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? STOOMDRUKKERIJ — KOCH & KNUTTEL — GOUDA



? Ik zou aan mijn plicht te kort doen, indien ik niet op dezeplaats een woord van hartelike dank richtte tot allen, die mijbij de samenstelling van dit boek op enige wijze hebben gesteund. Ik noem hier de archivaris van Leiden Mr. Dr. J. C. overvoordeen de heren Bijleveld en van Rhijn, die mij op het Gemeente-Archief, waar ik zoveel uren aan de voorbereiding van dit boekwerkte, steeds met veel welwillendheid tegemoet zijn gekomen;de Diakenen van de N.D.-Herv. Gemeente, die mij vriendeliktoestonden stukken uit het archief van het Huiszittenhuis tegebruiken; de Regenten van het Heilige Geest- of Arme Wees-en Kinderhuis en wel in de eerste plaats hun archivaris Dr. A. Beets,die mij het werken in hun archief zo biezonder aangenaam engemakkelik maakten; en de regenten van het St. Anna-hof op deHooigracht en van het Jeruzalemshof, die mij welwillend stukkenuit hun archieven ter inzage gaven. Ook de beambten van deRijks-Universiteits-Bibliotheek te Leiden dank ik voor de daarondervonden hulp. Maar de meeste dank ben ik verplicht aan mijn hooggeachtepromotor, prof. Kernkamp, die mij ook na zijn vertrek uitAmsterdam

heeft willen helpen, zowel bij de keus van mijn onder-werp als bij de samenstelling van dit boek, terwijl hij mij bij hetgereedmaken voor de druk menige wenk gaf, waar ik dankbaargebruik van maakte. Waar dit geschrift officieel ook mijn studietijd besluit, wil ikhier openlik de hoogleraren aan de Amsterdamse Universiteit dankzeggen, van wie ik de kolleges mocht volgen. Persoonlik kan ikmij nog slechts tot de hoogleraren Boer en te Winkel en deoud-hoogleraar kan richten, maar niet minder ben ik verplichtaan wijlen H. C. RoGGE en C. bellaar Spruyt, die ik hier metdankbaarheid gedenk.
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? INLEIDING. Toen ik, mij aangetrokken voelend tot het behandelen van dedoor de Rijkskommissie voor Geschiedkundige Publikaties gevraagdeGeschiedenis van de Armenzorg in Nederland »), besloten had mijvoorlopig tot die van mijn woonplaats te bepalen, begon ik metenige twijfel te onderzoeken, of deze werkelik stof genoeg vooreen dissertatie zou opleveren. Nauweliks had ik evenwel met dete Leiden aanwezige bronnen daarvoor nog maar oppervlakkigkennis gemaakt, of die twijfel week voor de zekerheid, dat er eengeschiedenis in verscheiden delen over te schrijven zou zijn. Ikstond toen voor de keus: de hele geschiedenis van Leidens arme-zorg in hoofdzaken, of wel een deel ervan nauwkeurig te behan-delen. En ik koos het laatste. Mocht mijn werk hierdoor minderaf lijken, ik was er te zeer van overtuigd, dat wij op het ogen-blik voor onze geschiedenis het allermeest detailonderzoek behoeven,om hier ook maar even te aarzelen. Weliswaar is in de Leidse stedebeschrijvingen van Orlers, vanLeewen, van Mieris, Pleyte en Blok en ook bij de kerkelikeschrijver van Heussen heel wat over mijn onderwerp te vinden,maar ik

oordeelde het toch voorzichtig overal tot de geschrevenbronnen terug te gaan, wat mij al spoedig volstrekt niet overbodigbleek. Ik had dus in de eerste plaats alle in het Gemeente-Archiefbewaarde handschriften van de insteUingen van armezorg door tewerken, benevens het Weeshuis-Archief, dat van het Huiszittenhuisen de bij regenten bewaarde stukken van het Jeruzalemshof en hetSt. Anna-hof. 1) Zie „Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Ned. ge-schiedkennis&quot;, bl. 92—94.



? INLEIDING. ^ 2 Er was hier evenwel een groot bezwaar: behalve het Weeshuis-Archief en dat van het St. Anna-hof is geen van deze archievengeordend of beschreven, zodat ik vaak in het wilde zoeken moest.Om een voorbeeld te noemen: in de Inventaris Elsevier van hetGemeente-Archief, die geheel verouderd is, worden van het Ka-trijnengasthuis alleen enige rekeningen genoemd i). In het Over-zicht van het Archief, in 1897 door de archivaris Dozy gegeven,staat er slechts het volgende van : „St. Catharinagasthuis. Diverse registers van algemeenen aard......217 Rekeningen van 1394 af met de blafferden.....788 Diverse registers van finantieelen aard......192&quot;. Overigens had ik geen enkele aanwijzing van wat er in die 1197delen en in de honderden, niet eens vermelde, zegelbrieven stond.Weliswaar stelde de biezondere welwillendheid van de archivaris Mr.Overvoerde mij in staat voor mijzelf een soort inventaris te maken vanalle in het Archief aanwezige handschriften van de inrichtingen vanarmezorg, maar ik kon natuurlik die honderden delen niet nauw-keurig

inventariseren. Stellig heb ik het belangrijkste wel onderogen gehad, maar er moeten mij op deze wijze allerlei dingenontsnapt zijn, die het toch wel de moeite waard geweest zou zijnte weten. Niemand kan er dan ook meer van overtuigd zijn danik zelf, dat mijn studie mettertijd, als het Archief geordend zalzijn, onvolledig moet blijken. Dit is te eer te verwachten, omdat natuurlik in de meest ver-schillende boeken en stukken biezonderheden over mijn onderwerpte vinden moeten zijn. Ik heb volstrekt niet geprobeerd ze alle tevinden, maar mij tot het doorzoeken van het voornaamste bepaald :de Privilegeboeken, het Stedeboek, de Vroedschapsboeken, de Af-lezingsboeken, de Gerechtsdagboeken, het Register der SmalleDiensten en het oudste Dienstboek, benevens de in portefeuillesbewaarde stukken over armwezen en instellingen van liefdadigheid. Voor de Keurboeken gebruikte ik de uitgaaf van Hamaker; deTresoriersrekeningen van de stad liet ik na 1449 Ügg^&quot;) toen detijd, voor het doorwerken ervan nodig, mij in verhouding tot deresultaten te lang bleek ; voor het rechterlik

archief gebruikte ik eerstde uitgaaf van de Rechtsbronnen van Leiden van Blok, maar hiermoest ik vaak tot de bronnen zelf teruggaan, en de Correctie-boeken 1) Aldaar I 196. 2) Jaarverslag met Overzicht over het Gemeente-Archief van Leiden in 1897, bl. 50.



? INLEIDING. ^ 3 bleken mij ten slotte belangrijk genoeg om ze geheel door te zien. Terwijl ik met mijn studie bezig was, kwamen de regestelijstenvan de archieven van de drie hoofdkerken in handschrift klaar,zodat ik deze kon raadplegen; vooral het archief van de St. Pan-kraskerk leverde mij veel belangrijks. Uit enige kisten zegelbrievenkwamen bij de ordening allerlei stukken te voorschijn, die mijwelwillend ter inzage gegeven werden; hoe dankbaar ik hiervoorook ben, de schrik slaat me om het hart, als ik denk aan de velebelangrijke stukken, die nog in hoeken en gaten verborgen kunnenzitten en die ik niet toevallig in handen gekregen heb. Een ander bezwaar van het werken in een archief zonderinventaris is nog de onmogelikheid om goed te citeren. Met namebij de onbeschreven zegelbrieven gaf dit moeilikheid: ik kon tenslotte niet anders doen dan in de noten nauwkeurig datum enjaartal ervan opgeven, en vermeld op deze plaats, dat de aange-haalde losse zegelbrieven meestal in pakken, trommels of kistenliggen bij de stukken van de instelling, waaronder ze genoemdworden, maar dat dit toch niet altijd het geval is. Alleen

dezegelbrieven uit de archieven van de kerken citeer ik volgens denummers van de voorlopige inventaris; mochten deze nog eensveranderd worden, dan zij men dus gewaarschuwd. Verder citeerik een en ander volgens de inventaris Elsevier; de fouten daarinheb ik, zo nodig, aangewezen. Wat ik overigens aan gedrukte bronnen heb gebruikt, wijzende noten vanzelf aan; slechts over een van die bronnen moet ikhier enigszins uitvoerig spreken. Toen ik mijn onderzoek juist was begonnen verscheen in deBijdragen en Med. van het Hist. Genootschap i) een zeer belang-rijk rapport over een verbetering van de armezorg te Leiden in^577, uitgegeven met een inleiding door J. Prinsen J.Lzn.; kortdaarvoor had Dr. Prinsen in De Beweging een artiekel over ditrapport geschreven. Het wordt in het Leidse archief in de portefeuilleArmwezen bewaard, staat in de Inventaris Elsevier 3) vermeld, enwordt daar aan Jan van Hout toegeschreven. Ook Dr. Prinsenmeent dit met vrij grote zekerheid te mogen doen; ten onrechte,naar ik hoop te bewijzen. De zaak staat zo: dit rapport, uitgebracht door een kommissie,maar waarin al spoedig één persoon voor

zichzelf gaat spreken, 1) Bijdr. en Meded. van het Hist. Genootschap te Utrecht, XXVI 113—160. 2) De Bewegixig I 2, bl. 69 (April 1905). 3) Aldaar II 136.



? INLEIDING. ^ 4 is in de vergadering van de vroedschap van 20 Febr. 15 77 doorJan van Hout voorgelezen; met het handschrift ervan heeft menblijkbaar een nieuw vroedschapsboek willen beginnen. Maar inder-daad begint het nieuwe vroedschapsboek eerst met 29 Julie 1577,terwijl er van 18 Maart 1572 tot die datum geen vroedschapsre-soluties bewaard zijn. Dr. Prinsen meent, dat de vraag wie ditrapport opgesteld had, misschien te beantwoorden zou zijn, als hetontbrekende boek gevonden werd, maar dit is onjuist, want 1°.bestaan voor een deel van deze tijd, n.1. vanaf 24 Des. 1574 welkladnotulen van de vroedschap, door Jan van Hout in het Ge-rechtsdagboek geschreven i), en hierin komt niets over het instellenvan die kommissie voor, en 2°. moet men dit ook niet in hetVroedschapsboek maar in het Gerechtsdagboek zoeken, daar het„eenege gecommitteerden van burgermeesteren ende gerechte&quot;waren, die een plan voor de armezorg moesten ontwerpen. Dearmezorg behoorde n.1. tot de kompetentie van het gerecht; alleenals dit niet durfde beslissen, zoals in dit geval, werd de vroed-schap

erover geraadpleegd. Dit plan nu was schriftelik bij hetgerecht ingebracht; zo is het waarschijnlik te verklaren, dat erook in de notulen van het gerecht niets over staat. Langs dezeweg is het zoeken naar een oplossing dus vergeefs. We moeten er op andere wijze zien achter te komen, en ik begindan met de vraag: is het waarschijnlik, dat Jan van Hout dehoofdpersoon van die kommissie is geweest? Van het instellenvan zulke kommissies voor een bepaalde zaak zijn mij uit de Ge-rechtsdagboeken en de Vroedschapsresoluties veel voorbeeldenbekend, maar ze werden altijd gevormd door een burgemeestermet een of twee schepenen, of door twee burgemeesters en tweeschepenen, of door twee of drie schepenen of vroedschappen alleen,maar ik heb er nooit een voorbeeld van gevonden, en het lijktme ook niet waarschijnlik, dat de sekretaris daarvan deel zou heb-ben uitgemaakt. Jan van Hout was in 1577 nog niet eens voorvast aangesteld, en dat hij zo\'n hoog woord gevoerd zou hebben,is a priori al niet zeer aannemelik. Maar er is meer: de opsteller van het rapport verklaart, datde drapeniers zijn „vrinden

ende naemaegen&quot; zijn, daar hij vanvaderszijde uit „een van de vermaerste geslachten van dien&quot;, de 1) In Gerechtsdagboek A, van fol. ii—115, staan de kladnotiilen van de vroedschaptelkens tussen de notulen van het gerecht in; ze lopen tot 15 Julie 1579. De vergade-ring van 20 Febr. 1577 staat op fol. 58 vs.; J.an van Hout tekende alleen het besluit vande vroedschap over het rapport aan.



? INLEIDING. ^ 5 Garrabijnen, gesproten is, en ook zijn overgrootvader, grootvaderen vader „t ambacht van weven binnen deser stede hebben gedaenende gebruyct gehadt&quot;. Die Garrabijnen zijn geen bekend Leidsgeslacht; ik heb onder honderden namen maar ééns een „Garbijndie mutsemaker&quot; gevonden, die in 1498 en 1502 20 scell. belastingbetaalde i). Deze Garbijn kan onmogelik het vermaarde drape-niersgeslacht vertegenwoordigen, en er is geen ander besluit mogehkdan dat ze elders dan in Leiden zeer bekend moeten geweest zijn.Over van Houts familie heb ik ook een en ander gevonden, datDr. Prinsens onderstelling allerminst bevestigt. Zijn vader, Cornelis Meesz. van Hout, woonde al in 1538 metzijn broer Pieter Meesz. samen als schoolmeesters op de Volders-gracht 2); zij onderwezen toen de kinderen uit het Heilige Geest-huis op heiligedagen zowel als op gewone dagen en werden elkafzonderlik of samen betaald. In 1545 nam men voor die kindereneen vaste schoolmeester aan, maar Cornelis Meesz. maakte toenï^og de opschriften van de Heilige

Geestboeken of schreef brievenen bond ook boeken in; men noemde hem in 1545 &quot;iet meer„scoelmeester&quot;\' maar „.scrijver&quot;. Ook leerde hij in 154? weer vierkinderen op heiligedagen schrijven, en het beginnen van de boekenbleef hij tot 1571 geregeld doen; in 1562 noemt men hem voor\'t eerst „van Houdt&quot;, maar er is geen twijfel, of dit is dezelfdeCornelis Meesz. van de vorige blafferds. Behalve als school-meester en schrijver van de Heilige Geest vond ik hem ookals schrijver van de rekeningen van het Stevenshof van 1559tot 1583^ en in 1564 wordt hij daar ook genoemd als rent-meester van Wolfert Albout, de erfgenaam van de bekende herenvan Rijsoorde 3). In 1546 komt Cornelis Meesz. van Hout metde tietel „scrijver&quot; voor als voogd van Katrijn Garbrandsdr. 4),1555 en 1556 met dezelfde tietel als voogd van Elisabeth Ja-cobsdr. 5). Ook het origineel van de laatste brief is in duplo be-waard en daar ziet men beide keren zijn handtekening, een echteschrijvershandtekening met dezelfde krullen, die zijn zoon Jan maakte 6). In 1586 was hij nog

„secretarys-ordinarys ende gezworen 1) Tresoriersrekening (hs. Archief Leiden) 1498, fol. 88 vs. en 1502, fol. 51 vs.. 2) Zij worden het eerst genoemd onder het hoofd „Alrehande uutgheven&quot; in de blafterds van de Heilige Geest van 1538, 1539 en 1540 (Cat. H. G , Boeken III 384)- Ook de ver-der geciteerde plaatsen zijn in de blafferds onder hetzelfde hoofd te vinden. 3) Rekeningen Stevenshof 1559—1603 (hs. Archief Leiden, fol 7 vs., 62 vs. en passiin. 4) Groot Bewijs B hs. Archief Leiden , fol. 251. 5) Register Leprozen II (hs. Archief Leiden), fol. 89 vs. en 90. 6) Origineel op papier van 28 Maart 1556 (Archief Leiden).



? INLEIDING. ^ 6 clercq ter weescamere&quot;, en vroeg toen wegens ouderdom aan hetgerecht om een onder-sekretaris Het is niet aan te nemen, datdeze schoohneester-schrijver-rentmeester-sekretaris van de weeskamerzich ook nog met weven bezig gehouden zal hebben. Van zijn vader Mees van Hout weet ik alleen met zekerheid,dat hij al in 1541 met zijn vrouw op het Jeruzalemshof de grote kamerbewoonde, maar zijn vroeger beroep wordt niet vermeld 2); hetfeit van zijn wonen daar maakt de verwantschap van de familievan Hout met het vermaarde geslacht van de Garrabijnen intussenniet waarschijnliker. Zijn vader, dus Jan van Houts overgrootvader, kan wel de Janvan Hout zijn, die in 1518 en 1519 voorkomt onder de schoen-makers, die schoenen geleverd hadden voor de H. G. armen 3),en is ook gelijk te stellen met de Jan Jansz. van Hout, die in1512 en 1517 gasthuismeester van het Elisabethsgasthuis was 4).Hogerop vond ik nog een Meyns van Hout Jansdr., die in 1500land onder Voorschoten aan de Heilige Geest verkocht s), een Janvan Hout, die in 1453 lammeren aan het Katrijnengasthuis

leverdeen een Jan van Hout, die in 1413 land van dat gasthuis huurde 7).Ik merk hierbij evenwel op, dat er in de i6e eeuw te Leiden nogeen andere familie van Hout was; tegelijk met de bekende Janvan Hout komt b. v. een Jan van Hout Sebastiaensz. voor, lijn-draaier van beroep. Heeft men dus aan deze laatste gegevens niets^ wat over devader, grootvader en vermoedelike overgrootvader van Jan vanHout gezegd is, bewijst wel, dat hij niet behoord heeft tot eengeslacht van wevers. Verder vestig ik er biezonder de aandacht op, dat de steller vanhet rapport verklaart niet meer over de achteruitgang van delakennering te willen spreken, omdat men hem ervan zou kunnenverdenken dit uit eigenbelang („eygene jichte&quot;) te doen. Welk.direktbelang kon Jan vj(.n Hout bij de voor- of achteruitgang van dienering hebben ? Spreekt hier niet eer een konkurrent van de laken-wevers dan de bezoldigde stads-sekretaris ? ]) Gerechtsdagboek A, fol. 448. 2) Rekeningen Jeruzalemshof 1541—1547 (hs. bij regenten), op de jaren 1541 en 1542. 3) Blafferds H. G. 1518 en 1519, onder het hoofd „An loot van

schoenen&quot;. 4) Register Elisabethsgasthuis I (hs. Archief Leiden), fol. 55 vs. en 58. 5) Blafferd H. G. 1500, fol. 15. 6) Rekening Katrijnengasthuis (hs. Archief Leiden) 1453, fol. 42 vs.. 7) Id. 1413, fol. 29 vs..



