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Bij een onderzoek naar de historische wording van het
tegenwoordige reglement op het beheer der kerkelijke goe-
deren bij de hervormde gemeenten. 1), ontmoette ik, in de
Friesclie bronnen, herhaaldelijk de armen en tevens bleek
mij dat er over het onderwerp, dat wij ons thans voor-
stellen te behandelen, bijna geene litteratuur bestaat, be-
halve eene reeks serieuse dagbladartikelen van den lieer
P. J. D. van Slooten, predikant te Terband, gepubliceerd
in de Nieuwe ïïeerenveensche Courant van J. Hepkema 2),
waarop de heer Bijks-archivaris alhier welwillend mijne
aandacht vestigde.

Het frissche van dit onderwerp trok mij aan en het
schijnt, met het oog op de dikwijls voorkomende rechts-
geschillen, waarbij armbesturen betrokken zijn, niet van
actueel belang ontbloot genoemd te kunnen worden.

1) De resultaten van dit onderzoek zullen elders verschijnen.

2) Frieslands Armwezen I—XXIX jg. 1882 — 1885 (25 Juli); eene

nieuwe reeks I—XV verscheen omstreeks 1892. Daar mijn exemplaar uit

knipsels bestaat kan ik geen juister datum opgeven. Deze courant heette

toen nog „Nieuw Advertentieblad."
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De belangrijke, maar tot dusverre bijna onbekend ge-
bleven artikelen van den heer van Slooten, hebben mijn
onderzoek niet overbodig gemaakt, omdat deze schrijver
zijn onderwerp met voorliefde van een historisch-oecono-
misch of' sociologisch, minder van een juridisch standpunt
bezien heeft, geene kerkvoogdij-archieven raadpleegde en
tot dusverre voor den drempel der 19e eeuw is blijven
staan.

Waai- ik slechts een karakteristiek wil geven en niet
streef naar volledigheid, zal ik mij, wat betreft den toe-
stand in de steden voor de reformatie hoofdzakelijk tot
Leeuwarden beperken, waar de bronnen het ovorvloedigst
zijn. liet oogenblik om een algemeen en volledig overzicht
van dat deel van mijn onderwerp te geven, is nog niet
gekomen, daarvoor ontbreekt het tot dusverre te veel aan
detail-studie. De hoofdstukken, die ik nu geef vormen op
zich zelf een vrij afgerond geheel, later hoop ik mijn schets
verder op te trekken.

EERSTE GEDEELTE.

In de steden voor de hervorming.

A. De geestelijke broederschappen.

Al zijn wij in Friesland niet rijk aan goede stedebe-
schrijvingen en uitgaven van daarvoor benoodigde bronnen,
wat Leeuwarden betreft kunnen wij naar verhouding tevre-
den zijn. Vooral leveren de in 1876 openbaar gemaakte
oorkonden van het St. Anthony-Gasthuis veel belangrijks
op voor ons onderwerp.

In de 14e en 15e eeuw is er in Friesland zoo goed als
niets te bespeuren van armenzorg vanwege de stedelijke over-



IN ïBIfiSLAND. 4 5

heid. Alles gaat uit van geestelijke broederschappen,
gasthuizen, kloosters en particulieren. De broederschappen
zullen wij liet eerst behandelen.

Geestelijke broederschappen of gilden komen in de mid-
deleeuwen voor in bijna alle plaatsen van eenige beteekenis.
Zij verschilden van de ambachtsgilden daarin, dat zij niet
de maatschappelijke, maar cle geestelijke belangen dei-
leden bevorderden. Broeders of' leden konden zijn zoowel
geestelijken als leeken en men kwam op bepaalde tijden
bijeen om voor de afgestorven leden gebeden en missen te
lezen. Immers, wie vele missen kon doen lezen voor zijn
ziel, zou wel geen „absolutio plenior" (vollediger), maar
toch eene „absolutio celerior" (gemakkelijker) g'enieten 1).

Wanneer iemand tot een geestelijk gild toetrad was hij
zeker, dat er door de gildebroeders na zijn overlijden vele
missen voor zijne ziel zouden gedaan worden. Ieder gild
liad bovendien zijn eigen altaar in de kerk en een priester
om liet te bedienen.

Wanneer de zielmissen op de bepaalde tijden gedaan
waren, vereenigden zij zich ter maaltijd, zooals cle uit-
voerige statuten van cle broederschap der Kalenden te
Groningen ons leeren 2) en de voorzitter of „hovedinc" moest
bij die gelegenheid, ook de armen bedenken. De namen
dezer gilden zijn overigens zeer verschillend, daar zij hun
naam afleidden van den schutsheilige, het heilig sacra-
ment enz.

Deze geestelijke broederschappen nu bepaalden zich niet
tot het houden van zielmissen. Zij legden zich ook toe

1) Volgens Petrus Lombardus, aangehaald bij Moll. Kerkgesch. v. Ned.

II, i, p. 69.

2) De Kalenden komen ook elders in het vaderland voor. Hun naam

brengt men in verband met het feit dat ze oudtijds op den eersten dag van

iedere maand vergaderden. De oprichtingsbrief van het Groninger gilde

van 1318 vindt men bij Driessen, llonumenta, 3e st., p. C00 v. v.
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op liet doen van goede werken en traden op als verzorgers
der armen, daartoe dikwijls in staat gesteld door aanzien-
lijke legaten. Daar hun aard overal vrij gelijk was kun-
nen wij het weinige dat er tot dusver tot ons gekomen is
betreffende de geestelijke broederschappen in Friesland,
gereedelijk aanvullen uit de rijkere geschiedbronnen van
naburige provinciën. In de statuten van der Lieve Vrouwe-
memorie 1) te Kampen was b. v. bepaald : „Item dat men
allen sonnendage delen ende glieven sal, als die ierste oft
die anderde misse gbedaen is in onser liever Vrouwen
kercke elc persoen die een teyken gegeven is van den me-
moriemeysters elc een broet vaneen halven cromstaert ende-
een half pont botteren op elc broet. Item in der vasten
drie heringhe op elc broet" Dit Kamper gild hield dus
op bepaalde tijden uitdeelingen van levensmiddelen.

Dan hadden de broederschappen dikwijls gast- en arm-
huizen. Alle Deventer broederschappen b. v. bezaten één
of meer armhuizen en ook de broederschap van den H. An-
tonius te Rotterdam stichtte in 1437 een gasthuis, in der
eeren Godts ende des heiligen Confessoris Sint Antonius 2).

De H. Antonius-Broeders, die zich vooral met zieken-
verpleging bemoeiden, hadden in korten tijd niet minder
dan 400 kloosters en gestichten over geheel Europa ver-
spreid 3).

Wij verbazen er ons dus niet over broeders van St.
Antonius in Friesland aan te treffen en wel het eerst,
niet in eene veel staartige oorkonde, maar in het opschrift,
waarmede de broeders van St. Antonius zich in 1397 eicre—

1) In Overijssel werden de geestelijke broederschappen gewoonlijk „me-

morien" genoemd.

2) B. P. Velthuijsen, De Geestelijke Broederschappen en de Armenver-

zorging in de Middeleeuwen. Jaarboekje v. Alberdingli Thym, 1890.

3) Wetzei1 und Welte's Kirclien-lexicon (1882) in voce „Armenpflege."
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naren verklaarden van een bizonder fraaien drinklioren,
een der weinige middeleeuwsche zilverwerken, die in Fries-
land de grens der hervorming passearden; want helaas
het paapsche zilver werd ook hervormd : volgens de zeer
radicale begrippen van den smeltkroes. Deze groote hoorn 1),
die ons de bovenvermelde gildemalen zoo levendig voor
oop/en stelt, is afkomstig van Staveren, een der oudste en
historisch, belangrijkste steden van Friesland; hij berust
thans in het Friesch Museum te Leeuwarden.

Op eene andere broederschap wijst het oudste kerke-
boek van Franeker, waar men de heilige Sacramentsvoogden
(in een stuk van 25 Juli 1545) en Pleer Jasper, preben-
daet van Sacraments-altaar 2) genoemd vindt (10 Sept.
1548). Een tweede Franeker broederschap, van ons Lieve
Vrouwe ter Noodt, wordt in 1501 met name aangetroffen,
in de uitspraak van zeker geschil over goederen, die voor
twee derdedeelen aan de prebende van O. L. V. ter Noodt
binnen Franeker worden toegewezen 3).

Is er ons van de werkzaamheden dezer gilden tot dus-

1) Het beslag van den hoorn is afgebeeld in de Vrije Fries, dl. V

(1850) plaat II, c. In den catalogus der tentoonstelling van antieke goud-

en zilversmidswerken, Leeuwarden 11)00, wordt hij onder no. 47 aldus be-

schreven: „1397. Drinkhoorn afkomstig uit Stavoren, met zilver gemon-

teerd. Om den mond loopt hot volgende opschrift in gothische karakters :

Desen hoern hebben doen maken de broders va Sinte Antonisghüde

MCOOXGVII. Aan dezen rand is een vierkant plaatje verbonden, waarop

de heilige Antonius is afgebeeld met een zwijn, zittende voor een kapel

in romaanschen stijl, gospijzigd door een vogel en de handen opheffend

naar den apostel Petrus, kenbaar aan zijn sleutel. Op een zilveren band

op het midden van den hoorn staat]: „Laute Antonis."

2) Vrije Fries, VII p. 80 v. v.; terwijl eindelijk, in een accoord van 31

Maart 1559, ook de gildebroeders van den Heiligen Sacraments Ghilde

(te Franeker) voor den dag komen.

3) Chb. II. p. 217, zie over het zelfde gilde Ghb. III p. 452.
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ver weinig bekend, omtrent liet Sacraments- en liet Soeten
Name Jezus gilde te Leeuwarden zijn de berichten rijker.
Het eerstgenoemde, liet Heilige Sacramentsgild zorgde voor-
namelijk voor de liuiszittende armen, d. i. de niet in arm-
huizen wonende en niet bedelende armen. Immers bij acte
van 28 Februari 1472 1) ontvangt liet Heilige Sacraments-
gild, hier voor het eerst genoemd, eene zatlie te Lekkum
„tlioe da riuclita scaemela huussittende behoeff." De zatlie
werd door Tzomma Wiarda gegeven ter wille van de ziels-
zaligheid van hem en van zijne huisvrouw Atte Bonnyn-
glie, daarom moesten de voogden of procurators van liet
gild jaarlijks en eeuwig uitkeeringen doen aan „da Ber-
fothabroren thy Galileen foer Atte ziel sillicheed" en aan
het klooster Geiiezaretli „foer myn ziel sillicheet ende At-
tens foorsz."

De zaligheid van de ziel, die zooals wij boven vermeldden
liet motief was voor de oprichting en de doteering van
talrijke broederschappen in de andere provinciën van ons
vaderland, speelt eveneens bij deze dotatie een eerste rol.

Ik merk op dat deze gift van Tjomme Wyarda geen
legaat was, en terstond, bij het leven des schenkers aan-
vaard werd.

Na verloop van tijd zijn de goederen van het Sacra-
nieutsgild aan liet St. Antliony-gasthuis te Leeuwarden
gekomen, een punt waar wij op terugkomen en zoo vindt men
dan ook de papieren van liet gild in het gasthuis-archief.

Vermoedelijk behoorde ook tot de papieren van het sacra-
menfcsgilde eene oorkonde van 26 Juli 1471 2), waarbij lieer
Nicolaas, kelner 3) van Floorkamp, heer Albertus, procura-
tor van Tliabor en Tzummo Wyarda (dezelfde die boven ge-

1) Oorkonden v. h. Sint Anthony-Gastlvuis te Leeuwarden, no. 44.
2) Oorkonden St Anth.-Gasth. no. 42.
3) Kelner is zooveel als rentmeester.
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noemd is), twee zathen hmds, waarvan zij volgens zeker
•testament de renten moesten innen en uitkeeren aan arme
Inden, overdragen aan hen die te Leeuwarden en Sneek 1)
„daerto geordineert sint, dat si di gueden omdelen den armen
huussUloule, die daarto gheveu sint of gheven sullen wer-
den binoren." Daar in deze tijden hoofdzakelijk liet sacra-
ïnentsgilde zich met de liuiszittende armen bemoeide, zullen
do goederen wel daaraan en niet aan het Sfc. Anthony-
giisthuis zijn overgedragen.

De/.e oorkonde illustreert overigens de middeneeuwsclie
toestanden. Wie in de 15e eeuw de armen wilde bedeu-
ken, kon nog geen burgerlijk armbestuur of diaconie tot
legataris instellen en moest daarom wel, den pastoor, kerk-
voogden, gasthuizen of broederschappen met de uitkeering
belasten.

De heer Nicolaas cum suis zullen het gilde in hun plaats
gesteld hebben, omdat zij kwalijk ten eeuwigen dage de ren-
ten onder de armen konden verdeelen.

Het komt mij zeer waarschijnlijk voor, dat het Sacraments-
gilde evenals de broederschappen in de andere Neder-
landsche provinciën b. v. de Lieve Vrouwe-Memorie te
Kampen, op bepaalde tijden nà de mis uitkeeringen deed
aan de armen. Het gild bezat een altaar in de St. Vitus-
kerk van Oldehove, waarvan het onderhoud later ten laste
van het St. Anthony-gastliuis kwam, zooals de rekening
•over 1561 uitvoerig aantoont 2).

De Heilige Sacraments-voogden komen na 1472 nog
herhaaldelijk voor in de „ Oorkonden" van het St. An-
thony-gasthuis, vooral ook als voogden van het in 1478
gestichte St. Jacobs-gasthuis ; voor dat wij echter hunne

1) Te Sneek bestond toen ook een Sacraments-broederschap. Zie Oor-
ionden St. Anth.-Gasth. no. 57.

2) Oork. I, p. 535.
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werkzaamheid in die hoedanigheid gadeslaan, willen wij
iets mededeelen omtrent eene andere geestelijke broeder-
schap te Leeuwarden, n.1. „van den soeten en ghebene-
diden naem Jhesus, ofF van den aermen Christi", zooals
zij genoemd wordt in een stuk van 12 Dec. 1548 1), waarbij
Karel V het gilde bevestigt, wij zouden zeggen rechts-
persoonlijkheid verleent, en hem vergunt een legaat, be-
sproken door een zekeren liitske Boelema te aanvaarden 2)..

Omtrent den oorsprong van deze broederschap vernemen
wij uit hetzelfde stuk: dat nu eenige jaren geleden eenige
devote personen, die de armen en ellendigen wilden helpen
•jaarlijks een zekere som van hun inkomen hadden afee-
zondere!, waarvan zij wekelijks na de mis, die ter eere van
den gebenedijden naam Jesus gehouden werd, aan de arme
Ini-iszitten boter, kaas, spek en andere levensmiddelen uit-
keerden „sulex dat ten laesten de supplianten daer duere,
bij eenen yegelickcn metter naeme der broederschappe
oft gilde van den soete Naeme Jezus genoempt ende ge-
insigneert worden."

Deze voorstelling van liet ontstaan van het gild, door
de gildebroeders, waaronder waarschijnlijk nog eenige op-
richters, zelf gegeven, is de juiste, in tegenstelling met
hetgeen Ubbo Emmius o) en Eekhoff 4) daaromtrent mede-
deelen. Ik kan dit zeggen, omdat ik en zij niet, de juiste-
bronnen mocht raadplegen.

1) Ghb. III p. 145.

2) In het archief v. Sminia (Friesch Museum) bevindt zich een af-

schrift van dat testament.

3) De Frisia et Frisiormn republica, 1619, bladz. 116. Gabbema heeft

dit vertaald in zijn „Yerhaal van de stad Leeuwarden" (1701) bladz. 383.

Einmins maakt niet eens gewag van het privilege van Karel V, blijkbaar

was hij in dezen slecht op de hoogte.

1) Beschrijving v. Leeuwarden II p. 375 v. v.



IN FRIESLAND. 5 1

In liet archief van Sminia 1) vond ik namelijk 2) 17e
eeuwsche afschriften van stukken uit liet gilde-archief, liet
tegenwoordige Ititske Boelema gasthuis-archief, dat even-
wel niet meer zoo volledig is als omstreeks 1675, toen de
afschriften vervaardigd zijn. Eene ordonnantie van 1528,
de eenigste wet van een Friesch geestelijk gild, die mij
bekend is, bleek nl. in liet gasthuis-archief niet meer aan-
wezig te zijn. Dank zij de gewaardeerde welwillendheid
van heeren Voogden, in liet bijzonder van den lieer A. H. van
Slooten, rentmeester, heb ik mij hiervan kunnen over-
tuigen 3). Uit deze ordonnantie van het gilde van 1528, die
ik als bijlage II laat volgen, blijkt, dat het gilde reeds vroe-
ger bestond : de mis, die tot dusverre op Vrijdag gezongen
werd, zoude voortaan op Woensdag gehouden worden. Heel
oud was de broederschap toen nog niet, waarschijnlijk slechts
eenige jaren, gelnk nader uit te vorschen is met de hulp van
de namen der gildebroeders, die tot omstreeks 1579, blijk-
baar chronologisch, voorkomen in een klein 16e eeuwsch
boekje, dat dienst deed bij de mis en waaruit dan
de namen der afgestorven broeders werden opgelezen 4).

Het aantal leden bedroeg gewoonlijk een twintig paren,
soms meer, soms minder ; wanneer de man overleed, bleef
de weduwe lid of zuster. Dit Soete Name Jezus gild,

1) In de bibliotheek v. h. Friesch Genootschap.

2) Het eerste stuk van deze schets was toen reeds persklaar.

3) Aan de hand van oenen zeer nauwkeurigen inventaris opgemaakt door

wijlen Jhr. H. B. van Sminia, dezelfde die eene (onuitgegeven) geschiedenis

van het Jezusgild en hot Gasthuis schreef en daaruit aan Eekhofl' gege-

vens verschafte. Sommige ytukkon heeft de heer v. Sminia niet kunnen

lezen, zooals in den inventaris vernield wordt.

i) Het boekje begint aldus : „Dit bennen die gene die gestorven bennen

wuijt dat broederschap van die Soete name Jezus." De eerste naam is

Bienick Kamstra. Burmania vermeldt in zijn „Naamrol der Kaden 's Hofl's

van Friesland" een raadsheer Bienick van Camstra, die in 1522 overleed.
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waartoe de meest aanzienlijke personen behoorden, als
burgemeesters, raden in den Hove, schepenen enz., ver-
verschilde in aard niet van de broederschappen in naburige
provinciën, b. v. van de Kalende te Groningen, in 1318 opge-
richt, om te zamen God te bidden „omme salicheit onser
zielen" 1). Ook hier zielmissen en voor hetzelfde doel
goede werken n.1. bedeeling van de armen, verplichting om
de afgestorvene leden gezamenlijk te begraven en eindelijk
het gildemaal, dat nog voortleeft in het jaarlijksche diner
der Voogden van het Ritske Boelema gasthuis.

De dag van de Statie 2) van het gild was de groote
dag, dan werd er eene voorname misse gehouden, dan
werden de nieuwe oldermannen gekozen, dan had het ge-
zamenlijke maal plaats, waarbij volgens de rekeningen
de trommeslager met zijn gesel, de piper, speelden en soms
goochelaars optraden. Ieder broeder of zuster moest dan
„met haer beste kleedt" present zijn, ook de enkele bui-
tenleden.

Uit de rekeningen en uit de ordonnantie blijkt, dat ieder
paar per jaar één goudgulden betaalde voor het gildemaal
en één goudgulden voor de armen, waarbij al spoedig tal-
rijke legaten en buitengewone giften kwamen.

De oudste rekening die tot ons kwam, loopende over
1537, bewijst, dat het gilde niet, zooals Etnmius beweert,
ontstaan is door het testament van eene rijke vrouw, die
12 personen aanwees om de jaarlijksche inkomsten van
hare goederen, ten bedrage van 1200 goudguldens, te be-
steden voor de armen en jaarlijks op 15 Januari een plechtigen

1) Zie de „Statuten" bij Driessen, Monumenta, 3e st. pag. 600.

2) Du Cange „Glossarium", editio nova, geeft verschillende beteeke-
nissen van het woord „Statio" o. a. bijeenkomst van de geloovigen in de
kei-k, hetgeen hier wel past. Zie ook Eekhoff, „Beschrijving v, Leeuwarden"
II p. 174.



1) DG Heer H. B, van Sminia durft zich in zijne geschiedenis van het

gasthuis niet geheel van Ubbo's voorstelling los to maken, al wijst hij

ook reeds op do rekening van 1537. Hij zag in een brief d.d. 17 Juni

1567 door Notaris Wouter Ooquillen geschreven aan don rentmeester van het

gilde, dat er ook nog een testament van eene zekere Weck Hyontiema be-

staan had en daar do Hoer van Sminia dit niet vond in ' t archief, meont hij

met grond te kunnen besluiten, dat Weck Hycntiema de (door Emmius)

bedoelde erfiaterscho is. Eekhoiï t. a. p. II, p. 375, die zijne gegevens o. a. van

den Heer v. Sminia had, neemt het verhaal van Emmius zonder kritiek

over en vermoedt, dat ïVick Hcentiama de tostatrice geweest is.

Het is mij gebleken, dat Goquillen spreekt van Vlek Hyontiema on dat

dit schrijven in verband staat niet het feit, d.at do „Miurebroors" to Leeu-

warden aan den rentmeester van het Jozusgiid verzochten om uitbetaling

van eene eeuwige memorie bun vermaakt door Juffrouw Lfrsele Hyiitbiama,

te voldoen door het gild. Zij hadden daar vroeger 15 gouden guldens

voor uitbetaald gekregen en in löOfi acht goudguldens en daar nu Januari

1567 verschenen was en hunno crediteuren van wijn en misbrood hun

„jaer endo dach gebrocht hadden (d. i. de rekening)", verzochten zij beleefd

om uitkeering der rneinoriegelden. Do Minderbroeders vergisten zich met

de naam Ui'sole, want in do rekening over 1551 staat duidelijk, dat aan de

Minderbroeders betaald is uit een besprek van ülk Hientiema 13 gouden

guldens. Ergo, Weck of Wiek of Ursele Heentiama heeft nooit bestaan

en daar de uitkeering aan de Minderbroeders niet voorkomt in do reke-

ningen over 1537 en 1538, kan ook Ulck Hyentiema niet de door Ubbo be-

doelde teststrice geweest zijn, eerst na 1538 moet zij overleden zijn en

toen bestond het gild reeds.
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maaltijd te houden ter gedachtenis van do zaak (rei) en
op kosten van deze erfenis 1). Immers buiten de van ieder
paar ontvangen twee goudguldens ontvangt men uit liet
legaat van een, nà 1534 overleden broeder Pieter Janzen,
als jaarlrjksche rente, 24 goudguldens en verder nog geen
tien goudguldens uit anderen hoofde.

Steeds werd men rijker, zoodat in 1538 liet uit te deelen
spek reeds bij honderden ponden aangekocht wordt, verder
rogge en bollen brood, die door den bakker nanr de kerk
gebracht en na de mis uitgedeeld werden. Dan bezat liet
gild eenige armen kamers, wier getal tengevolge van de
erfenis van Uitske Boelema vermeerderd werd. Deze
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Boelema, wiens laatste testament 1) dateert van 6 April
1544, had reeds bij zijn leven een klein gasthuis „ v o o r
a r m e o l d e v r o u w e n " gesticht; dit godshuis werd nu
met eenige losse kamers en al zijne overige bezittingen, eemge
legaten uitgezonderd, vermaakt aan liet Jezus gilde, op
voorwaarde, dat de broeders de kamers en het gasthuis
volgens de bestaande traditie zouden aanhouden en verder
moesten zij jaarlijks voor 35 goudguldens lakens, hemden,
rokken en schoenen aan de rechte armen uitdeelen, boven-
dien aclit of negen goudguldens besteden voor de arme
kraamvrouwen. Wat de erfenis jaarlijks meer opbracht
diende in voedsel uitgereikt te worden „daert meest van
noeden saîl wesen."

De ordonnantie van 1528, werd af' en toe gewijzigd.
In 1576, bij liet vaststellen van eene nieuwe bepaling
noemen de broeders zich : „Wij onderschreven gildebroe-
ders van den alderhoochsten name Jhesus t o t p r o u f y t
v a n de a r m e n h u y s s i t t e n b i n n e n L e e u w a r -
d e n v o o r e e n c o 11 e g i e g e a d m i 11 e e r t." In
1579 kwam er zelfs eene geheele nieuwe ordonnantie tot
stand, waarvan het bijna onleesbare en daardoor geheel on-
bekend gebleven origineel, nog aanwezig is.

Hoewel kort voor de reformatie worden de zielmissen
uitdrukkelijk gehandhaafd en ook overigens geeft deze
ordonnantie niet vele veranderingen. Uit eene notitie van
1580 blijkt, dat de broeders, daar de zaken en de staat
der armen binnen Leeuwarden veranderd was, het raad-
zaam oordeelden, niet langer op denzelfden voet met de
uitkeeringen door te gaan, de rogge, die men in voorraad
had zou echter op de zondagen uitgereikt worden, totdat
ze op was.

1) Er bostaan een drietal, niet onbelangrijke codicillen uit 1533.
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B. Hospitalen en gasthuizen.

Troffen wij het eerst eene geestelijke broederschap te
Stavoren aan, do oudste berichten omtrent gasthuizen in
Friesclie steden hebben eveneens betrekking op een hos-
pitaal of gasthuis te Stavoren. Het is een stuk van 21
Febr. 1340, voorkomende in liet door Mr. S. Muller Fz.
ontdekte cartularium van het St. Odulphusklooster te Sta-
voren. Daar liet niet gedrukt is, Colinjon 1) geeft er
slechts den korten inhoud van weer, laat ik dit stukje
volgen als bijlage I. Veel bizonderheden komen wij niet
te weten: Joliannes bisschop van Utrecht schrijft aan Schout,
Schepenen en de geheele gemeente van Staveren, dat zijn
vicarius bij diens bezoek aan Friesland, het met zijne toe-
stemming in hunne stad opgerichte hospitaal zal wijden.
Als gewoonlijk was er een altaar aan dat hospitaal ver-
bonden, waarvan de abt van het verarmde St. Odulphus-
klooster de voordeelen kreeg. Al komen Schout en Sche-
penen er bij te pas, toch zoude ik niet durven verzekeren,
dat het hospitaal van stadswege opgericht is.

Wij keeren naar Leeuwarden terug. Behalve zorg voor
huisarmen kregen de voogden van het Sacramentsgilde in
1478 2) ook een gasthuis te besturen. Den 1 Augustus
van dat jaar werd n.1. te Leeuwarden het St. Jacobsgast-
huis gesticht door Hille van Zwolle, weduwe van Aerent
vau Surhuizum. Belangrijk is deze fundatiebrief, omdat
men hieruit precies kan opmaken waartoe dit gasthuis
oudtijds bestemd werd en aan welk initiatief de stichting
haar ontstaan te danken had, hetgeen wij van het oudste
Leeuwarder gasthuis n.1. St. Antoon niet weten en waar-
omtrent zeer verschillend gedacht wordt.

In de fundatiebrief lezen wij dan, dat Hille en Heer

1) Eegister van oorkonden, die in het Charterboek ontbreken. Pag. 66.

2) Oorkonden v. h. Anth. G. no. 54.



56 ARMENGOEDEREN EN ARMBESTUREN

Arent reeds vroeger overeengekomen waren, om een derde'
deel der goederen van dengene, die liet eerst kwam te-
overlijden te bestemmen voor de armen „enilo bij den
Pastoers raet, daer dieghene (de overlevende), onder sitten
is, f o er een ewighe memorie desgheens, die af livicli worde.'1

Een deel dier goederen werd na den dood van Heer Arent
bestemd voor de stichting van een gasthuis, tot lof en
eer van den Heilighe Heer Sinte Jacob, don apostel van
wijlen Heer Arent. Het gasthuis met de daarbij gestichte
kapel zoude worden bestuurd door do voogden van liet
heilige Sacramentsgild „bij des Persoeners raed to Oldehove"
d. i. in overleg met den pastoor in kwaliteit en eindelijk
door eenige met name genoemde bloedverwanten.

