisch van den koning en de raadslieden, terwijl nagenoeg
de zelfde bepaling herhaald wordt in het veertiende artikel.
In het algemeen werd er bij de schuttersgilden bijzondere
zorg gedragen voor de wapening, en in onderscheidene gildestatuten wordt het toezicht hierop aan het bestuur van
het gilde opgedragen. Zoo verbonden zich de overmans der
Amsterdamsche voet- en handbooggilden te zorgen, dat elke

(13)
(14)

OMrterb. I , 643.
Chartert. I , 724.

(115)

WILDA,

S.

30.

Zie

ook

C. J. FORTUIJN,

de

gildarum

Mstoria, forma et auotoritate politica, medio imprimis aevo.
1834, p. 15.
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schut van eenen goeden boge, en elk gildebroeder van een
harnasch steeds voorzien zou zijn. Te 's Gravenhage waren
de hoofdlieden verplicht, om met den schulkoning elke maand
de daartoe bepaald opgeroepene schutten te schouwen. Te
Leiden had minstens viermaal jaars eene wapenschouwing
door de homans plaats. Volgens eene Dordtsche ordonnantie
mochten de sculmeisters en dekens zoo dikwijls schouwing
houden als zij noodig oordeelden, en dergelijke bepalingen
komen op onderscheidene plaatsen voor(16). De gebrekigen
werden beboet; op sommige plaatsen kwam de boete aan
het gild, op andere aan de stad(17). Te Praneker was het
eerste het geval.
Als wapens vinden wij hier genoemd boog en pijlkoker,
zwaard en schild. Het voornaamste wapen der schutterijen
was de boog; in den oudsten tijd de voetboeg, laler de
handboog. Eene zeer naauwkeurige beschrijving wordt daarvan gegeven door VAN ASCH VAN WIJCK(17). Eerst in lateren tijd kwamen de vuurwapens meer in gebruik en verdrongen langzamerhand den boog. Volgens SGHOTANÜS(18)
(16)

Zie

v.

ASCII

VAN W I J O K ,

bl.

39 — 4 9 ;

Mr.

H.

O.

FEITE J E . , over de oude GroningscJie Schutterij in I. A. NIJHOFF ,
Bijdragen voor de Vaderl. gesch. en oudheidJc. V , bl. 136; Jhr.
Mr. J. B. A. J. M. VEBHEIJEN, Bijdrage tot de geschiedenis der
voormalige Scliuttersgilden te '* Hertogenbosch in de Handelingen v. h.
prov. genootsch. v. hunsten en toetensckapp. in Noordbraiant over
1856, bl. 4 4 ; Ordonnantie voor de confrerije of gilde van Cloveniers te Scherpenisse, art. 4 , in de Zeenwsclie Volksalmanak voor
1841, bl. 6; SICKESZ, bl. 30.

(17) t. a. pi. bl. 5—39. Over de wapens zie ook HOOFT GEAAFLAND, p. 15 seqq. en over de wapens der Friezen v. HALSEMA,
bl. 859.
(18)

bl. 330.

BENINGA, Eist.

v. Oostvriesl. in MATTHAEUS ,

Analecta, I V , 157 wil, dat reeds in 1379 in Friesland buskruid
en geschut zouden zijn gebruikt, doch dit wordt te regt betwijfeld
door DEIESSEN, Momim. Oron. p. 899 noot d. Zie ook HOOFT
GBAAFIAND, p. 21.
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zou daarvan in Friesland voor 't eerst in 1461 bij de belegering van het slot te Akmarijp gebruik zijn gemaakt.
Wanneer hiermede bedoeld wordt, dat de Friezen zelve in
hunne onderlinge veeten niet eerder gebruik hebben gemaakt
van vuurwapens, kan dit bericht waar zijn; maar zeker is
het, dat het gebruik van vuurwapens hier voor dien tijd
niet onbekend was. Immers tijdens hertog Albrecht van
Beijeren vindt men van donderkruid en bussen melding gem a a k t ^ ) . In 't laatst der 15e eeuw vinden wij meermalen bussen genoemd, en werd zelfs een bussa schei (kanonschol) reeds als bepaling van afstand gebruikt(20).
Het toezicht op de wapens hadden volgens art. 1 en 14
de koning en de raadslieden; dezen maakten het bestuur
van het gild uit. Ieder schultersgild had nl. zijn koning,
waartoe hij benoemd werd, die op het schutlersfeest den