? INLEIDING. ^ 7 Of het door Dr. Prinsen uitgegeven handschrift door van Houtgeschreven is, durf ook ik, zelfs na nauwkeurige vergelijking metandere stukken van zijn hand, niet beslissen. Onmogelik is hetniet, maar de halen lijken mij te dik voor Jan van Hout, en indezelfde tijd komt te Leiden een andere klerkehand voor, die veelnieer op die van het rapport lijkt. Is het na dit alles nog nodig veel te zeggen over de drie punten,die Dr. Prinsen het meest ertoe doen overhellen het rapport aanvan Hout toe te schrijven? Kort weergegeven zijn ze: 1° Jan vanHout had evenals de steller van het rapport een warm hart voorde minder bedeelden blijkens de door hem opgestelde Deductieten bate van de arme warmoezeniers van 1603; 2° stijl, taal enspelling van het stuk zijn van van Hout; en 3° hij heeft in 1596zijn Loterij-spel geschreven voor een verbouwing van het ICatrijnen-gasthuis, waartoe het plan in het rapport al geopperd was. Het eerste argument is al heel zwak: getuige wat men na 1577op het gebied van de armezorg tot stand bracht, deelde de meer-derheid van de Leidse regeerders dat

gevoel met de steller van hetrapport. Over het 2e punt kan Dr. Prinsen, de grote van Hout-kenner, die hem als \'t ware ontdekt heeft, veel beter oordelen dan ik; maarhij geeft hier niet meer dan een indruk, geen vaste punten, waar-over men in debat zou kunnen treden. Alleen dit: wat aan hetslot van het Loterij-spel tot de armen gezegd wordt, niet veelmeer dan een vermaning om geduldig te zijn, is volstrekt niet inovereenstemming met de toon van het rapport, en hierom zou ik het dan ook liever niet dan wel aan van Hout toeschrijven. En watpunt 3°. betreft: er werd na 1577 op het gebied van de armezorgzoveel veranderd in overeenstemming met het rapport, en daarvanwas die verbouwing van het ICatrijnengasthuis maar zo\'n kleinonderdeeltje, dat van Houts ijveren voor de loterij niets bewijst. Vraagt men, wie het rapport dan wèl geschreven kan hebben,dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Een van de vier bur-gemeesters of van de acht schepenen moet het geweest zijn, envan die twaalf weet ik alleen van Pieter Adriaansz. van der Werfgenoeg om te zeggen, dat hij de schrijver niet

is. Maar wat wetenwij, om er maar eens een paar te noemen, van Pieter Pieter Jorysz.of van Pieter Oem Pietersz. om te zeggen, dat zij dit rapportniet opgesteld kunnen hebben ? Niets immers. Zéker is het alleen,dat in een stad, waar de burgerij nog geen drie jaar geleden zozeldzame bewijzen van durf, volharding en inzicht in wat het meestbelangrijke was, had gegeven, wel meer dan één mens geweest



? INLEIDING. ^ 425 moet zijn, die zo iets had künnen .schrijven. Misschien brengenlatere onderzoekingen zijn naam nog aan het hcht. De bedoehng van dit proefschrift is een bijdrage te leverentot de geschiedenis van de armezorg in Nederland. Daarom bepaalik mij ertoe over mijn onderwerp zoveel mogelik feiten bijeen tebrengen, en onthoud ik mij opzettelik van het leveren van be-schouwingen over verschillende manieren van armverzorging envergelijkingen met andere steden en landen, die in een werk alsdit niet noodzakelik zijn. Ik kan dit te eer doen, omdat eenHollandse stad in de middeleeuwen en tot het eind van de i6eeeuw genoeg een staat op zichzelf vormt om haar instellingen engeschiedenis afzonderlik te beschouwen. Toch dient hier, waar de aard van de stof een indeling in af-zonderlike, slechts los verbonden hoofdstukken noodzakelik maakteeen overzicht vooraf te gaan van wat als resultaat van mijn studievoor Leiden vastgesteld kan vvorcien ten opzichte van de aard vande liefdadigheid en de aard van het pauperisme in de door mij,behandelde tijd. In de feodale tijd, toen iedere stad, elk

kasteel met zijn om-geving, elke plattelandsgemeente een staat op zichzelf vormde, waser toch één sterke organisatie, die een band tussen al die staatjesvormde: de Katolieke kerk met haar universele taal en haaruniverseel grondbezit. De geesteliken, vrijwel enige bezitters vanalle kennis en beschaving, oefenden een onbeperkte macht overde geesten; zo openbaarde het hele geestelik leven van de middel-eeuwen zich uitsluitend in de vormen van de Katolieke kerk. Enook het maatschappelik leven werd in een tijd, toen het nog zoweinig samengesteld was, geheel door het kerkelike beïnvloed. Tot de gewichtigste funkties van de kerk behoorde al vroeg dearmezorg, en juist aan deze dankte de geestelikheid overal een belang-rijk deel van zijn macht, rijkdom en invloed op het volk i). Zo ishet ook te verklaren, dat de liefdadigheid gedurende de middeleeuwenin alle Katolieke landen veel punten van overeenkomst vertoont. Ik meen de aard van deze het best te kenschetsen door tezeggen, dat het zorgen voor de armen als iets vanself sprekendsgold, daar het onmiddellik voortkwam uit de leer van de kerk. 1) Karl

Kautsky-Thomas More und seine Utopie (2e Auflage, 1907), bl. 45.



? INLEIDING. ^ 426 De woorden, door Christus over de armen gesproken, waren doorde kerkvaders vastgelegd in het leerstuk van de werken vanbarmhartigheid, en in overeenstemming hiermee veroverde dcliefdadigheid zich een vaste plaats in de maatschappij. Zij kondit te eer doen, doordat aan het uitoefenen van de goede werkende belofte van een toekomstige zaligheid verbonden werd: nauw-keuriger gezegd, doordat men het stichten of begiftigen van lief-dadige instellingen beschouwde als een middel om de ziel rust te ver-zekeren na de dood, waartoe v.n.1. de bijna altijd in ruil voor de gavengeëiste memoriediensten dienden, en doordat aan het bezoeken ofbegiftigen ervan dikwels een aflaat van kerkelike straffen verbon-den werd. Gevolg hiervan was nog iets anders, dat zeer kenmer-kend is voor de middeleeuwse armezorg: dat veel meer op dégevers dan op de ontvangers gelet werd i). Is dus de middeleeuwse armezorg geheel uit het scholastiekekatolicisme of zelfs uit „het Christendom&quot; te verklaren ? Dit laatstemenen zowel de Bosch Kemper als Moll te kunnen doen 2).

OokAlberdingk Thijm zoekt de oorsprong van de caritas in de leervan Christus zelf 3), maar later wijst hij er toch op. dat eenhoofdtrek van de meeste stichtingsoorkonden een verlangen isnaar verzoening met God, voortkomend uit een rouwvol en nederiggemoed, al neemt hij veel van de indruk van het gezegde wegdoor erop te wijzen, dat de edelmoedigheid vaak ook uit mode-zucht, sleur of vrees voor straf ontstond 4). Dit is van Katoliekezijde, b.v. door Viollet-le-Duc s), nog wel eens krasser gezegd, endie mening bevat stellig waarheid, maar hoe onpartijdig ookbedoeld, ze is mij toch te eng. 1) H. Pirenne - Histoire de Belgique III (1907). Wz. 277. 2) J. de Bosch Kemper- Geschiedkundig Onderzoek naar de Armoede in ons Vader-land (1851), bl. 40: „Het Christendom, de godsdienst der liefde, der verstandige belang-stelling in het lot der ongelukkigen, was, in haren uiterlijken, nog niet ontwikkelden,\\orm, de godsdienst der ruime, niet altijd bedachtzame hedeeliug&quot;. &quot;W. Moll - Kerkgeschiedenis van Nederland I (1864), bl. 513 spreekt van „het verblijdendverschijnsel, dat zich bij

onze voorgeslachten reeds toen de eerste beginselen openbaardenvan dien geest van barmhartigheid en weldadigheid jegens armen en ongelukkigen, dieons volk later steeds versierde en bij uitnemendheid een vrucht des Christendomstnag heeten&quot;. .S) P. P. M. Alberdingk Thijm - De Gestichten van Liefdadigheid in België van Kareiden Groote tot aan de XVIe eeuw (1883), bl. 17. 4) Ib., bl. 186 en 187. 5) Dictionnaire raisonné de l\'Architecture française VI 103, i.v. Hôtel-Dieu : .„Il fautdire que, souvent, tel seigneur qui fondait un hospice en mourant avait, sa vie durant,fait plus de malheureux qu\'on n\'en pouvait secourir de longtemps dans Va maisonélevée par lui&quot;.



? INLEIDING. ^ 427 Noch uit „het Christendom&quot;, noch uit vrees voor straf meen ikhet ontstaan van zoveel inrichtingen van armezorg in de middel-eeuwen te moeten verklaren, maar in de eerste plaats, en dani wel in het biezonder voor Leiden, uit het bij uitstek mystieke van? het volksgeloof, dat de behoefte meebracht zich aangenaam temaken bij God of bij de Moeder Gods, met wie men zich inonmiddellike en persoonlike betrekking dacht Hierop is, voorzover mij bekend is, alleen door Pirenne even gewezen 5); het zijmij dus vergund dit nader toe te lichten. Er bleek mij voor Leiden niets van een bepaalde armezorgdoor gilden, broederschappen of kloosters, zoals die elders voor-komt, al hebben zij stellig bij het houden van memoriedienstenbrood en geld aan de armen uitgedeeld 3). Ook van het stichtenvan liefdadige instellingen als opgelegde straf, waarover Alber-dihgk Thijm spreekt, vond ik voor Leiden niets. In de honderdengiftbrieven, die ik doorlas, wordt maar ééns vermeld, dat eenkapelrie gesticht was als zoen voor een moord (1462); overigensis de uitgesproken bedoeling altijd vrijwillig eigen of andererzielsrust te verzekeren.

Maar treffend is het volgende: terwijl Leiden tussen 1276 enj i390 als inrichtingen van armezorg alleen het Katrijnengasthuis, ^ ^ een partikuliere, en de Heilige Geest, een parochiale instelling bezat, die zich beide juist op het eind van de 14e eeuw buiten-gewoon begonnen te ontwikkelen, kreeg het tussen 1390 en1430 twee andere gasthuizen, een leprooshuis, drie huiszitten-huizen en drie hofjes 4), terwijl er verder in de loop van de 15een in de i6e eeuw alleen nog wat. hofjes bij kwamen s). Dit kan 1) Het is hier niet de plaats over het ontstaan van de mystiek in de middeleeuwente spreken. Men zie: H. Roland Holst - Maatschappelijke oorzaken van middeneeiiwscheen moderne mystiek, in De Nieuvi^e Tijd II (1897—98), bl. 325; en J. A. N. Knuttel - HetGeestelijk Lied (1906), bl. i—47. 2) t.a.p. „C\'était bien plus dans un esprit de mysticisme que dans un esprit social,que tant d\'hôpitau.v, de refuges, de maisons-Dieu avaient été créés&quot;. 3) Stellige bewijzen hiervoor vond ik in de broederschapsbrief van de St. Nicolaasbroe-derschap in de Pieterskerk van 1394 (van Mieris - Leyden I 33); in de stichtingsbrief vanhef St. Barbaraklooster van

1411 (ib. 115); in een rekening van de St. Maria-Magdalenen-broeder- en zusterschap in de Pieterskerk van 1548—49 (Archief Üud-BisschoppelijkeKlerezij te Utrecht, no. 178) ; en in de broederschapsbrief van de linnenwevers van 1563(hs. Archief Leiden). D:t zal ook wel bedoeld zijn, als in 1435 bepaald wordt, dat devollersknechts iets aan de broederschap moeten geven „tot hulpe horen bloken ende kairsenende tot horen armen behoef&quot; (van Mieris - Handvesten enz. der Stad Leyden, bl. 379). 4) Het lijkt mij onnodig hier voor dit alles de bewijsplaatsen uit mijn boek aan te geven. 5) Het Weeshuis ontstond door een uitbreiding van de werkkring van de al bestaandeHeilige Geest.



? INLEIDING. ^ 11 niet toevallig zijn, en het is evenmin geheel uit maatschappelikeoorzaken te verklaren, al zijn hiervan twee voorname te noemen:1°. dat men, vóór de overgang van de zgn. Naturalwirtschaft inde Geldwirtschaft kapitaalvorming mogelik had gemaakt, gaarne,weggaf, wat men zelf niet gebruiken kon i), en 2\'. dat er vnjveel armoede te lenigen viel. Maar tegen het laatste kan menb.v. dadelik inbrengen, dat in de i6e eeuw, toen de armoedeoneindig groter was, geen enkele inrichting van belang meerwerd gesticht. Deze bloei van de liefdadigheid nu valt juist in de bloeitijd vande mystiek in Holland. Voor Leiden wijs ik erop, dat vlak bij destad twee kloosters van de Windesheimer kongregatie, die in hetbegin van de 15e eeuw zoveel invloed had, lagen: Engelendaalbij Leiderdorp en Hiëronymusdal of I^opsen buiten de Rijnsbur-gerpoort; dat de meeste vrouwekloosters, die gedeeltelik naarde regel van St Augustinus, gedeehelik naar de derde regel vanSt. Franciscus leefden, in het begin van de 15e eeuw gestichtzijn; en dat het enige manneklooster binnen Leiden, dat vande

Cellebroeders, van 1421 dagtekent. Een klooster van Minder-broeders, die de latere, meer demokratiese richting in de mystiekvertegenwoordigen, werd in 1445 buiten de stad gesticht. Deze neiging tot het kloosterleven aan de ene, de geneigdheidom dit door geldelike en zedelike steun mogelik te maken aande andere zijde, wijzen op een algemene geestesrichting, waarbijn^en, zich afkerend van het aardse, alle geluk zoekt in een nauwegemeenschap met God. Het ligt voor de hand, dat men diegemeenschap trachtte te versterken door het doen van goedewerken. Zo kunnen wij de veelheid van liefdadige stichtingenvoor deze tijd verklaren uit de innige begeerte om God te bewij-zen, dat men werkelik afstand wilde doen van het aardse tenbehoeve van de armen, met wie Hij zich vereenzelvigd had. Ik kan dit alles niet met wiskundige zekerheid bewijzen, daarer uit de stukken zelf weinig van blijkt Wel wijst het feit, datmen aan elke liefdadige stichting een kapel verbond, en eenbepaling als in het reglement van het Elisabethsgasthuis voor-komt, dat de arme zieken dikwels aan het lijden van

Christusherinnerd moesten worden en dat ze minstens vijfmaal per jaarmoesten biechten, op de begeerte om ook anderen de zozeer 1) Kautsky, t. a. p. bl. 54.



? INLEIDING. ^ 12 gewenste gemeenschap met God mogelik te maken. Maar dit isnog geen mystiek, — Duideliker blijkt, dat de zucht om voor dearmen te zorgen vaak een gevolg was van de eveneens mystieke,maar eenvoudiger en kinderliker Maria-verering, uit de stichting enbloei van het Vrouwengasthuis, dat in de eerste helft van de 15eeeuw niet minder dan vijf aflaten kreeg, en uit het rijkelikvloeien van de gaven voor het Maria-beeld in het Katrijnengast-huis sedert het jaar 1402. Ik meen wel recht te hebben de veelheid van liefdadige stich-tingen voor deze bepaalde tijd v.n.1. uit die heersende geestes-richting te verklaren, zonder dat ik daarbij uit het oog verliesjdat er ook maatschappelike oorzaken waren, die direkt meewerk-ten. Het behoeft nauweliks gezegd te worden, dat de gevers zichvan dit alles natuurlik niet bewust waren: bij hen zullen, zoalsdat altijd het geval is, zeer ideële en zeer wereldse motievensamengegaan zijn i), die hun zelf grotendeels verborgen bleven. Zoals op het eind van de middeleeuwen alles veranderde,wijzigde zich ook het karakter van de armezorg. Het meest ken-merkende van die verandering is, dat waar

de kerkelike enpartikuliere, hoofdzakelik uit geestelike motieven ontstane arme-zorg te kort begon te schieten, de zorg van overheidswege begon,die onmiddellik uit maatschappelike oorzaken voortvloeide -). Hetwaren nu ook niet meer de gevers, maar de voor de samenlevinghinderlik wordende armen, die de meeste aandacht trokken. Alvorens dit nader te verklaren dien ik iets te zeggen overde aard van het pauperisme in de middeleeuwen. Over hetalgemeen genomen onderscheidt dit zich van het tegenwoordigehierdoor, dat men niet die grote massa van loonarbeiders had,die altijd gebrek lijden aan het nodige, wat ze zichzelf meestalniet meer bewust zijn, en wier arbeidskracht, hun enig bezit,zelfs elk ogenblik op de arbeidsmarkt alle waarde kan ver-liezen ; maar terwijl in gewone tijden de levensstandaard vande arbeiders lang niet zoveel van die van de gegoede stan-den verschilde als tegenwoordig 3), kwamen vooral in ver-band met de sterk wisselende graanprijzen telkens tijden van 1) Hoe die samen kunnen gaan bij een vrome stichting is voor onze tijd met even-veel humor als mensekennis beschreven in: Het Hofje, uit In de Natuur,

van Cyriel Buysse. 2) Kautsky t. a. p. bl. 54; J. E. Thorold Rogers - Six Centuries of Work and Wages(1884), II 418 vlgg.; Pirenne, t. a. p. bl. 277. 3) Voor Leiden is dit berekend bij P. J. Blok - Eene Hollandsche Stad onder deBourg. - Oostenr. Heerschappij (1884), bl. 343 en Bijlage VI.



? INLEIDING. ^ Ï3 grote armoede voor, die in gevolg, niet in oorzaak, met onzekrisissen te vergelijken zijn, en die de ärmsten natuurlik het eersttroffen. Zo\'n krisis vormden b. v. de jaren 1438—39> door deLeidse Heilige Geest-meesters in hun registers opgetekend, toenoveral in de Nederlanden hongersnood en pest heersten als gevolgvan misgewas en oorlog met Engeland en de Oostzee-steden i). In de 2e helft van de iSe eeuw, vooral tijdens het regentschapvan Maximiliaan van Oostenrijk, werden die krisissen menigvuldiger:biezonder ongunstig voor Leiden waren de jaren 1481—82 en1489—92. Omstreeks deze tijd begon de overheid zich met dearmezorg te bemoeien: de oudste algemene verordening tot rege-ling van de bedelarij voor de Nederlanden is die van Philips vanBourgondië van 1459 2). Te Leiden bestonden toen al bepalingentegen de bedelarij, maar na 1459 werden ze strenger en richttenze zich vooral tegen bedelaars van buiten. De bedelarij, vroeger gaarne toegestaan en beschouwd als eenmiddel om zich door het &quot;doen van goede werken verdienstelik temaken, was

langzamerhand een maatschappelik kwaad geworden.In de loop van de iSe eeuw nam het aantal landlopers in West-Europa onrustbarend toe als gevolg van de oorlogen, waardoorde boeren van het platteland verdreven werden, de achteruitgangvan de lakenindustrie in de Vlaamse steden en de toenemendeontaarding van de bedelmonniken. Zodra men het gevaar voorverstoring van de orde, dat zij opleverden, inzag, trachtte mende bedelarij door een vaak gruwzame wetgeving te onderdrukken :tevergeefs natuurlik, daar men de oorzaken niet wegnam. Niet alleen de landloperij, ook de armoede in de steden namop het eind van de 15e en in de 16e eeuw toe. Ik kan voor Leidenmaar weinig en geen sterk sprekende cijfers geven. In 1425 gavende Heilige Geest-meesters met Kerstmis aan 495 personen schoenen,aan minstens 1500 porties brood met vlees. Dit lijkt veel op eenbevolking, die ± 6000 zielen zal geteld hebben, maar men be-denke, dat deze mensen geen geregeld bedeelden, laat staan armen,waren. Iets meer zegt het, dat men in 1435 in de Vrouwenpa-rochie, de kleinste van

de drie, rekende op 50 arme mensen, die\'s winters tweemaal per week warm eten kwamen halen, en inM55 in de Pietersparochie op IIO huiszitten-armen. Mogelik is 1) Blok, t.a.p. bl. 30S, en Pirenne - Histoire de Belgique II 408. 2) Anselmus - Codex Belgieus (1649), bijv. bl. 12; gedeeltelik bij de Bosch Kempert-a.p. bl. 314. Vgl. Pirenne t.a.p. bl. 409.