Men mocht in het gasthuis opnemen ,, eerweerdighe ende
ecrbaer borgheren ende borgherinnen, die olt ende cranck
ende foerarmit sint, dat sic hemmen suluen niet konnen
helpen ende raedeu die scaeinele kost toe winnen diese-
sullen hoer proeuen (onderhoud) hyrm liebben, ende brin-
ghen sie wat mede off wat sie hebben ende cryghen
moeghen, dat daerin toe blywen." Verarmde een der bloed-
verwanten van liilïe en Arent, dan moesten die vóór alle
andere armen opgenomen worden.

Dit gesticht diende dus niet alleen om armoede to voor-
komen, maar vooral ook om de werkelijke, zij het deftige
armen te onderhouden, brachten ze iets mede of kregen
ze later iets dan was dot een voordeel voor het gesticht,
maar aanbreng was geen voorwaarde voor de opneming.

De stichting van Hille en Arent toont aan dat ook voor
Friesland waar is, wat door een geschiedschrijver, van
veel autoriteit 1), voor België is opgemerkt : n.1. dat de

1) P. I'. M. Alberdingk Thym, De Gestichten van liefdadigheid in
België van Karel den Groote tot aan de 16e eeuw. (Bekroond dooi- de
Kon. Academie van België, 1882), pag. 176.

Ygl. <1G recensie van dit werk, door Prof. J. G-. de Hoop Seheffer in de-
Gids van 1884.
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oude mannen- en vrouwenhuizen vooral scheppingen zijn
van do vijftiende eeuw. Het karakter der gasthuizen
wisselt met de eeuwen. Oorspronkelijk dienden zij tot
het herbergen van vreemdelingen, van gasten dus (in 't
latijn hospes), eene bestemming waaraan de naam gast-
huis of hospitaal zijn oorsprong te danken heeft. In
België kwamenj ze reeds voor in de zevende eeuw. Daar
echter bij het toenemen der steden ook het herbergiersvak
ontkiemde, werden do godshuizen langzamerhand minder
gezocht door de gegoede reizigers en bedevaartgangers 1),

Zoo bestonden er in Milaan in de 13e eeuw reeds hon-
derd vijftig logementen, waar men tegen betaling kon
overnachten. Te Brugge was de „Roode hoed" de her-
berg der prelaten, terwijl de prinsen en hooge baronnen
het „Gulden Vlies" bezochten. De gasthuizen, die daar-
door ruimte kregen, veranderden nu langzamerhand in
ziekenhuizen en bleven herbergen voor de armen.

Belangrijk in verband hiermee is een op Friesland be-
trekking hebbend staatsstuk van 1398, waarin sprake is
van een gasthuis in den ziu van herberg voor de armen.

Den 11 Augustus 1398 2) kwam er n.1. een zoenbrief
en accoord tot stand, tusschen Hertog Albrecht van Bei-
eren en Willem van Oostervant ter ecnre, en die van
Oostergo ter andere zijde, mitsgaders voorwaarden, op
welke de genoemde Hertog tot rechten landheer gehul-
digd werd. Die van Oostergo en Westergo zouden o. a. een
„ g a s t h u y s " doen maken, op een plaats door den Hertog
aan te wijzen „ende daer sullen sy dertien bedden inleggen,
ende een wijf of twee insetten, die die arme Inde, die daer
comen, ontfaen ende hoffenenS) sullen, ende elc arm mensch, die

1) t. a. p. pag. 130.
•2) Chb. I, 283.
3) Chb. I, p. 293, staat in hetzelfde zinsverband,, heftenen", waarvan

•waarschijnlijk de naam hofje afgeleid is.
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daer comt, sal da er drie daglie leggen ende Herberge hebben."
Of dit gasthuis opgericht is en waar, weet ik niet, maar

in een nieuwen zoenbrief van 3 Mei 1399 1) lezen wij,
dat die van Oostergo en Westergo, als zijnde verarmd door
den oorlog, een uitstel van vijf jaren van den Hertog ver-
kregen hadden, binnen welken tijd de plaats voor liet
gasthuis zoude worden bepaald.

Men zou hiermee kunnen combineeren een post in de
rekening en verantwoording van liet St. Anthony-gasthuis
te Leeuwarden, over 1561 2) luidende : „Gegeven eude
betaelt Broeder Taecko, Procurator van den Predijcher-
heeren, acht ende twintig stuyvers, ter cause van het jaer-
lix legaet, bij wijlen Hertoch Albrecht liet conwent voirscr.
besproocken, die 't gastlmys jaerlix gehouden is te betalen."

De uitgevers van de oorkonden vragen in eene noot of
deze plaats niet bewijst dat liet St. Anthony-gasthuis
reeds bestond of ontstaan is in 1398. Ik meen dit ont-
kennend te moeten beantwoorden, omdat ik „wijlen Her-
toch Albrecht" aanzie voor Hertog Alberfc van Saksen,
ook wel Albrecht genoemd 3), die in 1499 te Leeu-
warden ingehaald werd en met zijn gevolg intrek nam
in liet klooster der Dominikaneti of prediklieeren 4).

Wat hiervan zij, omtrent den oorsprong van liet St.
Anthony-gasthuis tasten wij in het duister rond. Ik zoude
hier kunnen volstaan met eene verwijzing naar de, voor
den tijd waarin zij door Eekhoff uit de archieven opge-
diept werd, hoogst verdienstelijke gasthuis-geschiedenis 5);

1) Chb. I, p. 295.

2) Oorlc. I, p. 532.

3) b. v. Chb. II, p. 213.

4) Eekhoff, Beschr. v. Leeuwarden, I, p. 112.

5) Deze geschiedenis werd in 1835 op verzoek van voogden geschreven

en eerst in 1854 gedruist, met het oog op eon proces tusschen het gasthuis

en de stad Leeuwarden. Zie Gesch. v. h. St. Ant. Gasth. 1893, p. 72.
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indien het mij niet gebleken ware, dat daarin de wording
van St. Antoon onjuist wordt weergegeven. Fouten die
men terug vindt in de „Geschiedkundige Beschrijving van
Leeuwarden" en natuurlijk ook in de in 1893 verschenen
„Geschiedenis van liet St. Anthony-gastliuis", die uitge-
zonderd een zeer belangrijk hoofdstuk over de 19e eeuw,
een herdruk is van Eekhoff's „ Geschiedenis" van het jaar
1835.

In de reeds meermalen aangehaalde, bizonder belang-
rijke uitgave van de „Oorkonden der geschiedenis van het
St. Anthony-gasthuis" dateeren de twee oudste stukken
van het jaar 1406. Het gasthuis wordt er niet in genoemd,
eerst later zijn ze als bewijsstukken, met een aankoop van
landerijen 1) aan het gasthuis gekomen. De daaropvol-
gende oorkonde is van 1425 en noemt het „Sunto Anto-
nius iesthuse'', dat van Jouke Burmana te Leeuwarden
eene stede ontvangt ten nutte van arme en ellendige lieden.
Daar oudere stukken verloren gegaan zijn, zooals blijkt
uit de afwezigheid van een stichtingsbrief, kan St. Antoon
even goed uit de 14e als het begin der 15e eeuw dateeren.
De meening van Eekhoff, dat de stichting geschiedde door
het Sacrarnents-gilde is stellig onjuist, iets waarop de
nadruk gelegd moet worden, omdat hij uit den aard
van het Leeuwarder Sacraments-gild gedeeltelijk ook
de oorspronkelijke bestemming van St. Antoon afleidt.
Crasthuisvoogden en Sacramentsvoogdeu komen in de
stukken vóór 1531 geheel onafhankelijk van elkaar voor.
ISTa dien tijd zijn de goederen en ook de papieren van het
Sacraments-gilde vereenigd met de bezittingen van St.
Antoon, zoodat dan ook de van het gilde afkomstige oor-
konden tegelijk met die van het gasthuis zijn uitgegeven.

Het is echter waarschijnlijk dat St. Antoon zijn bestaan

1) Zie Oorkonde no. 27.
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dankt, zoo niet aan liet Sacraments-gild, dan toch aan
eene andere broederschap : een St. Antonius-gilde, zooals
reeds het hof van Friesland 1) vermoedde. De naam van
liet gasthuis is daarvoor de voornaamste aanwijzing in ver-
eeniging met de volgende mededeeling in de „oudheden
en gestichten van Friesland." 2): „Ook zijn er (te Leeu-
warden) zoo wel als elders al eenige Broederschappen ge-
weest. Voor <d was het Broederschap van St. Antonis aan
het altaar van denzelven heilig, zeer termaard." In de
„Oorkonden" is er van dit gilde evenwel mets te vinden 3).

Belangrijker dan dit alles is de vraag: waartoe diende
oorspronkelijk hot St. Anthony-gasthuis en hoe is deze
bestemming te recht of ten onrechte met den loop der
tijden veranderd ?

Breedvoerig wordt hierover gehandeld in het geciteerde
arrest van 1 Febr. 1860 en reeds in 1803 heeft Voorda,
de archivarius van Leeuwarden, zich over deze kwestie
warm gemaakt 4). Laat ons zien wat hij zegt.

Hij had beleefd hoe in den regenten tijd, „de bayert"
opgeheven was, de eenige inrichting van St. Antoon,
die in het laatst der 18e eeuw nog herinnerde aan de
oude bestemming tot armenhuis. St. Antoon was gewor-
den „een proveniershuis, voor de armen en elendigen on-
toegankelijk, zoodat tot vervulling van den dringenden

X) Arrest van 1 Februari 18C0, te Leeuwarden bij Meursinge, p, 76.

2) Gedrukt te Leiden in 1723. Ynn Huessea en van lïijn, de schrij-

vers, beschikten soms over bronnen die v/ij niet rneer kounen.

3) In verband met den ouderdom van het St. Anthouy-gasthuis, zij nog

gememoreerd, dat er in 1880, hij het graven der fundamenten van het

toen verbouwde oudste gedeelte van het gasthuis, eene mooie, onver-

glaasde kan (thans in het Friesch Museum no. 823) van blauwgrijze aarde

gevonden is, bedrukt met drie banden zuiver romaansch ornament, die

de vervaardiging eerder in do 13e dan in de 14e eeuw stellen.

i) Eegister van de Archiven in de Stads Archive-Kas, p. IX.
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nood der behoeftigen en elendigen in onze stad zulk een
important capitaal niet meer dient."

Ten bewijze, dat het gasthuis oudtijds uitsluitend een
armhuis was, geschikt voor behoeftige en allerlei miserabele
personen, beroept hij zich op de resolutie van 9 April
1582 1) waarbij aan liet St. Anthony-gasthuis, de Voogden
van de Huysarmen (stedelijk armbestuur) en de Wees-
meesters te Leeuwarden, ieder voor een derde gedeelte,
de baten en lasten der drie kloosters binnen Leeuwarden
werden overgedragen, op grond van een rekest waarin de
genoemde drie corporatiën o. a. verklaren : „dat zij, doei1

dese oorlogsche ende truble tyden, hoe langer hoe meerder
van daege tot daege belast ende bezwaert wordden, niet
alleene niette arme, miserabele persoonen deeser steede,
maer ooyck van den platten lande, doer de verwoestinglien
ende desolatien der personen ende armen huysluyden aldaer;
commende derhalveu dagelycx in dese stadt krijten ende
kannen, olde, sieke, beroofde, gewonde persoonen, weduwen,
weesen ende vondelingen, waertegens der supplianten arrne-
huysen voorz. niet en vermoghen, als wesende in corte
jaeren jorst begreepen."

Met dit stuk, daaraan heeft Voorda gelijk, is te bewijzen,
dat St. Antoon in 1582 een armliuis mocht lieeten en
als armliuis een derde deel der kloostergoederen kreeg
•d. i. zes boereplaatsen, tezamen met 491 pondematen land.
Maar hij vergeet, dat liet St. Anthony-gasthuis ook toen
reeds, ja al in de 15e eeuw eene instelling was, die tegen
een varieerenden inbreng proveniers of kostkoopers aannam,
•onder verplichting ze levenslang te huisvesten en te onderhou-
den. Eekhoff legt in zijne geschiedenis van het St. Anthony-
gasthuis 2) allen nadruk op deze fout in het betoog van

1) Oork. p. 791.
.2) Bladz. 16.
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Voorda, die daarmede evenwel maar half weerlegd is.
Men bedenke echter, dat Eekhoff zijne geschiedenis
schreef in 1835, in een tijd toen St. Antoon nog even
slecht functionneerde als in de dagen van Voorda.

Indirect ten gevolge van liet tusschen liet gasthuis en
de stad Leeuwarden gevoerde proces, voornamelijk over de
vraag of St. Ântoon al dan niet eene gemeente-instelling
was 1), wordt deze instelling tegenwoordig zooveel moge-
lijk overeenkomstig de voormalige bestemming bestuurd.

Het is misschien hier de plaats oai nog een kort onder-
zoek in te stellen, naar de a l l e r o u d s t e b e s t e m -
m i n g van dit belangrijke gasthuis.

De twee proefbrieven of contracten met proveniers, die
uit de 15e eeuw tot ons kwamen mogen dan bewijzen, dat
St. Ântoon reeds in de eerste historische gasthuistijden
een proveniershuis was, het is eveneens waarschijnlijk te
maken, dat deze stichting zich van den aanvang af heeft
ingelaten met het verschaffen van nachtverblijf en met
ziekenverpleging.

Aan den eerst bekenden provenier (eene vrouw) toch,
wordt in 1477 beloofd, dat zij niet verplicht zal zijn om
eenige- zieken op te passen. De 15e eeuwsche berichten
omtrent de inwendige inrichting van het gasthuis zijn
uiterst schaarsch, zoodat men zich met dergelijke passa-
ges moet behelpen. Ook vernemen wij eerst in 1565 2)
iets van het bestaan van den E e y e r, die al lang be-
stond, want er is sprake van eene verbouwing „ten
eynde daerinne wel ende bequamelycken goede arme

1) Zie arrest van 1 Fobr. 1880, waarbij beslist werd, dat het St. Anthony-
gasthuis gecne gemeente instelling is en dus niet valt onder art 2a van
de wet tot regeling van het armbestuur. Dit proces had eene geweldige pu-
bliciteit ten gevolge. Do in druk overgelegde stukken besloegen bijkans
tweeduizend drie bladzijden en de geschiedenis van Eekhoff is eerst met
het oog op dit proces gepubliceerd.

2) Oork. no. 184.
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burgers , burgeren kyuderen, dienstboeden ende ander dier-
gelycke persoonen, met eenige contagiosen cranckhedeii
geslagen ofte beladen, gelogiert ende waergenomen, ende
zoe wanneer alzulcke cranckheden binnen deser stede niet
en zyn, de gaende ende coemende vreemde arme luyden
elck voor hen persoenen d r i e n a c h t e n , ende niet langlier
geherberget ofte ontliolden zullen inoegen worden." De
Beyer moest dus dienst doen als ziekenhuis en herborg.
Dit alles wordt door de Schepenen en Liaeden van Leeuwar-
den bedongen in een contract met de gasthuisvoogden. Er
is m. i. niets tegen om aan te nemen, dat de Beyer
reeds dateert uit de prilste jeugd van het gasthuis 1). Waar-
om toch zou men met Eekhoff en het meergemeld arrest
zeggen, dat die Beyer eene 16e e e u w s c h e uitbreiding
van het gasthuis is ? Want in de geschiedenis der gasthuizen
komt de bestemming tot herberg en ziekenhuis vóór de
bestemming tot oude mannen-, vrouwen- of proveniershuis
en wij zagen boven uit den eersten proefbrief, dat St. Antoon
reeds in de 15e eeuw zieken verpleegde. Ik geloof dan
ook dat in den Beyer het origineele karakter van het St.
Anthony-gasthuis het langst is bewaard gebleven, n. 1. het
fungeeren als herberg en ziekenhuis, waartoe immers ook
het door „die van Oostergo en Westergo'' op te richten
gasthuis dienen moest. De ziekenverpleging werd in 15G5
op den voorgrond geplaatst, secundair bleef de Beyer tot
herberg dienen voor de arme lieden. Boven de deur van

l) Deze veronderstelling; wordt geheel bevestigd door het zeer spre-
kende en voor de kennis van Nederlandsche gasthuis-toestanden hoogst'
belangrijke Gids-artikel (Dee. 1901)) van'Mr. S. Muller Ez., over liefda-
digheid in de middeleeuwen (gasthuizen te Utrecht), waarvan ik eerst onder
het corrigeeren der drukproeven inzage kon nemen. Men vindt daar bizon-
derheden over het wezen van een „bej^ert" eene instelling, die niet alleen
te Leeuwarden, maar "ook in Utrecht en bij Amsterdamsohe gasthuizen
aangetroffen wordt.
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den baaierd (beyer) in Sint-Pieter, een gasthuis te Utrecht
las men :

Drie nachten, langer niet, herberg ik die 't behoeft,
En hond de vierde nyt de scoisters eu 'tgehoeftl).

Dit komt geheel met liet bovenstaande overeen.

C. Stedelijk armbestuur te Leeuwarden.

Vinden wij in de 15e en liet begin van de 16e eeuw
niets dat wijst op re'reeriuo-sinniengnio' met het gasthuis-
en armwezen, weldra zou hierin verandering komen.
In Antwerpen begonnen omstreeks liet jaar 1400 de
nieuwere denkbeelden zioli reeds te uiten door de aanstel-
ling van arm meesters of aalmoezeniers, uit de burgers ge-
kozen, zij moesten zich met de verschillende liefdadige be-
sturen verstaan om de armverzorging meer gelijkmatig te
doen worden 2).

Eerst in het jaar 1531 zouden de nieuwe begrippen 3)
doordringen tot ons noordelijk gewest. Den 7 October
1531 toch vaardigde Karel V o. a. de bekende en ook
voor Friesland geldende ordonnantie uit 4), omtrent de
armen en derzelver onderhoud: in steden en dorpen
moesten door de overheid armvooffden aangeoresteld wor-
den, die in registers liet aantal armen in ieder huisge-
zin en hetgeen ze boven hunne inkomsten noodig had-
hadden dienden aan te teekenen ; de leegioopende kinderen
der armen, levende op rabouwerye moesten naar school
gestuurd worden of een ambacht leeren; alle bedeelden
moesten een onderscheidingsteeken dragen ; de verschillende

1) Prof. de Hoop Scheffer t. a. p. pag. 470.

2) Alberdingk Thym t. a. p. pag. 177.

3) Vgl. Dr. P. J. Blok, eene Hollandsche stad onder de Bonrgondiseh-
.Oostenrijksehe heerschappij, p. 351 v. v.

î) Chb. II, p. 598 v. v. ; Groot Plaeaetboek I. 469 v.
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•gasthuizen, broederschappen enz. moesten tot één beurs
vereenigd worden, om daaruit de armen te bedeelen, enz.

Als een direct gevolg van het krachtig optreden van de
overheid beschouw ik de vereemgmg der goederen van
!hct St. Jacobs-gastlmis en liet Sacraments-gilde met die
van liet St. Anthony-gasthuis. Laten wij nagaan wat de
•oorkonden van St. Antoon, omtrent die vereeniging be-
vatten.

Ia een rekest van 14 Nov. 1579 geven te kennen de
„Voegden van liet St. Antouis-gasthuis binnen Leeuwarden
ende mede hebbende de administratie van St. Jacobs-gasb-
Iiuis binnen denselven stede, soe dzelve goederen voermals
met den goederen van St. Anthonis gasthuis syn geunieert
•ende in denseluen gastliuise mede syn geincorporeert enz. 1).
Uit den verderen inhoud van dit rekest blijkt, dat de goe-
deren van liet St. Jacobs-gasthuis m die dagen nog geheel
•overeenkomstig den fundatiebrief geadministreerd werden,
zooals ook rationeel was.

lîeeds voor 13 Mei 1534 moet de vereenigmg der ad-
ministratiën geschied zijn, daar Auck Peters in haar testa-
ment van dien datum 2) (tevens stichtingsbrief van het
Old-Burgerweeshuis te Leeuwarden) verklaart: „Item, ick
•wil mijn guet van die Sted niet vorrucket hebben, ende
oftet ymant dar van vorrucken woude, als Arnt van Zwols
gilden (waarmee 't Jacobs-gasthuis gesticht was) gliedan synt

; ' De passage is duidelijk en bewijst, dat het stedelijk
•bestuur beide gasthuizen heeft vereenigd vóór 1534. Sinds
1512 3) komt het Jacobs-gasthuis niet meer zelfstandig
voor in de archiefstukken van het St. Anthony-gasthuis.

Te zelfder tijd verdwijnt het Sacraments-gild en vinden

1) Oork. p. 651.

2) Afgedrukt bij Eekhoff. Beschrijving van Leeuw. I, p. 384—87.
• 3) Oork. no. 107.



1) Oork. 110. 44.

2) Oork. no. 157.

3) Oork. no. 12G.

i) In liet Bitske Boelenia-gastlmis is nog een kwitantie van 1533 oj>

St. Agathe dach afgegeven door het convent Aalsum voor een som gelds

ontvangen van „die oldermans dess heiligen naem Jesn endc voeehden dess

heiligen Sacraments erven bynnen Leeuwarden als execntoren" enz. Het

woord „erven" is mij hier niet duidelijk.
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wij deszelfs goederen vereenigd met die van St. Antooi)P

dat b. v. volgens de rekening van 1561 liet sacraments-
altaar in de kerk te Oldehove onderhoudt, eene rente
betaalt aan Gernauwert en eene uitkeering doet aan
Gerryt Hettes Fritsma, als voogd der armen te Gouturn,
een gevolg van de schenking door Tjomme Wyarcla in 1472 1),
liet Sacraments-gilde gedaan. In een stuk van 1544 2), wordt
zelfs gesproken van de Sacraments-armen van St. Antlionîs.
Uit 1530 3) dagteekent het laatste stuk waaruit met
zekerheid het bestaan van het Sacraments-gilde bewezen
kan worden 4), wel is er in 1541 nog sprake van landen
liggende naast de landen „fan dae Heilyge Sacrament s-
fouden toe Liouerdt," maar dit zal m. i. wel uit de oude
sleur aldus gesteld zijn, evenzeer als men in 1544 sprak
van sacraments-armeu van Sint Anthonis.

Daar het Sacraments-gilde zorg droeg voor de huis-
zittende armen, zooals uit de „Oorkonden'' blijkt, ging met
de goederen van het gild ook die taak over op St. Antoon,.
hetgeen nader bevestigd wordt door de rekening over 1561,
waarin o. a. tien kamers buiten 't gesticht voorkomen, die
door de voogden om godswil vergeven werden en bovendien
uitgaven voor bepaaldelijk genoemde huiszitten en uitbe-
steedde weezen.

Merkwaardig is liet in verband met de ordonnantie van
7 October 1531, dat voorzoover wij weten eerst den 21
November 1531 proveniers door St. Antoon werden aan-
genomen rm<it taille, raedt encle consent'' van hef, slede-
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lijk bestuur. In een proefbrief van 1535 1) heet het
zelfs „Wij Borgermeisters, Scepens ende Raiden der stadfc
Leuwarden, als overste foegden ex officio." Eindelijk zien
wij in 1562 drie schepenen van de stad gecommitteerd om
de rekening van St. Antoon over 1561 te hooren, ontfangen
ende sluijten.

Na 1531 vertoonen zich ook de eerste sporen van een
stedelijk armbestuur, dat niet, zooals Eekhoff leert 2), eerst
bij de reformatie ontstaan is. Volgens de Stadspolitieboe-
ken waren er reeds in 1554 in ieder der vier espels of
wijken van de stad, burgers met den naam van „quartier-
meesters" aangesteld, die staande onder oppertoezicht van
de stedelijke regeenng, moesten zorgen voor de huiszittende
armen.

In overeenstemming hiermede vindt men in de St. An~
toon's rekening over 1561 bij onderscheidene posten voor
de huiszittende armen (nl. weekgelden) vermeld, dat de
Stad er de helft voor betaalde.

Het heeft mij heel wat moeite gekost om in de „Stads-
politieboeken" 3) eenige gegevens te vinden omtrent het
oudste stedelijke armbestuur. Het administratieve bestuur
van de stad of zooals men liet toen noemde de „policie"
werd onder de vier burgemeesters verdeeld. Alle ordon-
nantiën, die op zulk een vierdepart van de geheele „policie''
betrekking hadden, zijn ten gerieve van den burgemeester,
die deze afdeeling bij loting kreeg, afgeschreven en in een
omslag vereenigd. Later zijne deze bundels tot boeken
gebonden, aangevuld met iulegvellen enz. en zijn bekend

1) No. 138.

2) t. a. p. I, p. 244.

3) Stedelijk archief to Leeuwarden. Er zijn vijf folio boelten, twee in

perkament, drie in zwaar leer gebonden. Tgl. Mr. A. Teliing, De Friesche

Stadrechten, XI en XII..
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als de „politieboeken". De 16e eeuwsche origineele ordon-
nantiën (stedelijke) gingen bijna alle verloren.

Op de schutbladen van den oudsten bundel (P. B. 1,
fol. 223) vindt men vermeld, dat den 8 Febr. 1554 be-
sloten was, dat de burgemeester, die deze afdeeling B
kreeg, o. a. ook zoude hebben „Dordonnantie van de arme-
luijden in Oldehooftster Bspel." Dergelijke mededeelingen
worden ook gedaan op de schutbladen der bundels van
1556 en 1558; de laatste is uitvoeriger „D o r d o n n a n t i e
,van cl e a r m e L u y d e n in H o e k s t e r a E s p e 1,
e n d e v o o r t s d i e s u p e r i n t e n d e n t i e v a n d e
Q u a r t i e r m e e s t e r s". Deze „quartiermeesters" zijn
vermoedelijk aangesteld tengevolge van liet plakkaat van
Karel V van 1531, waarbij dit in het algemeen gelast
werd en waarvan een gedrukt exemplaar „ter Secretarye
van de Stad Leeuwarden" door Schwartzenberg gebruikt
is voor liet Charterboek. Misschien was dit wel „dordon-
nantie van de arme Luyden", want buiten twee plakkaten
van 1565 heb ik in het politieboek, noch elders iets kun-
nen vinden. Deze laatste plakkaten, waarvan Eekhoff
geen melding maakt, zijn zooals wij aanstonds zullen zien,
in 1579, met eenige wijziging, op nieuw gepubliceerd. In
het jongste van 19 Dec. worden de „quartiermeesters"
uitdrukkelijk genoemd en tevens melding gemaakt van de
„beloftenisse ende c o n t r i b u t i e , van wegen der Stadt
ende voorts van menichvoldigen deuchdelicke Inwoonders
van dien."

De stedelijke armverzorgers waren in den beginne slechts
voogden der huiszittende armen: zieken, weezen en krank-
zinnigen kwamen ten laste van het St. Anthony-Gasthuis
_of van liet in 1534 door Auck Peters gestichte weeshuis,
welke inrichtingen soms bij contract aan de stad een ze-
ker plaatsingsreclit toekenden 1).

1) Oork. no. 267.
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Daar mij geen oud archief van het stedelijk armbestuur
bekend is, blijft er omtrent zijne inrichting veel te gissen
over. Eenige lioofdtrekken kan men echter, buiten liet
vermelde plakkaat van 15(35, vinden in een request over
liet onderhoud der armen te Leeuwarden van 12 De-
cember 1579 en in eene publicatie over het onderhoud
dierzelfde armen d.d. 22 December d. a. v. 1). De
Voorstanderen der armen, zooals het in het eerste stuk
heet, waren door Burgemeesteren, Schepenen en raid en der
Stad geordonneerd om een lijst te maken van de ar-
men en van al hetgeen aan de armen besproken was. Zij
waren, om dat ten uitvoer te brengen, bij elkaar gekomen
in de Weerkaemer op ' t R a e t h u y s en bevonden, dat
zij konden beschikken over 210 of 212 stukken brood, zoo-
dat zij met behulp van God de armen van Leeuwarden
wel zouden kunnen onderhouden. Maar hoe moest men
doen met de armen van 't Vliet (een buitenwijk)? Moest
men die onderhouden van „der opcomsten" der burgerij of
zou men ze mogen verwijzen naar de huysluyden, die on-
der den klokslag van Leeuwarden woonden en naar de
rijksten van 't Vliet? Deze vraag onderwierpen zij nu aan
het oordeel van „myn Heeren". Deze laatsten beslisten,
dat de voorstanders zich alleen behoefden in te laten met
de armen binnen de poorten en daartoe moesten zij die
contributie volgende die biscrivinge collecteren." De armen
op 't Vliet daarentegen kregen vergunning om buiten de
stad, onder den klokslag en in andere dorpen te bedelen,
hetgeen den eigenlijken stadsarmen verboden werd.