(19) CAarterb.I, 3 3 1 : //Item so sal elke stede aldair hebben een
tonne donrecruyts, n tone scuts." 12 December 1401, bl. 3 3 3 :
//Item dat wy bewaren sullen, dat onse stede van Staveren bewist
en versien worde, den tyt lang voirnoemt, van bogen, scuthussen,
crwtsteen ende anders gereescip." — — //Item so sullen wy Claes
den Goutsmyt, of een ander goed man, diere nut toe is, alsoe goet
hebben, alse dat hi wesen ende bliven sal bi onsen Capetayns tot
Staveren, den tyt lang voirscreven, om lusmeester aldair te wesen,
ende crwt te maken, ende oec sullen wy enen goeden bogemaker
aldair setten, om aldair te doen bi onsen Capetayns, dat enen bogemaker toebehoirt, ende desen busmeester ende bogemaker sullen wy
selve lonen buten onsen Capetayns cost." 20 Junij 1402, bl. 337:
//Toirt want wy souldich syn Heren Jan van Heemsteden den jongen , ende lii verdient heeft in onser Capyteinsoip tot Staveren, mit
sinen busmeesters ende boghemakers, drie hondert negen ende twintich nye Hollantsche seilde — —• — ende wy oic denselven Willem
van syn verdiente van onser Capyteinsoip te Staveren, mit sinen
lusmeesters ende bogemakers, sculdich syn twee hondert achte ende
dertich seilde." 7 Junij 1404.
(20) Charterb. I , 702, 21 October 1 4 8 1 ; 736, September
1486; 743, April 1488; 755, 14 October 1492.
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papegaai geschoten had; wie driemaal achtereen schutterskoning was, werd schulterskeizer. Voorts stonden aan het
hoofd van het gild de dekens, ook wel overmans of gezworenen genoemd; hier komen zij voor onder den naam van
raadslieden. Iedere schutterij was verder verdeeld in rot'
ten, aan wier hoofd hoofdmans, homans of hopluiden
stonden(21).
Het tweede artikel betreft de schietoefeningen. De bepaling van den tijd stond aan den koning en de raadslieden.
Wij vinden hier twee soorsten van oefeningen vermeld, de
gewone schietoefeningen naar liet doel, die op de meeste
plaatsen wekelijks of maandelijks werden gehouden(22), en
het schieten naar den papegaai; dit was het groote schuttersfeest, dat eenmaal 's jaars plaats had. Het gebruik was
overoud en kwam bij alle schuttersgilden voor; bijna overal
werd het feest op of in de week na pinksteren gevierd(25):
Men heeft hieruit willen afleiden, dat het gebruik van heidenschen oorsprong zoude zijn; de oude bewoners dezer
landen zouden, om hunne verachting van het christendom
te kennen te geven, jaarlijks op het pinksterfeest eene duif,
het zinnebeeld van den heiligen geest, op eene staak geplaatst en daarnaar geschoten hebben, en werkelijk is dan
ook op sommige plaatsen dit feest als zondig en heidensch
door bewerking der geestelijkheid afgeschaft.
Dat men hier werkelijk een oud heidensch gebruik aan(21) Verg. HOOFT GKAAFLAND, p. 9, en over den schutterskoning p. 35. SICKESZ, bl. 28 volgg.; WAGENAAE, t. a. pi. bl. 40

volg. Zie ook de Ordonnantie op de Leeuwarder Schutterij van
1 Augustus 1564, CMrterb. I I I , 631 volgg. art. 1 , 2 , 3 , 4 , 7 en 8.
(22) In de Leeuwarder Ordonnantie art. 22 werd bepaald, dat
er alle Zondagnamiddagen maandschut tot oefening zou worden gehouden , behalve op de vier hoogtijden, palmzondag en trinitatis.
(23) Te Leeuwarden had het papegaaischieten om de drie jaar
plaats op Zondag post Jaçobi. Zie art. 11 der ordonnantie.
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treft, houd ik voor waarschijnlijk, maar de verklaring van
den oorsprong daarvan komt mij voor een verdichtsel te
zijn. Hoe dit zij, op de meeste plaatsen bleef het vogelschieten bestaan en werd het in groote eere gehouden, zoodat de aanzienlijkste personen, en dikwijls de landsheer
zelf, daaraan deelnamen(24). Soms kwamen ook onderscheidene schuttersgilden bijeen om een gezamenlijken wedstrijd
te houden. Na alïoop vereenigde men zich gewoonlijk aan
een gemeenschappelijken maaltijd(25).
Bij die schietoefeningen moest ieder schutter met zijne
wapens tegenwoordig zijn op éene boete van een pond was.
Zoodanige boete komt bij de gilden meer voor(26); ook
vindt men voorbeelden dat er eene hoeveelheid was als
entreegeld moest worden gegeven(27); het diende voor waskaarsen bij de eeredienst. De meeste gilden toch hadden
hunne allaren, aan den patroon van het gild gewijd, waarop door een jongerpriester of vicaris de mis werd bed i e n d ^ ) , en zoo zal dit met het Franeker schuUersgüd
ook wel het geval geweest zijn.
(34) In art. 13 der Leeuwarder Ordonnantie was bepaald, dat
bij het vogelschieten het eerste schot zou worden gedaan van wegen
Kon. Majesteit door zijn Stadhouder of eenigen anderen gesubstitueerde. Daarna schoot de Schutterskoning, vervolgens de schutters
elk zijn beurt.
(25) Verg. in 't algemeen over de schietoefeningen en het vogelschietea

SIOKESZ,

bl.

40

volgg.

Ook

HOOPT

GEAAFLAND, p.

33 seq.
(26)

Verg. WILDA, S. 118, 340.

(27)

Verg. WILDA, S. 277 fg.; F E I T H , de gild. Gron. p. 9 4 ;

FOKTUIJN, p. 64 not. 2 ;

SICKESZ, bl. 37.