? INLEIDING. ^ 14 het feit van dit voor de middeleeuwen vrij grote aantal bedeeldenzo te verklaren, dat Leiden v. n. 1. leefde van de lakenindustrie,waar de manufaktuur al vroeg was doorgevoerd. Men had er dusde tegenstelling tussen de bezitters van grondstoffen en werktuigenen een klasse van loonarbeiders, die weliswaar in broederschappengeorganiseerd waren, maar nooit politieke of ekonomiese invloedoefenden zoals de gilden in de Vlaamse steden, al kwamen zijeen enkele keer in opstand i). Wagenaar vertelt, dat er te Leiden in 1490 wel 10.000 mensenbedeeld werden wat hij waarschijnlik aan Velius ontleent 3),maar aan dergelijke sensationele berichten over een bekend ongun-stig jaar behoeft men geen waarde te hechten. In 1495 bedeeldende Heilige Geest-meesters met Kerstmis 1600 mensen. Het is zeker, dat het aantal armen in de 16e eeuw zeer toenam ^behalve de zoeven genoemde oorzaken werkten nu ook de ophef-fing van veel kloosters, en voor Leiden het totale verval van delakenindustrie mede. We hebben drie officiële opgaven van het aantalarmen: in 1514 was het 1/3 van de bevolking 4), in 1529 precies1822 S),

en in 1545 wel 5 ä 6000 Dit laatste jaar was er weereen van hongersnood evenals 1521, 1530—31, 1537, 1552—53,1555 en vooral 1556—57. Sinds 1481 placht de Leidse overheid in zulke jaren de armendirekt te steunen. Had zij dit tot dusverre alleen gedaan door alleinrichtingen van armezorg onder haar toezicht te nemen (iets waar-door Leiden zich van andere steden onderscheidt en dat te ver-klaren is uit de strenge centralisatie, die het Leidse bestuur ver-toont), en door het maken van keuren en verordeningen, nu ver-zocht zij eerst de burgers de armen te helpen (1481), dwong ervervolgens de onwilligen toe door het heffen van een soort arme-belasting (1531), en gaf eindelik zelfs steun uit de stadskas (i 552).Hieruit blijkt wel zeer duidelik, dat de burgerij in de j6e eeuwniet onmachtig, maar vooral onwjllig was om de armen te helpen:men kon nu zijn bezit, dat elk ogenblik in geld om te zetten was,anders aanwenden, en het katolicisme had zijn mooie dagen gehad. Intussen was die reusachtige ontwikkeling van maatschappelike 1) P. J. Blok - Eene Hollandsche Stad in de Middeleeuwen (1883), bl. 204—213. 2) Vad. Hist. IV 272. 3) Chronijck

van de stadt van Hoorn (uitg. 1604), bh 77. 4) Informaeie 1514, uitg. Fruin, blz. 243. 5) Los papiertje bij de vroedschapsresolutie van 15 Maan \'-/^g. 6) V\'^roedschapsresolutie van 10 Nov. 1545.



? INLEIDING. ^ 15 Welvaart en die bevrijding uit de middeleeuwse wereldbeschouwingbegonnen, die men onder de naam renaissance samenvat. Maat-schappelik betekende deze vooral de opkomst van een klasseVan kapitalisten, maar ook van die van een loonproletariaat, zonderetwelk zij niet hadden kunnen bestaan i), anderzijds een ontplooiingvan de beste eigenschappen van de menselike geest en de over-gang tot een nieuwe, gedeeltelik naar klassieke voorbeelden ge-vormde kuituur. Het humanisme vond in de Nederlanden zijn genialeWoordvoerder in Erasmus, die eerst veel invloed had: het beginvan de i6e eeuw is altans voor Zuid-Nederland, dat eerder danet Noorden tot nieuwe bloei geraakte, de tijd van het praktieseumanisme. Dit geldt in \'t biezonder op het gebied van de armezorg. De klassieke oudheid kent de barmhartigheid niet als deugd,maar wel de zorg voor de armen als taak van de staat in het^ ang van de maatschappelike orde. De humanisten nemen dezeT? \' Tbomas Morus\' Utopia komen zo min als in Plato\'s epubhek armen of bedelaars voor. Wat meer zegt:

deze idee werdhet begin van de i6e eeuw in enige Zuid-Nederlands stedenverv/erkehkt (Rijssel 1506, Brugge 1512, Antwerpen 1521), het meestvolledig te IJperen in 1525. Dit is hierdoor te verklaren, dat staats-armezorg in het belang was van de drie op dat ogenblik meestinvloedrijke soorten van mensen: van de regering, die zich tegenmassa vagebonden en bedelaars te verdedigen had, van depi alisten, wie de massa luie bedelaars het aanwerven van ge-e vverkkrachten belette, en van de humanisten, die de armezorg \'vo^al aan de geestelikheid wilden onttrekken f ^^ IJ die uitdrukking gaf aan wat bij hen allen min of meerwust aanwezig was, was de Spanjaard Joan Ludovico Vives• te Valencia in 1492), de vriend van Erasmus en Morus, die&quot;a te Parijs gestudeerd te hebben naar de Nederlanden kwam, en1540 te Brugge stierf 3). Zijn geschrift „De subventione paupe-\' i.\'526 te Brugge verschenen en in de löe eeuw herhaaldelikj^y rukt en ook vertaald, geeft volkomen het gevoelen van deTianisten over de armezorg weer, en zal de stoot gegeven hebben 1) Pirenne-Histoire de

Belgiqiie III 276. Ib., bl. 279. 3) Zie wezen ri^^&quot;^ \' ^^ Kemper-Overzigt van de letterkunde omtrent het Arni- (iSSo&quot;! \'bl &quot;&quot;«^tiende eeuw, in Ned. Jaarboeken van Regtsgeleerdheid en WetgeA-ing XIImeyer &quot; - &quot; Ludoviciis Vives (1851); Blok - Stad II 351; J. J. Alt- en m\'&quot;^ es Précurseurs de !a Réforme aux Pays-Bas (1886) U 48; en Prinsen - Bijdr.en Meded. Hist. Gen. XXVI ï2i. \\ 7 . j



? 16 INLEIDINO. tot de invoering van het z.g.n. IJperse stelsel van armverzorging,waarbij de inkomsten van alle liefdadige instellingen samengevoegdwerden onder beheer van een kommissie, die de armen in hunwoningen opzocht en de aalmoezen verzamelde, terwijl de bedelarijgeheel verboden was, en onverzorgde kinderen naar school of opeen ambacht gezonden werden. Ook in het Noorden heeft men dit stelsel willen invoeren enin 1527 werd aan de landsadvokaat van der Goes door de Statenvan Holland bevolen zich te Brugge en IJperen van de werkingervan op de hoogte te gaan stellen i); in Nov. bracht hij eenkopie van de ordonnantie van IJperen in de vergadering ter tafel 2).De zes grote steden vergaderden er op 25 Febr. 1529 over enmen besloot overal alvast inlichtingen in te winnen over het aantalarmen en de voor hen beschikbare gelden 3). Voor Lelden wastoen alleen de pensionaris Mr. Willem Uyttenagger aanwezig 4), enna zijn verslag nam de vroedschap op 15 Maart geen vast besluit,maar liet wel de armen tellen. Op de vergadering van 16 Maartverklaarden vier steden, dat de invoering van het IJperse stelselwel gaan

zou, maar Leiden en Gouda durfden het niet aan 5) ;men .stelde de beslissing uit, en er kwam niets meer van. Wel gafKarei V op 7 Okt. 1531 het bekende Groot-Plakkaat over dearmverzorging, dat geheel naar het voorbeeld van de IJperse veror-dening was gemaakt maar het werd te Leiden niet ingevoerd.Men ontleende er alleen de bepaling aan, dat landlopers maar ééndag en nacht in de stad mochten blijven. Men dacht er niet overuit te voeren, wat van dit stelsel het voornaamste was : het bij-eenvoegen van alle voor de armen bestemde gelden in één cen-trale kas. Hoe is hier de houding van Lelden te verklaren ? M. i. uit drieoorzaken: de armezorg was er vrij goed geregeld, terwijl men debedelarij al door strenge keuren tegenging; de industrie beleefdeeen tijd van verval, en men vond er nog niet als in het Zuiden 1) Register van der Goes (1524—43), bl. 47. 2) Ib., bl. 53. De „Forma siibventionis pauperum qiiae apud Hiperas Flandrorumlirbera viget, universae republicae Christinae longe utilissinia&quot;, verscheen in druk teAntwerpen in 1531, en werd in hetz, jaar te Utrecht vertaald uitgegeven. 3) Vroedschapsresolutie Leiden van 15

Maart 1529; van der Goes, t. a. p. 104. 4) Tresoriersrekening 1529, fol. 37 vs.. 5) Van der Goes, t. a p. bl. 105. 6) Groot-Placcaatboek I 470; voor het grootste deel bij Luttenberg - Vervolg op lietGroot Plakkaatboek, Armwezen, bl. 1—5, en evenzo bij de Bosch Kemper-Armoede, bl. 321.



? INLEIDING. ^ 7 een klasse van kapitalistiese werkgevers, die alleen bij een goede^irmverzorging goede werkkrachten konden krijgen, ja zelfs ver-beten in die tijd veel volders, wevers, kemsters en spinsters destad wegens gebrek aan werk; en eindelik had de geestelikheidï^og veel invloed, daar noch humanistiese noch reformatoriesedenkbeelden hier sterk waren doorgedrongen i). Toch ziet men gedurende de i6e eeuw een heel andere geest inarmverzorging dan vroeger. Het meest kenmerkende hiervanis wel, dat men sinds 1530 de vermogende burgers in tijden vangrote armoede dwong wekeliks iets voor de armen bij te dragen,dat de regering in zulke jaren de instellingen van de Heilige Geest,Huiszitten en het Katrijnengasthuis beval elkaar met geld tei^elpen, en dat ten slotte zelfs geld uit de stadskas voor de armengegeven werd. Hier ziet men het beginsel doorgedrongen, datzorg voor de armen in het belang van de gemeenschap nodig is. In de vroedschapsvergadering van i Des. 15 30 werd dit voorbet eerst uitgesproken, in die van 20 Febr. 1577 werd het uitvoerigbetoogd 2). ^^^^

^^^ de burgemeester Willem van ^y, die de maatschappehke oorzaken van de armoede onomwondenblootlegde met een argumentatie, die sterk herinnert aan de denk-beelden van Vives; de tweede keer een van de burgemeesters ofschepenen, die schriftelik rapport uitbracht over een verbeteringvan de armezorg en dat rapport begon met een uitvoerige be-schouwing over de vraag, waarom er te Leiden zoveel bedelaarswaren, en de schuld daarvan v.n.1. gaf aan de rijke kloosters, diemaar aalmoezen uitdeelden, aan de bewoners van het platteland, diegaven uit angst voor de wraak van de bedelende landlopers, enaan de lage lonen in de lakenindustrie. Beide keren werd ingrijpenvan de overheid gebiedend noodzakelik genoemd, en de tweedeheer werd aan de vroedschap een in biezonderheden uitgewerktplan van armverzorging voorgelegd, vrijwel geheel naar het voor-beeld van het Yperse stelsel. Besloot men in 1530, toen Leiden in verval verkeerde, slechtstot verplichte hulp van de burgerij aan de armen, wat trouwensgeheel in de lijn van de nieuwere denkbeelden lag, in 15 77kreeg

de stad, die ekonomies begon op te leven, en die alsandere steden van Noord-Nederland een toevoer uit het Zuiden 1) Over het laatste: L. Knappert - Hervormmg te Leiden, in Theol. Tijdschr. XL (1906),W. 307. 2) Men zie hiervoor vooral mijn laatste hoofdstuk.



? 18 inleiding. kreeg van ruimer ziende, door de geest van de renaissance ge-vormde mannen, een verordening voor de huiszitten-armen, ge-heel volgens het Yperse stelsel, en met verbod van alle bedelarij,terwijl een paar jaar later tenminste drie van de vier gasthuizensamengevoegd werden. Het is merkwaardig, dat in de korte tussenpoos, toen de Kato-lieke kerk de macht in de staat en de macht over de geestenverloren had, en de Kalvinistiese kerk nog geen gelegenheid gehadhad zich van deze meester te maken, te Leiden op het gebiedvan de armezorg de idee van het humanisme zo schitterend isuitgesproken en in zoveel opzichten is verwezelikt.



? HET katrijnengasthuis. Een nauwlettend, opmerker, die op zijn wandeling langs deBreestraat een ogenblik heeft stilgestaan vóór het Rijnlands huis,en dan zich omkerend ook een bhk werpt op de Franse kerk aande overzijde, zal misschien boven de kerkdeur een stenen wapen-schild opmerken, waarin een door zes messen omgeven rad is uit-gehouwen. Vraagt, hij ,aan verschillende Leidenaars, wat die steenbeduidt, dan zal het waarschijnlik heel wat duren, eer hij ten ant-woord krijgt, dat dit \'rad . met de vilmessen, het marteltuig voor-stellend van de heilige Katrijne, de herinnering bewaart aan hetfeit. dat op deze plek eens een van de oudste en beroemdstegebouwen van Leiden, het Katrijnengasthuis, gestaan heeft. Het stond daar al in 1276 als het hospitale of hospitalepauperum de Leyden, dus als het eerste en enige gasthuis.Wat verstond men hieronder in de middeleeuwen? Het woordzelf drukt het uit: een huis voor gasten of vreemdelingen, en welvoor arme vreemdelingen als bedelmonniken, handwerkslieden zonderwerk, weggelopen lijfeigenen, verbannenen, landlopers, in het

kortvoor allen die op hun zwerftochten geen onderkomen vonden ineen vreemde stad Zij vormden de scharen van bedelaars, die vanene kloosterpoort naar de andere trokken om de daar uitgedeeldeaalmoezen in ontvangst te nemen, het platteland en de stedenonveilig makend door hun niets ontziende ruwheid, levend van deene dag op de andere hun ellendig bestaan met nog maar éénverlangen: tenminste niet om te komen van honger. De klooster-lingen zagen hen niet ongaarne komen; aan wie konden zij beter I) Zie Alb. Thijm, t. a. p. bl. 59—61, en Mr. S. Muller Fzn.- MiddeleeuwscheLiefdadigheid, in de Gids 1901 IV, bl. 424.



? 20 IIET KATRTJNENGASTHUIS. de door de kerk geëiste werken van barmhartigheid volbrengen ?Spijzen van hongerigen, laven van dorstigen, kleden van naakten,het was aan die triestige schaar wèl besteed, en de kloostersgaven, gaven rijkelik uit hun overvloed, niet om die mensen, maar alleen om te geven i). En dan____trokken de ongelukkigen verder zonder dat iemand er zich over bekommerde, wat er van hen werd.Drie van de werken van barmhartigheid waren aan hen volbracht:de kerk eiste er zeven. Er moeten vermogende en vrome rnensengeweest zijn, in de ene stad meer, in de andere stad minder, hiervroeger, daar later, die zich met bekommering afvroegen, of menwel genoeg deed. Zij zochten en vonden een middel om de kerknog op andere wijs te dienen, en dit middel was: het gasthuis.Herbergen van vreemdelingen, later ook verzorgen van zieken,twee werken van barmhartigheid waren aan de andere toe-gevoegd. Zo is ook het Katrijnengasthuis ongetwijfeld bestemd geweestom aan deze ellendigen een nachtverblijf te verschaffen: voor eenenkele nacht, als zij zoals bedevaartgangers met een bepaald doelvoorttrokken, voor

langer als zij, ziek door uitputting, niet meerverder konden. Hiervan is echter geen sprake in de twee oor-konden van het jaar 1276, onze oudste bronnen voor de kennisvan het gasthuis, waarin dit natuurlik bekend wordt verondersteld,en die uitsluitend betrekking hebben op de verhouding, waarinde bij het gasthuis gebouwde kapel zou staan tot de Pieterskerk.De eerste van deze oorkonden 2) heeft de volgende inhoud: Petrus van Zuden 3), wijbisschop van Utrecht, die de kapel enhet altaar van het gasthuis te Leiden gewijd heeft, geeft op i Jan.1276 nadere voorschriften voor \'t gebruik van deze kapel teneinde te voorkomen, dat de moeder-parochie, die van St. Pieter,nadeel van de stichting zal ondervinden. Daarom mag niemand. 1) Bekend is liet verhaal, dat aan de abdij van Rijnsburg 3 maal per week 2000mensen hun onderhoud kwamen halen; zie o. a. Mr. P. de la Court - Het welvaren derStad Leyden (1659), uitg. Wttewaall, blz. 72; en H. v. H(eussen) - Oudheden en Gestichtenvan Rhijnland (1719), blz. 530. De la Courts bron, de Hollandse Cronik, is echter nietzuiver genoeg om het verhaal onvoorwaardelik te geloven. 2) Arch. Ridd. Duitsche

Orde, Balije te Utrecht; uitg. door Jhr. de Geer tot Oudegein,II No. 600. Ook in Oorkondenboek van Holl. en Zeel., Nalezing No. 59. Zie hierachter:Bijlage I. 3) In Weidenbachs Calendarium komt onder de 13e eeuwse bisschoppen geen „Zudensisepiscopus&quot; voor. Behalve deze Petrus is mij alleen nog een Jacob van Zuden bekend, diein 1320 en 1326 voorkomt; hij was kommandeur van de Jansheren. Zie Mr. S. Muller Fzn.-Catalogus V. h. Arch der Bisschoppen van Utrecht (1906), bl. 30; en Dr. R C. H. Römer-Kloosters en Abdijen van Holland en Zeeland (1854), I bl. 183, 185, 1S7 en 188.



? HRT katrijnengasthuis. 21 geen broeder of zuster van het gasthuis noch enig ander inwonervan Leiden, in of buiten de kapel begraven worden, behalve eenof twee beschermers of stichters van het gasthuis, mdien zij üatwensen. Tevens wordt bepaald, dat ook in de gasthuiskapel geendienst gehouden zal mogen worden, als de parochie van bint netei onder geestelik Interdikt staat. . Uit deze oorkonde blijkt, dat de kapel op i Jan. 1276 nog aietlang geleden gewijd was, en dat er op dat tijdstip nog een ot tweestichters van het gasthuis in leven waren. Hieruit kan men metzekerheid besluiten,&quot; dat het in het 3e kwart van de 13e eeuw ge-sticht is, waarschijnlik zelfs kort vóór 1276; immers het is bekenadat men liefst dadelik bij de stichting aan elk gasthuis een kapelverbond i). Het blijkt niet, of deze ook tegelijk aan S. l^atrijne werd ge-wijd, maar het is wel waarschijnlik. In de oudste stukken wordtnooit van het Katrijnengasthuis, maar altijd van „het gasthuys teLeyden&quot; of „het gasthuys in Sinte Pieters prochie&quot; gesproken );eerst op het eind van de 14e eeuw maakte de stichting

van eentweede gasthuis het noodzakelik de naam van de heilige erbij tenoemen. Als er echter na 1400 weer sprake is van „het gasthuysof „het ghemeen gasthuys&quot;, dan is ook dan nog altijd het oudstebedoeld. De naam „Sinte Katrinengasthuys&quot; vond ik het eerst meen schepenbrief van 13703), en in 1373 heet het „Sinte Katrijnmit den gasthuysse&quot; 4). Maar al in 1318 werd aan het gasthuisgeld vermaakt „in die ere der maghet sente Katrinen&quot; door eenechtpaar, dat op dezelfde dag ook de Heilige Geest bedachtzonder die toevoeging 5); dit wijst reeds op S. Katnjne als be-schermvrouw van het gasthuis. Oudere geschiedschrijvers vertellen, dat er nog lang reliekenvan de heilige bewaard werden, die de broeders of boden overalronddroegen om aalmoezen te verzamelen. Van Leewen o) heelthet uit de Divisiekroniek 7), en vertelt er honend het „scoenmirakel&quot; bij, volgens zijn bron in 1204 gebeurd, dat de boden 1) Zie S. Muller Fz.. Gids 190t IV, bl. 434. 2) Zie het oudste Register van het gasthuis, begonnen in 1397 (^s. Archief Leiden), passnn. 3) Ib., bl. 73. 4) Ib.,

bl. 21. 5) Ib., bl. 10 en H. G. Reg. B i, fol. 2 vs.. 6) Mr. Simon van Leewen - Korte Besgrijving van het Lugdunum Batavorum, nuLeyden (1672), bl. 475—478. 7) Die cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant, te Leyden bij Jan Seversen(1517). fol. 157 en 158.