De publicatie van 22 December d. a. v. behandelt het
zelfde onderwerp, maar is uitvoeriger. Omtrent de boven-
genoemde „contributiën" worden wij b. v. nader ingelicht
door den volgenden aanhef :

1) Chai-tb. IV, p. 97 en 106.
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„Considererende ende aenmerckende die goede beloftenisse
van contributiën tot onderholt der Armen, by mermicnuol-
dige deuchdelycke Inwoenderen ende Burgeren deeser stede
gedaen; ende op hoep dat die selue daer inne niet alleene
continueeren. niaer oeck haer belofte somtyds augmentee-
ren, ende andere tot ghelycke exempelen verwecken sullen,
ten eynde doer goede opsichte van den Voorstanderen der
Armen in elk Bspel (stadswijk), die selue oprechte ende
waerachtige armen, nu alhier binnen der poorte van deeser
Sfcadt woenende, alsoe voersien worden, dat nyemant ge-
breck en lyde aen den montkost".

De contributiën waren dus vrijwillige toezeggingen van
de burgers en ik meen met deze ordonnantie den waren
aard te kunnen opgeven van eene lange lijst van bij esp e l s
opgenoemde burgers van Leeuwarden, welke lnst zich be-
vindt in het archief Gabbema 1). Ik zie daarin n. 1. een
stuk, dat oorspronkelijk behoorde tot het archief van de
stads-armenkamer en waarop men had aaugeteekencl de
namen diergenen, die eene contributie voor do armen had-
den toegezegd. Achter ieder naam staat eene zekere som
gehîs, meestal een paar rijnsguldens.

1) Old-Bnrgerweeshuis to Leeuwarden. Eekhoff beschreef dit stuk in zijn
register van dit archief als : aanslag van armengeld voor do gildebrooders van
het Soete Naam Jezns-gilde. Bij de lijst is namelijk een los blad papier gevoegd'
waarop eenige artikelen voorkomen, dio 1581 door de voogden van de rechte
armen (d.i. het stedelijk armbestuur) geconcipieerd en voorgelegd waren aan de
broeders van het Jezus-gild. Men heeft hier te doen met een belangrijk stuk
bevattende een overleg tusschen twee armbesturen, waarop ik nu niet
kan ingaan. Beide stukken zullen dus afkomstig zijn uit het archief van
het stedelijk armbestuur. Zij vertoonen een verschillend papiermerk. De
lijst kan daarom geen namen van gildebroeders bevatten, omdat er nooit
een driehonderd personen tegelijk lid van het gild waren en zooveel namen
komen er ongeveer op voor. De verdeeling in espels bevestigt mijn ver-
moeden. Daar de „coiitributiën" reeds in het plakkaat van 15G5 genoemd
worden kan de lijst, waarvan het schrift 16e eeuwsch is, ook ouder zijn
dan het voorstel van 1581.
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De verdere bepalingen in genoemde ordonnantie herin-
neren sterk aan liet plakkaat van Karel V van het jaar
1531. Het bedelen in de stad werd aan ieder verboden,
behalve aan de lazarissen (leprahjders). De bedeelden van
de Stad mochten niet ledichgaen, drincken, spelen en an-
dere ongeregeltheyden plegen, zoe binnen hoeve huysen,
als oeck in harbargen ende andere heymelicke plaetzen,
want anders zouden de aalmoezeu ontzegd worden en liepen
ze kans, bij den gerechte eernstelicken gecorrigeert te worden.

Volgt de bepaling, dat niemand buiten permissie van
den raad binnen de poorten van de stad, woningen of ka-
mers mocht verhuren aan personen, die van buiten of van
't Vliet kwamen, op straffe van drie carolus gulden boete
en de verplichting om uit eigen beurs diegenen te onder-
houden, die zij zonder permissie tot huurder hadden aan-
genomen.

Ten slotte was nog de volgende actueele mededeeling aan
deze publicatie gehecht:

„Naercoemende 'tselve, laet men eenen veder weten,
dat die Voorstanderen, elcx in beur espel, nu naniiddach
sullen beginnen om te gaen; begerende dat een yeder zyn
gave believe reedt te maken, sulcx dat die arme luyden
die opgescrevcn zijn, morgen te een uyren om 't geit moe-
gen coemen, een yeder in zyn espel, by die Voorstanders
.aldaer geordonneerd'.

Het ging dus alles vrij geregeld. Bedelen was slechts
geoorloofd, waar invoering van eene georganiseerde ar-
menzorg ondoenlijk was, behalve aan de lazarissen, die, ge-
lijk ook volgens het plakkaat van Karel V v. 7 Ocfc. 1531,
-overal mochten bedelen.

Betreffende het verbod om zonder permissie van den raad
huizen te verhuren, kan men zeggen, dat deze bepaling
hier niet alleen staat. Uit een stuk in het kerkvoogdij-
arcliief der gemeente Huizum blijkt b. v. dat de heerschap
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pen en ingezetenen, schotschiefcende huysen gebruijckende-
en anderen van 't zelve dorpe, in 1601, eene dergelijke be-
paling maakten 1).

Nog vond ik in eene rekening betrekkelijk het. dorp
Oostermeer 2) van 1752 dat Jeen Liebbes voormaals op dorps-
grond een huisje had gebouwd, onder verplichting, dat hij
instaan moest voor het onderhoud van derzelver bewoon-
clers, zoo die tot armoede vervielen. In overleg met den
grietman en de dorpsingezetenen is met hem geaccordeerd,
dat hij van die verplichting ontheven zou worden door eens
vooral de som van f 150 aan het dorp te betalen, welk be-
drag werkelijk uitgekeerd is,

TWEEDE GEDEELTE.

Armenzorg ten platten lande vóór de
Hervorming.

Vóór de reformatie was de armenzorg ten platten lande'
nog minder geregeld dan in de steden. De burgerlijke
armbesturen en de diaconiën in de dorpen zijn bijna zonder
uitzondering na 1580 ontstaan.

Een groote rol speelden in dezen de plattelands-kloos-
ters, die 33 in getal 3) nog in de 16e eeuw voortdurend

1) Vrije Fries XIV, p. 93.

2) Stukken betrekkelijk het dorp Oostermeer in het aichief van Sminia.

3) Een en dertig plattelandskloosters lelde ik in de officiëele (?) lijst, waar-
mee eindigt een zeldzaam werkje getiteld: „Dit syn die statuten en(de) la(n)t
rechten van den landen van West Vriesla(n)t also si bi die Sassensche
tijde(u) ingestelt waren" enz. 3e dr. pi.m. 1540. De lijst is niet volledig, want
de conventen van Nes en Schoten komen er b. v. niet op voor.
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de functiën bleven verrichten, die hun in de steden reeds
eenige eeuwen vroeger afgenomen waren door de gast-
huizen en herbergen.

Er is nog zoo weinig over de Friesche kloosters ge-
schreven, dat ik mij tot het doen van enkele grepen moet
beperken, te meer waar dit deel van mijn onderwerp meer
belangrijk is uit een historisch dan uit een juridisch oog-
punt. Een tweede omstandigheid, die bezwaren oplevert,
is, dat stukken van liuishoudelijken aard uitermate zeld-
zaam zijn. Het is alsof' men alleen belang stelde in liet
bewaren van titels van eigendom en dergelijke vermogens-
rechtelijke wapenen.

In een register op kloosterstukken 1) van de hand des
heeren Herbell, den laatsten bewerker van liet Friesche
Charterboek, stuitte ik op een „inventaris van de landen
en goederen, behoorende tot den Godshuyse van den Uifc-
lioft' te Scbooten (nu Oudeschoot), gemaakt bij Melcliior
Bernardzoon de Grote, Duitscher ordens Commandeur of
Hofmeester van dien" (loopende van 1540 — 1580).

Het woord „Godshuis" dat vooral voorkomt in den zin
van liefdadigheids-instelling, deed mij een nader onder-
zoek in stellen in liet Rijksarchief, waar men van Schoten
ook al niet meer dan eenige, in gemelden inventaris ge-
noemde, 16e eeuwsche stukken bleek te bezitten, maar
Dr. Schoengen maakte mij attent op de „Archieven der
Kidderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht", in 1871
uitgegeven met eene ampele inleidende geschiedenis van
de Duitsche Orde in het algemeen en die van Utrecht in
in het bizonder. Hierin vond ik enkele belangrijke ge-

1) Vroeger berustende bij Gedeputeerde Staten van Friesland, en voor
zoover nog aanwezig, thans in het Eijksarchief te Leeuwarden. Het
register ~\an Herbell, dat slechts een gedeelte der kloosters betreft, be-
hoort aan het Friesch Genootschap.
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gevens betreffende de comnianderij der Duitsclie Orde te
Schoten en het is wel toevallig, dat aan geen der Duit-
sche huizen in de Balie van Utrecht een hospitaal ver-
bonden was behalve te Schoten 1). De g e e s t e l i j k e
r i d d e r s c h a p p e n grondden zich op twee beginselen:
ondersteuning van de bedevaartgangers naar het heilige land
en verdelgîng van de ongeloovigen, vooral ter verdediging-
van het heilige graf. Uit hun aard deden zij dus aan barm-
hartige werken. Vele giften werden hun gegeven uit be-
wondering voor hun liefdewerk aan kranken en gewonden
en hun heldenmoed in den strijd 2).

Omtrent de oprichting van de commanderij te Schoten
lezen wij in ecne „Cronike van der Duytschen oirden van
der ridderscap van den huyse ende hospitael onser liever
vrouwen van Jherusalem" : „Van den huse van Scothen.
Int jair ons Heren MCC. en de XCIX Ü299) soe hadden
voel hoeftscappen wt Vryslaiit en de ander guede luden
wt Vrieslant der oirden ghegeven voele landen ende erven
inder prochien van Schouten en der Kuyner ende anders
waer. Ende doe stichte die oirde een huis ende content
tot Scoten; endt daer woende langhe jaren joncfrouwen
ende susteren in van der oirden, ende nae priesterbrueders
van der oirden ende sargantbroeders (servientes, dienende
broeders, arbeiders) mer gheen ridder broeders" o).

De twee oudste, nog te Utrecht aanwezige, op Schoten
betrekkelijke oorkonden dateeren van 1347. Bij do eerste
neemt Paus Clemens VI, het hospitaal der armen van St.
Nicolaas te Scoten (Oadeschoot), aan de Kuinder, met per-

1) Archiov. d. Duitsch-Orde Balie v. Utr. I, pag. LXXV. Moll. Gesch.

van Neder), vóór de Herv. II, 2. p. 143, spreekt echter van een hospitaal

te Utrecht.

2) Moll, t a. p. pag. 142.

3) Archieven v. d. Balie v. Utr. I, 250.
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•sonen en goederen onder zijne bescherming 1) en dezelfde
paus bevestigde in het tweede stuk van dien datum, aan
hetzelfde hospitaal, alle vrijheden door zijne voorgangers
daaraan geschonken. Het bestond dus voor 1347, gelijk
de „Cronike" reeds melde. Hoewel wij overigens niet veel
weten van de inrichting van dit hospitaal der armen van
St. Nicolaas van de Duitsche Orde, het karakter van lief-
dadigheidsgesticht volgt m. i. al uit den naam, in verband
ook met het karakter der Orde en de omstandigheid, dat
er te Schoten geen ridderbroeders werden opgeleid voor
de kruistochten, zoodat, waar het militair karakter sliep,
de barmhartige aard op den voorgrond moest treden, ten
minste in den oudsten tijd.

De andere Friesche commanderij van de Duitsclie Orde
was liet convent St. Marie te Nesse bij Oldeboorn, dus
niet ver van de commanderij te Oudesclioot. Die van
Nesse is de oudste; waarvan o. a. getuigt eene origineele
oorkonde van liet jaar 1243 2).

Men nam daar proveniers aan: althans in 1471 3) be-
loofde de commandeur van Nesse, dat hij geen proveniers
zou aannemen, man of wijf, dan met oorlof en consent
van den landscommandeur en verderop is er sprake van
proveniers, die toen bepaaldelijk in het convent aanwezig
waren. "Uit hetzelfde stuk, dat veel bevat omtrent de in-
richting van dit convent, blijkt, dat het in dien tijd niet
veel verschilde van een gewoon klooster.

Eene andere geestelijke ridderorde, die van St. Jan, had
een klooster bij Sneek, het „Hospitaal" geheeten; van stich-
tingen der Tempeliers is mij daarentegen in Friesland niets
bekend.

1) Aldaar II, pag. 620 v. v.

2) Archiev. v. de Balye v. TJtr. no. 522.

3) Aldaar II, p. 628.
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Ten platten lande vindt men natuurlijk ook g e e s t e-
1 ij k e b r o e d e r s c h a p p e n o. a. te Borne of Olde-
boorn, immers het blijkt dat de pastoor aldaar, in 1520,
op Sanctus Antoniusdag den dienst heeft waargenomen
voor het gilde van Sancte Anthonii en dat hij den geheelen
dag wel veertig vreemde mensclian (in tegenstelling niet
huisgenooten) in huis gehad heeft 1).

Ten bewijze, dat in het algemeen de Friesche kloosters
proveniers opnamen, en dus armoede voorkwamen, deel ik
liet volgende uittreksel mede uit een proefbrief van het
convent Aalsuin in Idaarderadeel: 11 Maart 1537. Wyaart
Matthysz. en Fedda zijn wyf te Bergum draegen over aen
het convent Aelsum hun huis en veen, mits daarvoor ge-
nietende eene pronde of provene jaarlijks hun leven lang,
te weten: een kamer met een schoorsteen en twee bedstee-
den, turf als genoeg is, 's weeks 18 pond brood, 'sjaars
Ya tonne rode boter, een twenter slagtbeest of vier ggls.,
1 lopen gort, Ya lopen boonen en 1/ä lopen erreten, zoo-
veel melk als behoeren, van elk brouwte een vierendeel
bier, 's jaars twee koeye keezen, 20 pont stockvisch, Va
kanne oly enz. 2).

Dan hielden de kloosters uitdeelingen van levensmidde-
len, waarvan Abt Thomas van Oldeklooster ons specifieke
opgaven doet in zijn in het Rijksarchief' aanwezig reken-
boek, en het klooster te Bergum verschafte menigmaal
een veilig onderdak aan hen, die naar Groningen reisden 3).

Naast de kloosters treffen wij in verband met de armen
de pastoors en kerkvoogden aan, die dikwijls door erflaters
belast werden met uitkeeringen aan de armen.

•'ö'-

1) Jancko Douwema's geschriften, uitgegeven door het Friesch Genoot-

schap, p. 292.

2) Chb. II, p. 694.

3) Oudheden en gestichten van Friesland, Dl. I, p. 30é.
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Tjomme Wyarda gaf in 1472, zooals wij boven zagen,
vele goederen aan het Sacraments-gilde te Leeuwarden, o. a.
op deze voorwaarde, dat de voogden van het gilde jaar-
lijks en eeuwig twee rijnsguldens moesten uitkeeren aan
den persona of pastoor te Goutum, die liet weer moest
uitdeelen aan de schamele armen, waar het hem het beste
dacht. Wij zijn in de gelegenheid deze uitkeering lan-
gen tijd te volgen, maar telkens als zij opduikt en zicht-
baar wordt in de bekende geschiedbronnen, blijkt er toch
iets veranderd te zijn. In 1561 moest de uitkeering ge-
daan worden door het St. Anthony-gastliuis te Leeuwarden,
dat in het bezit gekomen was van de goederen van het
Sacraments-s'ilde. In de rekening en verantwoording over
dat jaar lezen wij: „Gerrit tlettes Fritsma, als voocht dei-
armen te Goutum, betaelt als een renthe wuyt des gast-
huys goeden, de somma van 2 pond 16 schellingen (gelijk
twee gouden guldens)"' 1). Dat wij hier te doen hebben
met de uitkeering van Tjomme Wyarda bewijst de reke-
ning over 1582, die zegt:

„Hessel van Eminglia behandychget tot behoeff van den
armen tot Goutum die somma van twie goudengulden, den
armen thoe Goutum om goedeswille gegeuen ende jaerlicx
besproecken bij „Tsornma van Wayarcla" 2). Eenigen tijd
van te voren, den 15 November 1580 deden Hessel
Eminglia en Wilko Takesz, als kerkvoogden van Goutum,
aan de regeeringscommissarissen opgave van de patroons-
opkomsten 3) en vermeldden : „Uit tgasthus te Leeu-
warden, twee goudg. jarlixe renthen, tokomende den armen
binnen Goutum."

Wat oorspronkelijk aan den pastoor moest worden uit-

1) Oork. p. 535.

2) Aldaar p. 782.

5) Oostergo, p. 52.
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gekeerd, werd later aan den voogd der armen betaald.
De kerkvoogden of een van ben, hebben zich dus reeds
in 1561 met armenzorg en uitkeering van de vaste op-
komsten der armen belast: want dat de voogd der armen
uit de rekening over 1561 niemand anders is dan een der
kerkvoogden blijkt voldoende uit de latere vermelding van
de bekende uitkeering onder de patroonsopcomsten, waar-
onder nog eene dito mtkeering van „twee dalers jarlix"
vermeld wordt. Deze geschiedenis leert hoe voorzichtig-
men dient te zijn met de uitdrukkiug „voocht der armen"
die lang met altijd wijst op het bestaan van een afzonder-
lijk dorpsarmbestuur.

Ook elders keerden de kerkvoogden vaste inkomsten
aan de armen uit. Zoo te Hohverd, waar den 13 December
1581 onder het hoofd patroonsopcomsten het volgende aan de
regeeriugscommissarissen wordt opgegeven 1) : „Ende is
bij oudes tot de armen besproken enige almissen, ontrent
to 25 gg. bedragende, darvan een register int patroons-
boick vertekent is end Averdt tselve jarlix bij de vogeden den
armen in torff omgedeelt, de darvan jarlix de gemeente
rekeninghe doen, als in torff, schoen, hosen etc." Iets
dergelijks vermeldt de op 1 Januari 1580 door Jan
Dyrckz, kerkvoogd te Jorwerd, afgelegde rekening, waar
gesproken wordt van 40 gouden guldens den armen toe-
belioorende 2).

In de grootere dorpen schijnt men toestanden gehad te
hebben die gelijken op die in de steden. Mr. A. J. Andreæ-
vermeldt, dat er in 1543 gesproken wordt van de huys-
armen tot Collum en wat meer zegt, m 1566 van „d'ad-
niinistratoereii van de huyssittende armen toe Oollum;? 3),

IJ Oostergo, p. 90.
2J Yolgeus een afschrift in particulier bezit.
3J Oudheidkundige plaatsbeschrijving I, p. 109.
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Hebben wij hier te denken aan invloed der ordonnantie
van Karel V van October 1531, waarbij het aanstellen
van armverzorgers, ook iu de dorpen bevolen werd ?
Het is niet onmogelijk.

In 1543 was er al een gasthuis te Kollum, waarvan
de voogden in 1588 ook als arm voogden voorkomen 1),
naast de kerk- armvoogden (administrateurs der bene-
ficiale goederen, genoemd in 1610).

Ook te Ferwerd bestond er zeer vroeg een gasthuis,
dat b. v. in 1511 genoemd wordt 2). Men moet overigens
met denken, dat de stedelijke gast- en weeshuizen do deuren
voor het platteland gesloten konden houden, daar de heer-
schappen der dorpen op grond van legaten wel eens het
recht hadden om wien ze verkozen te plaatsen iu deze
gestichten en dikwijls verschaften de meer vermogenden,
door betaling, den armen en ellondigen der dorpen ingang
in genoemde godshuizen 3).

DERDE GEDEELTE.

De kerk-armvoogdij in verband met
de overige armbesturen ten platten lande

na de hervorming.

A. De resolutie der Staten van Friesland van
31 Maart 1580.

De hervorming moest noodwendig ook in de plattelands-
armenzorg een grooten ommekeer te weeg brengen. Men
denke slechts aan de vernietiging van al de kloosters.

1) Mr. A. J. Andreæ, t. a. p. blz. 7G v. v.

2) Kegisters van den aanbreng, 1, p. 100.

3) Tgl. Van Slooten, Fr. Armwezen, no. XIX.
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Nieuwe organen dienden daarvoor in de plaats te komen
en kwamen daarvoor in de plaats.

Werd er vóór de reformatie van dorpswege weinig aan
armenzorg gedaan, na 1580 treffen wij in de meeste plaatsen
mannen aan. die aan de ingezetenen, ook uitgaven voor
de armen verantwoorden. De Staten van Friesland hadden n.1.
den 31 Maart 1580 de bekende resolutie uitgevaardigd
„op het stuk van de beneficiën, resignatiën, nieuwe elecfciën
distributiën, en leenengoederen in Vriesland" 1).

Allo geestelijken moesten voortaan afhouden van alle
Pauselycke gewoentlycke ceremoniën, diensten enz.; aan
alle pastoren, vicarissen, prebendarissen en verdere bene-
iîciaiiten werden eensklaps hunne leenen of beneficiën ont-
nomen en ze moesten de bij de leenen behoorende huizen
verlaten.

Door deze resulutie kwamen er in de dorpen onder-
scheidene fondsen vrij voor andere doeleinden. De non-
activiteit dier goederen was echter niet van langen duur ;
want nog in dezelfde resolutie van 31 Maart 1580 werd
bepaald :

„Dat die profyten ende opcompsten van de voorsz. leen-
goederen sullen worden geconuerteert ende gekeert tot
oudeiiioudinge van eerlicke en degelicke predicanten,
schoolmeesters, ende aîimentatiën ende onderlioudenisse
van den n o o t d r u f t i g e n , ende ad alias pias causas,
soneler dat die seluige in priuatum ende secularem usum
sullen worden gedistribueert. Dat om de voorsz, verhuy-
ringe ende distributie te doen, die notabelste personen in
elcke D o r p e , zijnde goede patrioten ende lieff hebbers
van de gereformeerde Religie, bij de g e m e e n t e daer
toe sullen worden gecommitteert, welcke die Grietsluyden
sullen zijn agreabell".

1) Clib. IV, p. 144.
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In eene begeleidende missive wordt door Gedeputeerden
'de bedoeling dezer resolutie nader uitgelegd en spreken zij
ook van landen, huysen en rentlien van k e r k e n , hoewel
in de resolutie zelf alleen van benefieiën sprake is. Opmer-
kelijk is ook de volgende passage: „ende voor all dat
arme luyden, ingesetene van der plaetsen daer die goeden
gelegen zijn. besonder daermede gerijfït, ende die selve
voor gracelicken waerde van huyre, eeuige gelegene landen
in gebruick gedaen ende gelaeten worden" (Clib. IV, p. 149).
Ziedaar hot fundament voor een groot gedeelte van de
.armenzorg ten plattenlande nà de reformatie.

Rechtskarakter der beneficiale- en l'erkegoe.deren.

De leen-of beneücîale goederen, waarover de resolutie han-
delt vinden wij vrij nauwkeurig beschreven in de beneficiaal-
boeken, samengesteld op bevel van Keizer Karel, den 3
Nov. 1542 gegeven 1). Het zijn pastorieën, vicaiïën, kos-
.teriën en andere nader te noemen prebenden of leenen.

De vicaris of jongerpriester, zooals hij dikwijls heet, was
een priester van minderen rang, een adjunct, die in vele
dorpen aanwezig was, bij zijne benoeming kreeg hij de
vicariegoederen van zijn dorp of parochie in vruchtgebruik,
evenals de pastoor de pastoriegoedereu. De kosterie-
goederen, waren bestemd voor den koster. Ze bestonden
• echter lang niet in alle dorpen. In liet beneficiaalboek
komen onderscheidene plaatsen voor, waarvan geene kos-
teriegoederen worden opgegeven, of waar andere prebenden
waren belast met de kosterie, terwijl verder op sommige
dorpen de kostoriegoederen niet van den beginne af ten
behoeve van de kosterie waren bijeengebracht, maar van
andere geestelijke goederen afgezonderd zijn.

Mr. 1. Telting, citeert hiervan onderscheidene voorbeel-

1) Beneficiaal-Boeien van Friesland, Uitgegeven door J. v. Leeuwen.
6
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den in zijne klassieke studie „Over de kosteriegoedere»

in .Friesland" 1)-
De overige, niet met bepaalde namen aan te duiden

prebenden waren meestal gesticht om op een bepaald altaar
zielmissen voor den stichter en zijne verwanten te doen
houden, zoo lezen wij in liet beneficiaalboek:

„De voorsz. Peter Jansz. ende Jan Sybrantsz., zijn vader
hebben gemaect ende geordonneert, ten eeuwigen dagen
Vigilie ende Misse op hueren jairstonden; ende zijn vrien-
den, als te weten, Heer Jella Juwsma ende Sibbel Sittes,
hebben msgelycx tot ewige dagen op hueren jairstonden.
geordonueert Vigilie ende Misse ende dincompsten die zy
hier besproecken hebben zijn dese . . . ." 2).

Ook werden er goederen besproken voor was- en olie-
brant in de kerken.

De a l g e m e e n e n a a m v o o r b o v e n g e m e l d e
f o n d s e n i s b e n e f i c i e of l e e n . Een goed begrip,
van het karakter van deze leenen geeft ons eene verkla-
ring van de Gouvernante, van 2 November 1539, over ar-
tikel 3 van het in 1524 door Karel V en de Landschappen
gemaakt tractaat. Daar er herhaaldelijk over geklaagd
was, dat één persoon twee beneficiën bezat en benefician-
ten dikwijls niet op het leen resideerden d. i. het niet per-
soonlijk bedienden, was er toen in 1524 bepaald „datnye-
mant voortaen twee beneficiën en sal mogen hebben, nae
ouder gewoenten, ende dat elck op zijn beneficie sal moe-
ten resideren". Men mocht dientengevolge de aan het leen.
verbonden lasten of functiën niet van zich afwentelen en
door een ander laten waarnemen, hetgeen tengevolge had,
dat: „zoe wel Persoenen, versien weesende mit simpel be-
neficiën, die gheen curam animarum annex hebben, anders.

1) Tijdschrift voor liet Ned. Eegt II, pag. 252.

2) Benefieiaalb. p. 71«.
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niet dan alleene eenyghe misse ter weken te lesene, als
andere, die Pastoryen, Vicaryen, die curam animarum heb-
ben ende Sacramenten administreren, terstondt Priesters
moeten werden, ende in loco resideren7'. Ieder die een
leen gekregen had, al was liet nog zoo klein en al waren
de daaraan verbonden plichten nog zoo gering, moest da-
delijk zijn ambt aanvaarden en zich ter plaatse vestigen.
Op verzoek van Gedeputeerden (ende want 't selve zeer
rigoreulx es) werd nu deze lastige bepaling aldus gein-
terpreteerd door de Gouvernante, dat de simpele beneficien,
zonder cura animarum of bediening van sacramenten, ook
vergeven mochten worden aan „Persoonen, mindere van jaeren
ende die eglieen Priesters en zijn, om daerop ter scholen
geleyt te wordene welverstaende nochtans, dat alsulcke
Persoenen, mindere van jaeren, oft Imere Volmechtige, ge-
holden zullen worden te voorsien dat d' Godsdienste, waer-
toe dezelve benificien g e f o n d e e r t zijn, in huere ab-
sentie voldaen worde, ende dat zoe wanneer sulcke Per-
soenen vyffentwintich jaeren oudt zyn, gehouden sullen wor-
den den Priesterlicken Staet te aenveerden, ende in loco te
resideeren, oft heure beneficie te resigneeren" 1).