Zie ook de Gildearti-

culen voor de kuipers te Workum van 20 April 1566, üharterh.
I I I , 664, art. 4 , 5 , 7 , 8 , 9.
(28) Voorbeelden zie bij F E I T H , p. 34 sq., 101 sq. Verg.
ook WAGENAAE, bl. 53 en de Gildearticulen. voor de kuipers
te Workum, art. 1. Register van het archief ván FraneJcer, no.
24, 3 7 , 4 3 , 1 0 1 , 1 0 3 , 1 3 1 ; FOKTUIJN , p. 326, 331.
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Bij het papegaaischieten moest ieder schutter een nieuwe
kap en liverei hebben, waarvan vorm en kleur door den
koning en de raadslieden bepaald werd; op verzuim hierin
stond ook eene boete en wel van twee pond was. De kap
was een bijzonder onderscheidingsleeken en komt bij alle
schuttersgilden voor; maar ook alleen de broeders van bet
schuttersgilde waren daartoe gerechtigd en het dragen dier
kap werd voor zeer eervol gehouden; dit hoofddeksel droeg
den naam van hovel en was van verschillende kleuren,
soms zeer rijk en prachtig.
Voorts droegen de schutters een wapenrok, pellure, hier
liverei genoemd; ook deze was gewoonlijk uit stoffen van
verschillende kleuren vervaardigd; dikwijls vertoonde dit
kleed de kleuren van het stadswapen. In 't algemeen werd
er veel werk van de kleederdracht gemaakt en daaraan jaarlijks aanzienlijke sommen ten koste gelegd; terwijl dan ook
bij de gemeenschappelijke wedstrijden dikwijls prijzen werden uitgereikt voor de schoonste kleeding. Op vele plaatsen
zorgde de stad voor de kleeding(29); hoe dit Ie Franeker
was, blijkt niet duidelijk. Uit de boete die er gesteld werd
op schutters, die zonder nieuwe kap en liverei bij het
papegaaischieten verschenen, zoude men opmaken, dat zij
zelve voor hunne kleeding moesten zorgen. Eene dergelijke
bepaling als in art. 2 treffen wij voorts ook aan in de statuten van het cloveniersgilde te Scherpenisse, art. 9 , waar
bepaald was, dat bij het papegaaischieten ieder schutter
moest komen » eerlycken gehabittieert, ende met sulcke livereye ofle veltteeken, als bij den Dekens ende Gezworens
heurluyden geordonneert sal worden"(30); en te Utrecht,

(29) Verg. over dit alles HOOFT GKAAPLAND, p. 10 seqq.
SICKESZ, bl. 31 volgg., en vooral v. ASOH v. WIJCK bl. 117

volgg. 1 2 1 , 153 volgg.
(30) ZeeuwscJie Volksalmanak, 1 8 4 1 , bl. 8.
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waar eveneens aan de schutters bevolen werd bij het schietfeest te verschijnen met hunne kaproenen(31).
Het slot van het artikel: »ende dae reedslioda dan een
wilscip toe bereden litick iefta graet, by der mena broerschips reed" is mij niet duidelijk. Ik heb van wilscip geen
andere beteekenis kunnen vinden dan die van getuigenis^!),
maar wat dat getuigenis hier dan beduiden moet, wat een
groot of klein getuigenis beteekent, en hoe bij dat getuigenis de raad der broederschap te pas kan komen, moet ik
bekennen niet te begrijpen.
De zin van artikel 3 is niet regt duidelijk; het blijkt niet
voldoende, of bier gedoeld wordt op misdrijven legen leden
van het schuttersgild bedreven, of op misdrijven tegen
vreemden door leden van het gild gepleegd. De uitdrukking
»dae mena scutten dat toe wrhellien op dem handediga"
doet aan het eerste denken; men zou daarin dan de verplichting der gildebroeders vinden uitgesproken, om den beleedigden broeder tot zijn recht te helpen, om hem in zijne
rechtsvervolging tegen den misdadiger bij te staan(33); daarentegen pleit de uitdrukking aan het slot: » ende istat seke
dat hia dat naet wrhellia moghen, dat meen scut dyn ha»
na een beet toe beten", veeleer voor de tweede opvatting-.
Immers eene verplichting der gildebroeders, om voor elkander
in te slaan en in geval van een door een hunner gepleegd
misdrijf, bij onvermogen van den dader, gezamenlijk de
boete aan den beleedigde te voldoen, komt meermalen in de
gildestatuten voor(34). Intusschen is het blijkbaar, dat hier
slechts een en het zelfde geval bedoeld wordt, — de schutters

(31)

Verg. SICKESZ, bl. 35.

(32) Verg. v. BICHTHOFEN , Wôrterh. in voce., waar evenwel deze
plaats niet wordt aangehaald.
(33)

Verg. W I L D A , S. 4 3 , 7 1 , 130 fg.; FORTUIJN, p. 66.

(34)

W Ï L D A , S. 4 3 , 1 2 9 ; FOKTUIJN, p. 66.
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zullenjbet verhalen op den handdadige en hij onvermogen
van dezen gezamenlijk den beleedigde tevreden stellen, •—•
en dan komt mij de eerste verklaring de waarschijnlijkste
voor. Wanneer men hier toch denkt aan een misdrijf
door een der schutters tegen een vreemde gepleegd, heeft
de verplichting der gildebroeders, om de schuld Ie verhalen
op den dader, geen zin; het laat zich toch niet denken,
dat zij'Jverplicht zouden zijn een vreemde tot zijn recht te
helpen J tegen een gildebroeder. De bedoeling van het artikel is dan: wordt een der gildebroeders door een vreemde
beleedigd, dan zijn de gezamenlijke schutters verplicht hem
bijstand te verleenen tegen den dader, en is deze onvermogend om de boete te betalen, dan zijn de gildebroeders verplicht hun broeder schadeloos te stellen. Ik moet evenwel
erkennen, dat ik dergelijke verplichting, om, bij onvermogen
van den dader, den gildebroeder de boete te voldoen, in
geen ander gildestatuut heb aangetroffen(35).
Waarom eindelijk de verplichting tot bijstand is beperkt
tot misdrijven beneden de twintig pond, is mij niet duidelijk.
Even als artikel 3 , bevat ook art. 4 eene bepaling, die
uit het wezen der gilden, als vereenigingen tot onderlinge
hulp en bijstand, voortvloeit. Wanneer een der schutters
eene uitreis wil doen, moeten zijne gildebroeders, zoo zij
daartoe verzocht worden, hem vergezellen, en bijdragen tot
de onkosten. Onder reis hebben wij hier waarschijnlijk een
krijgstocht te verstaan; in dien zin komt het woord rneer-