? 2 2 HET •: KA TRI JNENGASTHUIS. gekomen waren aan de oever van de zee, juist toen het waterhoog opwies, en het rondzwaaien van het rehekkastje voldoendewas om het water acht el hoog te doen oplopen en een plekdroog- te\' laten, waar de mannen tot het invallen van de eb veilig- O O bleven staan. Antonius Matthaeus i) vertelt, dat het rondvoerenvan de relieken gebeurde onder de Utrechtse bisschop Balderik(die in 917 bisschop werd), en heeft het evenals van Heus-sen 2) uit de onuitgegeven kroniek van Henricus Thaborita. Hetmoet dus niet alleen vóór de stichting van het gasthuis gebeurdzijn, maar ook voordat de heilige Katrijne in West-Europa haargrote populariteit verkreeg 3). In de stukken van het gasthuis isnergens sprake van relieken, zodat we het hele verhaal als eenlegende van de kroniekschrijvers moeten beschouwen. De oudheid van het gasthuis gaf aanleiding tot meer fabelach-tige verhalen, en wel over de stichting. Er blijkt over de stichtersinderdaad niets anders, dan dat er in 1276 nog een of twee vanhen leefden, en onwillekeurig denkt men bij dit „unus vel duo&quot;aan een echtpaar, van wie de man meer dan de vrouw

op de voor-grond trad. Maar alle geschiedschrijvers van Leiden: van Lee-wen 4), van Heussen s), van Mieris Pleyte 7) en Blok Orlersalleen- uitgezonderd, vertellen, dat het ga.sthuis door het geslachtvan Steenvoorde is gesticht, en dat die familie het kollatierechtvan de kapel behield, al werd het hun wel eens door de herenvan de Duitse orde, onder wie de Pieterskerk stond, betwist. Het verst gaat Van Mieris. Hij drukt een hem toevallig ter handgekomen stuk af, door een kapellaan van het gasthuis, Otto Her-man, omstreeks 1340 opgesteld, waarin een smakelik verhaal wordtopgedist over de stichting van het gasthuis d^or Willem vanSteenvoirden in 1125 en over de verdefe lotgevallen, waaronderhet omwaaien van de gasthuistoren in 1205 9) en het verbranden 1) Fundationes et Fata Ecclesiarum (1703), Lib. I, Fund. X, pag 191. 2) Batavia Sacra (1714) II 260; Oudh. van Rhijnl. bl. 241; Historia Episcopatuum(1733) I 473- 3) Over haar dienst: Baillet - La Vie des Saints (1724), Tome III 397 vlgg.. 4) T. a. p. bl. 33 en 469. 5) Bat.\'\'Sacra II 259; Oudh. v. Rhijnl. 239; Hist. Ep. I 473. 6) Frans van Mieris - Beschrijving der Stad Leyden (1762) I 163—166. 7) W.

Pleyte - Leiden vóór 300 Jaren en Thans (1874), bl. 13. 8) Dr. P. J. Blok - Eene Hollandsche Stad in de Middeleeuwen (1883), bl. 338. 9) Waarschijnlik dacht de opsteller van dit verhaal hier aan het instorten van de torenvan de St. Pieterskerk in 1512, waarbij veel kostbare papieren van d&quot;é stad, die in dezetoren bewaard werden, verloren gingen.



? HET KATRIJxATENGASTHUIS. 23 ^an de regentekamer met alle oude papieren in 1275 de meest^ angnjke zijn. Over dit stuk, dat in taal en inhoud alle kenmerkenvan onechtheid draagt, behoeft hier verder niet uitgewijd te worden,\'^eeds Blok i) wijst op de onechtheid en voegt erbij: „Ik weet&quot;iet, vanwaar van Mieris die papieren gehaald heeft, maar ik geloofniogen veronderstellen, dat hij hier de bedrogene is geweest,^a^t men kan niet aannemen, dat de nauwgezette van Mieris degeweest zou zijn&quot;. Het ligt niet in mijn bedoeling \\^an^ leris vrij te spreken van een zucht tot mooi-maken, waarvan men^em onwillekeurig bij het lezen van het voorgaande moet beschul-, en evenmin hem een misschien onverdiende smet aan terijven door te zeggen, dat hij opzettelik de historie vervalst. Inet Archief te I.eiden is het hs. van van Mieris\' boek gedeeltelikewaard m de portefeuille Gasthuizen, en bij de stukken, die hijerj/oor afschreef, ligt ook het verhaal van Otto Herman. „Uitpapieien van.....&quot; staat erop, maar de naam is onleesbaar gemaakt. ^ sie^t^^^^ ^^^ bedrieger of als bedrogene,

van Mieris zet hiermak ^at een ander reeds begonnen was, n.1. het mooier te ^^^ geschiedenis van een oude instelling door deze voore stellen als stichting van een aanzienlik geslacht. Ik behoefïiauweliks te zeggen, dat de neiging tot mooier-maken bij onzet,eschied.schrijvers van vroeger tijd verre van ongewoon was. Wij^^nden het stichtingsverhaal het eerst bij van Leewen, die een tijdik ^^&quot;^rneester van het gasthuis geweest is, maar van hem weetzeker, dat hij te goeder trouw de echtheid van het stuk aannam,waaruit moet blijken, dat de Steenvoordes het Katrijnengasthuis^esticht hebben, een stuk waarvan ik de onechtheid meen te kunnen^ Ijzen. In de daareven genoemde portefeuille Gasthuizen ligtdc kopie, die hij ervan maakte, met onderschrift: „Naar collatie^esen met gelyke copye, ter kamer van het Katrinen Gasthuyserustende, bevonden ad accordem. Desen 22 Febr. 1669 by myvan Leewen&quot;. fik^ t&quot; ^^^^ daarom te mogen beschouwen als een mysti- le van een of ander 17e eeuws regent: terwijl immers vantoo^^^*^ ^^^ ^^^^ ^^ ^^ regentekamer vond, werd het niet

ge-n aan Orlers, die ook zijn inlichtingen van de gasthuismeesters«n hun rentmeester had 2). De door van Leewen gemaakte kopie ^ T. a. p. bl. 337 en 338. 2 ? I. Orlers-Be-\'chrijvinge der Stadt Leyden (2e druk 1641), bl. 126.



? 24 IIET KATRTJNENGASTHUIS. was middellik of onmiddellik de bron van alle latere geschied-schrijvers I). De inhoud ervan is de volgende : Schout, schepenen en raad van Leiden maken op de eersteZondag van Mei 1368 bekend, dat aangezien Jan van Steenvoordeen de heren van de Duitse orde aan twee verschillende priestershet gasthuis van Leiden hadden opgedragen, zij oude mensen vóórzich ontboden hebben, die verklaarden, dat de oudste uit het ge-slacht van Steenvoorde altijd kollator van het gasthuis was geweest.Vóór de nu levende Jan was het Geryt, zijn vader; vóór dieGeryt een andere Jan; men noemde drie kapellaans op, die dezelaatste achtereenvolgens aangesteld had, en een man van 90 jaarverklaarde de eerste van de drie nog gekend te hebben. Allenverzekerden eenstemmig, dat bij oud en jong te Leiden de over-tuiging bestond, dat de Steenvoordes stichters en kollators van hetgasthuis waren. Op zichzelf is het laten afleggen van zo\'n verklaring door oudemensen niets onwaarschijnliks ; het kwam b.v. bij verschil over servi-tuten en grenzen van landerijen wel voor 3). Ook heette in I368dekureitvan de

Pieterskerk werkelik heer Jacob, zoals men hem in dit stuknoemt, en is Jan van Brabant, een van de getuigen, in 1329 en 1335 gast-huismeester geweest. Maar juist het voorkomen van die naam, tegelijkmet de namen Oitgodt en Geryt van Boshuysen, die ook vooraan in hetoudste register van het gasthuis te vinden zijn, kan wijzen op eenzoeken naar de schijn van historiese waarheid. Overigens komen er ver-schillende uitdrukkingen in het stuk voor, die heel vreemd en on-waarschijnlik kHnKeh 4); taal en spelling laat ik nog buiten be-schouwing, omdat die altijd aan latere afschrijvers geweten kunnenworden. Dit alles doet al aan de echtheid van het stuk twijfelen,zonder dat het nog iets bewijst. Maar het sterkste bewijs voor de 1) Van Mieris geeft wel als bron: „M. S. Privilegien van Leyden. Uit de .A.rchiven vanSte. Katrijne Gasthuis&quot;, maar het feit, dat van Leewens kopie bij zijn h. s. ligt, bewijstvoldoende, waar hij het vandaan had. 2) Het is in zijn geheel te vinden bij van Leewen, t. a. p. bl. 46c, en bij van Mieris,t. a. p. bl. 165. 3) Een voorbeeld uit 1459 in het tweede Register van het Katrijnengasthuis, begonnenin 1513, bl. 217.

Tussen dit register en dat van 1397 moet er minstens één verlorenzijn geraakt, dat blijkens de rekeningen in 1416 begonnen, in 1423 afgemaakt en in 1432van een tafel voorzien werd (Gasth. rek. 1416, fol. 30 vs.; 1423, fol. 36 vs.; 1432, fol. 50L 4) Ik bedoel v.n.1.: „want Jan van Steenvoirden heer Jacob Claesz., priester, gegevenheeft om goede dat gasthuys binnen Leyden; collatoir van desen goeds-huysen; meesterHuyge sijn broeder, die zeder keyser Henrix clerik wa--, ende by synen tyde starff; eenknaep die oudt is over tnegentich jaren, die heer Jan voirsz. after suster kynt was&quot;.



? het katrijnengasthuis. 3 I onechtheid zouden we hebben, als te verklaren was, hoe de eenof ander er toe kon komen zo n stuk samen te stellen. En ditmeen ik inderdaad te kunnen doen. Van Leewen en van Mieris drukken beiden na dit stuk eenander van 1398 af i), dat zij de bevestiging ervan noemen, maarwaar niets anders in staat dan dat broeder Geryt Splinter Uyt denEnge, landkommandeur van Utrecht, geschil heeft gehad met Janvan Steenvoorde over de (of een) kapelrie, gevestigd in het Katrijnen-gasthuis te Leiden, dat zij tot scheidsrechters in de zaak de Dekenvan Rijnland en mr. Mairtyn Ghysbrechtsz. van Delft benoemdhebben, dat de Landkommandeur zich bij hun beslissing neerlegten belooft zich eraan te houden, op straffe als in de door scheids-rechters gegeven brief bepaald is. Wat stond er in die brief? Ziedaar wat wij graag zouden willenweten, maar wel nooit te weten zullen komen. Ziedaar ook watvan een 17e eeuws regent de verbeelding zozeer zal hebben ge-prikkeld, dat hij naar de pen greep en het stuk opstelde. Hij hadde verklaring van de Landkommandeur blijkbaar niet al te

goedgelezen, en wist niet, wat wij nu wèl weten, dat in de gasthuis-l^apel eenvoudig een kapelrie van Steenvoorde gevestigd was, waar-voor driemaal per week een mis gelezen moest worden. Ik vond die het eerst genoemd in 1424^): heer Gheryt Jansz.,aan wie de bediening van de kapelrie van Gheryt van Stienvoordevoor de tijd van vier jaar was opgedragen, las de missen toen opde dagen, dat de gasthuismeesters het \'t liefst hadden, en kreegals beloning voor zijn welwillendheid de kosten van zijn dienstvergoed. Maar in 1441 liet Geryt van Stienvoirde zijn kapelrievaceren en betaalde hij niet terug, wat de gasthuismeesters voorhem aan de vroegere kapellaan betaald hadden, zodat tot twee-maal toe een bode naar Rijswijk gezonden moest worden om hemaan zijn verplichtingen te herinneren 3); het blijkt niet, of menhiermee het beoogde doel bereikte. 1) Ook voor dit stuk is onze oudste bron een kopie van Van Leewen in de portef.Gasthuizen; toch meen ik hier niet aan de echtheid te mogen twijfelen. 2) Gasthuisrekening 1424, fol. 33. Gheryt Jansz. kreeg ook in 142S en 1426 zijn kostenvergoed, maar niet

meer in 1427. Op het Archief te Leiden zijn de oude Gastbuisrekeningen bewaard van de jaren 1394»1396. 1397, 1398, 1401—1406, 1411-1427, 1432, 1434-143Ö, 1439. 1441. 1448-1450.1452—1454, 1458, 1459, 1467 en 1485. De oudste blafferds zijn van 1440, i454, ï456.1458, 1461, 1466, 1475, 1477, 1480 en 1484, waarna ze vrij geregeld tot 1600 doorlopen. 3) Rek. 1441, fol. 48.



? 443 IIET KATRTJNENGASTHUIS. Wel betaalde Geryt van Stienvoerde in 1454 en in 1456 weerII pond aan het gasthuis voor zijn „proven&quot; Maar dit is ook al wat wij erover weten. Er blijkt niets andersdan dat een kapelrie van Steenvoorde in 1398 al, in 1456 nogin de gasthuiskapel gevestigd was, maar in 1441 al dreigde teverdwijnen. De stichting ervan heb ik niet gevonden, eveninin alsbiezonderheden over de Steenvoordes. Het is geen Leids geslacht O O > maar het stamt uit Rijswijk, waar vroeger de vier huizen Voorde,Overvoorde, Steenvoorde en Duivenvoorde dicht bij elkaar stonden.Jan van Steenvoorde, die in 1398 een scheidsrechter uit Delftaanwees, woonde zeker zo goed in Rijswijk als Geryt in 1424 en1441, maar overigens is noch te Leiden noch te Rijswijk ietsover Steenvoordes uit de 14e en 15e eeuw bekend. En de roemvan het Katrijnengasthuis gesticht te hebben moet men hun zekerontnemen. Keren wij van hen tot de unus vel duo patroni seu fundatoresterug, die vóór 1276 het gasthuis onder de hoede van enigebroeders en zusters gesteld hadden. Hebben wij hier te denkenaan een geestelike broederschap,

zoals we die in de middeleeuwenin veel gasthuizen in Noord- en Zuid-Nederland vinden 3)? Mijdunkt van niet. Het duurt meer dan een eeuw, eer wij weer ietsover hen vernemen, maar dan zijn ze ook niets anders dan prove-niers, voor hun leven in het gasthuis opgenomen om voor hethuishouden en de tijdelike en blijvende bewoners te zorgen. Eenbroederschap met bindende statuten en gewoonten zou zo gauwniet te niet zijn gegaan. En de vrees voor het te niet gaan vande stichting, reden waarom men zo\'n broederschap placht op terichten, behoefde in Leiden niet te. bestaan, daar immers de Leidseregering elke inrichting van armezorg, gewoonlik al bij het levenvan de stichters, onder haar toezicht nam. Zij oefende het toezicht op het gasthuis door middel van tweedoor haar aangestelde personen, die aan haar rekenplichtig warenen voor alle belangrijke financiële ondernemingen haar toestem- 1) Blafferd 1454, fol. 2; 1456, fol. i. 2) Volgens inlichtingen, mij welwillend verstrekt door de gemeentesekretaris. 3) Zie Alb. Thijm t. a. p. bl. 250—265, en vooral Mr. S. Muller Fzn.: Middeleeuw-sche Liefdadigheid (Gids 1901 IV, bl. 421) en de

bronnen van dit artiekel: Fundatiënbeheerd door het College van Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht(igoo), en Stichtingsbrieven van Utrechtsche Gasthuizen (Arch. v. d. gesch. v. h. Aartsbis-dom Utrecht 1905, bl. 42).



? HET katrijnengasthuis. •ming nodig hadden; zij komen al in 1293 in een schuldbrief aan•de abdij van Rijnsburg onder de naam van gasthuysberadeisvoor In de 14e eeuw heten zij meest uytmeesters of gasthuys-meesters, maar ook wel bewairres, berechters, goodshuysmeestersof raetslude binnen Leyden, later altijd gasthuysmeesters. Zijwerden op St. Pieter uit de regeringsfamilies gekozen, warenterstond herkiesbaar, en moesten sedert 1351 zeven jaar poortervan Leiden geweest zijn Op de H. Sakramentsdag werd hunvan stadswege wijn geschonken 3), maar als zij hun rekenmgaflegden, trakteerden zij op kosten van het gasthuis op wijn 4).In het keurboek van 1406 was bepaald, dat zij dit binnen eenmaand na hun aftreden moesten doen op een verbeurte van 3pond 5); in dat van 1450, dat-zij binnen 12 weken in het gast-huis moesten rekenen voor de kureit van St. Pieter, twee ofmeer schepenen en enige buren van de parochie ; in 1486besloot de vroedschap, dat zij het altijd tussen St. Pieter enPalmpasen moesten doen 7); volgens het keurboek van 1508 moesten zij binnen 12 weken rekenen voor wie

het gerecht daartoe zou ?aanwijzen S), en volgens dat van 1545 evenzo binnen een maand, nadat het hun door de burgemeesters was aangezegd 9). In 1450 werd een kast gemaakt om er „opter stede toern&quot;, dus in de Pieterskerk, hun rekeningen in te bewaren -o), maar die moet in 1512 bij het instorten van de toren vernietigd zijn. Gelukkig heten \'de gasthuismeesters door een schrijver uit hun blafferd altijd twee rekeningen samenstellen, waarvan zij er zelf één bewaarden : het zijn onze beste bronnen voor de kennis van het gasthuis, In later tijd,, toen hun bezittingen zkh meer en meer uitbreidden, heten •de meesters de eiijenlike administratie voeren door een rentmeester. ö 1) Oorkondenb. v. HoU. en Zeel. II No. 860. , 2) Van Mieris-Groot Charterboek 11 796. 3) O. a. Tresoriersrekening Leiden (hs. Archief) 1413, fol. 31; 1420, fol. 14; 1420,fol. 39 VS.. 4) Gasthuisrek. 1423, fol. 36. 5) Dr. H. G. Hamaker - De Middeneeuwsche Keurboeken van de Stad Leiden {1873), bl, 12. 6) Ib, bl. 155. Volgens de rekening van 1423 waren die buren de klerk, die de reke-ning geschreven had, twee boden en een

stedeknecht, die elk 2 tunen presentiegeld kregen. 7) Vroedschapsresolutieboek (hs. Archief Leiden) op 22 Maart 1486. - 8) Hamaker, bl. 284. 9) Ib., bl. 355. 10) Rek. 1450, fol. 41. 11) Van sommige jaren zijn ook 2 eksemplaren bewaard; dan had men dus verzuimd?er een in te leveren. 12) Een uitvoerige instruktie voor deze uit het jaar 1573 is afgedrukt bij van Miens-?Leyden 1 174.