Naast de beneficiale goederen vinden wij van ouds in de
dorpen, de kerke- of patroonsgoederen, onder beheer van
kerkvoogden en bestemd voor liet onderhoud der kerkge-
bouwen, klokken, orgels en de a l g e m e e n e k o s t e n
v a n d e n e e r e d i e n s t : b. v. 2) het halen van de
sacramenten, wijn verteerd bij de kerkvisitatie (door den
deken en zijn secretaris, die ook eenig geld ontvingen:
in 1558, 1 carolusgulden en zeven stv.), liet schoonmaken,
van den patroonshoorii, n. 1. den drinkhoorn, waaruit men

1) Chl). II, p. 776.

2) Volgens do rekeningen van 1558 en v. v. in het oudste kerkeboek

van Koordalmizum in de bibliotheek van het Fr. Genootschap.
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bier dronk op de rekendagen, de paesche keersse en andere
kaarsen, wierook, Hendrick Jacop Zoen twee goude gulden
van het blasen op het orgel en soms ook reparatiën aan
de pastorie en het vicariehuis.

Tezamen worden de beneficiale en kerkegoederen tegen-
woordig gewoonlijk aangeduid als „de kerkelijke goederen"
eene terminologie 1) waar wij ons in het vervolg aan zul-
len houden. Onder „geestelijke goederen" versta ik de kloos-
ter-, abdy- en dergelijke goederen, die niet aan bepaalde
dorpen of parochiën verbonden waren. Daar de kerkelijke
goederen meestal dateeren uit de vroege middeleeuwen is
liet onmogelijk om altijd precies te zeggen hoe die goede-
ren bijeen kwamen. Toch zijn de voor-reformatorische do-
cumenten ruim voldoende om er een begrip van te krijgen.

Mr. I. Telting 2) heeft reeds zooveel mogelijke en m. i.
zeer voldoende, uit de beneficiaal-boeken en andere gedrukte
bronnen bijeengebracht, wat hierop betrekking heeft, zoo-
dat ik met eene verwijzing naar dat materiaal wil volstaan,
hoewel het overigens wel zou zijn aan te vullen uit later
gedrukte en vele onuitgegeven bescheiden, vooral testa-
menten 3).

Dikwijls wordt de patroon of kerk genoemd als het sub-
ject waaraan de gift of erfmaking geschiedde. Ook wor-
den goederen gegeven aan reeds bestaande leenen, die zelf
als begiftigd worden voorgesteld, b. v.: „Heer Tibbrant
heft tottet voorschreven leen gegeven twee mansmat".
Soms komt de priester of vicaris als begiftigde voor, b. v.:

1) Ygl. L. Offe r h au s Jzn., De Bechtstoestand van Kerkelijke Goede-

ren bij de Hervormden. Proefsohr. Leiden, 1888, Bid. 87 v. v.

2) t. a. p. Tijdschrift v. h. Ned. Eegt II (1869), bid. 258 v. v.

3) Afschriften daarvan vindt men b. v. in port. 1 en 2 van het archief

Buma (bibliotheek Fr. Genootschap). De oorkonden van het St. Anthony-

gasthuis zijn uitgegeven na het verschijnen van de studie van Mr. Telting

n,l, in 1876.
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„int eerste, heft Zaliglie Heer Douwe als fuiidator van 't
hilich Crusleen, tot het zelce Leen Friesier, na Paesch ge-
geven tien pondemaeten lanclts" enz. De uitdrukkingen „i'un-
deeren", „fundator", „gesticht" komen meermalen voor.

Belangrijk is eene „belofte of verklaring des Keizers"
van 14 Aug. 1539 1), waarin wij lezen, dat behalve de
beneficiën met bekende patronen, „alle dandere beneficiën
solden geholden wordden, als gesticht bij cl Ligeseten van
den Steeden, Dorpe off Dorpen dos voerseide onses lands
van Vrieslandt daer denselven beneficie off beneficiën gele-
gen solden zijn, ende dat dairomme, als die vaderden, den-
seluen Ingesetenen, woenende in der Parochie aldair sulcks
solde vaderen, gebruyckende schotschietende huyseu off
ploechgangen ende nymant anders, by 't luyden van der
kloeke aldair solden in der kereke koemen, ende alle voer-
seide Parochianen gelyck ter koer staen om een nyeuwe
Persoen (pastoor) to kiesen op 't vaderde beneficie".

Ik kan mij dan ook vereenigen met de conclusie van
Mr. I. Telting, dat de kerkelijke goederen, vóór de refor-
matie, zijn te beschouwen als stichtingen, evenwel gebruik
ik liever de uitdrukking „ g e m e e n t e (d. i. d o r p - p a -
r o c h i e ) — e i g e n d o m m e t b e p a a l d e b e s t e m-
m i n g " . Het begrip gemeente-eigendom met bepaalde be-
stemming verschilt in wezen niet van het begrip stichting.
De begrippen staan tot elkaar als species en genus. De
uitdrukking „gemeente-eigendom met bepaalde bestemming1'
releveert den band, die er bestaat tusscheu de stichting en
het dorp-parochie en is m. i. de juiste benaming van de
rechtspositie waarin de kerkelijke goederen vóór cle refor-
matie verkeerden. Of zij nu al dan niet gezegd kunnen
worden formeel en met deze woorden aan liet dorp-parochie,

1) Chb. II p. 7G3«.
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onder bepaalde voorwaarden, in eigendom te zijn gegeven,
welnu, dat laat mij volkomen koud.

Al mag Mr. Telting met nog zooveel nadruk zeggen,
dat de „gemeente" nergens in de besprekingen genoemd
wordt, op de woorden komt het niet aan. De eenige vraag
is of de positie dier fondsen overeenkomt met hetgeen een
hedendaagsch jurist verstaat onder gemeente-eigendom met
bepaalde bestemming, hetgeen ik niet aarzel beslist toe-
stemmend te beantwoorden: de opkomsten der kerkelijke
goederen kwamen steeds ten goede aan het dorp-parochie,
aan den band met het dorp-parochie werd nooit geraakt.
Wel was men, terecht, vóór 1580, lang niet zoo angstval-
lig in liet respecteeren van den onpraktischen of niet meer
voor praktische uitvoering vatbaren wil des stichters als
tegenwoordig, wel werden dikwijls verschillende kleine be-
neficiën i n e e n z e l f d e p l a a t s vereenigd, werd dus
hare bestemming gewijzigd, werd eene vicarie aangewezen
voor den opbouw of het herstel eener kerk, maar n o o i t
werd een beneficie versleept van de eene plaats naar de
andere. Ook later heeft men wat Friesland betreft, uitge-
zonderd de in studiebeurzen geconverteerde leenen, altijd de
plaatselijke rechten op de kerkelijke goederen gerespecteerd.
Dit alles is mij voldoende, in verband ook met de uitge-
breide rechten der stemgerechtige ingezetenen van het
dorp-parochie, in zake liet beheer en de benoeming van
de beneficianten.

Dat er in het dorp-parochie verschillende fondsen, zoo-
als b. v. de kerke- en pastoriegoederen zelfstandig naast
elkaar bestonden is met de theorie van gemeente-eigendom
met bepaalde bestemming niet in strijd, maar alleen een
gevolg van de bepaalde bestemming. .

Het dovp-parocMe en de gemeente of meene meente.

Herhaaldelijk heb ik de woorden dorp en parochie ge-
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bruikt als synoniemen en wel omdat, vóór 1580, deze beide
begrippen elkaar geheel dekken. Dorp en parochie had-
den dezelfde grenzen en slechts één korps van stemge-
rechtigde ingezetenen n.1. de ,,g e m e e n t e" of „m e e n e
m e e ii t e", deze trad op in alle aangelegenheden.

Dat met „gemeene meente" bedoeld worden de inge-
zetenen of' een gedeelte daarvan en niet een e gemeente
in den zin van zedelijk lichaam, hetzij kerkelijk of bur-
gerlijk, blijkt o. a. duidelijk uit de omstandigheid, dat
er zoowel sprake is van de „genieene meente" der Delen
of Grietenyen, als van de gemeene meente der dorpen of
parocliiën. Zoo sluiten in 1453 1) de abten, prelaten,
grietmans, oldermans, scepenen, rechters, raedslude, lioef-
lmgen, ende g li e m en e m e e n t e der delen ende landen
van Oestergo, als Dongheradeel enz. een accoord nopens
liet vieren van de jaarmerkten, en het onderhouden van
eenige wegen en wateringen.

In een accoord over onderhoud van dijken enz. van het
zelfde jaar 2) lezen wij aan het slot „In orkunde dis
breefs so habbet wij meene Meenthe forse, baden (ver-
zocht), eelkerlyck (ieder) in wso (onze) Gr h a ë n ; wse
Personen (priesters), dat hia dit breef wolde bisigla" (van
hun zegel voorzien). Gha of ga is het kleinste kanton,
dat de oud-friesche rechterlijke organisatie kende, dat samen-
valt met de parochie of het kerspel en met het dorp 3). De
rechter voor de ga was de „atte", die tengevolge van de Saksi-
sche ordonnantie vervangen werd door den dorprecfiter 4).

1) Chb. I, p. 546.
2) Aldaar p. 545.
3) Philipp Heek, Die altfriesische Gerichtsverfassung. (1894), pag. 130.
4) De Statuten enz. van Georgev. Saksen d.d, 3 Juli 1504, bepaalden, dat

de 'grietman in ieder dorp een dorprechter zoude aanstellen „die alle
•machte ende bevel hebben zall, wat hier voermals een A t t e ghehat
iieeft." Chb. II, p. 42.
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Na 1580, ja zelfs nog in de 18e eeuw vond ik de uit-
drukkingen „gaeman", „gaekerk", „gaes-armehuis"l) voor
dorpsingezetene, dorpskerk, dorpsarmhuis. Zeer vele
Friesche dorpsnamen eindigen op „ga".

Betreffende do „meen e meente" nu vermoedt ra. i. Mr.
van Blom 2) terecht, dat de grondeigenaren tezamen de
erkende vertegenwoordigers waren van liet dorp en met
elkaar de „meene meente" vormden: immers, den 31 Oct.
1539 bevestigde Keizer Karel V (Chb. II, p. 769 v. v.) het
recht van de ingezetenen der Kerspel, Prochie of Dorp,
gebruikende s c h o t s c li i e t e n d e h n y s e n o f p 1 o e g-
g a n g e n , om de pastoors, vicarissen en andere becefician-
ten te benoemen en deze grondbezitters of stemgerechtigden
worden in de oudste kerkeboeken (voor 1580) weer aangeduid
als „gemeene meente" of' „gemeentelieden", gelijk ook de
beneficiaal-boeken b. v. van Zevenwouden herhaaldelijk bo-
ven de inventarissen der beneficiën vermelden : „de gemeente
vergeeft et." De uitdrukking „gemeente" wordt ook na
1580 in bovengemelden zin gebezigd en speciaal in do
ordonnantie van 31 Maart 1580, waar aan de gemeente opge-
dragen wordt administrateurs der beueficiale goederen,
tevens verzorgers der armen, te benoemen. Onze histo-
rische inleiding diende juist om deze plaats, die dikwijls
verkeerd begrepen werd, tot haar recht te doen komen
en alle gedachte aan een kerkelijke d. i. hervormde ge-
meente uit te sluiten.

Er is wel eens betoogd, dat het dorp oudtijds geen
zelfstandig lichaam vormde. Ten onrechte evenwel: de

1) B. v. in de zoogenaamde beneficiaalboekon van dorpen in Donia"
werstal (Archief van Sminia). Zie plaatsen daaruit aangehaald door G.H.
v. Borssum Waalkcs, Vrije Fries, 19e dl. pag. 365, 388 en 420. Verder
in eene acte vun 20 April 1652 in het rekenboek der armvoogden van
Winaldum (rijksarchief) en in eene 18e eemvsche schoolmeesters'aau-
stelling in particulier beait.

2) De dorpsgeirieenten in Friesland, Vrije Fries XIV, p. 422.
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zelfstandigheid blijkt voldoende uit het feit, dat liet dorp
of ga, evenzeer als het „deel" (later de grietenij) een rechts-
gebied was en door middel van de „ïueente" optrad als publiek-
rechterlijk lichaam, b. v. in het boven geciteerde accoord.
van 1453. Niet alleen was er eene afzonderlijke dorpsrecht-
spraak, maar ook dorpsbelastingen en dorpseigendommen 1).
Later zullen wij zien hoe tengevolge der oude toestanden
de Friesche dorpen nog heden ten dage eene groote admi-
nistratieve zelfstandigheid bezitten, zoo zelfs, dat er ge-
sproken wordt van dorpseigendommen, welke toestand
gesanctioneerd wordt door art. 217 van de gemeentewet.

Kerspel, parochie en dorp zijn alle namen voor hetzelfde
begrip, hetzelfde lichaam, dat steeds door hetzelfde korps
representanten, de meene meent vertegenwoordigd werd en
dus één en ondeelbaar was.

Men denke er echter om, dat zoowel de kerk als de
staat, vóór de reformatie, een eigen indeeling, eene eigene
organisatie bezat, die in de kleinste onderdeelen, de dorpen
of pnrochiën samensmolt. Van de kerkelijke organisatie
zijn de bisdommen, dekanaten enz. bekend genoeg om er
niet nader over te behoeven te spreken.

Het dorp-parochie vormde dan een deel van de beide
organisatiën en de wetgeving betrekkelijk de beneficiale
goederen vertoont er duidelijk de sporen van.

Wanneer er b.v. in een dorp of stad verschillende bene-
ficiën waren, die te weinig inkomsten bezaten om op ieder
afzonderlijk een priester te beroepen, dan konden die lee-
nen vereenigd worden door het Hof van Friesland, onder
goedkeuring der Bisschoppen van Utrecht of derzelver
vicarissen 2), d. i. dus door representanten van het staats-

1) Tgl. Telting t. a. p. II, p. 24G.
2) Yg]. Mr. W. B. S. Boeles, Rapporten van de Staatscommissie over

de vieariegoederen, Friesland pag. 12.
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en van het kerkelijk gezag. Men zie hierover een plakkaat
van 25 Aug. 1542 (Chb. II, p. 865«) en een handschrift in
de bibliotheek van het Friesch Museum, getiteld : „Unio
beneficiorum of Register der appointementen bij den Hove
gevallen op de Rekwesten tot vereeniging van prebenden
en der daartoe betrekkelijke acten van approbatie der Bis-
schoppen van Utrecht of derzelver vicarissen van 1544
tot 1565 incl."

Verklaring van de resolutie van 31 Maart 1580.

Na het bovenstaande valt het ons gemakkelijk een juist
begrip te krijgen van den aard der resolutie van Maart 1580.
Wat Friesland betreft werd door het verbod van uitoefe-
ning der roomsche godsdienst enz. de geheele organisatie
van de katholieke kerk vernietigd, geen dekenschappen
meer, geen kerspelen of parochiën, geen gezag van bis-
schoppen, aartsdiaconen en dekens. Alle invloed, die de
hoogere geestelijkheid op het beheer en de bestemming
der kerkelijke fondsen had uitgeoefend, ging nu geheel
over aan de reeds ten deele bevoegde wereldlijke autori-
teit : de Souvereine Staten van Friesland en de Gedepu-
teerden, die deze macht nog eeuwen aan zich hielden en
nooit hebben overgedragen aan de hooge autoriteiten in de
Herv. Kerk : aan svnoden of dassen. Vandaar nog tegen-
woordig in de Ned. Herv. Kerk het isolement van „be-
stuur" en „beheer". Alle bepaalde bestemming der kerke-
lijke fondsen, gegrond op de inrichting en aard der katho-
lieke kerk, verviel, de b a n d m e t h e t d o r p b l e e f ;
immers er gebeurde niet anders, dan dat er eenige wijzi-
ging in de b e p a a l d e b e s t e m m i n g der kerkelijke
goederen gebracht werd, dat de macht der hooge geeste-
lijkheid accresceerde aan die der hooge overheid ; de be-
trekkingen tusschen deze fondsen en de „gemeene ge-
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nieente" cl. i. de vertegenwoordigers van liet dorp werd
bevestigd en de goederen bleven in dienst van het dorp,
nu niet meer dorp-parochie. Er is veel gefilosofeerd over
„wat er nu eigenlijk in 1580 met de kerkelijke goederen
gebeurde" en ook mij persoonlijk is het langen tijd niet
duidelijk geweest, maar liet komt m. i. daarvan, dat men
geen juiste voorstelling had van de positie van het dorp-
parochie vóór de reformatie en van de organisatie en de
wording der Ned. Herv. Kerk.

De eigenlijke kerkegoederen bleven onder beheer van kerk-
voogden, de beneficiale goederen daarentegen werden nu ge-
steld in handen van „de notabelste personen in elke D o r p e
ende liefhebbers van cle gereformeerde religie." Zij moesten
bij de g e m e e n t e gecommitteerd worden, den griets-
luyden agreabel zijn en de inkomsten converteeren „tot
onderhoudinge van eerlicke ende degelicke Predicanten,
Schoelmeestei's ende alimentatiën ende onderlioudenisse van
den Nootdruftigen, ende ad alias pias causas".

De beneficiale goederen kwamen dus onder administratie
van het d o r p als zelfstandig onderdeel van den staat en
de opbrengst moest besteed worden voor pieuse dorpsbe-
langen. Hiervan dienen te worden uitgezonderd de leenen
met bekende patronen. Deze laatste fondsen hebben na
de hervorming eene afzonderlijke geschiedenis gehad en
leven tegenwoordig nog voort in de studiebeurzen.

De „gemeente" die de notabelen moest kiezen, is nog
altijd de oude „meene meent" of „gemeene gemeente."

De administrateurs der beneficiale goederen werden dan
gekozen door de stemgerechtigde dorpelingen en daar kerk-
voogden eveneens benoemd werden door de stemgerechtigde
ingezetenen, zien wij reecis in de oudste rekeningen nà de
hervorming, dat men de kerkvoogden ook maar heeft be-
noemd tot administrateurs vaii de beneficiale goederen.
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Waren voormaals de kerkelijke goederen eigendommen
met bepaalde bestemming van het d o r p - p a r o c h i e ,
voortaan waren het d o r p s-eigendommen met bepaalde
bestemming, onder beheer van vertegenwoordigers van het
dorp, dorpsambtenaren, die nu eens uit ouder gewoonte
kerkvoogden, zonder meer, dan weer kerkvoogden èn admi-
nistrateurs der geestelijke goederen heeten.

Op de benaming komt het echter niet aan, maar wel
op de wet, waaraan zij zich moesten houden en waaraan
zij hunne bevoegdheid ontleenden d. i. de resolutie van
Maart 1580. Door deze resolutie werden de kerkvoogden-
administrateurs der beneficiale goederen ook burgerlijke
of algemeene armvoogden van het dorp en dat is niets
buitengewoons ; want het waren dorpsambtenaren. Men
zegge dan ook niet, zooals ik eens in een processtuk las:
„en zoo kreeg men dan (ten gevolge der resolutie van
1580) m Friesland den zeker niet alledaagschen toestand,
dat de k e r k v o o g d e n d e r N e d e r cl u i t s c h H e r v.
K e r k gehouden waren tot onderhoud der armen van elke
gezindte ook van de Roomsch-Katholieken.'' Zulke ge-
dachten krijgt men door alleen van „kerkvoogden" te
spreken en dan te denken aan hedendaagsche toestanden.
De kerkvoogden-administrateurs der geestelijke (beneiiciale)
goederen zouden er nooit aan gedacht hebben om zich te
kwalificeeren als „kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk", het
is altijd „in d e n d o r p e1' of „v a n h e t d o r p". Van
hervormde gemeenten, als finantieel zelfstandige zedelijke
lichamen, is er voorloopig nog geen sprake ; er was ook
geene behoefte aan, nu de Staat zelf hervormd was en
het hervormde dorp, als onderdeel daarvan, voorzag in de
kosten van den hervormden eeredienst; eerst gaandeweg heb-
ben zij zich ontwikkeld, in tegenstelling met het meer en
meer neutraal wordende dorp en de overige gezindten, die
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meer en meer getolereerd werden, hoe dichter de Repu-
bliek het tijdperk der revolutie naderde, en naar mate de
gelijkstelling van a l l e kerkgenootschappen veld won, werd
de samenleving van den Staat met ééne, bepaalde gezind-
heid bezwaarlijker.

De Staat nam de Herv. Godsdienst ter hand als zijn
eigen zaak, zorgde geheel voor de kosten van de herv.
eeredienst en liet alleen in zuiver geestelijke en in diaco-
niezaken een zekere autonomie aan de alleen op dat terrein
georganiseerde Herv. Kerk.

Nu zal men mij tegenwerpen, dat alleen de hervormden
•stemrecht hadden en dus de kerkvoogden-administrateurs
der beneficiale goederen vertegenwoordigers waren van de
herv. gemeenten en niet van het dorp als burgerlijke ge-
meente. Maar dit doende vergeet men, dat de bijzitters,
dorprechters, secretarissen en ontvangers en dergelijke
ambtenaren op dezelfde wijze verkozen werden. De staat
en liet dorp waren hervormd en dat liet zich bemerken in
alle aangelegenheden, zoodat de niet-hervormden aanvan-
kelijk van alle politieke rechten b.v. het stemrecht, ver-
stoken waren. Met de armenzorg was het echter anders
gesteld : eene hongerige maag heeft eigenlijk geene gods-
dienstige of' politieke kleur eu dus ging het niet aan, dat
de Staat en zijne onderdeelen alléén voor de protestant-
sche armen zorgden, hieruit zoude slechts bedelarij en aan-
kweeking van boosdoener^ op groote schaal gevolgd zijn_

Ik zal nu, uitgezonderd de pastoralia, die uit kracht
van de resolutie van 8 April 1584 1) op de meeste dorpen
onder beheer der predikanten-vruchtgebruikers kwamen
en uitgezonderd de enkele leenen met bekende patronen,
de kerkelijke goederen, die ondel1 liet beheer van kerk-
voogden-administrateurs vrij algemeen versmolten tot de

1) Winsemius, Chvonique van Vrieslant, pag. 745 (art. C).
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kerkebeurs, voortaan voornamelijk beschouwen in verband
met de daaruit gedane uitkeeringen aan de armen, om
tevens eenige nog onbewezen stellingen te bewijzen.

B. De wording der kerk-armvoogdij volgens
hare archieven.

Over de gevolgen, die de resolutie van 31 Maart 1580
gehad heeft is er reeds veel geschreven en veel gegist.
Sommigen beweren, dat de pastorie -, de kosterie - en de
kerkegoedoren als zelfstandige stichtingen zijn blijven be-
staan, anderen vermoeden, dat de kerkelijke fondsen groo-
tendeels tot ééne massa versmolten zijn; over het bestaan
en het karakter van het college van notabele ingezetenen
en vele andere punten heerscht verschil van opinie. De
resolutiën en alle verder gedrukt materiaal, dat hier
maar eeuigzins licht kon geven, zijn zorgvuldig verzameld
en met Scherpzinnigheid verwerkt, maar hoe de resolutie
ten platten lande werkte en uitgevoerd is — daarover is
er heel weinig positiefs gepubliceerd.

De voornaamste bronnen, die daarover licht konden ver-
spreiden n.1. de tegenwoordige kerkvoogdij-archieven, om
van minder toegankelijke bronnen als de resolutie- en an-
dere boeken der grietenijen te zwijgen, zijn uit dat oog-
punt bijna niet geraadpleegd, ook niet voor de bekende en
uitnemende studie van Mr. I. Telting „over de kosten egoe-
deren", die dan ook voor zooveel den tijd nà de hervorming
betreft nog wel eens herzien en aangevuld mocht wor-
den. Vele bizonderheden geeft ook het „Register van
geestelijke opkomsten van Oostergo" d.i. de opgave van
alle kerke- en beneficiale goederen in 1580—1581 ge-
daan aan de commissarissen der Staten van Friesland.
Dit register is, bewerkt door Prof. Dr. J. Reitsma, in 1888
uitgegeven door het Friesch Genootschap.
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De kerk-armvoogdij te Jortcerd en Hijlaard.

Voor mij liggen afschriften der rekeningen van liet dorp
Joi-werd, van 1574—1583 1).

De tweede rekening en verantwoording begint aldus
„op liuyden den neghen en twentichte Novembris a(nn)o'
1575 heft Jan Dyrckz Kerkfueclit in Jorwjrdt in presentie
en bywesen fan dye pastoer, Heerscapen en g li e m e n e
g h e m e e n t e in dkercke aldaer, daertoe fan dye preeck-
stoel tforen foermaent zyn(de) ghedaen rekenscap bewys
en reliqua fan syn administratie fan dije k e r c k e gue-
den enz." De volgende rekeningen, tot en met die welke
op den eersten Januari 1580 afgelegd wordt, komen hier-
mede geheel overeen. Er was slechts één kerkvoogd en de
verantwoording wordt gedaan aan de gemeene gemeente;
den edelen Erentveste en seer fromen Hessel van Hannya
als heerschap, den pastoor en den vicaris, welke laatste
b. v. in 1577 genoemd wordt. Specificatiën ontbreken, be-
halve over 1576 en de eeuige post, die op eene uitdeeling
aan de armen wijst, is die van een helf fandel orteii,
terwijl er bij laatste verantwoording in 1580 gesproken
wordt van een bedrag van 40 goudguldens „dye armen
tobehorende" en door de kerk op jaerlyksclie interessen
van drie gulden ontvangen, overigens administreerde de
kerkvoogd uitsluitend kerke- of patroons-goederen.

Nu volgt: „Reeckeninge in Jorwerfc van de P a s t o r i e ;

1) Dit afschrift is, naar een in het Provinciaal-archief berustend origi-
neel, vervaardigd door een der klerken, die voor Mr. "W. W. Buma werkten
en die, zooals mij soms uit vergelijking bleek, de oude stukken uit-
stekend lezen konden. Mr. Berns vermeldt in zijne „Lijst van oude Ker-
kelijke-archieven in Friesland" (Jaarverslag van den ïtijks-archivaris over
1896—98) p. 67, slechts Jorwerder rekeningen van af 1718. Het afschrift
behoort aan het Friesch Genootschap. Zie: Het archief van wijlen Mr. W_
W. Buma door Mr. W. B. S. Boeles, G2e verslag v. h. Fr. Gen. (1889—90).
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Y i c a r i e , C o s t e r i e ende den p a t r o o n (kerk) al-
claer ende dat van jaren 82 en 83." Van het jaar 81
bestond slechts: „seeckere cladde ofte opteïcken", die niet
wordt medegedeeld. Verder lezen wij in dezelfde reke- •
ning: „Op luiyden den IX™ July a(nn)o XVC vier ende
Tachtig hebben Tyaerdt Fons, Foppe Ryurdtz ende Cor-
nelis Glaesz als a d m i n i s t r a t e u r s v a n d e g e e s-
s t e 1 ij k e g o e d e r e n in den d o r p e Jorwert, te weten
van de pastorie, vicane, costerye ende den Patroon, aldaer
Keeckeninge ende bewijs gedaen van dontfangh ende vuyt-
gave, die by den voorn. Fons alleen is geweest, ende dat
van twee jaren, te weten twee en tachtig en drie ende
tachtig, ende dat in bywesen van Jan Hettinga, Sicke
Dycz, TJlcke Syrckz, Reyn Martenz, Dirck Reynerz, Ulbe
Ulbez, Eelcke Ryurdtz, Wopcke Seerpz, Douwe Ger-
brenz ende Bode Janz, dien daertoe hehoorlijcken zijn
geroepen, met alle dandere g e m e e n t e 1 u y d e n dien
nijet zyn gecompareert dan als voorsz." Hierna wor-
den vermeld de opkomsten van de pastorie, kosterie en
vicarië, die niet voor ieder beneficie afzonderlijk opgegeven
worden, daarna de daartegen staande uitgave, eindelijk en
afzonderlijk de inkomsten uit de patroons- of kerkegoe-
deren en de daartegen staande uitgaven.