(35) De woorden bij WILDA: //War einer der Gildebriider von
einem Fremden ferscblagen, so musste dieser, wollte er sich der gemeinschaftlich ihm drohenden Bache entziehen, eine Busse von 8
Pfund bezahlen. Uebernahm einer diese Eaolie, so trugen alle die
Kosten derselben, d. h. wohl, sie zahlten das Wehrgeld, womit er
sich wieder frei kaufen musste" zijn mij niet duidelijk. Kan hier
op iets dergelijks gedoeld worden, als wij in onze statuten vinden ?
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malen in de middeleeuwen voor(36) en zoo heeft ook de
verplichting, om den gildebroeder te vergezellen,— » soe scilmen him dae reys naet weygria,"—een gezonde beteekenis.
Men vindt evenwel ook melding gemaakt van eene verplichting der gildebroeders, om bij te dragen tot de kosten
eener reis in den gewonen zin des woords(57).
Ook artikel ä bevat eene bepaling, die uit het gildewezen
voortvloeit en veelvuldig in gildestatuten wordt aangetroffen.
Daar wordt gesproken over de begrafenis van overledene
gildebroeders. Elk schutter was verplicht daarbij tegenwoordig te zijn om den afgestorvene de laatste eer te bewijzen,
offers voor het welzijn zijner ziel te brengen en zielmissen
te begaan. Ten aanzien der Angelsaksische gilden vinden
wij de zelfde verplichting vermeld bij WILDA(38). Ook in
Groningen gold het zelfde(39), en in eenige Ommelandsche
gildestatuten vinden wij bovendien nog de verplichting om
elkander bij ziekte bij te staan(40). De verplichting om voor
den overledene te offeren komt ook voor in de Leidsche
ordonnantiën(41); terwijl BLOMMAEKT vermeldt, dat te Gent
eenige gilden hospitalen hadden voor kranke en oude gildebroeders(42). Ten aanzien van Amsterdam wordt eene verplichting lot ondersteuning der zieken en 't begraven der

(36)

Zie

FEIÏH,

p.

63 en

de aldaar

aangehaalden G B I M M ,

liecMsaUerffi. S. 295 en DBIESSBN, Monum. Q-ron. p. 400. Verg.
ook KIIIAN in vooe. Zoó vinden wij het ook in het 't CJiarterl. I ,
259, 367, 272, 2 7 3 , 274, 2 7 5 , 276, 280, 2 8 1 , 600, 6 0 1 , 6 1 8 ,
653, 6 5 5 , 722, 737 en 741.
(37)

Verg. W I L D A , S. 38.

(38)

a. a. O. S. 44.

(39)

I E I T H , p. 100.

(40)

ÏEITH in NIJHOÎT'S Bijdr.

(41)

v. ASCH v. W I J C K , bl. 1 8 8 , 198.

bl. 160, 161.

(42) Over de gilden en amhachten in WILLEMS, Belgisch Museum voor de nederduitsche tael- en letterkunde enz. I V , bl. 37.
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dooden vermeld door TVDEMAN(45). Ook in de Workumer
gildeartikelen(44), in de slatuten van het St. Sebastiaansgilde van Kadzand en in de Ordonnantie voor het Cloveniersgild te Scherpenisse komt de verplichting om bij de
begrafenis tegenwoordig te zijn voor(45).
Wanneer de bloedverwant van den overledene aan de
gildebroeders een begrafenismaaltijd gaf, moest ieder hunner
een oud pond vlaamsch geven, voor de helft voor de zielmis, voor de helft voor bier; werd er geen maaltijd gehouden, dan waren zij met een geringere som vrij, alleen voor
het lezen van zielmissen. Het gebruik om maaltijden en
drinkgelagen Ie houden, waar zelfs de gewichtigste staatsbelangen werden behandeld, was overoud bij de Germaansche
volken, en reeds Tacitus maakt daarvan melding; inzonderheid was dit bij de gilden in zwang, zoo zelfs, dat zij somwijlen met den naam van convivia bestempeld werden(46),
en dat sommige schrijvers hierin den oorsprong dier vereenigingen hebben gezocht(47). Dat ook in Friesland dergelijke bijeenkomsten reeds in overouden tijd bekend waren,
blijkt uit de sage, dat koning Adel daarvoor reeds wettelijke
bepalingen zoude hebben vastgesteld(48). Vooral bij plechtige gelegenheden, huwelijken en begrafenissen vereenigde
men zich aan den gemeenschappelijken disch, en bij de

(43) Nieuwe verhandelingen van. het Zeeuwsche Genootschap der
wetenschappen, I V , bl. 1 9 , 20.