? 28 IIET KATRTJNENGASTHUIS. Het aantal van de meesters was blijkens de opgaven vóór in de-rekeningen in 1435 nog twee, in 1436 en 1438 drie, in 1439, 1440-en 1441 vier, in 1447 weer drie, in 1485 zelfs vijf, maar na 1440\'toch gewoonlik vier; in 1485 werden zij voor het toezicht op dehuishouding ook al bijgestaan door twee buitenmoeders diejaarliks tegelijk met hen gekozen werden 2). Eerst na 1540 warener altijd vijf gasthuismeesters. Hun voornaamste taak was en bleef de zorg voor de financies,terwijl in het begin de broeders en zusters al het overige bezorg-den, maar langzamerhand breidde de macht van de meesters zichuit, en werden de vroegere broeders en zusters eenvoudig hunbetaalde ondergeschikten. Wij horen over die broeders en zusters voor het eerst weer iets.in 1388. Toen maakte het gerecht een keur 3), dat men geennieuwe broeders, zusters of proveniers in het gasthuis mocht opne-men, vóór de op dat ogenblik levende op drie na gestorvenwaren. Daarna mocht er weer één broeder of zuster bij komen.,liefst altijd zó, dat er twee broeders en twee zusters tegelijk waren,die met al hun bezittingen als

proveniers voor hun leven in hetgasthuis werden opgenomen, met recht op onderhoud en kleding.Maar die moesten dan ook, twee vóór en twee achter in hetgasthuis, al het werk doen dat de gasthuismeesters hun zoudenopdragen. De broeders en zusters waren toen dus eigenlik nietsanders dan proveniers, zij het ook dienstdoende. Maar al uit 1366hebben wij het bericht, dat de gasthuismeesters voor 48 pondHoll, aan Aelwyn die cammaker verkochten, dat „Dirc Buyerontvangen is sine noetorft te hebben bi rade ende goedenkensrechts van Leyden in den gasthuus voirsc. sijn leven&quot;\' 4). Men kondus toen al voor zijn leven kost en inwoning in het gasthuis kopen,,geheel in strijd met de oorspronkelike bedoeling van de stichters,maar als onvermijdelik gevolg van het opnemen van een onbeperktaantal broeders en zusters, voor wie er geen werk was. Door de 1) Rek. 1485, fol 16 VS . 2) Zie Register der Smalle Diensten (hs. Archief Leiden), begonnen in 1515; hierinwerden jaar op jaar alle namen van de gasthuismeesttrs enz. opgetekend. 3) Reg. Katr. g. 1397, bl. 109; ook bij Hamaker, bl. 46 (Deze keur was bekend aanOrlers en

van Heussen, maar van Leewen, van Mieris en Blok noemen als keur, watalleen de bevestiging ervan was, in 1401 door hertog Albrecht gegeven). Zie hierachter rBijlage III. 4) Reg. Katr. g. 1397, bl. 14. Boven een brief van 1365 (Ib, bl. 70) staat: „Enenscepenbrief van 16 hont lants, die Heynric Veen die stillegancmaker in t gasthuys brocht,als hi dairin ovitfanghen wort&quot;. Ook deze klompemaker moet een provenier geweest zijn jhet blijkt niet, wanneer hij werd opgenomen.



? HET KATRTJNENGASTHUIS. 29 T<eur van 1388 heeft het gerecht de verwording van het gasthuistot een proveniershuis willen tegenhouden, en het is daarin ookgeslaagd, al is de keur zelf met het wijzigen van de vormen alheel gauw vergeten. In 1394 stierf er een zuster en werd zekere Oetgaaf doorgerecht en raad van Leiden in het gasthuis, hun gasthuis noemenzij het, als zuster opgenomen om er in het biezonder voor dezieken te zorgen; de meesters beloofden haar volledig onderhoud-als redelic ende weselic is in den gasthuyse&quot;, Oetgaaf aan hethuis trouwe dienst en zorg voor alles als voor haar eigen goed 2).^ij bracht 12 pond 16 schell, in en de helft van een huisje,waarvan de andere helft gekocht werd van Allaert, haar man,die al in het gasthuis was 3). Hij was daar als broeder 4), en dathij nog iets aan de meesters kon verkopen, kan hieruit verklaardworden, dat hij bij zijn opname rijk genoeg geweest was om ietsachter te houden. Dat de broeders en zusters dit mochten doen,werd uitdrukkelik gezegd in de bevestiging, die hertog Albrechtin 1401 van deze keur gaf s). Maar dit is ook de laatste

keer,dat we iets van broeders en zusters vernemen. Oetgaaf komt van1394—Hl 2 geregeld in de rekeningen voor, eerst als moeder mhet gasthuis, later als gewezen moeder aan wie op bevel van hetgerecht een lijfrente werd uitbetaald 6). Naast haar was er eerst<iok een moeder Ave, in 1401 vervangen door moeder LysbetClemments, die in 1421 stierf als de laatste echte zuster uit hetgasthuis, want terwijl men in 1412 en 1413 ook nog een onbe-zoldigde moeder Margriet (waarschijnlik de opvolgster van Oet-gaaf) had, kregen sedert 1414 de nieuwe moeders geregeld loonen bleven zij niet voor haar leven in het gasthuis, zodat zij zichvan de andere dienstboden alleen door de naam, wat hoger loon?en wat meer verantwoordelikheid onderscheidden; zij werden ookvaak het ene jaar moeder, het andere weer joncwijf genoemd. In1435 noemde men . al vier van de zes dienstboden moeder, endaarom ging men in 1450 ter onderscheiding maar van overmoe- 1) Rek. 1394, fol. 7 VS.. 2) Stedeboek (hs. Archief Leiden), fol. 53 vs.. 3) Rek. 1394, fol. 7 vs. en 16. 4) Rek. 1398, fol. 8: „broeder Allert in den

gasthuysse&quot;. 5) Zegelbrief van 4 Aug. 1401 (Inventaris Elsevier I 27); opgenomen in de Privilegs-Ijoeken A fol. 60, AA fol. 41 vs. en B fol. 51 (hss. Archief Leiden). In Reg. Katr. g. 1397,bl. 116 staat een vidimus, dal de stadsregering er op t8 Okt. 1401 van gaf. Gedrukt bij?Orlers bl. 126 en bij van .Mieris - Leyden I 168. Zie hierachter; Bijlage IV. 6) Rek. 1412, fol. 24.



? 30 HET KAÏRIJNENGASTHUIS. ders spreken, als men de plaatsvervangsters van de vroegere zusters,bedoelde. Van broeders blijkt na 1394 niets meer; zij werden hierals op zoveel andere plaatsen al vroeg geheel door de zustersverdrongen ; en voor het ruwe werk hield men geregeld een oftwee knechts. Maar proveniers bleef men opnemen, zij het dan ook in kleinaantal. Al in 1401, het jaar waarin de keur van 1388 bevestigdwerd, vroeg Joncfrou. Alyt, Heynric Tiers weduwe, opname in hetgasthuis 2). Het was een buitenkansje voor de meesters, want Alytwas een „oude, reckelicke, gedaechde vrouwe&quot;, die stellig niet heellang meer leven zou, en zij .was rijk, zo rijk, dat het onverant-woordelik geweest zou zijn haar af te wijzen. Dus vonden demeesters er iets op: Alyt werd opgenomen „niet als een sustermar als een reckelicke joncfrou&quot;, die behalve wat andere prove-niers genoten ook voor haar dienstmeisje vrije kost kreeg. Zijwas, geen goedkope, kostgangster 3), maar de uitkomst bewees, datde gasthuismeesters goed hadden gezien, want zij stierf al in1404; het gasthuis had alleen nog een dure begrafenis te beta-len

4), en bezat haar goederen verder onbezwaard. — En zij bleefniet de enige, zoals men , zien kan uit de rekeningen en uit enkeleprovenierskontrakten, waarvan de kopie bewaard is. Zo werdenin 1413, 1421 en 1424 proveniers opgenomen 5), die heel watgeld en landerijen inbrachten, de laatste twee met de bepaling,dat het kontrakt verbroken zou zijn, als ze zich in het gasthuisslecht gedroegen, waarbij ze na betaling van de gemaakte kostenhet ingebrachte ook terug zouden krijgen. Zulke rijke mensenkon men niet afwijzen, dat vond het gerecht ook, en daarommaakte het (waarschijnlik in 1438) een keur, dat de meesters voort-aan alleen proveniers mochten opnemen, die minstens 150 goudenEng. nobels of de, waarde daarvan inbrachten Dat men ookhierna nog van proveniers verneemt 7), bewijst wel, dat zij het inhet Katrijnengasthuis goed hadden. Toch bleven zij er altijd bijzaak. 1) Zie Alb. Thijm t. a. p. bl. 257. 2) Reg. Katr. g. 1513, bl. 182. 3) Zij had voor haar dageliks onderhoud aan „versehe spisen, visch ende vleisch&quot; 15,pond, 8 schell., 8 penn, per jaar nodig: Rek. 1402, fol. 13 vs.. 4) Rek. 1404, fol. 15 VS. en 1405, fol. 19

vs.. 5) Reg. Katr. g. 1513, bl. 86, 357 en 278. 6) Hamaker bl. 492. De keur is niet gedateerd, maar de volgende, die met „Item so-is gecuert&quot; begint, is van 24 Nov. 1438. 7) B.v. in losse zegelbrieven van 23 Aug. 1442 en 28 Junie 1456 in het Archief terLeiden; en in brieven van 1495 en 1498 in Reg. Katr. g. 1513, bl. 346 en 306.



? het katrijnengasthuis. 3 I Maar ook datgene, waarvoor een gasthuis oorspronkeUk bestemdwas, het opnemen van arme zwervers, was in het Katrijnengast-huis op het eind van de 14e eeuw al bijzaak geworden. Het wastoen in hoofdzaak, wat het meer en meer werd, een tehuis voorarme zieken. Hoe die verandering in zijn werk ging, is niet precies&quot;a te gaan: onze enige bronnen voor de kennis van het gasthuistot 1394 zijn koop- en giftbrieven. Toch leren de testamenten,waarin-het gasthuis bedacht wordt, ons een en ander hieroverdoor de termen, waarmee de bewoners ervan aangeduid worden.Heten zij in 1349 nog ^,die. armen die in tgasthuys legghen&quot; i),in 1389 noemt men hen „die zieken die legghen in tgasthuys&quot;of „die rechte armen die voir in den gasthuyse in hoir siecbeddelegghen&quot; in 1390 „die alendighe zieken voir in tgasthuys&quot; en»die arme alendighe zieken in tgasthuys lègghende&quot; 3). Armen,zieken, zieke armen, ellendige zieken, arme ellendige zieken, datwaren dus de voornaamste bewoners van het gasthuis. Geheel inovereenstemming met wat wij van elders

weten, werden ook mhet Katrijnengasthuis alleen die zieken verpleegd, die te ellendigwaren om. zich nog voort te slepen; ook hier was ziekeverplegmgniet anders; dan een vorm van liefdadigheid. Maar onder die vorm,hoe zeer ook afwijkend van de oorspronkelike, bleef het gasthuisbestaan, en genoot het lange jaren roem en voorspoed. De armen lagen er in 1390 vóór in hun ziekbed, terwijl debroeders, zusters en proveniers achter huisden 4). Het gasthuis be-stond toen v.n.1. uit een kapel en twee gebouwen, een aan deBreestraat en een daarachter, maar juist omstreeks deze tijd werdhet herhaaldelik vergroot. In 1392 verzekerden de meesters bijmissive aan het gerecht, dat het hoog nodig was een nieuw huisvoor de zieken aan de Breestraat te bouwen, waarvoor ze behalveeen hun al toebehorend klein huisje ook het huis van hun buur-man Symon Jude nodig hadden. Zij vroegen d^s, of het gerechtdit volgens schepenschatting 5) wilde laten verkopen öf hun toe-staan het tegen een .ander huis te ruilen; verder vroegen ze 50gld. voor de verbouwing en bericht, als het gasthuis iemand naarDeventer zond om

hout te kopen; zij waren volkomen bereid ge- \'\' Reg. Katr. g. 8_ =) Ib.. bl. 38 en 77.3) Ib , bl. 83 en 48. die siecke e^ri^&quot;^\' ^en gasthuys binnen desen helen jair, voir onder /ip &quot; susteren ende broeders, 104 vate hoppens biers enz.&quot;. 5) Z,e hierover Hamaker, bl. 98. keur 24.



? 32 IIET KATRTJNENGASTHUIS. heel volgens de wil van het gerecht te bouwen Het gerechtdwong Symon Jude inderdaad zijn huis volgens schepenschattingaan het gasthuis te verkopen, en in 1394 betaalden de meestershem als eerste termijn de helft terwijl ze tegelijk van Gherydvan Bennenbroec een jaarlikse rente van 5 schell. „mit den houde&quot; 3)afkochten, die erop was blijven staan. Eerst toen de volle sombetaald was, droeg Symon Jude in 1395 zijn huis aan de gasthuis-meesters over 4), en in 1396 Averd er blijkens de rekening heelwat verbouwd. Ook in 1399 kreeg men weer 8 pond voor de ver-bouwing 5), en de hele 15e eeuw door bleef men het terrein enhet aantal gebouwen uitbreiden. Zo kocht men in 1413 een huismet erf achter het gasthuis aan de Rijn dat men ten behoevevan het gasthuis verbouwde/); in 1421 een huis met erf naasthet gasthuis aan de Breestraat en ook het hierachter gelegen huismet erf aan de Rijn welk laatste tot turfschuur werd ver-bouwd 9). In 1432, 1441 en 1454 waren er blijkens de rekeningenweer grote verbouwingen 1°); in 1471 kocht men weer een huismet erf naast het gasthuis aan

de Breestraat en twee kleine huisjesmet erven daarachter aan de Rijn &quot;), en in 1502 een huis meterf aan de Rijn Zo besloeg het gasthuis met zijn huizen enerven ten slotte het hele terrein tussen de Breestraat en deNieuwe Rijn, dat nu wordt ingenomen door de Stadsgehoorzaal,de F&quot;ranse kerk en de Meisjesschool 2e klasse aan de Breestraat,de Gehoorzaal, de Jongensschool le klasse en de Gemeente-apoteekaan de Aalmarkt. Maar ook op andere wijze breidden de vaste bezittingen vanhet gasthuis zich steeds uit. Al in 1314 konden de meesters voor16 schell. aan tPieter Douwen soen 10 gaarden veen te Benthuizenin erfhuur geven, en aan Gheryd, vir Machtelden sone, voor 20schell. 2V2 morgen land in de Weypoort ^3). In welk jaar het gast- 1) Hun verzoekschrift ligt vóór in de Tresoriersrekening van 1392. 2) Rek 1394, fol. 16. 3) D. i. het recht van de hypotheekhouder om bij verkoop het huis aan zich te houden. 4) Reg. Katr. g. 1397, bl. 22. 5) Reg. Katr. g. 1513, bl. 185 6) Reg. Katr. g, 1397, bl. 167. 7) Rek. 1413, fol. 23 VS. en 24. 8) Reg. Katr. g. 1513, bl. 520. 9) Rek. 1421, fol. 27 VS.. 10) Rek. 1432, fol. 42—48 VS.;

1431, fol. 39—42; 14*54, fol. 38—39. 11) Reg. Katr. g. 1513, bl. 525. 12) Ib.. 13) Reg. Katr. g. 1397, bl. 64 en 66,



? het katrijnengasthuis. 3 I huis in het bezit kwam van de 400 gaarden veen, door ridderirc Boekei in 1311 gegeven aan Heynric die Mattemaker, wordt\'^\'et vermeld 1). In 1327 werden 9 andere gaarden breed veenonder Benthuizen voor 18 schell, in erfpacht gegeven aan Enghe-&quot;?echt Lammekiaensz., onder voorwaarde dat wie als pachteropvolgde, steeds verplicht zou zijn het gasthuis het eerste jaar 5^ goede turf uit te reiken 2). In 1329 gaven Gheryd vanoschuysen en Jan van Brabant, de oudste gasthuismeesters dieons bij name bekend zijn, voor 22 schell, een stuk land bij destadswal in huur aan Dirc Mathys soen 3). Van koop en verkoopvan jaarlikse renten hebben we de oudste voorbeelden uit 1328 4)^330 5). Na 1361 worden de brieven steeds talrijker, waarbij^envoudig vermeld wordt: die en die gaf over aan het gasthuis.^ eri deel van deze zijn misschien giften geweest, maar het meeren-ee toch stellig niet, want bij giften maakte men meestal voor-waarden. Niet altijd was dit het geval: Gheret Rutghers gaf b.v.V d^^^^&quot; »in rechter aelmosse ende in oirbair mijns er ziele ende miere

moeder&quot; een rente van 2 schell, zonder J iets bepaalds voor te eisen 7). Maar gewoonte was: dit wèlte doen. j ^en gaf, wij merkten het al op, in de middeleeuwen in de eerste^ de kerk het voorschreef. Hiermee is niet gezegd, er in die tijd geen vriendelike mensen geweest zullen zijn,ko d S^ven een vreugde was. Maar ook deze wisten het: zij^ en er de hemel mee verdienen. En er was nog iets anders.^ en kon, zo leerde de kerk, de jaren die de ziel na de dood invagevuur zou hebben door te brengen verminderen door hetaten lezen van zielsmissen en het laten doen van gebeden, hoemeer hoe liever. Er was wel haast niemand, hoe arm of verlaten,voor wie niet een of meer gebeden werden opgezonden na zijn00 . Maar eerst als men zich een eeuwigdurende memorie hadveizeKerd, kon men gerust zijn op zijn zaligheid. De vermogendenadden hiervoor graag een deel van hun tijdelike bezittingen over.IJ gaven of vermaakten daarom huizen, landerijen of renten aan I) Ib., bl. 66. Misschien hoort deze brief ook slechts bij de volgende. J-b., bl. 65. 3) Ib., bl. I. 4) Ib., bl. 13. 5) Ib., bl. 4. ? ?ö) Ib., bl. 41. ? ? 7) Ib., bl.

II.