Opmerkelijk is het dat slechts twee debiteuren van den
patroon betaald hadden, de rest wordt voor memorie ge-
steld „dat men mach weten wat inkomsten den Patroon
jaerlicx heeft." Deze rekening en verantwoording werd
blijkens liet slot gedaan in presentie van den grietman
en zijn secretaris. De administrateurs werden door de
bovengenoemde meenteluyden ontslagen en in hun plaats
zijn gekozen Thomas Wobbt 3 en Reyn Martenz. Dus twee
in plaats van drie administrateurs.
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Alle inkomsten en uitgaven worden in de boven be-
schreven rubrieken nauwkeurig gespecificeerd.

Cit de inkomsten van de pastorie, kosterie en vicaiïe
is nu betaald : aan den predikant 123 goudguldens 1) en
26 st., aan den schoolmeester 42 g.g. 24 st., onder de
•verdere posten inteVesseeren ons de volgende uitgaven voor
de armen : Syardt Jauzoon, wever, ontvangt voor kost-
j)enmngen van liet weeskind Tryn Symeiis zeven goud-
guldens. Pieter Seerp voor een buik vleescli, die uit-
gedeeld was aan de arme weduwen, 13 g.g. 12 st.;
Pleyji Pieterzoon voor een schuit turf, aan de weduwen
•uitgedeeld, 5 g.g. 18 st. en nog enkele soortgelijke posten.

De volgende rekening over 1584 is op dezelfde wijze
ingericht. De rendanten noemen zich administrateurs van
de geestelijke goederen ; de inkomsten der kerke-goederen
worden weer afzonderlijk verantwoord, de uitgaven vormen
daarentegen slechts ééne rubriek. Buitengewone ontvangsten,
b. v. subsidiën voor de armen uit de klooster-goederen,
vindt men in deze rekening al evenmin als in de vorigen.

De geheele ontvangst over 1584 bedroeg 362 golde
guldens, de uitgaaf slechts drie stuvers en veertien pen-
ningen minder. In de rekening over 86 en 87 worden
afzonderlijk gespecificeerd de opkomsten van de pastorie,
•vicarie, kosterie en patroon, maar de uitgaaf is alweer niet
gesplitst. De rendanten heeten administrateurs en er worden
verschillende uitgaven voor de armen vermeld. De reke-
ningen van het dorp Hylaard 2) in dezelfde grietenij ge-
legen, stemmen geheel overeen met die van Jorwerd. Er
waren alleen pastorie-, vicarie- en patroons-goederen. Ook

1) Jorwerd was gecombineerd met Hylaard, de predikant kreeg dus
meer.

2) Archief Bnma, in hetzelfde boek, waarin de rekeningen van Jorwerd
• en eenige andere dorpen van Baarderadeel zich bevinden.

7
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hier vinden wij uitkeeringen van kostgeld en schoenen,-
vleescli en turf aan de armen. In de 19e eeuwsche kerke-
beurzen der dorpen van Baarderadeel zijn de verschillende
fondsen niet meer te onderscheiden.

lïoordalvuizuni.

Naar eene andere grietenij brengt ons een onderzoek
naar den toestand in het. dorp Roordahuizum (Idaardera-
deel), waarvan de origineele rekening-boeken over 1557 —
1718 berusten in de bibliotheek van het Friesch Genoot-
scliap. \ran 1580—90 zijn ze helaas niet bijgehouden,
maar wij mogen al tevreden zijn, dat deze boeken zoo
vroeg beginnen, want 16e eeuwsche rekeningen zijn zeld-
zaam. Het oudste, bevattende posten over 1558 en 1559,
heeft het volgende hoofd :

„Donfang daer ik heer Dirck, pastoer toe Rordahuysum
heb ontfangen va die p a t r o e n s Sjnte Vincentius to
Rordahuysum va syn laendtsaetten ende va synne rynten
(renten) ende laeude." Daar heer Dirk zijne uitgaven
nauwkeurig specificeert kunnen wij constateeren, dat er
ffeene uitkeermgen aredaan zijn aan de armen.

Naast den pastoor komen er ook twee kerkvoogden voor,
die meestal ieder afzonderlijk rekening en verantwoording
doen, zij het ook met den pastoor op één dag aan dezelfde per-
sonen en van de opbrengst van hetzelfde fonds : de patroons-
of kerkegoederen. De kerkvoogden deden al evenmin uit-
keeringen aan de armen en wij vonden slechts ééne enkele
notitie, die daarop betrekkelijk is. Nadat medegedeeld
is wat de pastoor, de kerkvoogd Alyff Saeckes, de kerk-
voogd Foppe Jacops en de patiprfnsmeyei- 1), Douwe Si-

1) Naast den pastoor en een kerkvoogd doen b. v. over 1562 ook twee-
personen verantwoording als „landsaete" van den patroon, zij speeificeeren
o. a. uitgaven voor de klokken, het orgel en zijn dus niet te onderscheiden'
van de kerkvoogden.
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mons hebben uitgegeven in het jaar 1579, dus even voor
de hervorming, lezen wij, dat een zekere Pibe Jorrisz.
Wiarda in hetzelfde jaar voor de patroon of de g e m e e n t e
uitgaven aan de armen deed van tien Dortsclie daalders
„van voorschreven personen, en liet geld dat de gemeente
gaf den 16 Januari 1580, met het surplus van giften."

Den 28 Augustus ,1580 inventariseerden de commissa-
rissen der Staten vpü' Friesland de kerkelijke goederen te
Roordahuizum 1), en zij vernamen, dat de huissteden van
den patroon door arme luiden bewoond werden, „de de ge-
meente docli voeden moet, end so nicht van wert ontfan-
gen", ook was er betaald aan „diverse oncosten, te weten
reparatie an een armenhuis end voor armen, rechtssalarrjss
end anders" achttien goudguldens en vijftien stuivers, het-
geen niet zoozeer uit de kerke- als wel uit de beneficiale
goederen betaald was, die nu, na den ommekeer van zaken,
onder beheer der dorpsvolmachten stonden.

Br is reden om aan te nemen, dat de beneficiale goe-
deren tot het jaar 1594 door afzonderlijke dorpsvolmachten
en niet door kerkvoogden beheerd werden. Immers in het
procesverbaal van den, 9 Maart 1593 gehouden rekendag
lezen wij, dat Jacob Dirckz. gequiteerd wordt als kerk-
voogd en dat „andere goede luiden wt onse meensluidenr

die die admiiiistratye van die benefijtije goederen hebben ge-
hadt in verleden jare", verzocht hadden, dat men hen ook
zoude kwiteeren. In de eenige specificatie van uitgaven,,
die tot ons kwam uit den tijd verloopen tusschen de uit-
vaardiging der resolutie van 1580 en dezen rekendag van
1593, vinden wij dan ook, als zuiver de kerkegoederen
betreffende, geen tractemenfc van den schoolmeester ver-
meld en zeer weinig uitgaven voor de armen, nog geen
tien goudgulden tezamen, welke uitgaven zijn gedaan in

1) Oostergo pag. 3 v. v.
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1590, door Sipke Thoma van wegen de patroon SintVin-
centius.

In 1594 was het beheer van kerke- en beneficiale goe-
deren daarentegen in één hand, ook al noemt de rendant
zich van ouds kerkvoogd, zonder meer. De schoolmeester
krijgt 50 goudguldens tractement en er is ook iets meer
voor de armen uitgegeven. Deze rekening wordt in Maart
1595 gedaan „in presentije van àe f/einee)ite". Terloops zij
vermeld, dat de schoolmeester eenig land, in eigen gebruik
had. totdat in 1629, de stemgerechtigden besloten, die
landen zelf te verhuren en het tractement te verhoogen.

De latere rekeningen komen hier mede overeen en als
men langzamerhand begint met naast de uitgaven ook de
ontvangsten te vermelden, wordt alle twijfel aan cle ver-
eeniging van beide administratiën uitgesloten, doordat de
inkomsten der vicarielanden met name genoemd worden.
De pastorie was evenwel ten gevolge der resolutie van 8
April 1584 onder beheer gekomen van den predikant-
vruchtgebruiker.

Om aan het voorstellingsvermogen van den lezer tege-
moet te komen en tevens te laten zien, welke een uitbrei-
ding de armenzorg der kerkvoogden-administrateurs der
beneficiale goederen gekregen had, veroorloof ik mij als
bijlage III te doen afdrukken de volledige rekening over
1630. Ik vestig de aandacht op de posten 1, 2, 3, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 36,
38, 39, 41, 42, 45, 46, 47 enz. alle betreffende uitgaven
voor de armen. Buiten d"> tien goudguldens, die getrokken
worden uit een legaat aan IÜ°, armen, zijn er geen buiten-
gewone ontvangsten voor de armen geboekt. B ij n a a l -
l e s w e r d d u s b e t a a l d u i t d e i n k o m s t e n d e r
k e r k e l i j k e g o e d e r e n , g e h e e l o v e r e e n k o m -
s t i g de r e s o l u t i e v a n M a a r t 1 5 8 0.
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Aan de herkomst der ontvangsten is geene bizondere
aandacht geschonken en ook niet aan den titel van de
beheerders. In de achttiende eeuw is de kerkebeurs dan
ook ééne ondeelbare massa geworden : de predikant ont-
vangt b.v. in Mei 1725 dertig carolus gulden „welke hem
jaarlijks van de k e r k competeert", in 1630 heette het
nog „hem wt die v i c a r i e comende".

Schetlens.

Van Schettens, een dorp in Wonseradeel, dat onlangs
de aandacht >**p zich gevestigd heeft door het tusschen
kerkvoogden en diaconie gevoerde proces (Pal. v. Just.
1901, n°. 63), kon ik de rekeningen nagaan van 10 Juni
1605 af tot en met 1868 1).

Waar ik in het laatste gedeelte van deze schets, de
19° eeuwsche geschiedenis van genoemde kerk-armvoogdij
zal behandelen, dient hier iets vooraf te gaan omtrent de
17e en 186 eeuw.

In het „register van den aanbreng van 1511" 2) komt
wel iets voor over andere dorpen van Wonseradeel, maar
niets over Schettens ; volgens de „beneficiaalboeken" d. i.
dus omstreeks 1543, waren er te Schettens slechts kerke-
of patroons- en pastoriegoederen en in eenen inventaris
van Juni 1611, voorkomende in het oudste kerkeboek,
worden ook alleen patroonsgoederen opgegeven. Eveneens
meldt de oudste rekening (1605 —1608) alleen inkomsten
uit de kerkegoederen en uit de pastoralia, die tenge-

1) Deze rekeningen, die ten gemeentehuize van Wouseradeel berusten,

"werden door den hoer burgemeester te mijner beschikking gesteld.

Hiervan dient te worden uitgezonderd het. rekeningboek van 1774 —1821,

dat ik dank aan de welwillendheid van de Kerkvoogden van Schettens.

2) llegister v. d. aanbreng van 1511, uitgegeven door het Frieseli

Genootschap, Dl. II, pag. 17 v.v.
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volge eener vacature tijdelijk door kerkvoogden beheerd
werden. Toch zijn er volgens summiere opgave uitgaven
gedaan voor : reparatiën van de kerke, pastorye en school-
meester-huizinge , schoolrneester-gagie, leydekker, a e l -
m o e s e n enz. en de rendanten heeten „k e r k v o o g t
e n d e ad m i n i s t r a t e u r va n de k e r k o e n d e
g e e s t e l y c k e g o e d e r e n tot Schettens"; terwijl er
ook in de, in 1617, gedane verantwoording gesproken wordt
van zekere drie pondematen voormaals door den school-
meester gebruikt, waaruit alweer blijkt, dat de inventaris
van 1611 onvolledig was.

Wij zien dan hoe er reeds blijkens de oudste rekening-
gelden voor aalmoezen besteed zijn, die genomen werden
uit de opkomsten der kerkelijke goederen, want er werden
van de Staten van Friesland geene armegelden of subsi-
diën ontvangen en de rekening van 1617—1624 spreekt
herhaaldelijk van uitgegeven en elders gespecificeerde arme-
gelden en meer bepaald van : „aan blinde Hendrik en
andere armen."

In de 18e eeuw krijgen wij nauwkeuriger berichten om-
trent bedeelden.

In 1708 en volgende jaren wordt o. a. weekgeld en ander
onderhoud voor een zekeren Sjoerd Douwes in rekening
gebracht. Terzelfder tijd begint ook de jaarlijksche ont-
vangst van oortjesgelden 1) gewoonlijk tusschen de dertig
en veertig gulden, hetgeen echter nog maar de helft was
van hetgeen er in die tijden voor de armen betaald werd.

1) DG oortjesgelden, eeno regeeringssubsidie, danken hun ontstaan aan
eene Staatsresol'.itie van 15 April 1590 bepalende: „Van de stuivergelden
door de pachters van ieder gulden hunner pachipenningen betaald, een
oortje te omployoeren ten profyte vai'. de armen ter plaatse daar (Ie ver-
pachting geschiedt." Zie Chalmot in voce „oortjesgelden". De grietsliedon
deelden do oortjesgelden uit, aan diakens of burgerlijke armbesturen.
Tgl. v. Sl'iüten t. a. p. III (1892).
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Is liet ontvangen van oortjesgelden een bewijs, dat kerk-
voogden beschouwd werden als arm voogden, ten duidelijk-
ste blijkt dat bovendien uit een geschil tusschen deze kerk-
voogden en de diakens van Schettens, over het onderhoud
van eenigo weezen, wier ouders beide lidmaat te Schettens
geweest waren. De aan weerszijden ingewonnen, gedeelte-
lijk nog voorhandene, juridische adviezen verschilden en
de zaak leidde tot een proces. Ik zap; althans de dagvaar-
ding van 18 Sept. 1753 1). Ook in dit geschil heeten
de kerkvoogden nog altijd kerkvoogden, nnuir het is nu
duidelijk, dat ze tevens fungeerden als a l g e m e e n a r m -
b e s t u u r en dat niet uit liefhebberij, maar uit verplich-
ting, anders zou er van een proces geen sprake kunnen zijn.

Den Hl Jan. 1794 wordt voor de laatste maal melding
gemaakt van oortjesgelden tot een bedrag van 9 gulden
14 st. 2), dat ook in de vorige jaren ontvangen was. Er
werd oneindig veel meer voor de armenzorg gegeven, zoo-
dat verplichting om de armen te onderhouden, niet met
liet ontvangen van het oortjesgeld in verband stond.

De schoolmeester ontving in de tweede helft der 18°
eeuw zestig carolus gulden tractement (uit de kerkebeurs)
en zoo blijkt de kerkvoogdij van Schettens een e zelfde
positie in te nemen, als die van Koordahuizum, al waren
er daar oorspronkelijk ook meer beneficiale goederen. Bei-
de kerkvoogdijen fungeerden als burgerlijk armbestuur en
het eenige verschil was, dat de één en ondeelbaar gewor-
den kerkebeurs op de eene plaats beter gespekt was dan
op de andere.

1) Eenigo tot deze zaak betrekkelijke losse stukken, waaronder de

juridische adviezen, bevinden zich ter Secretarie van Wonseradeel, inven-

taris, 22e afd. no. 3-i.

2) Feitelijk wevJ het oortjesgeld, zij het niet bij name genoemd, voor

liet allerlaatst den á Maart 1V9G ontvangen, uit handen van het Geregt

van Wonseradeel.
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C. Algemeen overzicht van de organisatie
der plattelands-armenzorg ten tijde van de Republiek

der Vereen. Nederlanden.

Het beginsel, dat iedere plaats voor hare eigene armen
moet zorgen.

Het wordt nu tijd, de kerk-armvoogden eens te plaatsen
tegen hun eigen horizont door een blik te slaan op de
wetgeving of het gewoonterecht betrekkelijk de armenzorg
en de verhouding tusschen de verschillende armbesturen
onderling. Buiten liet bekende voorschrift in de resolutie
van 31 Maart 1580, waarbij bevolen werd de aanstelling
van administrateurs van de beneficiale goederen, die ook
voor zoover deze fondsen toereikend waren zorgen moesten
voor de nooddruftigen, is mij^rj^ne latere bepaling van
wetgeving bekend, waarbij de oprichting van burgerlijke
armbesturen gelast werd. Toch zijn er al spoedig in de-
meeste dorpen algeiueene armvoogdijen ontstaan, hetzij
dan dat dit waren colleges van kerk-armvoogden hetzij
afzonderlijke, zelfstandige ariuvoogdijeu. Dit was nood-
zakelijk, omdat toen reeds het principe begon te gelden,
dat iedere plaats hare eigen armen moest onderhouden.
Van den Sande zegt dan ook in zijne „Vijîl' boecken der
gewijscler saecken voor den Hove van \rnesland" 1). „Von-
delinglien ofte arme-kinderen, wiens ouderen haer niet en
vermoghen te voeden, behooren ghevoedt te worden van
de gemeente van die plaets, alwaer sy neergheleydt zijn,
ofte leven." Dit was de regel waar het Hof zich aan
hield „ghelijck als het onlancks (19 Febr. 1628) den Ma-
gistraet van Stavoren gliecondemneert heeft een cleyn-kindt,
dat een hoere-kindt was te voeden ende onderhouden.

1} Tot Leeuwarden, bij Hans Willemz. Coopman (pi. in. 1638), pag.
199 y. v. De codificatie van het Friescho recht of Ordonnantie vaiï-
1602, bevatte nog geene bepalingen omtrent dit ondervverp.
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Ende sulcx over Nederlandt ghevolght te worden betuyght
Christinaeus (ad leges Mechliniënses)." Verder verwijst
hij naar de ordonnantie van Garolus Magnus: „dat een
yder Stadt syn eyglien armen sal onderhouden."'

Wij herinneren aan de missive van Gedeputeerde Staten,
begeleidende de resolutie van Maart 1580, waarbij aange-
drongen werd : uit de kerkelijke goederen vooral de arme
i n g e z e t e n e n te onderhouden. Eerst den 30 Maart 1660
werd door de Staten bij resolutie 1) bepaald, dat „alle
kinderen van bedelaars of' arme lieden, vreemde ofte in-
lieemsehe, oude of' jonge zullen worden terug gezonden
na de plaatze hunner geboorte" om door die plaats te
worden onderhouden.

De diaconiën.

De algemeene dorpsarm voogden behoefden echter niet
a l l e armen te onderhouden, omdat de hervormden door
de oprichting van diaconiën gingen voorzien in liet onder-
houd van hunne armen. In de eerste kerkorden of grond-
wetten voor het „bestuur" van de Herv. Kerk, aange-
nomen op de buitenlandsche Synoden, komen er reeds
bepalingen voor over liet diaconaat en de meeste Friesche
diaconiën bestonden waarschijnlijk al in de eerste helft
der 17e eeuw — te Leeuwarden reeds in 157S 2). De
beste öewij'zen voor liaar bestaan leveren wel de nog voor-
handen diaconie-archieven, waarvan Mr. J. L. Berns ons
een zeer te waardeeren register verschafte in zijne lijst
van „oude kerkelijke archieven in Friesland" 3). Zoo loopt
liet oudst aanwezige rekeningboek van de diaconie van
Blija en Hogebeintum over 1612—1633, idem van Hanfcum
over 1689—1748, dat van Harich begint met 1670.

1) Chb. V, p. G40.

2) Van Slooten t. a. p. II, afd. IX.

3) Verslag v. d. liïjks-archivaris 189G — 98.
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In zijne inleiding vermeldt Mr. Berns, dat er in vele
gemeenten vóór 1772 slechts één kerkeboek gehouden
werd, waarin alle kerkelijke zaken werden aangeteekencl,
zoowel handelingen van den kerkeraad, als namen van lid-
maten, gedoopten, getrouwden en d i a c o n i e - z a k e n
(kerkvoogdijaangelegenheden vindt men er natuurlijk niet;
want daar had de kerkeraad geen stem in). Dit was o. a.
liet geval te Oldeboorn-Nes, waar men afrekeningen der
diaconie van af 1613 vindt. Het kerkeboek van Koudum
geeft zelfs eene afrekening; van 1592. Vele oude rekeningen
gingen verloren.

Een aardig bewijs voor het feit, dat diakens, in tegen-
stelling met kerkvoogden-administrateurs, geene ambtenaren
of staatsdienaren waren, maar te beschouwen zijn als ra-
deren in het organisme der Herv. Kerk, levert de om-
standigheid., dat de diaconie-rekeningen nooit gevonden
worden op de gemeente-secretariën, waar men daarentegen
dikwijls de oude kerk voogdij boeken aantreft.

Ook de Doopsgezinden hadden al vroeg diaconiön ; wat
de armenzorg van wege de Katholieke gemeenten aan-
belangt, vond ik in het register van Mr. Berns slechts
stukken uit het begin dor 186 eeuw niet ouder, hetgeen
echter volstrekt de mogelijkheid niet uitsluit, dat er al in
de 17° eeuw aan gedaan werd.

Eerst in 1776 werd bij plakkaten 1) beslist, dat erfe-
nissen en legaten vermaakt aan Koomsche gemeentens
voortaan geldig waren, waarover vroeger gegronde twijfe-
lingen konden ontstaan. Uit een der plakkaten blijkt ook,
dat de vaste goederen der Koomsche gemeenten vroeger
„op vreemde Naamen" plachten te staan en zoo zal vóór
dien tijd, de Katholieke armenzorg wel niet erg geregeld,
noch van grooteo omvang geweest zijn.

1) Verz. v. riacaten dl. IV, p. 3G9 v. v. d.d. 10 Maart en 11 Mei 1Y76.
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Zoo kwam er dan langzamerhand groepeering' in de
armen. De kerk-armvoogd.en, als algemeen burgerlijk
armbestuur zorgden slechts voor cle armen, die niet onder-
houden werden of onderhouden konden worden door de
kerkgenootschappen, gelijk bij de Lutlierschen, Israëlieten
en Katholieken, dikwijls het geval zal geweest zijn. Im-
mers reeds de naam „b u i t e n v o o g ' d e n", waarmede
kerk-arinvoogden en afzonderlijke armvoogden in het dage-
lijksch leven aangeduid werden, wijst hier op: de ge-
meenten, die niet tot de Staatskerk behoorden heetten nl.
b u i t e n g e m e e n t e n .

Hadden de Staten van Friesland zich eerst in 1660
bemoeid met de vraag, welke plaats verplicht was voor
een bepaalden arme te zorgen, en wel de plaats waar hij
geboren was of' vijf' jaar gewoond had, niet vóór het jaar
1755 zouden zij verder gaan en bepalen w i e zich met
het onderhoud zou moeten belasten, de buitenvoogden of
de kerkgenootschappen. De publicatie van 28 Nov. 1755
luidt aldus 1):

„Also de Magistraat der stad Leeuwarden aan ons bij
requeste heeft te kennen gegeeven, dat de opziondcrs der
Luthersche gemeente weigerachtig zijn hunne arme lede-
maten van het noodige onderhoud te verzorgen en zulks
aan de algemeene arme-voogden van derzelver stad. willen
overlaaten en als opdringen. Zo is 't, dat wij dit gedrag-
der Lutlierschen afkeurende en in het algemeen tegens
dusdanige behandelingen willende voorzien nagehoord te
hebben het Advis van onzen Hove Provinciaal hebben
goedgevonden te ordonneeren en te statueeren, mits deezen
als e e n e a l g e m e e n e w e t , dat op het voorbeeld van
de verzorging der arme ledemaaten van de Gereformeerde
kerk alle andere gepermitteerde en getolereerde gezind-

1) Binckes, Yerklaringe van 's Lands Ordonnantie, I, p. 479 v. v.
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lieden in deeze onze provincie gehouden en verplicht zijn tot-
het onderhoud haarer arme ledemaaten en de kinderen van
zulke ledemaaten of' waarvan de langst leevende der ouders
ledemaat is geweest, zo lange die kinderen beneden den
ouderdom van volle achtien jaaren zijn of door belijdenis
ledemaaten van een andere Gezmtheid zijn geworden."
De publicatie van 15 Maart 1757 bracht hier in zooverre
wijziging in dat „de kinderen van ledemaaten zoo lange
hunne ouders of één van beiden in het leeven zijn en zij
alzoo onder derzelver liuisgenooten begreepen worden, in
deezen wel de conditie hunner ouders volgen; maar die
overleden zunde, zonder dat de Religie daarin eenig onder-
scheid maakt waar toe hunne ouders hebben behoord, aan
de gemeene Sociëteit vervallen en hun onderhoud koomen
ten laste van de algemeene Stads- of Dorpsarmvoogden."
De algemeene armbesturen werden dus van een deel hunner
armen ontlast. De nieuwe lasten aan de diakens der
„buitengemeenten", dus ook aan de Katholieken opgelegd,
hadden de bovenvermelde plakkaten tengevolge, waarbij ver-
gunning verleend werd om voortaan de Roomsche arme-
staten enz. bij testament te bedenken ; immers het ging
niet om iemand aan den eenen kant iets op te dragen en
hem aan den anderen kant te verhinderen dien last uit
te voeren.

Tot slot de opmerking, dat men reeds ten tijde van de
Republiek combinatiën vindt van kerk- en armvoogdijen
met diaconiën b. v. te Oosterhaule 1) en te Eestrum 2).
Ook Binckes 3) zegt, dat dit op verscheidene plaatsen het
geval was. Deze combinatiën berustten natuurlijk op- on-
derling overleg of contracten.

1) Register van Mr. Berns, blz. 98.
2) Aldaar, blz. 99.

3) Verldîiriiigo van 's lands-ordonnantie I, p. 487.
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De zelfMandige burgerlijke armvoogdij.

Ik waag het niet, hier een algemeen oorcleeel uit te
spreken omtrent liet ontstaan van de armvoogdij, afgescheiden
van de kerkvoogdij, daar hier m. i. de plaatselijke om-
standigheden een groote rol speelden. Men dient de ad-
ministratieboeken zelve te raadplegen, zonder dat is liet
nooit met zekerheid te zeggen, dat er ergens eene afzon-
derlijke armvoogdij bestond. Wanneer wij bij Clialniot 1)
in voce „armvoogden" lezen, dat aan a r m v o o g d e n
van Oostermeer het heffen van een dorpsdaaldev is toege-
staan en wij concludeerden daaruit tot liet bestaan een er
a f z o n d e r l i j k e arm voogdij, dan zouden wij ons leelijk
vergissen, zooals verderop blijken zal bij de bespreking
van het dorp Oostermeer. Op de titulatuur, in stukken
uit den tijd der Republiek, kan men volstrekt geen stel-
lingen bouwen, dat was geheel een zaak van dorpswel-
gevallen.

In een bepaald geval kan ik aantooneu, dat de zelf-
standige •armvoogdij soms voortkwam uit denzelfden bodem,
waarop de kerk-armvoogdij zoo welig tierde. In liet Rijks-
archief te Leeuwarden vond ik een rekenboek van liet dorp
W ij n a 1 d u m , op de tweede bladzijde beginnende met
een inventarisatie der goederen van een zeker Houckema-leen
en van de daartoe betrekkelijke papieren, gedaan op 9
Jan. 1630. liet bleek mij, dat deze papieren het reken-
boek naar het Rijks-archief vergezeld hadden, zoodat liet
mogelijk werd een juisten kijk te krijgen op de lotgevallen
van dit fonds, van vóór de hervorming tot op den inven-
tarisatiedag in 1630.