(44) Chartert. I I I , 664 volg. aldaar art. 12.
(45) H. Q. JANSSEN en J. H. VAN DALE, Bijdragen tot de
oudheid/c, en gescMed. inzonderh. v. Zeeuwsch-Vlaand. I V , bl. 243
volgg. art. 8 ; Zeeuwsche Volksalmanak, bl. 1 1 , art. 17.
(46) FoKTUUN, p. 14.
(47)

Verg. W I I D A , S. 3 îgg.,

26, 28, 121.

p. 2 4 , 2 8 , waar dit gevoelen bestreden wordt.
(48) WlNSEMIOS, fol. 12.
V, N. B.
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noordsche volken gold het houden van een begrafenismaal
voor aanvaarding der nalatenschap(49).
Een paar uitdrukkingen in dit artikel zijn mij minder
duidelijk. Vooreerst » dae leed lica, ieflha lica letea" en
» dae leed rontom lica." VON RICHTHOFEN geeft daarvan geene
verklaring. Ik heb gemeend het te moeten vertalen door
»het leed aanzeggen, of aanzeggen laten" en »het leed
rondom aanzeggen;" dit is de eenigste beteekenis, die hier
te pas kan komen; de bepaling komt dan eenigzins overeen
met hetgeen wij vinden in de Kadzandsche gildestatuten:
»men sal de güdebroeders doen dagen, bij den bode vant
gilde, aldaer te connnen ter begraaffenisse ofte lijcke." Ook
het slot » need ende nyoed wtseid" is mij niet duidelijk.
Ik vat het zoo op, dat alleen redenen van noodzakelijkheid
konden vrijstellen van de verplichting om ter begrafenis
te komen.
Het zesde artikel geeft den koning en de raadslieden de
berechting van alle oneenigheden, die er tusschen de schutters onderling plaats hebben, evenwel in overleg met de
güdebroeders, die zij daarbij te rade willen nemen; vuistslagen worden beboet met een pond was; wonden met wapens toegebragt, als zwaarder vergrijp, met twee pond.
Oneenigheden tusschen de güdebroeders, vooral bij de maaltijden, behoorden voorzeker in de vroegere min beschaafde
tijden niet tot de zeldzaamheden(50) en in vele gildestatuten wordt de berechting daarover opgedragen aan het
bestuur(Sl).
(49)

EOETDIJN, p. 25.

(50)

Verg. ook W I L D A , S. 22 Not. 1 , 41 Not. 1 ;

I E I T H , de

gild. p. 105. Vanliier ook de bepaling in art. 26 van de Ordonnantie op de Leeuwarder Schutterij, dat na 't eindigen van den
maaltijd ieder schutter zijn mes en scherp geweer moest overleveren
aan den rotmeester.
(51)

Verg. W I L D A , S. 136 fgg;
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Die zonder bijzondere redenen uit het gilde ging, moest
den gildebroeders een maaltijd tot afscheid geven en een
ton bier en een pond was, en wanneer hij tevens de plaats
verliet, moesü hij den koning en de raadslieden zijne liverei
geven en een pond was. Dit bepaalt art. 7.
De sehutlersgilden waren oorspronkelijk vrijwillige vereenigingen(S2) en zoo was dus ook ieder vrij om het gilde
te verlaten; maar even als bij sommige gilden eene entree
door de nieuwe leden moest worden betaald, zoo waren ook
weder bij anderen de leden, die het gilde verlieten zonder
bepaalde redenen, verplicht eene boete te betalen. In de
ordonnantie van het scbuttersgild van de Meeden(55) en in
de statuten van het St. Sebastiaansgild te Kadzand vinden wij
o. a. dergelijke bepaling(54). Dat de schutter, die de plaats
verliet(58), zijne liverei moest afgeven, vindt misschien
daarin zijn reden, dat die liverei een soort van distinctief
was, dat niemand dan de schutters van die plaats mochten
dragen(S6).
Dez. in NIJHOFÏ'S

Bijdr.

bl. 161 volg.

Zie ook art. 29 der Or-

donnantie op de Leeuwarder Schutterij, art. 20 der Statuten van
het St. Sebastiaansgilde te Kadzand en art. 3 en IS der Ordonnantie
voor het Cloveniersgïld te Scherpenisse.
(52)

Zie FEITH

in NIJHOFF'S

Bijdr.

bl. 154 volg.; SICKESZ,

bl. 19 volgg.
(53)

Zie F E I T H in NIJHOFF'S Bijdr.

(54)

Art. 21.

bl. 160.

JANSSEN en v. D A L E , bl. 248.

(55) gJiae zegt de Friesehe tekst.

Dat beteekent hier volgens

VON BICHTHOFEN: Ort, Dorf.

(56)

Dergelijke bepaling kwam ook elders voor.

GRAAFJJAND, p. 13.

Zie HooFT

Opmerkelijk is de bepaling in art. 7 der sta-

tuten van het St. Sebastiaansgild te Kadzand: a Item, dat geen
gildebroeder, wie hij zij, hem en vervoordere te dossen op closbaenen, op bolbaenen, op kegelbnenen oft op de bonte koe, om
geit ofte bier, met zijn livreye aen van de schutterije, oft oock
metten schietlap, hantschoe ofte trensgaren, ofte ijet, den boge
15*
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Zeer merkwaardig is art. 8 , waarbij een groot deel der
stedelijke politie aan de raadslieden van het schuttersgild
wordt opgedragen. Wanneer wij daarmede in verband
brengen wat hieromtrent in art. 9 en 11 voorkomt, dan
zien wij dat hun was opgedragen l ù . de geheele brandpolitie.
Volgens art. 8 moesten zij berechten » ovnen ende tera,"
terwijl zij volgens art. 11 drie- of viermaal 's jaars moesten rondgaan om »ovnen ende tera ende fioersteden" te
schouwen. Dat woord lera of ihera komt enkele malen
meer voor, telkens in vereeniging met ovens. Zoo lezen
wij in den Broekmerbrief, § 153: »Pon bronde alsa hi
bernt fon owene fon thera. Hwersa thi mon bernt fon
owene, ieftha fon herthe, ieftha fon thera"'(57), en in den
Franeker buurbrief, § 4 : «Item de fiarde punt i s , dat de
redesliode moghen riuchten vr ovenen, ende them"(58).
v. RICHTHOFEN in voce vertaalt het door theer, teer of pek;
maar dit geeft blijkbaar geen zin. Eene vergelijking met
de stadsboeken van Bolsward en Sneek leert, waaraan wij
hier te denken hebben(S9). In cap. 43 van eerstgenoemd
stadsboek wordt aan Recht ende Raedt opgedragen viermaal 's jaars van huis tot huis schouwing te houden van
» den schorstienen, fuursteden, ouenen, thieren ende brouhuysen"(60); later wordt dan in cap. 102 bepaald, hoe de
ovens veiligheidshalve moesten zijn ingerigt, en vervolgens
lezen wij in cap. 103 onder het opschrift van thieren ende
putten: » Alle thieren zullen hebben een lidt, off een decksel, ten zy datter een solier bouen i s , ende alle putten oeck
aengaende, over 'hem hebbende." Daaruit blijkt wel, dat men de
schutterskleeding ia eere wilde houden.
(57)
(58)