? 34 het katrijnengasthuis. een blijvende instelling, onder voorwaarde dat voor hen en hunfamilieleden ten eeuwigen dage memoriediensten zouden wordengehouden. Eerst waren het alleen de kerken, die zich deze dienstenzagen opgedragen; later werden het meer en meer de gasthuizen.Men ? had zo meer zekerheid: de beheerders van het gasthuis oe-fenden dan een zeker toezicht uit op de geestelikheid, die wel eensgeneigd geweest zal zijn zich makkelik van deze diensten af temaken. Als beloning hiervoor kregen de armen een deel van dejaarlikse rente; soms werd nauwkeurig voorgeschreven, waarvoordit geld besteed zou moeten worden, b.v. voor wijn. Sommigeschenkers gaven de brieven tegelijk over, andere droegen de zorghiervoor aan hun erfgenamen op. Van dit alles leveren de testamenten en schenkingsbrieven vanhet Katrijnengasthuis uit de 14e eeuw ons voorbeelden. Ze zijnin het begin niet talrijk; eerst omstreeks 1390 ziet men de bezit-tingen van het gasthuis met de daarbij opgelegde verplichtingensnel toenemen. Het oudste testament waarin het gasthuis ge-noemd wordt, is dat van Pieter van Leyden van

13162). Hij ver-maakt zonder meer „den gasthuyse aldaar (sc. Leyden) jaarlycx5 schellingen&quot;. Maar wij hebben al een testament, uitsluitend voorhet gasthuis, van 24 Nov. 1318 3). Reymer, vir Gobburghen soen,en zijn vrouw Badeloghe bepaalden toen, dat na hun dood tweegoede bedden, elk met een paar lakens en een deken, voor hetgasthuis uit de boedel genomen zouden worden, eer de erfgenameniets mochten aanvaarden; ook mochten de gasthuismeesters aller-eerst een pond Hollands nemen uit het gerede geld. Verder ver-maakten zij aan jaarlikse rente 10 schell, na de dood van eenvan hen en een pond na beider dood om daarvoor jaar op jaarlinnen lakens te kopen voor de arme lieden om op te liggen. Eenvriendelike gedachte, ongetwijfeld bij hen opgekomen, toen ze dearme zwervers op stro alleen hadden zien liggen. Maar het wasgeen kleinigheid, die ze in ruil voor hun liefdegave eisten: menmoest alle dagen voor het altaar in de gasthuiskapel hun zielengedenken. Minder begerig was de volgende schenkster, Joncfrou Aechte 1) Blok - Stad in de M. E. bl. 329 zegt wel, dit testament noemend: „Vóór dezen

tijd.spreken de testamenten wel van het Katrijnengasthuis, maar niet van den Heiligen Geest&quot;,,maar er is mij hiervan geen voorbeeld bekend. 2) Zie hierover onder de Heilige Geest. 3) Reg. Katr. g. 1397, bl. 10.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 35 Heynefi dochter van ^Velsen die de zorg voor haar memorie-^enst aan de Heihge Geest opdroeg. Aan het gasthuis vermaakte-\'j m 1322 yy simpelike om Godes wiUen ende om zalichede miere ZlGlPn&quot; 11 ^^ roerende en onroerende goederen, die ze rechtens van ^ar broer Ysebrand geërfd had, onder voorwaarde dat zijnuwe Yde en een andere broer, meester Hughe, tot hun doodsebrands huis zouden mogen wonen. Dat dit huis niet Yse-s enig bezit was, bewijst een hierbij gevoegde schoutsbriefland onder Rijswijk. Voor de vierde keer werd het gasthuism 1334, in het onder de Heilige Geestmeesters berustendeen Heinric van Screvelant, met een bed, twee lakens en ^n deken Dan volgt het testament van heer Lyclaes van^ y sburch, Jans Moilnairs soen 3). Zijn erfgenamen droegen in335 een pond Holl, jaarlikse rente aan het gasthuis over vooruitvoerig oinschreven memoriedienst in de Pieterskerk; hier-5 schell. bestemd voor „vigheliekeersen&quot;, de 15 andereblTef ^^ j^^^\'likse dienst. Alleen wat er van die 15 schell. over-ste ^^^ afhing van het aantal aan de dienst

deelnemende pries- \'&quot;\'^O\'^hten de gasthuismeesters voor de armen houden,&quot;&quot;en ^^ lezer niet vermoeien met een opsomming van al de- nen, die achtereenvolgens iets aan het gasthuis vermaakten,twee testamenten moet ik nog de aandacht vestigen. Ineue, dat van Willem Foytgen van 1390 4), zien we voor het^i&quot;st, hoe aan de gasthuismeesters behalve de zorg voor een me-m^oriedienst ook het uitreiken van een lijfrente aan de vrouw vanhad^^^^^^^&quot;^ werd opgedragen s). Juist een jaar vroeger, in 1389,^ nien aan Claes die Vos van Medenblic en Didde zijn vrouweerste lijfrente verkocht, waarvan na de dood van een vanvan ^^^^ uitbetaald zou worden 6). Dit verkopen ^an^ lijfrenten was een veel toegepast middel om in dure tijdendeel ^ inrichting van armezorg te stijven ; het had het voor- van \' ^^^ dadelik in het bezit van een zeker kapitaal kwam, waar-u men eerst langzamerhand een deel behoefde terug te betalen. Maar ï) Ib. bl. 67. \'I H. G. A IV No. X. 5) 2i\' j glazen ^^^^ ^^^^ lijfrente aan het gasthuis voor het kopen van nieuwe &quot;lemoried\' \' droeg zij aan de

gasthuismeesters de zorg voor de St P uitdelingen op (Zegelbrief van 3 April 1428 ; ook Memoriale B van ? lankraskerk, fol. 79). \' Reg- Katr. g. w. IIO.



? het katrijnengasthuis. 3 I men moest er toch voorzichtig mee zijn : bleef de verzekerde wat langleven, dan kon het per slot een schadepost worden. Vaak werd de helelijfrente op de langstlevende van twee personen vastgezet; heteerste voorbeeld hiervan is uit 1395 Vaak ook werd aan hetbetalen van de lijfrente de verplichting tot het houden van eenmemoriedienst verbonden. Zo kochten de gasthuismeester HarmanBitter en zijn vrouw in 1397 een jaarlikse lijfrente van 12 ponden 10 schell., op S. Katrijnendag of binnen 8 dagen daarna te be-talen ; bij verzuim hiervan hadden zij voor elke dag uitstel rechtop 4 groot. Stierf Harman vóór zijn vrouw, dan moesten de gast-huismeesters met de Heilige Geestmeesters samen zijn jaargetijdeen memorie doen; de kosten daarvan mochten ze van de lijfrenteafhouden. Was ook de vrouw gestorven, dan moesten de meestersvan het gasthuis en de Heilige Geest aan de kerk van Egmondeen rentebrief van 20 schell. of een even grote jaarlikse rente uit-reiken om beider eeuwigdurende memorie te doen 2). Een derge-lijke overeenkomst sloten de meesters in 1399 met Pieternelle, JanWillemsz.

dochter, die een lijfrente van 20 pond kocht 3), maaraan een in 1407 verkochte lijfrente van 31 pond was de verplich-ting tot het houden van memoriediensten weer niet verbonden 4). Van Pieter Hughen soen is het eigenaardig, dat hij in 1391 tweeuiterste wilsbeschikkingen maakte: een voor de zielsrust van zijnoverleden vrouw alleen en een voor zichzelf en zijn hele familie 5).Zijn vrouw was in het klooster van Onser Vrouwen broeders inHaarlem begraven; daar moest men jaarliks een memoriedienst voorhaar houden, waarvoor aan het klooster een pond Hollands zouworden uitgereikt. Als de memorie verzuimd werd, mocht men hetgeld besteden voor de ellendige zieken; lagen er op dat ogenblikgeen in het gasthuis, dan moest het gebruikt worden voor eenuitdeling van tarwebrood aan de armen, op Sint Katrijnendag vóórhet gasthuis te houden^ Het is hier niet de plaats om uitvoerig over de aan het gast-huis opgedragen memoriediensten te spreken: zij staan met dearmezorg alleen in zoverre in verband, als zij een bron van in-komsten voor het gasthuis vormden, en er vaak een uitdeling vanbrood of geld aan de armen bij de dienst

werd voorgeschreven. 1) Ib., bl. III. 2) Ib., bl. 112. 3) Ib., W. 113. 4) Ib., bl. 139. 5) Ib., bl. 35 en 46.



? het katrijnengasthuis. 3 I Zo bepaalde Hubrecht van den Werve in 1394, dat jaarliks bij zijngraf aan hoogstens 60 personen een wittebrood van een penninguitgereikt zou worden i), en Aernt, IJsebrants soen van der Laen,1398, dat men bij zijn memorie 7 groot onder de armen moestverdelen, zodat 8 mensen samen één groot kregen 2). Uit de reke-ningen van het gasthuis kan men zien, hoe het aantal te houdenmemorieën langzamerhand aangroeide. Men moest n.l. altijd kaarsenbij het graf zetten en dit zogenaamde belichten van de memorieënwerd aan een bepaald persoon opgedragen; in 1394 was het aantalte belichten memorieën\' nog maar 34, i&quot; 1390 en 1397 al 43, enet werd 65 in 1401, 87 in 1411, 125 in 1421, 136 in 1432, I551441, 183 in 1452, 222 in 1467- De «meeste diensten haddenplaats in de Pieterskerk, waar ook voor het gasthuis werd ge-kollekteerd. De opbrengst van die kollekte werd gebruikt voor debij de mem.oriediensten verplichte uitdeUngen van geld aan de pastoor,de kapellanen en de koster, maar er schoot gewoonlik nog welwat over: in 1394 b.v. 36 pond 18 sch., in 1403 10

pond. Ombet beheer te vereenvoudigen, deelde men later geen geld meer&quot;it aan de priesters, maar loodjes, die ze tegen geld konden in-wisselen. Al in 1419 kocht men ijzers om deze loodjes mee temerken, een vorm om ze in te gieten, een houten kist om ze mte bewaren en een bord om ze op te leggen bij de uitdeling 3), m H23 en 1434 weer een pinsoen of ijzeren priem om ze te merken 4), terwijl men in 1436 het lood liet vergieten en de vorm vermaken 5). Hieruit blijkt, dat men om bedrog te voorkomen de vorm entekening van de loodjes steeds veranderde. Een vaste loodmeesterbad ze in bewaring en deelde ze in de Pieterskerk aan de priestersuit; om dit nauwkeurig te kunnen doen had hij ook een Memorie-boek onder zijn berusting De memoriediensten waren voor depriesters van de Pieterskerk zo voordelig, dat men hen sinds 1436een inlage liet betalen om eraan deel te mogen nemen, waarvan ï) Ib., bl. 91.Ib., bl. 136. 3) Rek. 1419, fol. 29 en 29 vs.. 4) Rek. 1423, fol. 37 en 1434, fol 40 vs.. 5) Rek. 1436, fol. 42 VS.. 6) Aant. op de laatste bl. van het Memorieboek No. 7. Er zijn in het Gem. Archief3

Memorieboeken van het Katr. gasthuis, No. 5, 6 en 7 gemerkt. No. 5 is begonnen m 1397 onder de gasthuismeesters Harman Bitter en Dirck van der Specke, die ook het Register 1397 lieten schrijven; de kalender staat er met rode letters in. No. 6 is iets jonger en zalbegonnen zijn in 1403, toen men perkament voor een nieuw Memorieboek kocht (Rek.1403, fol. 22). Beide boeken lopen van St. Pieter tot St. Pieter. No. 7 begint met i Jan,en is met een tóe eeuwse hand op papier geschreven; het bevat ook veel meer.



? 3 8 HET KATRTJNENGASTHUIS. het gasthuis 1/4 deel kreeg i); in 1448 was dit 13 pond 11 schell.6 penn., in 1467 12 pond, in 1485 14 pond 6 schell. 10 penn..Het kwam meermalen voor, dat de gasthuismeesters met de HeiligeGeestmeesters samen voor een memoriedienst moesten zorgen; eenenkele maal moesten zij ook toezien op de deputaten van de Pieters-kerk of de oversten van het H. Sakramentsgild bij het houden vanmemoriediensten, waarvoor dan de armen uit het gasthuis een kleinevergoeding kregen. Dit was b.v. in 1498 bepaald voor een memo-riedienst met een uitdeling van 30 witte bollen aan de armen, in1497 voor een uitdeling van een pond aan wittebrood bij het grafvan een priester 2). Die brooduitdelingen bij de graven kwamenzoveel voor en gaven aanleiding tot zoveel rumoer in de kerken,dat het gerecht ze in 1442 moest verbieden 3); men mocht toenalleen nog maar brood uitdelen in het Katrijnengasthuis. Maar behalve de zorg voor memoriediensten en het uitdelenvan brood werden aan de gasthuismeesters nog allerlei anderedingen opgedragen. In de eerste plaats: verschillende kapelrieën. In 1383

stichttenWillem Vlaminck en Aechte van Haarlem samen een kapelrie vanSt. Anna in de Pieterskerk, waarvan beider afstammelingen omde beurt de gift zouden hebben, terwijl de gasthuismeesters delanden en renten ervan in beheer kregen; de priester moest min-stens tweemaal per week in de Pieterskerk een mis lezen enbovendien moest hij jaarliks twee memoriediensten laten houdenonder toezicht van de Heilige Geestmeesters, de ene keer voorWillem Vlaminck, zijn drie gestorven vrouwen en al hun kinderen,de andere keer voor de familie van Aechte van Haarlem 4). - In1389 bepaalde Pieter Simonsz. van den Oerde, dat de gasthuis-meesters van 9 morgen land onder Zoeterwoude na zijn dood jaar-liks 8 pond Holl, moesten uitkeren aan Jan, heer Simon Jansz.Moenenzn. en later aan een andere arme priester om hiervoorééns of tweemaal per week op het hoogaltaar van het gasthuiseen mis te lezen voor de ziel van de schenker, zijn familie enalle latere begunstigers van de kapelrie. Verzuimden de gasthuis- ij Hierover uitvoeriger ouder de Heilige Geest. 2) Register Katr. g. 1513, bl. 291. 3) Hamaker - Keurb. bl. 485. 4) Register

Katr. g. 1513, bl. 437. In 1^55 droeg Mr. Adriaan Dirksz. van Leyden,pensionaris van Delft, de gift van deze kapelrie over aan Claes van Berendrecht, schoutvan Leyden {Ib., bl. 440); een proces over de bezittingen van deze kapelrie gevoerd ophet eind van de i6e eeuw, is voor de geschiedenis van het gasthuis niet van belang.



? het katrijnengasthuis. 3 I meesters binnen een maand na het overUjden van de priester zijn-plaats te doen vervullen, dan kwam de gift aan de kureit van St.ï\'ieter; Het de priester gedurende langer dan een maand na demissen te lezen, dan moest men hem van zijn rechten vervallenverklaren. Wat het land boven 8 pond per jaar opbracht, was be-stemd voor een wekelikse uitdeling aan de in het gasthuis liggendezieken, waarom men de kapelrie geen beneficium maar de „elemo-sina Petri Symonis van den Oerde&quot; moest noemen Meer dandoor deze kapelrie maakte Pieter Simonsz. van den Oerde zich bekenddoor de stichting van het zgn. Pieter Simons Begijnhof, dat hijeveneens aan de zorg van de gasthuismeesters toevertrouwde. -1399 stichtte Jutte, Jan Pietersz. weduwe, weer een kapelrievan drie missen per week (op Maandag, Woensdag en Vrijdag)het St. Maria Magdalena altaar in het gasthuis, dat juist gewijdzou worden, waarvan eerst zijzelf en haar familie, en na het uit-sterven van deze de gasthuismeesters de gift zouden krijgenHet volgende jaar stichtte Aechte, Claes Barlaers weduwe,

eenkapelrie van één mis per week op het hoogahaar in het Katrijnen-gasthuis, en droeg deze evenals Pieter Simonsz. gedaan had, opaan heer Jan, heer Simon Jansz. Moenenzn. en na diens dood aanzijn vader heer Simon, terwijl de gift later aan de gasthuismees-ters kwam. Verzuimden zij de plaats van een overieden priesterbinnen de maand te vervullen, dan ging de gift van hen op deH. G. meesters over. De priester van deze kapelrie ontving 8 ponden 3 schell. Holl, per jaar, van verschillende percelen te heffen,en men mocht ook hieraan niet de naam van beneficium geven,maar moest het „eleemosina Agathe, relicte Nycolay dicti Bariaer&quot;rioemen 3). Het is mogelik dat er behalve deze kapelrieën ook nogandere in het gasthuis gevestigd zijn geweest, waarvan geen be-richten tot ons zijn gekomen. We weten over dit punt alleen nog,dat de gasthuismeesters ook de zorg hadden voor een kapelrie,in 1462 gesticht als zoen voor de moord op Willem Duyker Ys-brantsz., waarvoor elke week twee missen gelezen moesten wordenop twee verschillende altaren in de Pieterskerk 4), en sedert 1554voor die van

Ermgard van Leewen, bestaande uit twee wekeliksemissen, op het St. Nicolaasaltaar in de Pieterskerk te lezen S). Register Katr. g. 1397, M. 51. Pundatieboek Pieterskerk (Hs. Arch. Leiden), fol. 81. 3) Register Katr. g. 1397, bl. 120. 4) Register Katr. g. 1513, bl. 255. Vgl. Rek. 1485, fol. 26 vs., 5) Rhijnl. Oudh bl. 41 en 244. Vgl. Memorieboek No. 7, bl. 41-



? 40 IIET KATRTJNENGASTHUIS. Behalve voor uitdelingen aan hun eigen arme zieken kregen demeesters ook voor jaarlikse uitdelingen aan anderen te zorgen,hetzij partikulieren, hetzij andere armen als de leprozen, de be-gijnen, de huiszitten, de andere gasthuizen, de hofjes, de bedelorden.Soms was bepaald, dat de meesters, als ze iets van het hun op-gedragene verzuimden, een boete aan een andere instelling moes-ten betalen. Zo droegen Aernt van Rollant en zijn vrouw Erm-gairt Hugendr. in 1449 aan de gasthuismeesters op jaarliks eenvat goed Delfts bier in het Leprooshuis te zenden en driemaalper jaar de zieken in het gasthuis te onthalen, ééns op gebradenvlees met Rijnwijn en tweemaal op zoete wijn met Gentse koeken;bij verzuim verbeurden de meesters twee gouden Wilh. Holl. gul-dens aan de leprozen Het werd in de 15e eeuw meer en meer gewoonte bij elkeschenking aan het gasthuis te bepalen, waarvoor het geld besteedmoest worden; in \'de meeste gevallen was dit om de zieken teonthalen op wijn of andere lekkernijen 2). In 1451 kreeg hetgasthuis b.v. van Lijsbet, Reyner Reynerzns. wed., een rente vanéén

gouden Eng. nobel om daarvan elke Zondagmiddag een pintRijnwijn voor de zieken te schenken en op elke van de zes Vrou-wedagen een mengelen Rijnwijn 3). In 1487 gaven de erfgenamenvan Huge Claiszn. aan het gasthuis een rente van 4 pond overom daarvoor elk jaar in de week vóór Kerstmis in het gasthuiseen mis van requiem te laten lezen voor Huges zielsrust, en omop Kerstavond onder de zieken voor 2 pond gebraden vlees en12 mengelen Rijnwijn uit te delen 4). Ook bij gelegenheid van dejaarlikse mis in het gasthuis voor Geryt, Jan Kerstantz. zn., kregende armen sedert 1528 een maaltijd van gebraad en wittebroodmet Vs pint wijn elk s). Veel van dergelijke testamenten zijn be-waard, maar veel moet ook verloren zijn gegaan. Wil men nauw-keurig weten, wat er zo al bij testament aan de gasthuismeesterswerd opgedragen, dan sla men de Memorieboeken op, waarin bijelke datum staat aangetekend, wat men in acht te nemen had.Bij optelling blijkt, dat de zieken in het gasthuis in het begin 1) Zegelbrief van 2 Okt. 1449 (Arch. Leiden); vgl. Memorieboek No. 7, bl. 8. 2) Eens vond ik ook de eigenaardige bepaling, dat het

gasthuis aan alle vrienden vaneen erflater een goede maaltijd moest geven, als men zijn erfenis aanvaardde (Rek. 1419fol. 27). 3) Register Katr. g. 1513, bl. 257. 4) Ib., bl. 349. 5) Ib., bl. 135.



? HRT katrijnengasthuis. 41 van de i6e eeuw 159 maal per jaar recht hadden op wijn, hetgrootste aantal dagen in de maand Augustus (20), het kleinste mApril (6), 25 maal op een maaltijd van gebraden vlees of wild,24 maal op wittebrood of Gentse koeken en nog 4 «^aal op fijnesuiker. Heel dikwels was uitdrukkelik bepaald, dat zij dan bij demaaltijd moesten bidden voor de ziel van wie hen zo goedonthaalde, of zelfs voor de zielen van alle gelovigen in het vage-vuur Of men dit alles werkelik in acht nam? Ik durf het metverzekeren, en houd het niet voor waarschijnlik. Door deze testamentaire beschikkingen kwam het gasthuis lang-zamerhand in het bezit van een groot kapitaal. Men vermaaktehet soms ook wel bedden, huiken, kaarsen, zilveren lepels enspannen, koppen en schalen, een pantser of een schuit, zoals uitde rekeningen blijkt, maar meest landerijen, huizen en renten. Bijgoed beheer werd dit kapitaal steeds groter, vooral toen delanderijen en huizen in waarde stegen. En ook: het gasthuis hadnog andere inkomsten, waaronder in de eerste plaats de erfenissente noemen zijn, die men niet vrijwillig maar

rechtens aan degasthuismeesters overdroeg, n.1. die van alle in het gasthuis ge-storvenen. Dit recht bezat het gasthuis sinds onheuglike tijden en menkan niet nagaan, wanneer het dit kreeg; waarschijnlik werd hetzelfs nooit officieel geschonken, maar berustte het uitsluitend opgewoonte. Bij een in 1448 gevoerd proces over de erfenis vaneen vrouw, die eerst na het Heilige Sakrament ontvangen te heb-ben in het gasthuis gebracht was, en daar heel gauw was ge-storven, beriepen de meesters zich erop, dat „van ouder gewoentencostumelic is, dat soewie in den gasthuyse comt of gebrocht wortende dairinne oflivich wort, dat die alle syne goeden die hy heeftende afterlaet, comen sullen ende bliven an den gasthuyse voirsz.,tensy dat sy mit voirwairden dairin comen ende hoir goedenbuyten bedingen&quot; ; en zij werden bij de kenning ook in het gelijkgesteld 2). Stellig gold dit recht al in 1394, want toen werdenblijkens de rekening niet alleen de nagelaten goederen aanvaard,die de mensen zelf in bezit gehad hadden, maar werd ook eenvader, wiens kind in het gasthuis gestorven was, gedwongen 8 pondals

erfenis te betalen, en moest een weduwe om enig door haar 1) Memorieboek No. 7, bl. 32. 2) Kenningboek B (Hs. Archief Leiden), fol. 41 vs. en 45 vs.. Ook gedeeltelik bij Dr, J. Blok - Leidsche Rechtsbronnen uit de Middeleeuwen (Oude Vad. Rechtsbr. I No. 6),bl. 174 en 179.