Dit leen is na de hervorming niet terstond onder beheer
van kerkvoogden-administrateurs gekomen, omdat er per-

4) Begistei' der .resolutiën I, p. 53.
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sonen waren, die beweerden hierop patroonsrechten te
kunnen uitoefenen, d. i. dus de bevoegdheid te hebben om
iemand van de inkomsten te laten studeeren. In Wijnal-
dum was men echter eene andere meening toegedaan.
De zaak sleepte tot ver in de 17e eeuw, tot dat eindelijk
eene procedure de ingezetenen van Wynaem in het bezit
stelde. Het leen kwam toen onder kerkvoogden, zooals
blijkt uit de bovenvermelde inventarisatie, die geschiedde
door de beide- kerkvoogden met advys ende overstaan van
den predikant en goedvinden van de andere ingezetenen.
Na deze inventarisatie volgt, 7 Juli 1630, een relaas, zon-
der eenige specificatie, inhoudende, dat Frans Franssen
als k e r k v o o g d in den dorpe Wijnaem ontfang en uit-
gaaff van Houckema-leen verantwoordt. Eerst na 1631
krijgen wij, nog steeds van een kerkvoogd, specificatiën,
waaruit blijkt, dat alle opkomsten op eene kleine reparatie
aan de kerk na, voor de armen besteed zijn, en, heel
natuurlijk voor die dagen toen het enge administratieve
keurslijf nog niet bestond, in 1636 is ook de titulatuur
al met de werkelykheid in overeenstemming gebracht.
Pitter . . . doet n.1. in dat jaar rekenschap van de a r m e
g o e d e r e n van Wynaem, alles heeft hij besteed voor de
armen, aan het slot van zijne verantwoording noemt hij
zich a r m v o o g d. Zoo is te Wijnaldum uit het Houc-
kema-leen de afzonderlijke burgerlijke armvoogdij ontstaan.

In 1694 begint de rekening, nog altijd in hetzelfde boek,
dat herhaaldelijk het Houckema-boek genoemd wordt, aldus:
„Ontfang ofte rekening en bewijs ende reliqua gehadt
gedaen bij Jan Jansen in qualt als administreerend A r m e -
v o o g d des dorps Wynaem met behulp van Pijter Auckes
syn adjunct."

Terloops noteer ik, dat op de eerste pagina van het
boek in 1667 eene acte is gesteld, waarbij Wijpke Jibs
als „Arme Foogdt" verklaart ontvangen te hebben 100



IN FRIESLAND. 1 1 1

daalders aan de armen (in 't algemeen) des dorps Wij-
naem besproken en daarvan de helft te hebben uitgekeerd
aan den administreerenden diaken te Wijnaem.

Te M e n a l d u m waren dezelfde personen kerkvoogden
en armvoogden, zij deden tenzelfden dage rekening en ver-
antwoording, doch de administratie was geheel gescheiden,
zoodat het rekenmgboek van 1639 —1669 1), meer heb ik
niet geraadpleegd, aan den eenen kant de rekeningen van
de kerkvoogdij, aan den andere die van de armvoogden
bevat, hetgeen eveneens met de boeken van 1669 — 1746
het geval is, zooals Mr. Berns in zijne lijst mededeelt 2);
bij de volgende boeken wordt zulks niet meer opgegeven.
Uit de rekening over 1639 blijkt, dat er eene anneplaiits
was, dan ontving men oortjesgelden en had kapitaal op
interessen uitstaan. Kerkvoogden beheerden slechts kerke-
en kosten] egoederen.

Aangezien er nu te Menaldum, volgens de beneficiaal-
boeken, eene vicarie was. is het niet onmogelijk, dat die
later bepaaldelijk voor de armen bestemd is.

Van liet dorp B e e t g u m bezit het archief Schwartzen-
berg een administratieboek, beginnende met het jaar 1607
en toebehoord hebbende aan eene zelfstandige armvoogdij.
De landen van de vicarie aldaar werden in 1543 reeds
dooi1 de armen gebruikt, na 1567 diende de vicarie even-
eens voor buitengewone doeleinden. Zij werd namelijk
voor den tijd van vier jaren bestemd om met hare inkom-
sten de reparatie van de kerk, van den toren en het vica-
riehuis te bekostigen. Dezelfde bladzijde (342) van de
beneficiaal-boeken, die deze bizonderheid geeft, beschrijft
eene der vicarieîanden als hebbende „aen de suydersyde
die Armen in Seetghum", er waren dus van ouds arme-

1) In het Pujks-archief te Leeuwarden (Archief v. Selnvartzeuljerg).

2) t. a. p. Wz. 87,
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goederen in dit dorp, waarbij na de hervorming misschien
de vicarie gevoegd is.

Over de wijze, waarop de algemeene armvoogden be-
noemd moesten worden en aan wie ze rekenplichtîg waren,
daaromtrent zijn er na de resolutie van 31 Maart 1580
weinige bepalingen te vindon. Do aloude bevoegdheid der
grondbelasting betalende ingezetenen van ieder dorp om
kerkvoogden te benoemen, werd bevestigd bij art. 14 van
liet Reglement-Reforaiatoir van Prins Willem IV' van
1743 î) . Verder is in de „landsordonnantie" of codificatie
van liet Friesche recht opgenomen eene bepaling van het
jaar 1647, luidende „papisten zullen niet moogen weezen
bijzitters, dovprechters, k e r k - of' a r m e v o o g d e n ,
ontvangers ofte scbooldienaars." Hieruit blijkt weer, dat
kerkvoogden ambtenaren waren, en geene representanten
van de h e r v o r m d e gemeenten ; immers dan ware
het verbod om papisten te benoemen overbodig geweest.
Dikwijls komen er, vooral in de 18° eeuw, doopsgezinde
kerkvoogden voor 2). Ook de afzonderlijke armvoogden
werden benoemd door en waren rekenpHchtig aan de stem-
gerechtigde dorpelingen (en den grietman), die b.v. uit-
drukkelijk genoemd worden in eene rekening der afzonderlijke
arm voogdij der grietenij Aengwirden, d.d. 16 Sept. 1761 3).

D. Buitengewone inkomsten der kerk-armvoogdij.

Wij weten nu, dat het college van kerk-armvoogden het

1) Verz. v. Placaten I, p. 102. Vgl. "Wierdsma, stemrecht, pag. 155.

Het principe van het stemrecht in Friesland bleef hetzelfde, maar door de

invoering der stemcohieren enz. kwam er p r ak t i s c h eene groote ver-

andering. Zie o. a. Mr. A. v. d. Laan, Frieslands Herv. Floreenpligtigen.

Leeuw. 1870 en D. J. A. v. Harinxma thoe Slooten, Verhand. over het

stemrecht in Friesland in de 17e en 18e eeuw. Proefschr. Leiden, 1894.

2) Gratama, Onderzoek naar de geestelijke goederen in Friesland, p. 29.

3) Ontvang en uitgaafboek van de armvoogden (en andere administra-

tiën) der grietenij Aengwirden, 1759—67. Archief v. Sminia (Fr. Gen.).



IN FRIESLAND. 1 1 3

algemeen of burgerlijk armbestuur der dorpen vormde,
wij weten hoe de kerk-armvoogdij ontstond, wie voorzag
iu vacatures, wij kennen de personen, waaraan rekening
en verantwoording gedaan werd, zagen dat de kerkelijke
goederen beschouwd moeten worden als dorps-eigendommen
met bepaalde bestemming en zouden kunnen overgaan tot
liet tijdperk der revolutie, zoo wij niet nog vooraf dienden
te spreken over de buitengewone inkomsten der armvoog-
dijen in liet algemeen en van de kerk-armvoogdij in liet
bizonder.

A r m e g e l d e n . Reeds spoedig na de omwenteling in
1580 werden er uit de inkomsten der kloostergoederen,
voor zooverre die in handen van de Provincie gekomen
waren, uitkeeringen gedaan aan onderscheidene armbe-
sturen. Het beginsel waar dit op steunde, vinden wij neer-
gelegd in de resolutie van 17 Oct. 1584 1), bepalende,
dat de opkomsten der voormalige kloosters zullen besteed
worden voor het oprichten van esne hoogeschool „semina-
rium ofte collegium ende voorts tot vermeerderinghe ende
•opbouwinghe van Gasthuysen, Armehuysen, Weeshuysen
ende andere Armen so in de Steden als ten platte Lan-
den" en voor andere provinciale lasten. De heer van
Slooten 2) geeft eene volledige lijst van het jaar 1616, uit
de registers van de verleende ordoiinantiën op den ont-
vanger der klooster-opkomsten, tot het uitkeeren van
a r m e g.e 1 d e n. Opvallend is hier de willekeur in de
benaming der bedeelde colleges. Zoo wordt een der be-

1) Wiusemius, p . 752. De minute dezer resolutie, met de origineele

handteekeningen dei' volmachten van de landen en steden, berust in de

bibliotheek van het Fr, Gen. Zie de lijst van het zoo belangrijke archief

Hcrbell in het verslag 1851—55, p. 105 —117.

2) t. a. p . V. De registers beginnen met 1592 en zijn te vinden in

.het rijks-archief te Leeuwarden.
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sturen in Februari 1616 aangeduid als „d'overheden der
armen van St. Jacobi-Parochie, in November van hetzelfde
jaar is het „d' Kerkvoogden van St. Jacobi-Parochie." Dan
weer zijn liet de ingezetenen der dorpen, dan weer de voor-
standers der armen, dan weer de administrateurs en soms
de arnienvoogden. Dit alles wijst op gebrek aan centrale'
wetgeving, alles wordt aan de grietenijen en dorpen over-
gelaten, van daar deze onzekere en weinig officieele titulatuur.

Het is niet twijfelachtig of in al de genoemde gevallen
kwamen de gelden of in handen van kerk-armvoogden of
van zelfstandige armvoogden. Verder worden er diakens
in de lijst genoemd. Het aantal der Friesche dorpen in
aanmerking genomen is het getal der bedeelden gering.
Na den verkoop van alle kloostergoederen zijn de arme-
gelden uit de algemeene landsinkomsten betaald.

D o r p s b e l a s t i n g e n . Een tweede middel ter stij-
ving van inkomsten was het heffen eener dorpsbelasting,
brj voorkeur op de heete wateren, zooals men toen het
gedistilleerd noemde 1). Den 12 Oct. 1709 werd zelfs in
het algemeen verlof gegeven aan de grietenijen, steden en
particuliere dorpen, om tot onderhoud van haarlieder armen
een omslag te maken, over land- en huisfioreen, hoofd- of
schoorsteengelden, of anderzmts.

Stemgerechtigde ingezetenen van het dorp Oostermeer
besloten dan ook den 27 April 1747 om, aangezien ge-
bleken was, dat de K e r k e- en A r m e s t a a t ten ach-
teren was geraakt, „van ieder gulden reëele, een stuiver
te betalen, de eene helft tot laste van de eigenaar en de
wederhelfte tot laste van de bruiker" en verder op dezelfde
manier van ieder schoorsteen een schelling.

Twee ingezetenen werden aan kerk-armvoogden terzijde

1) Zie talrijke voorbeelden bij Cliaimot „register der resokiticu" in
voce „;innvoogden"
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gesteld om de dorpsfinantiën weer in orde te brengen 1)
en eene reeks van bepalingen, ter zelfder tijd vastgesteld,
verhinderde de kerk-armvoogden om in liet vervolg,
zonder medewerking der ingezetenen, buitengewone uit-
gaven te doen. Genoemde directe belastingen waven echter
bij lange na niet voldoende en de armenvoogden ontvingen-
den 11 Maart 1751 van de Staten van Friesland vergun--
ning om een dorpsdaalder te heffen, de alom in Friesland^
gebruikte term voor een accijns of indirecte belasting op
het gedistilleerd. Eindelijk besloten de stemgerechtigde
ingezetenen in Maart 1751, om eenige perceeleu lieideland
te verkoopeu ten einde de vervallene staat der kerk- en
buitenvoogden te remediëeren. Als een intiem trekje uit
de dorpsliuishouding releveer ik, dat in het voor mij lig-
gende origineele dorpsbesluit uitdrukkelijk gesproken wordt
van „kerk- èn buitenvoogden'', terwijl in het rekest, waar-
bij aan den Hove van Friesland consent op dit besluit
verzocht wordt, alleen armvoogden vermeld en gemaks-
halve de bedoelde perceeleu heidegrond tot eigendommen
van armvoogden verklaard worden. Met de titulatuur
stak het zoo nauw niet !

Verder zal ik niet ingaan op de zoo talrijke middelen
om de armekassen te stijven, terloops nog wijzende op de
reeds (p. 102) besproken oortjesgeldeu, de ommegangen of
collecten, de opbrengst der annebussen in de raadhuizen
en elders, gedeelten van boetegelden enz.

E. De jaren 1795 tot 1823.

Den 11 Mei 1795 2) werd het bekende stemrecht „zooals
liet tot op de jongste omwenteling van zaken, in deeze

1) Stukken rakende het dorp Oostermeer, in een perkamenten omslag,

te vinden in het Archief van Sminia,

2) Verz. v. Plac. I, p. 112.
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Provincie in train was" gesurcheerd. De verkiezing van
predikanten, dorprechters, schoolmeesters, kerk-artnvoogden
enz. moest dientengevolge op nieuw geregeld worden. Dit
geschiedde bij publicatie van 30 Dec. 1795 1), waar men
o. a. leest: „dat de verkiezing van s c h o o l m e e s t e r s
ten platten lande zal geschieden door de stemgerechtigde
ingezetenen, mits hoofden des huisgezins zijnde, zonder
kiezers (d. i. rechtstreeks), volgens het meergemelde oproe-
rings-reglement 2), na daartoe door de gerechten (Griet-
mans enz.) te zijn geconvoceerd. K e r k - en a r m e -
v o o g d e n zullen op dezelfde wijze en door dezelfde per-
zoonen worden verkoozen, als de schoolmeesters, zullende
echter de gealimenteerden in dit geval niet kunnen mede
stemmen."

Kerk- en armvoogden worden nog steeds als dorps-
ambtenaren beschouwd, overigens wijst, in dit zelfde regle-
ment, de regeling, waarbij de verkiezing van de predikanten
aan de manslidmaten der herv. gemeente wordt opgedragen,
op een begin van s c li e i d i ia g v a n k e r k en s t a a t .

Duidelijkheidshalve verklaarden ook de Representanten
van het Volk van Friesland (25 Mei 1796), dat het regle-
ment van 30 Dec. 1795 niet toepasselijk was op de benoe-
ming van ouderlingen en diakens, waarvan de keus bleef
competeeren aan de h e r v . g e m e e n t e n.

Wij zullen ons hier onthouden van eene uitvoerige be-
spreking der onderscheidene staatsregelingen, die wijzi-
gingen brachten in den rechtstoestand der kerkelijke goe-
deren, waarmede, zooals wij zagen, de armenzorg nauw
verband hield.

Bij mijn onderzoek naar de wording van het tegenwoor-

1) Niefc te vinden in de Verz. van Plac, het i.s o. a. afzonderlijk ge-

drukt bij Seidel te Leeuwarden en aanwezig in eene tot folianten gebonden

verzameling losse placaten, in de bibliotheek van het Friesch Genootschap.

2) Verz. van Plac. I, p. 119.
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dige „Algemeen reglement op liet beheer der kerkelijke
fondsen" heb ik dit z e e r i n v 1 o e d r ij k e tijdperk vrij
nauwkeurig nagegaan en het volgende is eene samenvat-
ting van mijne daarbij verkregen inzichten.

Om de latere positie van kerk-armvoogden te kunnen
begrijpen, dienen wij vooral een oog te slaan op de be-
ruchte additioneele artikelen der staatsregeling van 1798.
Deze grondwet wilde a 1 g e li e e 1 e s c h e i d i n g v a n
K e ï k en S t a a t en de Kerk zou in het vervolg voor
den Staat niet veel meer beteekenen, dan b.v. de Maat-
schappij tot het Nut van liet Algemeen. Art. 21 bepaalde
b.v. „Kik kerkgenootschap zorgt voor liet onderhoud van
zijnen Eeredienst, deszelfs bedienaaren en gestigten'1. Er
diende nu eene scheiding plaats te hebben van den genieen-
schappelijken boedel van Kerk en Staat, want in de Na-
tionale Vergadering begreep men zeer terecht, dat alle
kerkelijke goederen en fondsen, waarvan de hervormden
tot dusverre het uitsluitend genot hadden, in geeuen deele
eigendommen waren van de plaatselijke hervormde ge-
meenten of van de Kerk als geheel.

Het is overigens te betreuren, dat men zoo weinig op
de hoogte was met de geschiedenis van deze kerkelijke
fondsen, want daardoor is de scheiding, zooals de staats-
regeling van 1798 ons die geeft, eene zeer gebrekkige
geworden. Dubbel dient dus het hoofdbeginsel, waar men
van uit ging, de r a d i c a l e s c h e i d i n g v a n K e r k
en S t a a t , bij de verklaring in het oog gehouden te
worden. In finantieele of beheersaangelegenheden zouden
de hervormde gemeenten autonoom zijn, maar zij dienden
zich er in het vervolg dan ook zonder eenige staatshulp
door te slaan.

Een punt, waar niet genoeg op gewezen kan worden is,
dat, waar het geldt de f i n a n t i e e l e scheiding van Kerk
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en Staat, niet de Hervormde Kerk als geheel optreedt,
maar de afzonderlijke kerkelijke gemeente : „de g e m e e n -
t e n der voormaals heerschende kerk zullen nog gedu-
rende drie jaren de gewone traktementen der leeraren blijven
behouden enz., intusschen zullen dezelve d. i. dus de ge-
meenten, de noodige schikkingen makeu tot derzelver onder-
houd" (T' add. art.). In het 4e en vooral in het zoo be-
langrijke 6° additioneele artikel is het de gemeente voor
en de gemeente na en als er nu en dan gesproken wordt
van kerkgenootschap, dan is daarmede nog volstrekt niet
altijd de Kerk als geheel bedoeld. In officieele stukken
wordt aan „kerkgenootschap" minstens even vaak eene lo-
cale beteekenis gehecht als eene tegenovergestelde 1).

De gemeente moest wel in het finantieele op den voor-
grond treden, omdat de provinciale kerken 2) alléén voor
de meer g e e s t e l i j k e (bestuuvs-) aangelegenheden georga-
niseerd waren en verder de kerkelijke goederen, vooral
in Friesland, een bij uitstek plaatselijk karakter hadden.

In Friesland maakte de hervormde gemeente zich nu los
van het dorp en behield nog lang vele eigenaardigheden,
die herinneren aan de oude dorpsorganisatie en, zooals wij
later zullen zien, nam dit zelfstandig geworden kind bij
het verlaten van het moederlijke huis, behalve zijn uitzet,
ook nog b ij v e r g i s s i n g een ander gedeelte van moe-
ders kapitaal mede.

Artikel zes der additioneele artikelen bepaalde hoe het
gaan zou met de plaatselijk gebleven kerkelijke goederen
en luidt aldus :

„Alle Kerk-Gebouwen en Pastorij-Huisen der voormaals

1) Tgl. W. H. de Savornin Lohman Az., De kerkgebouwen van de
Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland. Diss. 1888, p. 221.

2) Eene algemeene KerkGrde is er ten tijde van de Republiek nooit
tot stand gekomen.
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Heerschcnde Kerk, voor zoo verr' zij, door aanbouw uit
•de afzonderlijke kas der Gemeente geene bijzondere en
wettige eigendommen -zijn, worden overgelaten aan de be-
schikking van ieder Plaatsîijk Bewind, om deswege tus-
sclien alle Kerkgenootschappen eenig vergelijk te treffen
•en wel binnen de eerstkomende zes maanden nu de aan-
neming der Staatsregeling.

De grondslag van dit vergelijk is, in iedere Plaats, liet
•grootst aantal van Leden der onderscheiden Kerkelijke
Genootschappen, hetgeen alzoo de relatieve meerderheid
van zielen zal uitmaaken

Hetzelve zal de voorkeus hebben omtrend de naasting
•eener Plaatslijke Kerk en Pastorij, onder bepaaling echter,
na gedaane begrooting van de waarde dier Gebouwen, van
eene maatige uitkeering, hetzij in eens, of bij termijnen,
aan de andere Kerk-Gemeenten, naar evenredigheid van
derzelver Leden, Welke allen, door deze bepaaling, worden
gehouden, voor altijd afstand gedaan te hebben van de
gemeene aanspraak.

De alzoo genaaste Kerken eu Pastorijen blijven, teu
allen tijde, onder de bezitting, beheering, en het speciaal
•onderhoud dier Kerk-Gemeenten, aan welke dezelven, vol-
gens het hier voorgaand onderling contract zijn toegewezen.

De geschillen, over dit een en ander ontstaande, worden
ten spoedigsten beslist door het Vertegenwoordigend
Lichaam.

De torens, aan de Kerkgebouwen gehegt, benevens de
Klokken, met derzelver huisingen, worden verklaard, eigen-
dommen te zijn en te blijven der Burgerlijke Gemeenten,
staande ten allen tijde onder derzelver beheering en onder-
houd."

De staat of het dorp, als onderdeel daarvan, maakte
dus geen aanspraak meer op de kerken en pastoriën, die
•onder de verschillende kerkgomeenten in iedere plaats ver-
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deeld zouden worden en die men als gemeenschappelijk"
eigendom der ingezetenen beschouwde. Betrekkelijk de
uitvoering van dit artikel bestaan er twea, niet onbelangrijke
publicatiën van het Uitvoerend Bewind der Bataai'sche
Republiek 1). De eerste is van 12 Juli 1798. waaruit
blijkt, dat bij de gebouwen ook de daartoe behoorende
baten en schulden gerekend moesten worden. De tweede
publicatie van 11 Oct. d. a. v. deed den termijn van (>
maanden vervallen en bepaalde o. a. dat voor 1 November
1798 de beschikking omtrent de kerkgebouwen en pasto-
ïïehuizen bekoorde geëntameerd te worden, er moest door
de belanghebbende kerkgenootschappen des wegens bij bet
Plaatselijk Bestuur aanspraak gemaakt zijn, „bij gebreke
dies dat het daar voor is te houden, dat de Plaatselijke
Kerkgebouwen en Pastorie-huizen, bij de tegenwoordige
bezitters ongestoord behooren te verblijven, en dat de
daarbij belanghebbende Kerkgemeenten van haare aan-
spraak afstand hebben gedaan."

Men ziet, aan school- en vicariegoederen is noch in de-
staatsregeling van 1798, noch bij de uitvoering daarvan
eenige aandacht geschonken. Er hadden slechts weinige
schikkingen plaats en art. 18 der staatsregeling van 1801
fixeerde den toestand door te bepalen : „Ieder kerkge-
nootschap blijft onherroepelijk in het bezit van hetgeen
met den aanvang dezer eeuw door hetzelve wierd bezeten."

Na deze staatsregelingen kan men niet meer zeggen,
dat de kerkelijke goederen, in het algemeen, dorpseigen-
dommen met bepaalde bestemming bleven. V o o r z o o-
v e r r e ze in F r i e s l a n d b rj h e t b e g i n d e r
19e e e u w v o o r z a g e n i n d e b e h o e f t e n v a n
de p l a a t s e l i j k e h e r v o r m d e k e r k en niet aan
anderen afgestaan werden, zijn ze m. i. overgegaan op de

1) Verz. v. Plac. 1708 — 99, p. 293 en 350.
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hervormde gemeenten en wel als eigendommen met bepaalde
bestemming, nu de Staat of liet dorp er geene aanspraken
op maakte (behalve soms de torens en klokken) en de
overige kerkelijke gemeenten ter plaatse geacht werden van
de genieene aanspraken afstand gedaan te hebben. Uit de
geschiedenis der Staatsregelingen is op te maken, dat de wet-
gever niet aan onbeperkt eigendom gedacht heeft, wel aan
eigendom met bepaalde bestemming. Men leze b.v. de rede
van Lookhorst 1), die opkwam tegen de voorgestelde saecu-
larisatie der kerkelijke en geestelijke goederen en aldus
eindigde: „En dus dunkt mij, moesten die goederen, welke
tot kerkelijke zaken zijn bestemd, overeenkomstig die be-
stemming, onder de verschillende Gezindheden worden ver-
deeld — zoodat elk daarin naar het getal der beieiders
een deel in dezelve ontfingen ; m a a r m e t g e e n a n d e r
r e c h t , d a n o m d e z e l v e t o t k e r k e 1 ij k e z a k e 11
n a a r d e r z e l v e r b i j z o n d e r e i n r i c h t i n g e n
te g e b r u i k e n " . Terecht zegt Mr. Loliman in zijn
reeds geciteerde, belangrijke dissertatie 2) „m deze dui-
delijke woorden had die spreker den weg gewezen die
voortaan de vergadering bewandelen zou"'. Men herleze
slechts het boven afgedrukte zesde additioneele artikel.

Op de positie der kerk-armvoogden, als armvoogden,
hadden de staatsregelingen, in theorie niet den minsten
invloed. Op dat gedeelte der inkomsten van de kerkelijke
goederen, dat voor de algemeene armen besteed werd konden
de hervormde en andere kerkelijke gemeenten geen aan-
spraak maken : de hervormden hadden daar zelfs nooit het
genot van gehad en het lag geheel buiten de bedoeling-
der grondwetgevers om aan de herv. gemeente iets meer
toe te kennen, dan de kerkgebouwen en pastoriehuizen en,

ö

1) Dagverhaal v. d. Nationale Vergadering V, p. 1244.

2) Pag. 192.
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zooals bij de uitvoering aangenomen werd, de daarbij be-
hoorende baten. Ook liet 13e artikel van de staatsrege-
ling van 1801 raakte niet de uitkeeringen aan de armen
of de armegoedereu, daar slechts gesproken wordt, van
hetgeen door ieder kerkgenootschap d. i. kerkelijke ge-
meente bij het begin der 19e eeuw werd bezeten en al
neemt men liier het begrip „bezitten" ook zeer ruim, van
hetgeen voor de armen besteed werd had men noch ge-
not, noch bezit.

Overigens dient er op gewezen te worden, dat dit 13e
artikel van 1801, liet 6e additioneele artikel van 1798 in
zijn geheel liet, alleen werden verdere schikkingen onmo-
gelijk gemaakt; men fingeerde als het ware, dat de be-
doelde bepaling reeds volkomen ten uitvoer gelegd was.

Waar de hervormde gemeenten op grond van de staats-
regelingen slechts aanspraak konden maken op een ge-
deelte der kerkelijke goederen d. i. een gedeelte van de
kerk-arm voogdij beurs, had er feitelijk thans in Friesland
eene scheiding van dorps- en kerkelijk eigendom moeten
plaats grijpen. De administratie sukkelde echter voort
zonder zelfbewustheid en het oude gareel werd slechts
bier en daar wat gelapt. Dit geschiedde door twee be-
langrijke publicatiën van het Departementaal Bestuur van
Friesland. De eerste van 27 Juni 1804 1) begint aldus:

„Het Departementaal Bestuur van Friesland, doet te
weeten: dat wij door de aan ons gepresenteerde Adressen,
als bij andere wege geïnformeerd zijn geworden, dat, zo o-
ver het recht tot het stemmen der Kerkvoogden, als over
de bevoegdheid om de Kerke-Rekeningen op te neemen,
zeer verschillend gedacht wordt ; dat wij oin die reden
noodig hebben geoordeeld, dat zulks, op een vasten voet,
gereguleerd werde ; en dat wij uit dien hoofde (onder

1) Terz. v. Plae. 1804, p. 278.
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meer andere redenen in aanmerking hebbende genomen,
dat de, van de Hervormden dissentierende, Kerkgenoot-
schappen, i n g e v o l g e h e t 6de d e r A d d i t i o n e e l e
A r t i c u i e n , v a n d e n a a s t v o o r i g e S t a a t s -
R e g e l i n g v a n d e n J a a r e 1 7 9 8 , hunne aandee-
len aan de Kerken en Kerkegoederen hebben genoten, of

-daarvan, ten behoeve der Hervormen, afstand hebben ge-
daan, sommige uitdrukkelijk, en anderen stilzwijgende, dooi-
den tijd voor de reclames gesteld, vruchteloos te laaten
verloopen) hebben goedgevonden te statueeren, zoo als
wij statueeren bij dezen : dat tot liet opnemen der Kerke-
Rekeningen, en tot het stemmen van nieuwe Kerkvoogden,
ten platten lande, moeten worden opgeroepen de Floreen-
pligtige Ingezetenen van den Herv. Godsdienst, en dat
daarvoor gehouden moeten worden alle, die in de Herv.
Kerk gedoopt zijn, en tot geen ander Kerkgenootschap zijn
overgegaan.'' Hierbij moest geobserveerd worden het pla--
caat op het stemmen van fioreenontvangers d.d. 1 Febr. 1803.