v. EICHTHOFEN, S. 172.
Chartert. I , 394; v. EICHTHOFEN, S. 480.

(B9)

I k erken gaarne dat ik deze opmerking verschuldigd ben

aan den heer Mr. W. W. BUMA.

(60)

Okarterb. I , 557.
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een lidt, by een pena van twie pond"(61). Eene gelijke
bepaling wordt aangetroffen in het stadsboek van Sneek(62).
Die theren of thieren zullen dus waarschijnlijk bergplaatsen
van asch of iets dergelijks geweest zijn.
Voorts bepaalt art. 8, dat wie voor vijf uur 's ochtends
of na acht uur 's avonds bakt of brouwt, eene boete van
acht pond verbeurde aan de schutters. Voorzeker een politiemaatregel ter voorkoming van brand, gelijk wij ook aantreffen in het stadsboek van Sneek: »Item, niemant moet
hacken, noch koern droghen, noch vlas schoen makken,
noch leer smeren, noch scuten theren nae nachtluyt, noch
des smorgens voer vier vren des Zomers, ende des Winters
voer dat die clock vi. geslagen heeft"(63). Dat ook hierover de judicatuur aan de raadslieden van het gild was
opgedragen, meen ik uit den zamenhang van het artikel
wel te mogen opmaken.
Eindelijk volgens art. 11 berechtten de raadslieden brandladders en brandhaken; niemand mogt die halen of wegbrengen zonder hun verlof, behalve in geval van brand.
Het slot van dit art. zegt: wanneer iemand ongeval van
brand krijgt, en hij daarvan openlijk gewag maakt door
brand te roepen, zal hij vrij zijn van het regt, maar als hij
't in 't geheim wil smoren, zal hij strengelijk worden gestraft. Soortgelijke bepalingen komen ook voor in de stadsboeken van Bolsward en Sneek. Cap. 100 van het eerstgenoemde zegt: »Wie brandt in zyn huys verneemt, en hy
dyen bestoppe will, ende nyet en ropet, wart men dat eer
toe waer, eer hy roepet, dye hefft verboert acht pond, ist
dat ment hem myt dye buueren ouerlyen"(64). In het
(61)
(62)
(63)
(64)

Charterb.
Chartert).
Charterb.
Charterb.

I,
T,
I,
I,

562.
588.
588.
562.
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Sneeker stadsboek vinden wij deze bepaling: »Item, soe
wie brandt maicket bynnen Sneeck met zyn vuer, die verhoert acht pondt; ende wie to tyde gheen hulpe en ropet,
ende wort mens eer gewaer, eer sy roepen, die verboert
xx pondt, of hi sekere hem. Ende waert saeck, dattet
huys, daer die brandt in gemaicket wordt, al heel verbrande, ofte meer huysinge, soo waere hy zyn borgerscip
quyt, ende jaer ende dach die stadt verboert, ten waer
saeck, dat die Scepenen ende Raedt hem die stadt weder
gheven wolden"(65). Eerst heb ik gemeend, dat hier over
brandstichting gesproken werd, dat hij, die den brand geheim hield, als brandstichter werd beschouwd; het heimelijke, dat volgens Germaansche rechtsbegrippen, dit misdrijf
vooral kenmerkte(66), gaf mij aanleiding tot die opvatting.
Bij nadere overweging komt mij evenwel die opvatting
onjuist voor; blijkbaar toch wordt hier gedoeld op het geval, dat iemand brand krijgt in zijn eigen huis; er wordt
gesproken van een » onval". Dit een en ander is niet wel
te rijmen met het denkbeeld van moedwillige brandstichting; ook het »hemelic versmora", of, zoo als het Bolswarder stadsboek zegt, » bestoppe" wijst, dunkt mij, meer
op eene poging om in stilte den brand te blusschen, dan
op een geheim houden om den brand zijn voortgang te
doen nemen. Wij hebben hier dan weder eene politiebepaling in 't belang der algemeene veiligheid; de poging om in
stilte den brand Ie blusschen wordt als gevaarlijk aangemerkt en daarom strengelijk gestraft; wordt iemand brand
gewaar, dan moet hij daarvan onmiddelijk gewag maken,
ten einde er dadelijk hulp kan worden aangebragt.
2°. was aan de raadslieden van het gild opgedragen het
toezigt op de bruggen, wallen en stralen binnen de stad en
(65)
(66)

Oharterh. I , 587.
Strafrecht der Germanen, S. 943 fgg.