? 42 IIET KATRTJNENGASTHUIS. man nagelaten goed te mogen houden, dit voor 40 schell, vanhet gasthuis kopen In één geval moest men in dit jaar opbevel van het gerecht een deel van de erfenis aan de dochtervan de gestorvene en haar man uitkeren, zodat er na de betalingvan de schulden en de begrafenis niet veel meer overschoot 2).Ook in 1397 is weer sprake van zo\'n uitkering aan een dochterop bevel van het gerecht 3). Maar dit waren uitzonderingen, wantgewoonlik aanvaardden de meesters onmiddellik alle goederen enrenten, maar ook de schulden van wie ziek in het gasthuis ge-bracht werd, evenals zij het van de proveniers deden, en gavenzij ze niet meer af, daar verreweg de meeste in het gasthuis ge-brachte zieken daar ook hun dood vonden. Het aantal doden was dan ook jaarliks vrij groot, wat na te gaanis uit de rekeningen, waarin het aantal gebruikte doodkisten ofgemaakte graven of dat van beide wordt opgegeven 4). Blok 5) wiluit het aantal graven opmaken, dat de bevolking van het gasthuisin het begin van de 15-6 eeuw niet zeer toenam, maar deze ge-volgtrekking blijkt voorbarig, als men niet twee maar alle

jarenvergelijkt. Terwijl het 23 was in 1394, 18 in 1396, weer 23 in1397, 27 in 1398, 16 in 1401, 20 in 1402, 25 in 1403, 23 in1404, 21 in 1405, 23 in 1406, werd het 70 in 1411, maar weer21 in 1412, 34 in 1413, 29 in 1414, 37 in 1415, 50 in 1416, 46in 1417, 30 in 1418 en 43 in 1420. Van 1421 tot 1429 is hetaantal van de graven niet opgegeven, omdat ze toen door deknecht van het gasthuis gemaakt werden, maar het was weer 18in 1432 en 1434, 10 in 1441, 13 in 1448, 25 in 1449, 40 in1450, 25 in 1452, 35 in 1453, 15 in 1454, 48 in 1458, 26 in 1459,„véél&quot; in 1467 en 22 in 1485. Men ziet, dat het aantal graven teweinig regelmatig over de verschillende jaren verdeeld is om daar-uit iets over het al of niet toenemen van het aantal zieken temogen besluiten, terwijl de al besproken vergrotingen in het beginvan de 15e eeuw stellig op een voortdurende toename van de be-volking wijzen. We lezen in de rekeningen onophoudelik biezonderheden overdie erfenissen van in het gasthuis gestorvenen, b.v. dat een man 1) Rek. 1394, fol. 7 en 7 vs.. 2) Ib., fol. 7 VS.. 3) Rek. 1397, fol. 12 VS.. 4) Gewoonlik waren er een paar doodkisten meer,

zeker doordat men de graven weleens twee keer kon gebruiken. 5) Stad M. E. bl. 340,



? HET KATRIJNENGASTHUTS. 43 pond betaalde als erfenis van zijn vrouw ; dat men bijenverkocht, door een in het gasthuis gestorvene nagelaten 2); dat eenmeesteres van wie de dienstbode in het gasthuis gestorven was, hetaan deze nog verschuldigde loon aan de meesters afdroeg 3); datde Vrouwe van Alkemade aan het gasthuis een schild gaf voor degeringe inboedel, die een arme vrouw bij haar had laten staan,toen ze naar het gasthuis ging om er te sterven 4); dat de mees-ters voor een zieke inden, wat haar dochter haar had nage-laten 5); en dat zij geen kosten spaarden om van een in Wiermgenwonende man het erfdeel van zijn vrouw los te krijgen, waarbij zeook de gerechtelike hulp van de Raad van Holland inriepen O).Het is licht te begrijpen, dat de familie van de gestorvenen ergewoonlik weinig op gesteld was de erfenis af te staan, maar ookdat het gasthuis stevig aan zijn oude recht vasthield, dat in 1401nog aanmerkelik werd uitgebreid. Wij hebben over de broeders en zusters sprekende al gezegd,dat Albrecht van Beieren , in 1401 de stedelike keur van 1388over het gasthuis bevestigde, wat hij

deed uit de overweging:»dat het veel versoecs ende anvals heeft van veel armer ziekerluden, die dairin gebrocht worden om des groten toesiens willeende gemacs, die hem allen aldaer comende gedaen woirt&quot;. Indeze zelfde oorkonde nu gaf hij aan het gasthuis ook het recht&quot;^P wat alle daar gestorven bastaarden en vreemdelingen zoudennalaten, en tevens op wat bastaarden en vreemdelingen bij testa-ment aan het gasthuis zouden vermaken. Als graaf van Hollandkwamen hem n.1. alle nagelaten goederen van die beide soortenvan mensen toe, waarvan zijn rentmeester de opbrengst inde.Hierom was het privilege voor het gasthuis ook niet geldig, eer^net door Philips van den Dorp, rentmeester van Noord-Holland,was bevestigd; dit gebeurde nog in hetzelfde jaar 7). Sedert bleefl^et van kracht, want toen WUlem van Beieren in 1413 nieuwebepalingen maakte over de erfenissen van bastaarden, verklaardedat de vroeger hierover gegeven handvesten ongeschonden Rek. 1403, fol. II VS.. 2) Ib., fol. 12. 3) Rek. 1423, fol. 23 vs.. 4) Rek. 1432, tol. 25 5) Rek. 1441, fol. 25. ö) Rek. 1459, fol. 91 VS..

7) Privilegeboeken A, fol. 60 vs. en B, fol. 51 vs..



? het katrijnengasthuis. 3 I zouden blijven Later meende men wel, dat ook het recht opde erfenissen van alle in het gasthuis gestorven zieken door Al-brecht verleend was, zoals blijkt uit een brief van 1526, waarbijeen voogd de erfenis van zijn nicht overlevert uit de overweging:„achtervolgende die privilegie den voirsz. gasthuyse gegunt endegegeven wesende van den Grave van Hollant ende nae inhoudevan die, so is dit gasthuys gerechticht totten achtergelaten goedendergeenre, die in den voorn, gasthuyse oflivich worden&quot; 2). Menkan dit dan ook wel uit het handvest van 1401 lezen, als men inde uitdrukking „wanneer dat mer enich in ontfaet&quot; het woord„enich&quot; opvat als „iemand&quot;, en er niet op let, dat dit op devooraf genoemde proveniers slaat. Maar zoals gezegd is, het gasthuis oefende in de praktijk dit rechtal vóór 1401 uit, daar men in 1394 inkomsten uit die erfenissen konboeken. Behalve het geld en goed, behield het gasthuis ook de oudekleren van de zieken; de moeder gebruikte hiervan zoveel zij nodighad, en verkocht de rest, wat soms een niet onbelangrijk sommetjeopbracht. In 1394 was het 12 pond

10 schell., in 1396 maar6 pond 6 schell., in 1401 al 30 pond, in 1404 50 pond 18 schell.8 penn., in 1406 weer 16 pond, in 1414 93 pond 6 schell. 8 penn.,in 1427 136 pond 19 schell. 6 penn., later weer wat minder. In de derde plaats genoot het gasthuis inkomsten uit verschillendekoliekten. De oudste hiervan was die in de Pieterskerk, waarvanal in de 14e eeuw sprake is. In het keurboek van 1397 was n. 1.bepaald, dat niemand in de kerk of op het kerkhof ten behoevevan een ander mocht bedelen, behalve de kerkmeesters, gasthuis-meesters en H. G. meesters, waaruit blijkt, dat deze toen al ge-woon waren te koliekteren 3). Zoals al gezegd is, gebruikten degasthuismeesters de opbrengst van deze kollekte in de eerste plaatsom er de memoriediensten in de Pieterskerk van te betalen, enschoot er daarna gewoonlik nog wel wat van over, welk geld inafzonderhke beurzen bewaard werd 4). Behalve in de Pieterskerkkoliekteerden de meesters bij biezondere gelegenheden in de gast-huiskapel 5), en daar hadden zij ook, tenminste al in 1402, vóór 1) Privilegeboek A, foL 79 vs.. Latere handvesten van het gasthuis zijn niet bekend;alleen

vond ik, dat men in 1459 tweemaal naar Den Haag reisde om over handvesten tespreken (Rek. 1459, fol. 92 vs.), 2) Register Katr. g. 1513, bl. 360. 3) Hamaker, bl. 45 en 91. 4) Rek. 1417, fol. 34. 5) Zie b.v. Rek. 1411, fol. 19 vs. en 1485, fol. 14 vs..



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 45 het Mariabeeld een offerblok staan, waarin de gaven meest rijkelikoeiden. Verder werd door enige daartoe aangestelde mannengeregeld gekollekteerd in de kerk op het Hogeland, waarvoor inH03 drie beschilderde borden gekocht werden ; de mannen^ ^gen in hetzelfde jaar elk een paar gevoerde handschoenen vangasthuis volgens een in de middeleeuwen meer gebruikelike^ijze om diensten te belonen 3). In 1405 kregen zij behalve de^andschoenen ook een buidel 4), zeker om het geld in te bewaren.^ a er had men er een kast, waarvan een bode jaarliks plechtig, ^ sleutels bracht aan wie aangesteld waren om de kollekte te5); in noemde men die kollektanten zelfs „de gast- ^^ysmeesters in Sinte Pancraes prochy&quot; 6). Eindelik werd nog voorgasthuis langs de huizen gekollekteerd, waarvan voor het eerstdroe^^ 1411 7). De twee mannen, die deze kollekte hielden, luid witte huiken en maakten hun nadering kenbaar door hetook^*^ een bel 8); in 1426 kreeg een van hen van het gasthuisgeld voor kousen en mouwen 9). van&quot;^ ^^ vierde plaats kreeg het gasthuis van de

stad de opbrengstsommige boeten, hetzij die in voorkomende gevallen als straf door&quot;Opgelegd werden, b. v. een kaars van 8 pond was inboete ^ ^ nobelen in 1410 hetzij vaste Pu&quot; t^\' &quot;&quot; verbeurde boter van wie te licht gewicht gaf of ho\'oft&quot;^^ verkocht zonder dit door een „wasic van stroo upt ^^ duiden &quot;), alle verbeurde haring verbeurd vlees enstad?^ al het te licht gebakken brood m). Ook schonk de gasth\'uis^\'^\'&quot;^ ^^^ gasthuis de opbrengst van het ijken, dat in hetafo-eleze vaak dit van de pui van het stadhuis werd ^ en van de koemarkt, die vóór het gasthuis op de 11 f®\'\'- H03, fol. 16 VS. en 18. Ib., fol. 3) Vgl. Mr T r r> Leiden in B\' \'-\'vervoorde - Rekeningen uit de Bouwperiode van de St. Pieterskerk 9) 10) 11) uen, in Bijdr. Gesch. Bisdom van Haarlem XXX i, bl. 77-Rek. 1405, fol. 20. 5) B.v. Rek, 1435, foi\' 45 vs- en i4S3. t^^- 6) Rek. 1485, fol. 38 VS.. 7) Rek. 1411, fol. 18 VS.. ^ ? Rek. -14x4, fol. 24 VS.; 1427, fol- 35; H49. fo- vs..Rek. 1426, fol. 29. Blok - Rechtsbronnen, bl. 22, 43 en 48- Hamaker, bl. 50 (Vl), 97- 223 en 362- 12) Ib., bl. 55. 13) Ib., bl. 229. 14) Ib , bl.

509- Afl^^i-^Ssboek A (Hs. Arch. Leiden.), fol 52. 15)



? 46 IIET KATRTJNENGASTHUIS. Breestraat gehouden werd; in 1485 vond ik van beide de inkom-sten voor het eerst geboekt Over de beestemarkt weten weeerst uit 1574, dat toen voor elk beest boven de 2 jaar Vg stuiver,voor jongere st. staangeld aan het gasthuis betaald moest wor-den 2); in 1578 werd de markt naar het Weeshuis verplaatst enkreeg dit de opbrengst ervan 3). De stad begunstigde verder hetgasthuis door het verlenen van vrijdom van aksijns. In 1396 envolgende jaren werd nog koren-, slacht- en bieraksijns betaald 4),maar in 1429 werd het gasthuis tegelijk met andere instellingenvan armezorg hiervan vrijgesteld s), onder voorwaarde dat mengeen bier mocht verkopen. Dit was de bevestiging van een alenige jaren bestaand voorrecht, want in de stadsrekening van 1427is er voor \'t eerst sprake van : de pachters van de bier- en vande molenaksijns hadden zich erover beklaagd, dat het gerechttegen de afspraak toch sommigen van het betalen van aksijns hadvrijgesteld, waarom hun wat op de pachtsom gekort werd, voorhet Katrijnengasthuis b.v. 45 zakken meel. Behalve de boeten ende vrijdom van aksijns kreeg

het gasthuis van de stad ook nogwel eens toevallige baten, zoals een stuk in de ramen gevondenlaken, waarvan geen eigenaar kwam opdagen 7). Hiertegenover stond, dat het gasthuis soms op bevel van hetgerecht aalmoezen moest geven, b.v. in 1436 gedurende 11 wekeneen uitkering van 2 plakken per week aan een zieke broederPhilips 8), in 1449 gedurende 15 weken een dagelikse toelage van3 duiten en een mengelen bier aan een ziek liggende priester,heer Jan van Oestgheest 9), in 1453 een dagelikse tegemoetkoming-van een leliaard aan een ketelboeter, die bij het maken van eenklok zijn been gebroken had Over de verplichte bijdragen tothet onderhoud van krankzinnigen zal onder het Vrouwengasthuisuitvoerig gehandeld worden. Behalve deze inkomsten had het gasthuis nog de gewone batenvan elke grote huishouding in de middeleeuwen, zoals het smeer, 1) Rek. 1485, fol. 16 VS.. 2) Aflezingsboek D, fol. 5 vs.. 3) Gerechtsdagboek A (Hs. Arch. Leiden\\ fol. 87 vs.. 4) Rek. 1396, fol. 10 VS.. 5) Stedeboek, fol. 267. 6) Tresoriersrekening 1427, fol. 72. 7) Rek. 1441, fol. 22 VS. en 1449, fol. 80 vs.. 8) Rek. 1436, fol. 42 VS..

9) Rek. 1449, fol. 47 vs..10) Rek. 1453, fol- 56 VS..



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 de huiden en de wol van de beesten, de opbrengst van de over-gebleven melk, boter en kaas, de gemeste varkens voor zover menze zelf niet nodig had, en allerlei rommel en afbraak, waarvanmen zich wilde ontdoen. Ook had het wel eens een voordeeltje,b.v. in 1402, toen de gasthuismeesters bij het afleggen van hunrekening een som van ruim 25 pond schonken, juist zoveel alser meer was uitgegeven dan ontvangen De eindcijfers van de oudste rekeningen vertonen een voortdu-rende, schoon niet gelijkmatige vermeerdering van inkomsten enuitgaven ; men moet ze echter telkens wat kleiner nemen dan opge-geven staat, daar wat van renten en pachten achterstallig bleef,eerst wel bij de inkomsten werd geteld, maar later als „afterstal&quot;onder de uitgaven werd geboekt. In 1394 was de ontvangst ruim879 pond, de uitgaaf ruim 681, maar er was ruim 141 pond afterstal; in 1396 was de ontvangst 613, de uitgaaf 790, de afterstal ÏÏ7 pond, dus toen was er een tekort van I77 Pond, dat door demeesters werd voorgeschoten; in 1397 waren de getallen 628, 665en 71, in 1398

was het tekort ingehaald en waren de eindcijfers668, 651 en 171 pond. In 1401 ziet men een vermeerdering, dieechter gedeekelik een gevolg was van een verandering in degeldswaarde, tot 902, 927 en 138 pond; in 1402 was het 807, 807en 71 pond. In 1406 werd het 1107, loio en 235 pond, dus wasde vermeerdering van het feitelik inkomen niet groot; in 1411 wasbet i5ï8, 1366 en 450, in 1413 1645, 1601 en 383, maar in 1414weer 1309, 1279 en 411. De cijfers van 1416: 2276 en 1978bjken plotseling veel hoger, maar er was 714 pond afterstal; zowas er ook in 1419 bij de cijfers 2824 en 2507 niet i dnderdan 1020 pond achterstallig, maar in 1423 werden de cijfers 3038,3013 en 505. In 1424 daarentegen was het weer veel minder:2125, 2150 en 656, in 1427 weer meer n.1. 3242, 3216 en 1195,maar in 1432 maar 2096, 2101 en 566, in 1434 zelfs 1680, 1700en 495- In 1436 en 1441 was het weer wat meer, in 1448:2733,2739 en 698; toen was ook de 523 pond, die men aan de nieuwegasthuismeesters overleverde, onder de uitgaven gerekend 2). In1452 was de ontvangst 3445, de uitgaaf 3472 (-689), de

afterstal953 pond; in 1459 was het 3597, 3603 (-375) en 1070, in 1467:3456, 3456 en 1364, en in 1485 maar weer 1751, 1769 en 57-Het 1) Rek. 1402, fol. 13. Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven moet veroorzaakt zijn, doordat men bijet overbrengen van de waarde van allerlei munten in ponden en schellingen wel eenskleme getallen verwaarloosde.