Het Departementaal Bestuur vergat, dat kerkvoogden
gewoonlijk veel meer beheerden dan kerken en kerkegoe-
deren n.1. school- en armegoederen, die dorpsgoederen
gebleven waren. In zooverre was het dus onbillijk om
het stemrecht in dezen alleen aan de hervormde floreen-
plichtigen te geven en art. 3 moest dan ook wel bepalen,
dat het ook in die dorpen, alwaar de tractementen der
schoolmeesters geheel of ten deele, uit de kerkebeurs wor-
den betaald, op den ouden voet zal blijven voortduren,
tenzij daaromtrent, bij het huishoudelijk schoolreglement,
nadere bepalingen worden gemaakt. Merkwaardig is ook
het volgende artikel 4, bepalende dat „aan de kerkvoogden
de vrijheid wordt gelaten om, bij overvloedige inkomsten,
na convocatie, en met toestemming der floreenplichtige
ingezetenen van den Herv. Godsdienst, zooveel, als goed-
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gevonden wordt, aan de armenvoogden, ter ondersteuning-
der armebeursen uit te reiken.

Volgens liet vijfde en laatste artikel werden reeds tus-
sclien de verschillende kerkgemeenten gesloten contracten
gehandhaafd. Men merkt m deze publicatie, vooral in den
aanhef, ten duidelijkste de werking van de additioneele
artikelen van 1798, men beschouwde de kerkelijke goederen
als verdeeld onder de verschillende kerkelijke gemeenten.

Het Departementaal Bestuur begon spoedig te begrijpen,
dat op vele plaatsen de kerkvoogden niet zoozeer kerk-
voogden waren als kerk-armvoogden. Vandaar de publi-
catie van 8 Febr. 1805 1) bepalende :

„Dat wij, bij onze publicatie van den 27 Junij 1804,
een vasten voet op het stemmen van Kerkvoogden, en bet
opnemen der Kerke-Rekeningen, ten platten lande, beraamd
hebbende, nodig hebben geoordeeld, dat ook op het stem-
men van Armevoogden ten platten lande, en het stemmen
van Kerk- en Armevoogden, in die Dorpen waar in de
Kerk- en Arm voogdij en gecombineerd zijn, mitsgaders het
opnemen derzelver Rekeningen vaste bepalingen gemaakt
worden, en dat wrj, uit dien hoofde, hebben goedgevonden
te statueeren bij dezen :

„1. Dat in de Dorpen, alwaar de Arm voogdijen van de
Kerkvoogdueu gescheiden zijn, tot het stemmen van Arme-
voogden, zullen moeten worden opgeroepen a l l e M a n s ,
I n w o o n d e r s v a n h e t D o r p , z o n d e r o n d e r-
s c h e i d v a n lî, e 1 ï g i e , H o o f d e n d e r h u i s g e -
z i n n e n, geen onderhoud trekkende, en bewonende plaat-
sen of Huizen, die in de Registers van de extraordinaire
belasting op de huuren der Vastigheden op twintig gulden
huur, of daarboven, zijn aangeteekend."

Betrekkelijk de kerk-armvoogdij werd bepaald, dat in

1) . Yerz. v. Plae. VII, p. 431.
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dorpen waarin beide besturen gecombineerd waren, de beide
kerkvoogden tevens arnievoogden zouden zijn, dat kerk- en
armevoogden, beurtelings, zullen worden gestemd door de
gereformeerde üoreenpligtige ingezetenen — en door de in-
woonders van het dorp, welke laatsten de qualiteiten
moesten bezitten, vermeld in art. 1.

Door deze publicatie .wordt ten duidelijkste uitgedrukt,
dat de dorpen aanspraak hadden op hetgeen tot dus verre
door de kerk-armvoogden aan de algemeene armen werd
uitgekeerd en dat wij daarin niet te zien hebben een gunst
der herv. floreenplichtigen, geen uitkeering uit overvloedige
inkomsten uit kerke-goederen, waarop art. 4 der publi-
catie van 27 Juni 1804 doelde. Men toonde te begrijpen,
dat het gold eene administratie van dorpsgoederen èn eene
administratie van goederen, die aan de herv. gemeente
toebehoorden; vandaar de twee soorten van stemgerechtig-
den : de herv. floreenpliclitigen als representanten der herv.
gemeente, de hoofden van huisgezinnen als vertegenwoor-
digers van het dorp. Deze plubicatie is stellig op vele
plaatsen toegepast, maar lang niet in alle dorpen, waai-
de kerkvoogden, wel feitelijk en rechtens ook algemeene
armvoogden waren, maar zich uitsluitend kerkvoogden
noemden. Het is duidelijk, dat de naam er hier juridisch
niets toe afdeed, omdat de titulatuur in oorsprong een
zaak van zuivere willekeur en dorpswelgevallen geweest
was, gelijk wij vroeger reeds eenige keeren gelegenheid
hadden aan te toonen. Maar dit neemt niet weg, dat
zulk een verschil van titulatuur op den verderen loop dei-
dingen van grooten invloed geweest kan zijn, waar men
in Friesland in de 19e eeuw niet meer wist, hoe de zoo-
genaamde kerkebeurs ontstaan was en meestal de kerk-
voogden slechts daarom voor armen en onderwijs betaal-
den, omdat hunne voorgangers het ook hadden gedaan.
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Waar die gewoonte op steunde, dàt wist men niet, eene1

onkunde, die do zonderlingste gevolgen heeft gehad en
zelfs op plaatsen, waar de publicatie van 8 Febr. 1805'
opgevolgd is en beurtelings de kerk-armvoogden door herv.
fioreenplichtigen en hoofden van huisgezinnen benoemd
werden, bleek men later, toen het eindelijk op scheiding
der kerk- en arm voogdij aankwam, niet te beseffen, dat
dit optreden der lioofden van huisgezinnen, zonder onder-
scheid van godsdienst, een gevolg was van dorpsrecliten op
een deel der door kerk-armvoogden beheerde fondsen.

F. Scheiding of verwording der kerk-armvoogdij.

Zooals wij boven opmerkten, had er reeds in het begin
der 19e eeuw in verband met hetgeen de staatsregelingen
omtrent de kerkelijke goederen decreteerden en tengevolge;
van de gelijkstelling van alle kerkgenootschappen eene
scheiding moeten plaats grijpen van de goederen van de
dorpen en van de herv. gemeenten, waartoe natuurlijk
eene flinke, .imperatieve en gemotiveerde publicatie ver-
eischt geweest ware. Evenwel eerst in het Reglement op>
de Administratie der Kerkelijke Fondsen en de Kosten-
van den Eeredienst bij de Herv. Gemeenten in de Provincie'
Friesland, vastgesteld bij Kon. Besl. van 12 Dec. 182o,
no. 83 , krijgen wij de volgende bepaling in art. 7 :

„Het provinciaal collegio beraamt de meest doelmatige-
middelen, ten einde op die plaatsen, waar de Kerk- en;
Arm-Voogdijen nog verecnigd zijn, eene scheiding tusscheir
deze adniinistratiën worde tot stand gebragt, op den meest
gepasten en billijken voet.''

Deze bepaling kon slechts gevolgen hebben, wanneer de
admiiiistratiën medewerkten en dit schijnt lang niet op allo
plaatsen het geval geweest te zijn. Verder mist men hier
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geheel de principes, waarnaar de scheiding bewerkstelligd
moest worden.

De dorpen Schingen en Slappeterp (Menalclumadeel)1

hadden eene gecombineerde kerkvoogdij, die tevens voor
beide plaatsen optrad als armvoogdij. Den 17 Oct. 1820
is daar de arm voogdij van de kerkvoogdij gescheiden bij
contract tusschen de hoofden van huisgezinnen, zonder
onderscheid van religie opgeroepen, en de hervormde floreen-
plichtigen. leder dorp zou voortaan eene afzonderlijke
armvoogdij hebben, en van de gecombineerde kerkelijke
administratie (kerkvoogdij) jaarlijks negentig gulden ont-
vangen. Uit het oproepen èn van de hervormde rloreenplich-
tigen èn van de hoofden der huisgezinnen blijkt, dat de
publicatie van 1805 hier was toegepast. Den 4 Jan. 1827
werd dit contract door het Provinciaal College van Toe-
zicht bevestigd.

l'ïrdyum.

Eenigszins anders ging het te Firdgum 1) in Barradcel, ge-
lijk liet rekeningboek van 1783—1829 (ouderen zijn niet voor-
handen) aantoont. Dit boek berust nog bij de kerkvoogdij,
die het mij welwillend ter inzage afstond.

De eerste rekening, loopende van 1783 tot 1790 — er
werd lang niet altijd jaarlijks verantwoording gedaan
wordt afgelegd door Enne Symens als administreereud
kerk-armvoogd van gemelden dorpe en opgenomen door de
stemgerechtigde ingezetenen. Te Firdgum was het dus
niet twijfelachtig of men te doen had met een kerk-arm-
voogdij en aan het hoofd van sommige rekeningen staat
zelfs zeer duidelijk, dat verantwoording gedaan wordt van
de administratie der k e r k- en a r m e n g o e cl e r e n

1) Mr. A. Burger, Eijksadvocant te Leeuwarden, nal hier wel mijnen
havtclijkcn dank willen ontvangen voor de bereidwilligheid waarmede liij
mij inlichtingen verschafte omtrent deze en eene aanverwante administratie.
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van den clorpe. De publicatie van 1805 op liet stemmen
van kerk- en armevoogden, deed hier dan ook beurtelings
de manshoofden van huisgezinnen (zonder onderscheid van
religie) en de herv. floreenplichtigen cptreden. De open-
gevallen plaatsen in het college van kerk-armvoogden
worden bij „tourbeurfc" door hen vergeven. Zoo ging het
tot 1826 ; want het proces-verbaal onder de rekening, die
in 1829 opgenomen werd, houdt in, dat er op initiatief
van liet Prov. College van ïoezigt, den 31 Aug. 1826
genomen, door kerkvoogden van Firdgum 1) een plan van
scheiding der kerk-armvoogdij ontworpen was en door arm-
voogden van hetzelfde dorp goedgekeurd. Dit plan schijnt
evenwel door het Prov. College niet geapprobeerd te zijn,
want in 1829 vergaderden weer de herv. floreenplichtigen
en de niet gealimenteerde manshoofden van huisgezinnen,
omdat in het plan van scheiding belangrijke punten onge-
regeld gebleven waren.

Merkwaardig is' nu de volgende redeneering : „En ga-
ven Hervormde floreenpligtigen wijders te kennen met
betrekking tot de geproponeerde scheiding van meening te
zijn, daartoe in geen opzicht gehouden te wezen uithoofde
zij het daarvoor houden, dat de bij de administratie aan-
wezige goederen aan de kerk van Firdgum, ten name van
welke zij van oudsher bekend zijn, behooren, en aan niemand
anders, en dat uit liet onderhoud der dorpsarmen uit deze goe-
deren gedaan, geene last of verplichting tot uitkeering van
die goederen aan de arm voogdij, maar hoogstens eene ver-
pligting tot een jaarlijks subsidie aan de armen ten laste
van dezelve goederen, zoude kunnen spruiten en zij floreen-

1} In 1826 waren er te Firdgum door de hervormde floreenpJichtigen
overeenkomstig het reglement op de administratie der kerkelijke fondsen
yan .1823, d r i e nieuwe kerkvoogden benoemd. Het blijkt echter, da^
de beide rendeerende kerk-armvoogden tot 1829 do administratie gehouden
hebben.
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pligtigen alzoo, tot tegenbewijs van het door hun aange-
voerde, ongenegen zijn tot daarstelling van eene scheiding
mvoego als voorgesteld is, hetwelk buitendien ook niet
zoude kunnen plaats hebben, omdat hoofden van huisge-
zinnen geene competentie op de massa der bezitting van
de kerk kunnen bewijzen; — stellende floreenplichtigen
mitsdien voor, dat de goederen zullen blijven ten name of
in bezitting van de kerk en dat de armvoogdij, daarvan
afgescheiden , jaarlijks uit die voorgemelde kerkvoogdij-
goederen zal genieten zoodanige subsidiën als floreenplig-
tigen jaarlijks zullen vinden te kunnen afstaan.

De hoofden der huisgezinnen van Firdgum niet tegen
deze propositie hebbende is dien conform geresolveerd en
liet nadeelig slot verklaart ten laste der armvoogdij."

De kerk-armvoogdij ging hier dus uiteen, maar arm-
voogden kregen niet alleen geen stukje van de baten, zij
kregen nog minder: het nadeelig slot. Alleen wanneer
kerkvoogden en hervormde üoreenpliehtigen liet goedvonden
zou er ook iets aan subsidie ontvangen worden.

Verder commentaar schijnt mij overbodig en men kan er
zeker van zijn, dat deze floreenplichtigen niet alleen ston-
den met hunne denkbeelden. Wie bekend is met den.
•heftigen strijd, die er in de 19e eeuw gevoerd is over
de zoogenaamde rechten der floreenplichtigen, zal dit wel
willen toegeven 1).

Schettens.

Geheel anders ging het te Schettens. Wij zagen boven,
dat de kerkvoogdij aldaar tevens als algemeene armvoogdij
fungeerde. Daar men zich echter nooit anders dan kerk-

1) Zie: Mr. A. van der Laan, Erieslands Hervormde Floreenpligtigen,
Leeuw. 1870 en het arrest v. h. Hof v. Leeuwarden, d.d. 18 JTcbr. 1880,
in zake liet bekende Oosterender floreenplichtigen proces (W. 4473/74).

9
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voogd noemde, werd de publicatie van 8 Februari 1805-
niet toegepast. Ten onrechte, want er was hier eene com-
binatie van kerk- en armvoogdij, dus hadden beurtelings
de hervormde floreenplichtigen en de hoofden van huis-
gezinnen, zonder onderscheid van religie, moeten optreden.
Men treft evenwel altijd alleen de hervormde floreenplich-
tigen aan. Hoogst verrassend is liet nu, om, waar m de
rekeningen van 1605 af tot 1868 toe, nooit anders gespro-
ken wordt dan van „kerkvoogden" uit de stukken van liet
bovengenoemde proces te vernemen, dat er den 22 April.
1815 eene som van /' 2100 op liet grootboek ingeschreven
werd „ t e n n a m e v a n de a r m v o o g d i j v a n de
g e r e f o r m e e r d e g e m e e n t e t e S c h e t t e n s ,"
van welke obligatie de rente steeds door kerkvoogden ver-
antwoord wordt en ook het stuk zelf komt in de reke-
ningen voor, waar het geheel met de andere baten der
kerkvoogdij op één lijn gesteld wordt. Iets dergelijks had
plaats in 1827 en 1842, terwijl er bovendien inschrij-
vingen waren op naam van de Nederduitsch Herv. Ge-
meente te Schettens. Het behoeft geen betoog, dat der-
gelijke abnormaliteiten tot misverstand moesten leiden en
eene armvoogdij eener gereformeerde (hervormde) gemeente
mag naast de diaconie van diezelfde gereformeerde gemeente-
stellig eene onmogelijke rechtsfiguur genoemd worden.

Hoewel men dus in 1815 niet meer wist, dat de kerkvoogdij
tevens burgerlijk armbestuur was, toch fungeerde ze als
zoodanig tot 1825. In de rekening over 1 Nov. 1824 tot
30 Dec. 1825 worden er niet, zooals in vorige jaren uit-
keeringen aan bepaalde armen vermeld, maar wordt geboekt
eene uitgave van f 132.50 als subsidie aan de armvoogden.

Blijkbaar was er toen een afzonderlijk algemeen armbe-
stuur ingesteld. Van 1831 —1849 vind ik weer specifieke uit-
gaven voor bepaalde armen, in 1848 zelfs ten bedrage
van f (556.32, terwijl, waar dit onder de c/eicone uitgaven



1) Hierbij komt c'Ic bepaling van wet van 1870, art, 7, alin. 5 „de ker-
kelijke of bijzondere instellingen, voor welke de gevorderde mededeeling
(betreffende de inrichting en het bestuur der instelling) niet binnen de
gestelde termijnen geschiedt, missen van het oogenblik van het verstrijken
dier termijnen af, totdat zij plaats heeft, de bevoegdheid, bij art. 1C91
van het Burg. Wetboek aan zedelijke lichamen toegekend, tot het aan-
gaan van burgerlijke handelingen. Voor reeds bestaande instellingen was
de termijn 0 maanden na het in werking treden dor wet."
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geboekt is, er bovendien sinds 1846 als buitengewone uit-
gave f 100 subsidie gegeven werd aan de diakens van
Scliettens (gecombineerd met Longerhouw). Na 1849 wor-
den weer de „Algemeene arm voogden" gesubsidieerd en
zoo ging het nog in 1868, hoewel do subsidie toen reeds
tot f 300 geslonken was en de diakens niets meer ont-
vingen.

Na 1849 kan er van eene kerk-armvoogdij geen sprake
meer zijn 1), en na 1870 is er volgens de gedingtalen
weinig meer gesubsidieerd en bijna alles aan het burgerlijk
armbestuur overgelaten. De gelden, die vroeger voor de
armen besteed waren, zouden dus rustig in de maag der
kerkvoogdij verdwenen zijn, indien niet nog altijd de „ arm-
voogdij der gereformeerde gemeente te Schettens'" in het
grootboek gestaan had. Kerkvoogden inden, zooals wij
vermeldden, de renten van die grootboek-inschrijvingen; in
1891 moest de renteprocuratie vernieuwd worden en er
werd een brief geschreven aan den armvoogd der gerefor-
meerde gemeente van Schettens. De postbode kon den
man niet vinden, ging naar den burgerlijken armvoogd,
die hem weer verwees naar een diaken. Een gevolg hier-
van was, dat de kerkeraad van de gecombineerde gemeente
Longerhouw en Schettens, met eenige sanctie van hoo-
gere kerkelijke besturen, aan de Directie van liet groot-
boek verzocht, de bekende inschrijvingen over te boeken
op naam van de diaconie van Longerhouw en Schettens,
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hetgeen geschiedde, nadat nog het gemeentebestuur van
Wonseradeel — zeer ten onrechte — verklaard had, dat
deze diaconie en de armvoogdij van de gereformeerde ge-
meente van Schettens één en hetzelfde lichaam waren.
Kerkvoogden zijn hiertegen opgekomen en bij het aange-
haalde vonnis (Pal. v. Just. 1901 no. 62) in liet gelijk
gesteld.

Westermeer.

Ten slotte dienen wij onze aandacht te vestigen op eene
reeks van gelijksoortige toestanden, die alleen verklaard
kunnen worden uit de vroegere aanwezigheid eener kerk-
armvoogdij. Wie meent, dat eene kerk-armvoogdij zicli
altijd oploste in eene kerk- en eene zuivere armvoogdij
vergist zich; want in een aantal plaatsen is de begraaf-
plaats aan de armvoogdij toegedeeld.

Op een dergelijken toestand heeft betrekking een recent
Kon. Besluit 1) (17 September 1901 n°. 48), waaruit blijkt,
dat liet burgerlijk armbestuur te Westermeer (Haskerland)
het beheer heeft van de algemeene begraafplaats van dat dorp.
Het hier bedoelde kerkhof dreigde te kort te zullen schieten
aan beschikbare grafruimten en zoo zien wij het armbe-
stuur machtiging vragen van Gedeputeerde Staten van
Friesland tot onderhandschen aankoop van een perceel
land voor /' 10.000 en het aangaan eener daarvoor benoo-
digde geldleening. Deze machtiging werd geweigerd, op
grond dat het inrichten van eene begraafplaats, evenals
het beheeren daarvan, in geen verband staat met de uit-
oefening van armenzorg. In hooger beroep is evenwel bij
het gemelde Kon. Besluit, overeenkomstig het advies van
den Raad van State, de gevraagde machtiging alsnog ver-

1) Opgenomen in het Weekblad voor de Burgerlijke Administratie, 12
Oct. 1901.
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leend, omdat de exploitatie van eeiie begraafplaats, door
een burgerlijk armbestuur, niet bepaald wettelijk verboden
is, en redeneert het K. B., „waar bijzondere toestanden
ter plaatse de exploitatie der begraafplaats, door liet arm-
bestuur, historisch recht van bestaan hebben doen ver-
krijgen, is er g-een bezwaar om de machtiging te verleenen.
nu ook redenen van finantieëlen aard zich daartegen niet
verzetten"' 1).

Waar de „bijzondere toestanden ter plaatse" in bestonden,
daar zal men in het K. B. te vergeefs naar zoeken; van
zeer bevoegde zijde vernam ik echter, dat er, zooals ge-
zegd, te Westermeer eene kerk-armvoogdij bestaan heeft,
die later is gescheiden.

De wenschelijkheid van toezicht op stichtingen.

Tot dergelijke toestanden moest leiden de gebrekkige
scheiding van Kerk en Staat, de slechte afbakening van
de zoo verschillende arbeidsvelden der zoogenaamde kerk-
voogdij.

Niet dat zulk eene administratie altijd slecht moet
werken; want te Schettens werden, althans tot 1869, de
inkomsten der kerkvoogdij uitstekend besteed, zooals blijkt
uit de hooge subsidiën aan de algemeene arm voogden en
soms aan diakens verstrekt. Het gevaar schuilt echter in
de groote onafhankelijkheid van kerkvoogden en hervormde
floreenplichtigen 2); de gemeenteraad heeft niet den min-
sten vat op deze administratiën, ondanks het feit, dat zij

1) Deze armvoogdij bezit drie boereplaatsen, ƒ20.000 in portefeuille
en bijna gecu armen tot haar last.

2) De floreenplichtigen verdwijnen langzamerhand nu de floreenregisters
niet meer door de Provincie worden bijgehouden Cv. d. Laan, p. 51), zij
worden dan door andere stemgerechtigden vervangen; maar de toestand
verandert daardoor niet. Waar de floreenplichtigen nog bestaan, geeft
het niet bijhouden der registers aanleiding tot groote verwarring.
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soms voor twee derden werken op het terrein van de ge-
meente. Nog bedenkelijker is dit geworden sinds in 1869
met het „Reglement op de administratie der kerkelijke
fondsen" van 1623, alle regeeringstoeziclit verviel en liet
vooral de Friesche hervormde gemeenten waren, die niet
zijn toegetreden tot den, op initiatief van liet toenmalige
Algemeen College van Toezicht, in liet leven geroepen
beheersbond, waarvan liet „Algemeen Reglement op liet
beheer" 1) van 21 Juli 1870 (gew. in 1895) de statuten
vormt.

Te Scliettens b. v. heeft men nu „vrij beheer", dus
volkomen gemis aan openbaarheid van de administratie, en
geen toezicht van overheidswege kan er uitgeoefend worden
op deze kerkvoogdij, die b.v. in 1823 eene geheel nieuwe
school liet bouwen en behalve de subsidie aan de alge-
meene armen, het jaarlijks tractement van den onderwijzer,
tevens koster en voorzanger, betaalde, dat b. v. in 1868,
250 gulden bedroeg. Artikel 43 van de wet op het lager
onderwijs bepaalt alleen „elke gemeente voorziet in de
kosten van haar lager onderwijs, voor zoover die niet, komen
ten laste van anderen of op andere wijze worden gevonden."

Geheel onbedenkelijk is dit niet, waar reeds voor 1869
op sommige plaatsen kerkvoogden en floreenplichtigen,
schoolgebouwen en onderwijzerswoningen aan het open-
baar onderwijs onttrokken, zoodat er van gemeentewege
eene nieuwe school opgericht moest worden, tractementen
betaald enz. 2). Ook is mij een geval bekend, dat kerk-
voogden uit hunne overvloedige inkomsten een p l a n t s o e n
hebben aangelegd.

De eenige remedie zou m. i. zijn eene wet op stich-
tingen: eene g e s t i c h t e n - w e t , waar de kerkelijke

1) Douwes en Feitli, Kerkel. wetboek, ie dr. p. 315.
2) Zie v. Panhuijs, De landgemeente, pag. 173.
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fondsen nog altijd kunnen lieeten „eigendommen met be-
paalde bestemming". Ook de administratiën van de dik-
wijls autonome gasthuizen zouden daarin steun kunnen
vinden. Een der voogden van het St. Anthony-gastliuis
te Leeuwarden verklaarde b. v. „dat het gemis aan alle
wettelijke toezicht op de bizondere instellingen, als eene
belangrijke gaping in de Nederlandsche wetgeving is te
beschouwen en (dat) de pogingen van Voogden, om haar
aangevuld te krijgen, steeds vruchteloos zijn gebleven" 1).

In hoeverre er alsnog eene verdeeling van de kerkebenrs
tusschen de burgerlijke en kerkelijke gemeente kan plaats
hebben is moeilijk in liet algemeen te zeggen. Daarvoor
dient men te weten of de kerk-armvoogdij bij contract
gescheiden is, wat de inhoud van die overeenkomst is, of
de geheele kerkebeurs in handen van de kerkvoogdij ge-
bleven is ; kortom de geheele plaatselijke loop van zaken.
De verjaring kan bier natuurlijk ook haar invloed doen
gelden. De staatsregelingen hebben de lcerkebeurzen stellig
niet bevrijd van het daarop drukkend onderhoud der alge-
nieene armen en wanneer eene kerkvoogdij ten tijde van
de Republiek met hare fondsen de armen verzorgde en in
de 19e eeuw gebleven is in het bezit van alle fondsen,
dan zal men m. i. moeten aannemen, dat deze kerkebeurs
nog altijd, volgens de resolutie van Maart 1580, bestemd
is om ook in het onderhoud der algemeene armen te
voorzien.

Waar de armen kwalijk zelf voor hunne belangen kun-
nen optreden, is de Staat in dezen gerechtigd en tevens
verplicht om toezicht uit te oefenen op de administratie
van bedoelde fondsen; eene wetgeving op stichtingen zoude
hierin kunnen voorzien.

Het ontwerp van wet tot herziening der regeling van het

1) Geschiedenis v. h. St. Anthony-gasthuis, 1893, p. 79.
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armbestuur, ingediend door het vorige Kabinet 1), gaat
in dezen niet ver genoeg. Wel heeft men daar een groo-
ten stap in de goede richting gedaan, door voor te schrijven,
dat ook de kerkelijke en bijzondere instellingen van wel-
dadigheid verplicht zullen zijn om in reglementen te om-
schrijven de wijze waarop zij de liefdadigheid uitoefenen
(art. 14), door op te geven : eene omschrijving van haar
doel; van de middelen tot bereiking daarvan, de regeling
van de verkiezing en van de aftreding van haar bestuurs-
leden en van liet beheer harer geldmiddelen, een aandui-
ding van de bronnen van inkomsten, de regeling en de
voorwaarden, waarop hulp verstrekt wordt enz. ; welke
reglementen medegedeeld moeten worden aan Burgemeester
en Wethouders der gemeente. Wel zullen de kerkelijke
en bijzondere instellingen volgens gezegd „ontwerp" jaar-
lijks een uitvoerig verslag (48) omtrent hare werkzaam-
heden moeten inleveren 2) ; maar eene kerkvoogdij, die de
algemeen armbesturen slechts subsideert of' vroeger gesub-
sideerd heeft, zal wel niet beschouwd worden als eene
instelling van liefdadigheid.

'&
Het dorp in de We eeuw.

Terwijl dan aan den eenen kant door het reglement op
de administratie der kerkelijke fondsen van 1823 de wig
gezet werd tusschen de gecombineerde kerk- en arm voogdij,
zoowel door de bepaling van artikel 7, waarbij aan het
Prov. College werd opgedragen eene scheiding dier admi-
nistratiën te bevorderen, als door de veranderingen in het
aantal (drie, vijf of zeven) en de wijze van verkiezing der
kerkvoogden (art. 1), veranderingen die geene rekening meer

1) Met de belangrijke memorie van toelichting uitgegeven te Haarlem.