WIIDA,
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de wegen of lanen buiten de buren; zij moesten die » hensich ende herich" houden; eene uitdrukking, die bij het
onderhoud van wegen enz. meermalen voorkomt(67).
3°, was aan de schutters opgedragen de berechting van
valsche maat. Dit laatste vinden wij ook in onderscheidene
Groninger ordonnantiën, en de reden daarvan wordt door
FEITII hierin gezocht, dat de leden van het schuttersgilde
tot den defligsten burger- en veelal koopmansstand behoorden, en dat dus aan hen, als meer bekend met deze zaken
en omdat zij het meeste belang hadden bij eene goede
handhaving van de daarop bestaande voorschriften, deze
zorg het best door de regering kon worden toevertrouwd(68).
Volgens het Franeker marklrecht van 1402, art. 3 , kwam
de judicatuur hierover aan de marktrechlers toe(69), te
Bolsward en Sneek was deze zorg aan den stedelijken magistraat opgedragen (70).
Bij den Franeker buurbrief van 1417, § 4 , was de
brandpolitie, de berechting van ovens en theeren, opgedragen aan drie raadsmanneu, welke de buren, bij rade van
den Persona en den Hovedinck, jaarlijks zouden verlriezen(71); te Bolsward en Sneek hield Recht en Raad schouwing van de stookplaatsen(72). De reden, waarom dit
onderwerp van politiezorg hier aan de bestuurders van 't
schuttersgild opgedragen wordt, is niet ver te zoeken, als
men in het oog houdt, dat. in geval van brand de schutterij

(67)

Charterb. I , 350, 557, 586, 717, 732, 741.

(68)

NIJHOÏT'S Bijdragen,

bl. 151—153.

Zie ook F E I T H , de

gild. p. 146 en 171.
(69)

Charterb. I , 334; v. BICHÏHOFEN, S. 478.

(70)

Charterb. 1, 557, cap. 4 3 : // Eeclit ende Baedt," 587 id.

(71)

Charterb. I , 3 9 4 ; v. BICHTHOPEN, S. 480.

(72) Bolswarder Stadsboek, cap. 4 3 , 102, Charterb. I , 557,
562; Sneeker Stadsboek, Charterb. T, 587.
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in de eerste plaats hare dienst te praesteren had, zoo als
o. a. voor Groningen betuigd wordt door FEITH(73).
Minder duidelijk is het mij, waarom de schutters ook
het toezicht hadden op het onderhoud der bruggen, wallen,
straten en wegen. Volgens § 1 van den zoo even genoemden buurbrief had de schouwing plaats door de drie raadsmannen, te Bolsward en Sneek door de Raadsluiden. In
de Ommelanden behoorde het toezicht op de wegen, vonders, dammen en wateringen tot den werkkring der buurrechters(74). Te Leeuwarden schijnt evenwel ook het toezicht op de bruggen enz. aan de schutterij behoord te
hebben; althans in art. 30 der Leeuwarder ordonnantie
wordt gezegd, dat gedurende den tijd der schutterij door
den koning, hoplieden, vendrichs en schutters naar ouder
gewoonte worden afgebroken alle timmeraadjes, stoepen,
staken, bruggen enz., gebouwd tegen de ordonnantie en
tot nadeel der stad, mits partij advers gehoord, ter presentie van de gedeputeerden der stad.
De boeten tegen de overtreders der politiebepalingen kwamen ten voordeele van het gilde; maar bovendien worden
daaraan nog andere voordeelen toegekend. Zoo had het
gilde volgens art. 9 vooreerst de renten der visscherij, die,
naar ik vermoed, verpacht werd. Ook ia andere schuttersordonnantiën komt dit voor; te Amsterdam, Dordrecht en
's Hertogenbosch o. a. hadden de schuttersgilden het recht
van vrije visscherij(78); het Cloveniersgilde te Scherpenisse

(73)

NIJHOFF'S Bijdragen,

bl. 153.

(74)

v. HALSEMA, bl. 3 2 8 ; NOOKDEWIER , Nederd.

bl. 344.
(78) J. K O K , Oorsprong, aanwas enz. der Nederl.

Begtsoudh.

schutterijen,

Amst. 1784, bl. 87 en 104; HOOFT GRAAFLAND, p. 3 8 ; FOBTUIJN,
p. 227; SCHELTEMA, bl. 61 volg.; v. ASCH v. W I J C K , bl. 1 1 0 ;