1901.

2) Alsvoren pag. 46 v. v.
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hielden met eene dergelijke combinatie en die de keuze
bij „tourbeurt" door hervormde floreenplichtigen en
hoofden van huisgezinnen stilzwijgend afschaften; aan
den anderen kant werd de kerk-armvoogdij onmogelijk ge-
maakt door des wetgevers vermeerderde belangstelling in
het armwezen. Het „reglement op het bestuur ten plat-
ten lande in de provincie Friesland", vastgesteld bij K. B.
van 23 Julij 1825, droeg in art. 40 de benoeming van
algemeene armvoogden op aan den grietenij-raad, een
college, dat overeenkomt met den tegenwoordigen gemeente-
raad. Overal kwamen er nu 'in de dorpen afzonderlijke
algemeene armbesturen, althans in naam 1) en op plaatsen
waar de kerk-armvoogdij niet gescheiden is, werden zij
daarnaast opgericht, hetgeen b.v. te Schettens het geval
was en tengevolge had, dat in de combinatie van kerk- en
armvoogdij, de armvoogdij, nu zij niet meer behoorlijk als
algemeen armbestuur konde werkzaam zijn en niet meer
behoorde tot het organisme van den Staat, langzamerhand
weg kwijnde, evenals een lichamelijk orgaan, dat niet meer
gebruikt wordt, en in de maag der kerkvoogdij verdween ;
slechts enkele rudimenten, gewoonlijk bestaande in subsi-
diën aan de algemeene armvoogden herinneren aan de
oorspronkelijke samenleving van kerk- en armestaat.

Laat mij eindigen met iets te zeggen over de geschie-
denis van het dorp in de 19e eeuw, hetgeen met het oog-
op hen, die niet vertrouwd zijn met de geheimen van
het Friesche gemeenterecht niet geheel overbodig schijnt
te zijn. Men denke niet, dat het Friesche dorp met
de revolutie van 1795 zijn zelfstandig bestaan verloren
heeft. Zulke eeuwenoude organisatiën , laten zich zoo
maar niet wegdecreteeren en niettegenstaande Friesland,

1) Bnms werd een der kerkvoogden door het gemeentebestuur tot alge-
meen armvoogd benoemd.
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onder Xapoleon, tijdelijk in 93 mairiën verdeeld is ge-
weest, herleefde na de restauratie ook weer de dorpshuis-
houding.

Gedeputeerden van Friesland bepaalden den 4 Maart
1816 1) : „dat, in afwachting van de aanstaande organi-
satie der plaatselijke besturen, weder als voorheen, buiten
de algemeene grietenij begrooting, ook voor elk dorp, voor
zooveel noodig (dat is, voor zooveel in het onderhoud van
de Dorps Armen, van den Dorps Toren, of van eenig
ander object, dat tot hiertoe uit de Kerk- en Arme-
beursen, van dat Dorp gehoed wierd, niet kon worden
voorzien) eene bizondere begrooting opgemaakt en aan hen
ter goedkeuring* zou voorgedragen worden." De goederen
die voormaals onder bewaring en administratie van de
algemeene arm voogden der dorpen geweest waren, zouden
aan die armvoogden teruggeven worden. De overige
dorps-eigendommeu bleven onder onmiddelijk beheer van
het grietenijbestuur, maar de opbrengst er van kwam op
de dorpsbegrootirjg. Waren de inkomsten onvoldoende,
dan werd er bij voorkeur een personeele omslag over de
dorpsingezetenen geheven.

Dit alles werd bevestigd bij art. 217 van de gemeente-
wet van 1851 bepalende: „In gemeenten, wier afdeelmgen
of dorpen een afzonderlijk vermogen, afzonderlijke inkom-
sten of lasten hebben, kan dit onderscheid blijven bestaan."

In de dagen van het onderstandsdomicilie, werden in
Friesland dan ook de dorpen gelijk gesteld met gemeenten 2).

1) Van Panhuijs, De landgemeente in Friesland, pag. 180.

2) Luttenberg, Chron. verz. v. wetten en besluiten, art. 3 der wet van

28 Nov. 1818. Deze wet stelde wel de geboorte op den voorgrond, maar

bepaalde in art. 3, dat indien iemand vier achtereenvolgende jaren in eene

gemeente gewoond heeft, waarin hij niot is geboren, en aldaar gednrendc

dien tijd zijne belasting betaald heeft, deze gemeente, wat den onderstand

betreft, zijne geboorteplaats zal vervangen.
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Op de grietenij- later gemeentebegrooting kwamen alleen
die uitgaven welke de gelieele grietenij betroffen, zoo-
als kosten van bestuur: jaarwedde van den burgemees-
ter, burgerlijke stand, soms de brandweer enz. Onder-
houd van bruggen en vaarten, de verlichting, uitgaven
voor de armen, dat alles was in de eerste plaats dorpszaak.

In 1854 hebben gedeputeerden vastgesteld eene model-
begrooting der inkomsten en uitgaven van de (dorps)
armbesturen 1), welke een duidelijk begrip geeft van de
plaats die de armvoogdij in de gemeente inneemt. Merk-
waardig is op deze model-begrooting in Afd. III der in-
komsten, de post: „Subsidie uit de Kerkebeurs", die wijst
op een niet zeldzaam verschijnsel in Friesland en onze
mededeelingen bevestigt. Men weet nu waar die post
van daan komt en dat deze subsidie gewoonlijk niet als
zuivere vrijgevigheid dient opgevat te worden 2).

De verhouding tusscheu dorp en grietenij of gemeente
is in hoofdzaak tot den huidigen dag gelijk gebleven.
Men raadplege o. a. een der laatste zoogenaamde „verband-
regelingen" opgenomen in liet Provinciaal blad van 1882
no. 123.

1) Prov. Blad 1854 no. 3.

2) Men vergelijke hiermede het scherpzinnige advies door Mr. A. Tel-

ting in 1861 uitgebracht aan de Synodale Commissie. In hoofdzaken

geresumeerd verscheen het in de Syn. Handel., 1861, p. 157.



B i j l a g e I *).

1340 Febr. 21.

Johannes, bisschop van Utrecht, schrijft aan schout,
schepenen en de geheele gemeente van Staveren, da-t
zijn vicarius in Friesland komende het nieuwe hospi-
taal, met zijne toestemming in hunne stad opgericht,
zal wijden.

Johannes Dei gracia episcopus Trajectensis discretis
viris nobis in Christo dilectis sculteto scabinis nee non
toti communitati opidi de Stauria pai tium Frisie nostre
dyocesis salutem in Domino sempiternam hospitale noviter
de concensu nostro erectum in oppido vestro predicto per
vicarium nostrum in pontificalibus cum ad partes Frisie ve-
nerit pro rationabili et competenti procuratione voluimus
et precepimus consecrari proviso tamen quod de omnibus
oblatiombus fructibus et obvencionibus ad altare dicti
liospitalis provenientibus abbati monasterii saucti Odulplii
ibidem plenarie satisfiat har um nostrarum testimonio litte-
rarum. Datum anno Domini moccco quadragesimo feria
secunda post beati Valentini.

*) Naar het 'vroeg 16e eeuwsch cartularium van het St. Odulphus-
klooster in het rijks-archief fe Leeuwarden.
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1528 Jan. 6.

Ordonantie van het Soete name Jhesus gilde binnen
Le warden.

A°. 1528 den vi Jan. hebben die.oldermannen en gilde -
broeders van den Soete Name Jhesus ten huijse van Alber-
thijn Ottes dese naegeschreven Artic(elen) besloten.

In den len die misse die dus lange op den vrrjdacli
gesongen is sal voortaen goholden en gesongen worden
op den woensdach te 7 uren ofte op al sulcke ur als de
«Hermannen sal en mogen.

Ten 2. De gildebroeders sullen eens siaers des sondaclis
nae Leuwarden op die Soete Name Jhesus oltaer Statie
holden en dan te offeren en wyff en man met liaer beste
kledt te kercken comen op die pene van een lialff om~
kanne 1) wijn.

3e des maendaclis daernae met liaer wijven te offeren
over die dooden die uit den broederschap gesturven sijn
het paer een halve stuijver op die pene als voeren.

4e (sy) sullen op liaer maeltijd met bier tevreeden sijn

*) Naar een 17o eeuwsch afschrift van een niet meer voorhanden origi-
neel (Arch. v. Sminia, Fr. Gen.) De kopiist heeft het oude schrift goed
kunnen lezen, zooals mij bleek uit vergelijking van ecnigc andere afschriften
met nog 'bestaande oorspronkelijke stukken. Enkele woorden en vooral
artikel 14 zijn slecht weergegeven.

1) Door do Saksische Ordonnantie van 1504 (Chb. II, p. 44), werd de
Leeuwarder „omkanne" verheven tot algemeene Friesche maat voor wijn
en bier.



1 4 2 BIJLAGE II.

ten waere bij de gemeene gildebroeders anders geordo-
neert wierde ende boven de kanne wijn die gemeene gilde-
broeders niet sullen beswaert worden.

5e ijder priester sal vant offer hebben 3 stuivers en
ijder dienaer 2 stuivers, wat daer over eomt sullen de
gildebroeders ordoneren tot der armen proufijt.

6e de verstorven gildebroeders het sij man ofte vrouw
sullen de gildebroeders mede te grave brengen en offeren
nae gewoonte van dese Stadt van sijn eigen geit en wie
niet en comt en is die verboert een halve kanne
wijn te waer saecke hij redelijcke onschuld hadde.

7e de gildebroeders sullen op den dach van haer statie
2 oldermannen kiesen die opsicht van die incomst sullen
hebben en de poenen ontfangen ende alle jaeren reecken-
schap doen die nieuwe oldermannen.

8e wie in dese broederschap wil wesen sal jaerlyx
met sijn vrouwe tot eere van die Soete name Jhesus geven
een golt guld. ofte het waer saeck dat hy ut devotie meer
wilde geven tot proufijt van de armen.

9e de oldermannen sullen alle weecken ordoneeren een
singende misse het sij in discant ofte anders alst best den
oldermannen toe vlijen comen mach ende wie ut den broe-
derschap sterft sal die priester denselven alle weecken
over die kercke noemen en voor hem bidde laeten.

10e indien eenige van den mannen die wijven affsterven,
mogen die vrouwen op halve oncosten blijven en die man-
nen op heele oncosten.

l l e Als die gildebroeders haer maeltyt holden sal
ijgelyck man syii vrouwe medebrengen, ist dat hij geen
vrouwe heeft sal hij een mogen medebrengen ende dus-
gelijcken een vrouwe.

12e Als de gildebroeders raaeltijt holden sullen alle
gildebroeders comen tot die maeltijt en soo sij utblieven
sullen nogtans soo veel betaelen als die gemeene gilde-
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broeders geven ofte verteren ten waer saeck dat sij niet
bij liuijs waeren ofte andere redelijcke oorsaecke by brochten
daer die gemeene gildebroeders mede te vreedeu waeren.

13e Soo wie ut desen gilde wil gaen sal sulcx mogen
doen mits betaelende 2 goude guld. tot proufijt van den
armen.

14e De oldermannen sullen twoemael siaers met de
gildebroeders mo(r)gen 1) spraeok holden, de een e 14
daegen voor laurentij en de andere op aller kinderen dacli
nae St. Cristmesse, aldaer alsdan op te leggen 't gare
soo hy gelooft heeft ten huijse ofte plaetse daer hy gcci-
teert wort op peijne van een halff oiukanne wijn sonder
lichtinge daervan te doen.

15e Soo wanneer een gildebroeder van de oldermannen
met de bode geciteert wort om met een dode ofte tot de
begenckenisse van die gildebroeders te gaen sal hij schul-
dich sijn te comen ten huijse van de olste olderman op de
peene soo dickwils alst gebuert een oort golts tot profijt
van den armen soo verre deselve geen merckelycke excu-
satie heeft en desgelijckx alsmen die sielmisse holt.

1) Er staat „mogen spraeck" maar in het origineel stond er stellig
„morgenspraeek" d. i.. volgens Yerwijs en Verdam, vergadering, in het bij-
zonder van een gild. In een der oudste, origineele rekeningen van het
Jezus-gild vond ik dan ook gewag gemaakt van eeue citatie voor de
morgeiitpyuccl:. Dit geheele 14e artikel is door den kopiist verminkt
weergegeven, vermoedelijk werd er onu regel weggelaten.
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1630.

Register van de opcomsten der beneficiale renten en
goederen van den Dorpe Roordahuijsum. Bij mij Joachim
van Hoppers sijnde kerckvoocht van den Dorpe vorschreven
alsmede Hoijte Pijtters wesende mijnen adiunct. In den
iare 1630 ontfangen bij carolus gulden, stuivers ende pen-
nigen van dien.

1. In den eersten ontfangen van den Eersa-
men Aeris Folkerts, als affgaende kerckvoocht
dat den vernoemden Aeris meer heeft ontfangen
als wtgegeven volgens sijne reeckenschap den
10 decembris 1629 door Gerrijt Folckerts zoon
wesende sijn boeckholder die somma van . . 178- 6-4

2. JReijn Pijtters geeft jaerlijx te huiere
boven die tuaelff goltgulden vier strs. eenige
renten waer van die tbien goldegulden worden
betaelt aen Sijinon Douwes cl' reste aenden
Patroon van Idaerd, een hondert vier ende
twintich gg. met twe gelijcke guldens van taux.
facit 176- 8-0

3. Andries Riuties geeft te huier drie ende
veertich goltgulden met een goltguld. taux.
facit 61-12-0

4. Willem Douwes geeft te huier achtende
twintich goltguld. met een goltguld. taux. facit 40-12-0

*) Uit liet oudste rekenboek van de kerkvoogdij te Boordahuizum, in
de "bibliotheek van het Fr. Genootschap.
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5. Gerrijt Jelles geeft te huier vant corpus
vau de wickarie ses end e twintich goltgulden
een stuijver facit 36- 9-0

6. Suijei'dt Claessen van een scliaer te huier 5- 4-0
7. Ester Hijlckes wedue van een scliaer te

liuijer 5- 4-0
8. Smerdt Juerijens van een scliaer te liuijer 5- 4-0
9. Alle VVillems van een scliaer te liuijer . 5- 4-0

10. I)üi!iio Pijtters van een scliaer to huijer . 5- 4-0
11. lede Aerij s van een scliaer te huijer . 5- 4-0
12. Heercke Hommes van een scliaer te huijer 5- 4-0
13. Ansck Bockes wedue twee meelden ]eeg

landt liet eenc pro Deo liet ander te huijer
voor drie goltgulden 4- 4-0

14. Freerck Willems van een med leegland
te liuijer 4~ 4-0

14. 1) Gerieft' Pouuels van twee medden
leeglandt te huijer ses goltgul 8- 8-0

15. Meijnert Meijnerts geeft van een med
leeg lans te huier twee gout gulden 7 st. . . 3- 3-0

16. lebe Isbvants geeft te liuijr van een
schfier 5- 4-0

Dirck Jansen van pacht , 0-12-0
Pier Herdes van pacht 0-10-0
Alle Willems van pacht 1-10-0
Douwe Selioenmaecker van pacht . . . . 0-18-0
Hoijte Meilis van pacht . . . . . . . 1- 1-0
Willem Douwes geeft van twe hondert golt

guld. van intressen tien goltgulden voor die
arme, heercomende van wijlen Nolcke Gerrijts
•ende Griet Pijters daartoe besproocken, waer
van Ansck Bockes soo lange si] leeft jaerlix

o

1) Men heeft zich hier verteld.

10
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sal hebben drie goltgulden 14- 0-0
Item van Andrijs Rinties ontfangen een jaer

liuer tot een geschenck, sijnde 43 goltgulden. facit 60- 4-0
Item van Johaen Gerrijts ontfangen tien

goltgulden 14- 0-0
Item van Johaen Gerrijts ende Gerrijt Jelles

ontfangen een jaer huer tot een geschenck mae-
ckende ses ende twintich gg. een st. facit . . 36- 9-0

Claes Pijters smit geeft tee huijre veertig gg. 56- 0-0
Somma totalis vande die ontfange bedraecht

an(u)o 1630 740- 2-4.

Wtgave hier tegens bij mij Joachim van Hopper»
als kerckfooght van den Dorpe Roordahuijsum, ende
Honte Pijters mijnen adiunct is, ende dat bij caroli
gul. strs enda pennigen als volcht.

1. Ten eersten gegeven voor een pack kledinge tot
Jan Cornelis met noch een rode hemdrock voor A rij en
Arijcns met linnen en knopen alsmede een paer swarte
carsaijen hosen voor Ester te samen voor drie ende twin-
tich carol. gul. dertien stuijvers na luijt d' quitancie met
littera A 23-13-0

2. Noch voor Jan Cornelis wtgegeven voor
een hoed met een band ende lint te samen . 2- 6-0

3. Noch aen Pier Bauckes gegeven voor
een halff tonne bier, die op d' Reckendach
gcconsumeert is 5- 0-0

4. Item noch aen Pier Bauckes gegeven voor
sijn scliencken op die Reeckendach . . . . 2-10-0

5. Noch aen Pier Bauckes gegeven voor
twee pond keersen met een glas dat op d'
Reeckendach gebroocken is 0-12-0

6. Item aen Joliaen Gerrijts gegeven voor
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tien corffollen tuyrff 1-10-0
7. Item aen Teets Heeres gegeven voor een

verndeliaer costpeunigen van wegen Ester, van
Allerheijligen tot Lichtmis verschenen nae luijt
die quytantie met litera B 26- 0-0

8. Item aen Heercke Hommes gegeven voor
Jan Cornelis kledinge te maecken ende Aryeu
Aryens hemdrock met Esters hoossen met noch
eemge voennge tot Jans wambis te samen ses
carolis gulden tien strs. nae luijt die quytan-
cie met littera C 6-10-0-

9. Item voor twee scliapevelleu tot Jan Cor-
nelis onderbroeck gegeven een ryxdaler . . 2-10-0

10. Item aen Inke Birdes gegeven voor
aerme broot van den 4 octobris tot Lichtmis
verschenen nae luijt die quijtantie met littera D 32-17-8

11. Item aen Sintie Sioerts tot Grou van
wegen Eets Cornelis weeskint van een verndel
jaers costpennigen van Allerheijligen 1629 tot
Lichtmis 1630 die somma van veertien caroli
gulden negentien stuijvers na luijt die quitantie
met littera D 14-19-0

12. Item aen Alle Willems ende Aern Fre-
rix gegeven van onsen schoolrneijstei" te halen
na luijt die quitantie met littera F . . . . 8- 0-0

13. Noch voor vijff verndel blau kersaij tot
twee paer liosen voor Cornelis Kersses kinderen 2-10-0

14. Item aen Claes Smidt betaelt van iser-
werck glaesroeden ende andersins de somma
van drie caroli gulden twaleff strs. aclit pen-
nigen na luijt die quitancie met littera F . . 3-12-8

15. Item noch aen Claes Smidt betaelt van
leerpennigen van meijster Gerrijts soon Wijbe
d' somma van ellefte halve golde gulden na
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luijt die quitancio met littera G. facit . . . 14-14-0
16. Item aen Heercke Hommes betaelt van

een paer hosen te maecken 0- 4-0
17. Item aen Syoert Claessen van vierde-

halve dacli arbeyden betaelt aen de pastorie . 1- 8-8
18. Item Dien Wabbes vant schoonmaecken

van meijsters liuijs gegeven 0-10-0
19. Item Willem Sijrcks van een schuijte

sant tot liet stenen pat verbeesget gegeven . 2-16-0
20. Item aen Iebe Isbrants gegeven van

arbeyts loon aen de pastorije school vickarie.
Item reijd roop 1) ende andere materie, die
somma van vijftien caroli gulden nae luyt die
quitancie met littera H 15- 0-0

21. Item aen een arm persoon met een kint
gegeven 0- 4-0

22. Item aen Jan Douwes betaelt negen
earoli guldens van een verndeljaers liet uyr-
Tverck te wacht te nemen nae luijt die quitancie
met littera I 9 -0 -0

23. Item aen Pier Lolckes van een verndel-
iaers costpeniiigen van Cornelis Kersses kint
van lichtmis tot maeij toe verschenen betaelt
die somme van veertien caroli gulden negen-
tien strs. nae luijt die quitancie met littera K 14-19-0

24. Item aen Iebe Isbrants betaelt van we-
gen reperatie aende schoolrneijstershuijs ende
liet holt over die rooster 2- 4-0

25. Item aen Sijmen Hendrix schoolmeester
betaelt vijff ende twintich golt gulden van een

1) Koop is touw, dat gebruikt werd om het riet voor de daken ts
binden.
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verndel jaers pensij van lichtmis tot maij ver-
schenen nae luijt die quitantie met littera L . 35- 0-0

26. Item aen Simen Hendrix schoolmeyster
betaelt viiff ende twinticii sfolt gulden van een
verndeliaers pensij van niaij tot Jacobi ver-
schenen, nae luijt die quitancie met littera M . 35- 0 0

27. Item aen Taets Heres gegeven van een
half jaer costpennigen van schamele Ester van
lichtmis tot Jacobi verschenen de somma van
twe ende vijftien caroli gulden nae luijt die
quitancie met littera N 52- 0-0

28. Item aen Romck Sinties wij ff tot Grou
gegeven van wegen Eetse kint van een vern-
deliaers costpennigen van maij tot Jacobi ver-
schenen 13-16-0

29. Item nocli acht strs. aen Romck Sinties
gegeven tot een ruft (luier) voor Cronelis kint 0- 8-0

30. Item aen Claes Willems timmerman
betaelt vijftien caroli gulden daertien stuijvers
van liet holt dat aen het stenen pad gegaen
is 1) 15-13-0

31. Item aen Haitse Hijles betaelt van twee
mael hout té halen tot het stenen pad . . . 0-10-0

32. Item aen Haring lijnslager betaelt voor
een klocktou 3- 5-0

33. Item aen Heijdens gegeven . . . . 0-12-0
34. Item aen de glaesmaecker betaelt van

de pastorie ende kerckeglaesen verdient. . . 2-16-0
35. Item voor Arien twee hemden met

maecken met al gegeven 4-10-0
36. Item aen een arm persoon gegeven . 0- 4-0

1) Het telkens wederkeerende „nae luijt die quitantie" wordt door mij

bij de volgende posten weggelaten.
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37. Item den achtende twintichsten augusti
voor een kloek tou gegeven 1-17-0

38. Aen twee arme personen gegeven . . 0- 6-0
39. Item noch twee onnosele personen pro

deo gegeven 0- 8-0
40. Item aen Aernt Andries betaelt . . 5- 5-0
41. Item aen Aernt Andries betaelt voor

starek carsaeij tot een paer hosen voor Uniek
Lijckles 1-8-0

42. Item aen Sintie Sierdts tot Grou betaelt
voor een verndel iae(r)s voetpennigen van Sint-
iacob tot alderheijligen verschenen . . . . 16- 2-0

43. Item aen meijster Symen betaelt een
verndel iaers pensie van S. Jacob tot aller-
heyligen 35-0-0

44. Item aen Pyters Ruerdts leydecker be-
taelt 10 -0-0

45. Item aen Teets Heres betaelt voor een
verndeliaers costpennigen allerheyligen ver-
schenen 26- 0-0

46. Item aen Willem Siercks betaelt voor
arme turff tien carl. gulden ses strs. . . . 10- 6-0

47. Item aen In te Birdes betaelt' aen arme
brood van den 4 April tot den 14 Novembris 62- 8-0

48. Item aen Sioerdt Claessen betaelt van
de kerek te witten 6- 0-0

49. Item aen Ebe Isbrants timmerman be-
taelt vant stenen pad ende stecket alsmede d'
l^astorie solderinge d' somma van vijff carl.
gul. tien strs 5-10-0

50. Item aen Meijnert Meijnerts betaelt voor
een schou turff voor Ansck Bockes met brengen
dragen in alles ses carl. gul. . . . . 6- 0-0

51 Item aen Hoijte Meilis sclioenmaecker
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betaelt aen arme schoen ende muijlen . . . 15- 7-0
Aen Heercke Hommes betaelt negen strs.

van Ariens lioson te maecken met repereren
van syn wambuijs 0- 9-0

Item aen Sioerdt Claessen betaelt vande
pastorie huijsinge te berijden 1) 0-15-0

Item aen Joliaen Jelles betaelt voor olie
•ende besemen vande jare 1629 en 1630 ver-
schenen 2-10-12

Item aen Jeremias Arundaeus 2) betaelt
dertich caroli gulden hem wt die vicarie jarix
comende 30- 0-0

Item aen Claes Pijters vutbetaelt vijff (carl.
gul.) elleff strs. acht pennigen 5-11-8

Item Ibe Isbrants gegevem voor sijn blasen 3)
ende lopen . 8- 0-0

Totalis somma . . . . 606- 7-12

Die wtgave vergeleecken met die ontfang
wort bevonden bij goede calculatie meer ont-
fangen als wtgegeven ter somma een liondert
drie ende dartich caroli guldens veertien strs.
acht pennigen segge ter somma 133-14-8

De post moet gedacht sijn dat die E. lieer
ontfanger Jan Bootsma aende orgelist meister
Gijsbert tot Leuwerden verschoten ende be-
taelt heeft hem noch comende vant repareren
des orgels de somma van een hondert caroli
gulden die hier vande boven gemelte somma
-133-14-8 moeten affgetrocken worden.

1) Met riet bedekken.
2) De toenmalige predikant.
S) Men vindt soms de post „voor 't blasen op bet orgel".
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Op huyden den 23en Desembris 1 6oO sijn wij Adel
Eigen Brffden eude Schottschiebende liuijsluijden in den
dorpe Roordahuijsum nae vorgaende huijskundinghe bij
een vergadert ten hu ij se van den Schoolmeisttr om te
aenhooren die rekenschap bewijs ende reliqua van de ver-
schreven Joclihum Hoppers met Hoijtte Pijttei's als kerk-
voochden van den dorpo vorschreven in den jare 1630
hebben gehadt van die opcompsten van die Benefi-
tiale goederen des vorschreven dorps Roordahuijsum ende
is befonden, dat die ontfanck, welcke die vorsclireven
Joclihum Hoppers heeft gehadt, stiegende ter summa van
-740 P6 -2-4 vergeleken met die uytgaeff vvelcke is stiegende
ter summa -606 ffi -7-12 wort befonden bij den reddant
meer ontfangen als uytgegeven de summa van drie ende
dertig karolus gulden veertien stuijvers 8 pennigen, welcke
voorschreven pennigen die Joclihum, Hoppers als afgaende
kerckvooclit aen Hoijtte Pijtters heeft overgetelt met
opleverijnghe van een obligatie van twe hondert goudgulden
houdende op Willem Douwes comende die patroon tot
Roordahuijsum, bedanckende de vorschreven Joclihum Hop-
pers als atfgaende kerckvooclit goeder rekenschap bewijs
ende reliqua. Oorconde onse bande die schrijven connen
ende die mereken die niet schrijven en connen hier on-
dergestelt den 23en Desembris op tijt ende plaets als
boven.

Jorrit Synnnens. Simen Douues (?)
Sijrcke Dijereks. Dit is Meyner t . . . . 1) Pijters,
Claes Mellens. nierek.
Douwe Jacopsen. Feyecke Hemkema (?)
Arijs Folkers. Pier Hessels.
Dit is Dirck . . . . Puyters, Dit is Pij ter . . . . Jacobs,

merek. merek.

1) De stippeltjes vervangen do in het origineel voorkomende Imis-
rnerken.
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Bucke Doijtses. Dit is Bocke . . . Sayes,
Wijllem Douues. inerck.
I. Folckerts (1630—52). Douwe Lieuwes.

Dit is Ane . . . . Payters,
me rek.

Dit is Jan . . . . Douwes,
m erek.

Andries Rinckes (1630).
Jeremias Arundeus, Ecclesias-

ticus tot Roordahuijsum.