SICKESZ , bl. 4 6 ; Noord-hrahantscli Genootsch. bl. 50,
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had het recht om eens te mogen visschen in eene van 's
Prinsen visscherijen tot discretie van den rentmeester(76).
Verder had de schuiterij de accijns van wijn en bier;
van elke ton koit een lang been, van elke ton Hamburger
bier een braspenning, van elke ton mee een oud vlaarasch,
van elke kan wijn vier vlaamsch; van een verndel van een
brouwsel drie stuivers, van eene grootere hoeveelheid zes
stuivers; van hen, die bet geheele jaar door bier tapten,
een halven blikert, dat wel zal moeten worden verstaan per
ton. Er komen hier een paar woorden voor, die eenige
opheldering vereischen. Vooreerst een lang been; dit zal
volgens eene mededeeling van den heer v. D. CHIJS een
dubbele of enkele groot geweest zijn, waarschijnlijk naar
het daarop voorkomende kruis met lange beenen aldus genoemd. Een blikert of blinkert was volgens den zelfden geleerde waarschijnlijk 't zelfde als een blank, een Hollandsche grafelijke munt.
Voorts verdient hier de vermelding van accijns te worden
opgemerkt; de eerste vermelding dier belasting, welke mij
in een Friesch stuk is voorgekomen, is in cap. 119 van
het Bolswarder stadsboek: «Een ytlick Borgher, die wyn
tappet, sal geuen tot sys drye mengelen wyns van elcken
ame, ende dye vuytheemde ses mengelen an ghelde, nae
byloep des wyns, dye hy tapt." In onze schutterij statuten
komt de accijns voor de tweede maal voor. Wel vinden
wij ook in vroegere stukken in het Charterboek accijns genoemd, maar die betreffen alleen Stavoren, waar hertog
Albrecht van Beijeren gezag voerde(77).
Een dergelijk privilegie aan de schutterij gegeven komt
voor 't overige meermalen voor. Te Leeuwarden hadden
de schutters vrijdom van accijns van wijn en bier voor de
(76) Zeeuwscîie Volksalmanak, bl. 8.
(77) Chartert. I , 315, 317, 329, 333, 3fio
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stads helft, die in de schutterij gedronken werd(78); te
Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage hadden zij het
recht, om op zekere tijden alleen wijn te mogen tappen,
zonder daarvan accijns te betalen; men noemde dit scutwyn,
en veelal werd dit recht door de schutters openbaar verpacht(79); ook de Cloveniers te Scherpenisse hadden vrijdom
van accijns van den wijn, dien zij zelve gebruikten(80).
In de derde plaats werd aan de schutters de opbrengst
eener soort van belasting op het bezegelen toegekend, welke
van de vreemdelingen geheven werd, Wanneer burgemeesteren of raadslieden, zegt art. 10, een brief van een buitenman met hel stadszegel bevestigden, moest daarvan twee
pond aan de schutters en de buren betaald worden, tenzij
een inwoner zich daarvoor borg wilde stellen. Zoo allhans
meen ik de slotwoorden van het artikel: » hyt ensie seke
dal ymma van gratia weghen gued ina wesa wil" te moeten verstaan. Dat gebruik van bezegelen van stukken ter
meerdere bevestiging, vooral door de geestelijkheid, was
zeer algemeen. Ook komen er voorbeelden voor, dat de
stedelijke magistraten stukken bezegelden(81), en dat daarvoor eene zekere som gelds betaald werd, blijkt o. a. uit
het stadsboek van Sneek, waar men onder het opschrift
» Hoe veel die Scepenen van segelen moglien nemen" leest:
»Item, van allen anderen saicken moghen die Schepenen,
ofte die Raedtsluyden besegelen, ende een yegelick mach
nemen een half pont, ende nyet mecr"(82).

(78)

Art. 31 der Ordonnantie van 1S64.

(79)

HOOFT GKAAFLAND,

p. 39;

K O K , bl. 104, 138; SCHEL-

TEMA, bl. 51 volg.; SiciCESZ, bl. 44 volg.
(80) Art. 10 der Ordonnantie; Zeeuwsche VoUcsalm. bl. 8.
(SI) Charterb. I , 4 1 8 , waar Leeuwarden een stuk bezegelt voor
Oostergo; ald. 2 0 5 , 284, 284, 358, 363 stukken van Hollandsche
graven, door onderscheidene steden mede bezegeld.
(82)

üharterb,

I , 573.

Verg. ook v. HALSEMA, bl. 411.
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Minder duidelijk is mij de bepaling van art. 10 omtrent
de invordering van het buregeld: van de huurslieden twee
pond, van de meer vermogenden een beijersche gulden of
een ton bier; van de schamelen naar evenredigheid van hun
vermogen. Vooreerst, wal was dat buregeld? Was het
eene soort van hoofdelijken omslag ten behoeve der stad?
Ik heb het elders nergens aangetroffen. En ten andere,
wat beleekent het, dat aan de raadslieden van het gild de
invordering daarvan werd opgedragen ? Kwam ook dit
buurgeld ten voordeele van het gild, of ten voordeele der
stad? Hel eerste komt mij het waarschijnlijkst voor, om
het woord » op berra".
Artikel 12 bepaalt, dat de raadslieden telken jare een eed
moesten doen, dat zij de voorschreven punten zouden onderhouden, naar recht schatting zouden ontvangen en rekening zouden doen aan hunne opvolgers. Ook in andere
gildestatuten treffen wij dergelijke bepalingen aan(83). Of
die raadslieden jaarlijks moesten aftreden, blijkt niet duidelijk, doch is wel waarschijnlijk, daar dit ook bij vele
andere gilden plaats had(84).
In art. 13 wordt aan den koning en de raadslieden de
handhaving dezer statuten opgedragen, en tegen de ongehoorzame gildebroeders eene boete van acht pond bedreigd.
Eindelijk art. 14 is reeds boven behandeld in verband
met art. 1.
Ziedaar de inhoud van dit niet onbelangrijk stuk, zoo

(83) Zie art. 33 der Leeuwarder Ordonnantie; het doen van
rekening. Art. 18 der Ordonnantie van 't Cloveniersgild te Sclierpenisse, id. Art. 10 der Statuten van 't St. Sebastiaansgild te
Kadzand, id.

Art. 13 ald. eed. F E I T H ,

de gild. p. 1 2 3 , eed; p.

127, rekening.
(84)

Verg. SICKESZ , bl. 28.
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veel mij mogelijk was, opgehelderd. Sommige punten, ik
moet het tot mijn leedwezen bekennen, zijn mij nog duister gebleven; misschien heb ik ook, waar ik meende de
zaak te begrijpen, toch den papegaai niet geschoten. Mocht
des niettemin dit vertoog een gunstig onthaal vinden, dan
hoop ik later uit het Franeker privilegieboek nog eens mede
te deelen de articulen voor de schutterij dier stad van
1559, die, voor zoo verre mij bekend is, nog niet zijn
uitgegeven.
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