? het katrijnengasthuis. 3 I blijkt dus, dat de werkelike inkomsten van het gasthuis van 738pond in 1394 en 496 pond in 1396 tot 2533 pond in 1433 stegen,maar dat ze daarna gewoonlik niet veel meer dan 2000 pondbedroegen en in 1485 nog geen 1700 pond. In het begin van de15e eeuw, men ziet het ook hier, had de voornaamste ontwikkelingvan het gasthuis plaats. Wij hebben tot nu toe een heel belangrijk deel van het gast-huis wel af en toe genoemd, maar nog niet nader besproken: ikbedoel de gasthuiskapel. Dat die kort vóór l Jan. 1276 gewijdwas, is in het begin van dit hoofdstuk vermeld, toen we over detijd van de stichting van het gasthuis spraken. Aan deze kapeldanken wij dan ook de oudste berichten over het gasthuis, n.1. deal genoemde oorkonde van de wijbisschop Petrus van Zuden,waarin verboden werd: liemand in of bij de kapel te begravenbehalve één of twee stichters van het gasthuis, en 2°. er dienstte houden, als de Pieterskerk onder geestelik interdikt stond, ennog een tweede oorkonde van 25 Maart 1276, een pauselike bulover de dienst in de kapel In dit stuk deelt Innocentius Vaan de elekt van Utrecht, Jan van

Nassau 3) mee, dat hij aan deopziener (preceptor) en broeders van het gasthuis voor de armente Leiden op hun nederig verzoek toegestaan heeft op hun eigenkosten een kapellaan voor hun kapel aan te stellen om de dienstente houden en de bewoners de H. Sakramenten toe te dienen; hijdraagt dus aan de elekt op hun dit toe te staan zonder zich opandere rechten te beroepen. Men zal stellig dadelik na het ontvangen van deze vergunningeen eigen kapellaan aangesteld hebben, en ik vond hem ook algenoemd in een testament van 1335 onder de kapellanen van dePieterskerk als „die persoenre uten gasthuysse te Leyden&quot; 4). Ook 1) Privilegeboek van Leiden (Hs. Archief) A, fol. 41 en AA, fol. 31. Afgedrukt bij vanLeewen, bl. 474; van Heussen - Bat. Sacra II 260, Oudh. v. Rhijnl. bl. 241 (vertaald) enHist. Ep. I 473; van Mieris - Leyden I 164 (met de vertaling); en Oorkondenboek v. Holl.en Zeel. II No. 309 Zie hierachter: Bijlage: II. 2) De paus noemt zijn\' getal niet en geeft ook het jaartal niet volgens de Christelikejaartelling aan, maar het moet Innocentius V zijn, want Inn IV werd paus in 1243, langvóór, en Inn. VI in 1352, lang

na de stichting van de kapel; Inn. V was paus van Febr.-Junie 1276. 3) Al de uitgevers van de bul drukken „episcopo&quot; af, hoewel in het Privilegeboekduidelik „electo&quot; staat; dit is ook juist, daar Jan van Nassau nooit de wijding tot bis-schop ontving. 4) Register Katr. g. 1397, bl. 5.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 49 moet hij er geweest zijn in 1368, toen het in 1366 gestichte ka-pittel van St. Pankras het goede recht van het gasthuis op hethebben van een eigen kapellaan erkende door een vidimus te gevenvan de bul van Innocentius V Volgens de rekeningen van 1394tot 1401 ontving de kapellaan jaarliks op St, Maria Magdalenen-dag 12 pond voor zijn diensten maar sedert 1402 is deze postzonder naspeurlike reden uit de rekeningen verdwenen. De gans,die men hem op Kerstavond en op de avond, voorafgaande aande wijdingsdag van de kapel placht te schenken en die ook al m1394 voorkomt 3), kreeg „heer Pieter onse capellaen&quot; echter nog wèl in T412 en 1413: in het laatste jaar met de bijvoeging „(om)dat hy die collecten Saterdages sinct in tgasthuus&quot; 4). In 1418 kreegdezelfde of een andere Pieter, Burchgerts zoen, de Kerstavond-gans 5), waaruit blijkt dat men toch wel een vaste priester bleefhouden, schoon deze stellig niet de volledige dienst waarnam. Hijwas niet dezelfde als de priester van de door Pieter Symonsz.gestichte kapelrie, die geregeld jaarliks zijn 8 pond

kreeg: dieheette toen Jan, heren Symansz., en werd eerst in 1422 door heerHeynric Screvelants vervangen. Naast deze laatste was er in 1422een heer Jan van Boschuysen, die de gans kreeg, maar ook metvast werd bezoldigd. In 1421 kwam er in de dienst van de gasthuiskapel een belang- I) Een afschrift hiervan door van Leewen bernst in het Archief in de portefeuilleGasthuizen. Het is afgedrukt bij van Heussen-Bat. Sacra II 260 en bij Mr. Daniël vanAlphen in zijn vervolg op van Mieris, III 1068. Dit vidimus gaf aanleiding tot een ver-warring van jaartallen bij van Leewen, die mij eerst duidelik werd, toen ik zijn afschriftervan onder ogen kreeg. Onder de bul van Innocentius V staat bij hem afgedrukt: „Inewius testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum ipso die SanctaeAgathae Virginis, hora terciarum vel quasi. Anno Domini millesimo trecentesimo sexage-simo octavo&quot;. Dit is natuurlik het slót van het vidimus, maar van Leewen vat het op alseen nadere datum en stelt de bul zelf op 13,68. Ook van Heussen drukt het onderschriftaf, maar als beter kenner van kerkelike oudheden zegt hij er

in een noot bij, dat het1276 en niet 1368 moet zijn. Van Mieris laat het onderschrift weg en wijst in een nootop de fout van van Leewen, maar zónder het vidimus van St. Pankras te noemen. Weldoet dit van Alphen, maar hij heeft de vergissing van van Leewen niet begrepen, enstelt het vidimus na het eerste kwart van de 15e eeuw. Ik merk hierbij op, dat bij van Leewen de bul van Innocentius V zo heel goed kloptmet de door mij als onecht gekenmerkte verklaring van de oude mannen van 1368(zie hiervóór, bl. 24), terwijl van Mieris vertelt, dat men uit hoofde van de in 1276 ver-kregen vrijheid in____1368 er toe overging een eigen kapellaan aan te stellen! 2) Het eerst Rek. 1394, fol. 14. 3) Ib., fol. II VS.. 4) Rek. 1412, fol. 26 en 1413, fol. 27. 5) Rek. 1418, fol. 26. 4



? 50 IIET KATRTJNENGASTHUIS. rijke verandering ï). De regering van Leiden kreeg toen n.l. vande heren van de Duitse Orde, vergaderd te Tiel, toestemming omeen kerkhof te laten maken en wijden bij het Katrijnengasthuis,waar alléén de arme zieken, niet de proveniers en dienstboden,uit het ga.sthuis begraven zouden mogen worden. De heren van dePieterskerk, dus de kureit en zijn twee gezellen, moesten de ziekennaar gewoonte de H. Sakramenten toedienen en bij elke begrafenisde lijkdienst houden, tenzij de kureit hier iemand anders mee be-lastte ; het bij de lijkdienst gegeven offergeld zou altijd voor dekureit zijn. Ook zouden volgens onde geivoonte alleen de heren vande Duitse Orde in het gasthuis mogen preken, waaruit met zeker-heid op te maken valt, dat de kapellaan van het gasthuis al sindslange tijd alleen gewone mi.ssen bediend had, ofschoon InnocentiusV toegestaan had, dat hij de dienst volledig zou waarnemen enook de Sakramenten toedienen. Te meer valt het daarom op, datde regering van Leiden verzocht had een vierde priester van deDuitse Orde in de

Pieterskerk aan te stellen om het meerderewerk, dat de heren van die Orde nu in het gasthuis te doen kregen.Dit werd toege.staan onder voorwaarde, dat hij een gelijk aandeelin de memoriegelden zou krijgen als de oudste kapellanen en metde drie anclere priesters en de koster gelijk op zou delen, wat zijvroeger met hun vieren verdeeld hadden. De stadsregering bepaaldedaarbij, dat het Duitse Huis als vergoeding voortaan jaarliks 8 pondHoll. zou krijgen van de kerkmeesters van St. Pieter, 12 pond vande gasthuismeesters van het Katrijnengasthuis en 4 pond van deHeilige Geestmeesters, waaraan al deze personen voor zich en hunnakomelingen beloofden zich te zullen houden. Nog in 1421 werd het kerkhof gemaakt aan de Breestraat, aande O. zijde van de kapel, en ook door de bisschop gewijd onderverlening van een aflaatsbrief, die op perkament geschreven naastde ingang van het kerkhof vastgespijkerd werd; ook schafte meneen boek met het dodenrituaal aan 2). Maar eerst in 1423 beves-tigde Harman van Keppel, landkommandeur van Utrecht, zijnbelofte om op de genoemde

voorwaarden een vierde priester aanhet Duitse Pluis te Leiden te verbinden .3), en in 1425 betaaldemen aan de kureit van de Pieterskerk voor het eerst zijn 12 pond 4). 1) Met hierop l)etrekking hebbend stuk berust in het Archief van de Balije te Utrechten is uitg. bij de (ieer II No. 613. liet begin er\\an is afgedrukt in Ant. Matthaei.\'\\nalecta (1704) VI 11, en bij van Mieris - Leyden I t68. 2) Rek. 1421, fol. 19 vs., 27, 27 VS. en 30. 3) Zegelbrief van 6 Mei 1423, Archief Leiden. 4) Rek. 1423, fol. 32.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 De vierde priester werd evenwel nooit aangesteld, waarom hetgerecht de bijdrage van het gasthuis in 1427 tot op 6 pond ver-minderde i). Het kerkhof werd in 1454 vergroot en bij die ge-legenheid opnieuw gewijd 2) onder verlening van de enige onsbewaarde aflaatsbrief aan het gasthuis 3). De wijbisschop Jodocusvan Jeruzalein beloofde hierin 1° aan wie op het kerkhof driemaalPaternoster en Ave Maria gebeden zou hebben voor alle daar enelders rustende Christenen, 2° aan wie bij het luiden van deavondklok driemaal Wees gegroet gezegd zou hebben, en 3° aanwie de armen in het gasthuis bezocht of iets voor het gasthuisen de kapel gegeven zou hebben, 40 dagen aflaat van kerkelikestraffen. Dat er wel meer aflaten aan het gasthuis gegeven werden,blijkt echter hier en daar uit de rekeningen \\ zo liet men in 1432de aflaten uit verschillende brieven verzameld opschrijven en ereen bord voor maken 4) en in 1452 twee aflaatsbrieven schrijvenop perkament met het wapen van de paus en twee op papiertijdens de „Roemsche oflaet&quot; s). In 1441 kwam er weer een belangrijke verandering: toen gafde kureit van St. Pieter met

goedkeuring van de Landkommandeuraan de gasthuismeesters verlof een eigen priester aan te stellen,die \'s Zondags vóór twaalven in het gasthuis zou mogen preken,de biecht van de zieken horen en hun de Sakramenten toedienenZo keerde men dus tot de oude toestand terug, hoewel er enigevoorwaarden gemaakt werden, n.1. dat de priester eerst aan dekureit moest voorgesteld worden; dat de heren van het DuitseHuis elk ook een sleutel zouden hebben van het Sakramentshuis,dat nu in de kapel gemaakt werd 7); dat alle gezonden uit hetgasthuis naar gewoonte in de Pieterskerk moesten komen biechten;dat wat men bij een lijkdienst in het gasthuis aan offergeld gaf,voor de kureit zou zijn; en dat de Duitse heren op St. Katrijnen-dag en op de wijdingsdag van de kapel er volgens gewoonte zelfde dienst zouden waarnemen, waarvoor ze altijd op wijn onthaald 1) Rek. 1427, fol, 41 VS. cn vooral Rek. 1434, fol 46 vs.. 2) Rek. 1454, fol. 84 VS.. 3) Zegelbrief van 23 Aug. 1454, Archief Leiden. 4) Rek. 1432, fol. 50 VS..- 5) Rek. 1452, fol. 59 VS. en 66. Waarschijnlik de aflaat van het gulden jaar 1450,toen men te Rome de groote aflaat krijgen kon. 6) Het stuk is bewaard in

het Archief van de Balije te Utrecht, maar niet afgedrukt.bijde Geer (zie aldaar II bl. 728); maar het is gedrukt bij van Mieris - Leyden I 166 uiteen nu verloren Blaffaard van de Pieterskerk. 7) Rek. 1441, fol. 39 vs. en 40 vs..



? 52 IIET KATRTJNENGASTHUIS. werden i). Inplaats van 6 pond zou de kureit voortaan jaarliksmaar één pond krijgen „tot een teyken dat hy doverste cureytin tgasthuys is&quot;, zoals in de rekening van 1441 staat, want hetgasthuis moest nu natuurlik zelf de priester bezoldigen; deze kreegruim 12 pond en een gans per jaar Er staat uitdrukkelik, dathij werd aangenomen om \'s Zondags te preken en de zieken hetH. Sakrarrient toe te dienen; betekent dit, dat hij geen gewonemissen las ? Het blijkt niet, maar daar we weten, dat het gasthuisin 1409 al recht had op 5 a 6 missen per week uit kapelrieënspruitende, en er later stellig meer bij kwamen, is het waarschijnlik,dat het niet nodig was hem ook nog missen te laten lezen. Dekapelrieën komen niet geregeld in de rekeningen voor, behalvedie van Pieter Symonsz., waarvoor jaarliks 8 pond werd uitgekeerd ;een enkele \'maal werd wat schrijfgeld betaald voor een kapelrie 3). Na de stichting van het klooster van de Minderbroeders-obser-vanten bij Leiden lezen wij telkens, dat een minderbroeder eenkleinigheid aan het gasthuis gaf, omdat hij er

zijn eerste mis hadmogen zingen 4), en een enkele keer horen wij hetzelfde van eennieuwe kruisbroeder 5). Het verwondert ons niet, dat juist deminderbroeders, demokraties en populair als ze waren de meestgeschikte geesteliken werden gevonden voor de arme zieken in hetga.sthuis ; al in 1450 preekten zij er gedurende een paar maanden 7)en broedei- Jacob Stoeltgen, die voor het eerst in 1452 als kapellaanvan het gasthuis genoemd wordt, was een minderbroeder en ver-diende voor het preken, biecht horen en toedienen van de Sakra-nienten 17 pond per jaar S). Ook liet men in 1452 de zielsmissenvoor een gestorven gasthuismeester en voor een knecht uit hetgasthuis door de minderbroeders houden 9), waarin wij een nieuwbewijs mogen zien van de gunst, waarin zij bij de Leidse regeerdersstonden lö). Jn 1458 trachtten de gasthuismeesters van de paus eeneeuwige bisschopsmacht voor hun „biechtvaer ende predicare&quot; tekrijgeri, waarom zij aan een bode van de abt van Egmond, die 1) Zie de relceningen, jaar op jaar. 2) Rek. 1448, fol. 49 V.S.; dit i.s de eerste na 1441, die

bewaard is. 3) Rek. 1450, fol. 42. 4) Het eerst Rek. 1450, fol. 26. 5) Rek. 1453, fol. 34 VS.. 6) Zie hierover : J. A. N. Knuttel - Het Geestelijk Lied, bl. 16—21. 7) Rek. 1450, fol. 46 vs.. 8) Rek. 1452, fol. 64 VS. en 1453, fol. 57 vs.. 9) Rek. 1452, fol. 65. 10) Romer - Kloosters en Abdijen I 511.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 naar Rome ging, een verzoekschrift meegaven \'?); het bhjkt niet,of hun verzoek toegestaan werd. In 1470 konden de meesters de dienst in de gasthuiskapel weerbelangrijk uitbreiden door het instellen van een dagelikse vroegmisvoor de reizende man; de vroedschap gaf er zijn toestemming voor,mits hij uit zou zijn vóór het begin van de eerste mis in deparochiekerken 2). Het waren enige poorters en poorteressen vanLeiden, die het geld hiervoor gaven, zoals blijkt uit de oorkonde 3)van 1471, waarbij Jacob van der Woirdt, kureit van St. Pieter^vergunde de mis te doen houden uitgezonderd op de vier hoog-tijden van de kerk, alle Vrouwedagen en 8 heiligedagen, ondervoorwaarde dat de mis in de verschillende jaargetijden om 2, 4of 5 uur afgelopen moest zijn. Behalve de heren van het DuitseHuis mochten geen geestelike, maar alleen wereldlike priestersdeze vroegmis lezen, en het was hun verboden onder de mis tepreken, uit de bijbel of uit de katechismus te lezen, ja zelfs heilige-dagen aan te kondigen, wat alles op Zondagmiddag gebeuren moest.Alleen mochten ze zich vóór het lavabo en het nemen van hetwater, voor het altaar

staande, omkeren en aalmoezen vragen voorde arme zieken in het gasthuis. Het tijdens de mis ontvangenoffergeld zou voor het gasthuis zijn, in ruil waarvoor dit aan de„papelike prove&quot; van St. Pieter 6 schell. groot Vlaams per jaarmoest uitkeren. En nu gaf de kureit aan het gasthuis tegelijk nogeen ander voorrecht. In 1421 was bepaald, dat het offergeld vande lijkdiensten in het gasthuis voor cie kureit zou zijn; daar hemgebleken was, dat het „gemeene vollick&quot; deze diensten mindertrouw bijwoonde, omdat de armen er toch geen voordeel vanhadden, bepaalde hij nu, dat de opbrengst ervan gelijkelik tussende kureit en het gasthuis verdeeld zou worden. Hij hoopte, dathierom verwanten en vrienden, buren en ambachtsbroeders van degestorvenen de missen trouwer zouden bijwonen. Ook dit gunst-bewijs moest men enigszins vergelden door tweemaal per jaar aande kureit een zijde gerookt spek of een ham te zenden. Zo was langzamerhand de vorm gevonden, naar welke de dienstin de kapel tot de hervorming geregeld zou blijven. Het gasthuishield zijn eigen priester, die in 1485 ruim 30 pond verdiende 1) Rek. 1458, fol. 61. Ik heb de betekenis van de uitdrukking

„eeuwige bisschopsmacht&quot;nergens gevonden. Was het misschien het recht om Sakramenten te mogen wijden? 2) Vroedschapsresolutie van Airekinderendach 1470. 3) Zegelbrief van 5 Maart 1471 met doorgestoken goedkeuring van bisschop Davidvan Bourgondië van 10 Nov. 1471, Archief Leiden.



? 54 IIET KATRTJNENGASTHUIS. maar dan ook een deel van de missen las, terwijl hij voor hethouden van de vroegmis in de Vasten b.v. door een Schotsepriester werd bijgestaan\'^). In 1501 kocht men een huis voor hemnaast het gasthuis aan de Breestraat, dat evenwel nooit bij hetgasthuis noch bij enig ander geestelik huis getrokken zou mogenworden met het oog op de stedelike belastingen 2), zoals devroedschap een jaar tevoren bepaald had 3). In 1512 beklaagdede kureit van St. Pieter zich bij de vroedschap, dat in het Katrij-nengasthuis meer preken en missen gehouden werden dan ooittoegestaan was, tot nadeel van de parochiekerk 4); de vroedschapliet de zaak aan vier scheidsrechters, waarvan twee door de staden twee door de kureit aangewezen, over, wier uitspraak nietbewaard is. Maar er kwam stellig in de dienst geen noemens-waarde verandering. Zelfs werd het aantal missen nog uitgebreid,doordat men vergunning kreeg er ook te doen houden in de zaalvoor de arme zieken, die te waren om naar de kapel te gaan; in het begin van de i6e eeuw had men er daar vast éénop

Zondag, geschonken door coman Ysbrant en zijn vrouw, éénop Dinsdag van Wermbout Claesz. en zijn familie en één opDonderdag van Joncfrouwe Baert van Buschuysen, de vrouw vanJan Danels s). Ik zou menen de geschiedenis van het Katrijnengasthuis maarhalf te hebben geschreven, als ik niet getracht had ook een indrukte geven van het leven in zo\'n middeleeuws gasthuis. Op zeld-zaam gelukkige wijze stellen de rekeningen mij hiertoe in staat.Door de uitvoerige cn gemoedelike manier, waarop de postendaar geboekt zijn, krijgt men bij het doorlezen ervan vaak eenverrassend duidelike voorstelling van gebeurtenissen en toestanden.Met wat fantasie ziet men het hele gasthuis, zoals het in deeerste helft van de 15c eeuw was, eruit te voorschijn treden.Voor&quot; het uiterlik van het gasthuis hebben we ook enkele gege-vens uit het eind van de lóe eeuw en later, die onze verbeeldingte hulp komen: het zijn de tekeningen en plattegronden uit deprentverzamehng in het Archief De oudste plattegrond inwaterverf, door de landmeter J. Pietersz. Dou in 1604 getekend, 1) Rek. 1485, fol. 26 VS.

en 28. 2) Register Katr. g. 1513, bl. 522. 3) Vroedschapsresolutie van 15 Febr. 1500. 4) Vroedschapsresolutie van 10 Sept. 1512. 5) Memorieboek Katr. g. No. 7, bl. i88a. 6) Catalogus Prentverzameling I No. 2880—2904.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 dateert weliswaar van meer dan 3 eeuwen na de stichting, maargeeft toch opheldering over een enkel belangrijk punt, n.1. deligging van de kapel. De oudste afbeelding van de voorgevelaan de Breestraat is de plaat, die bij van Mieris is afgedrukt \'?),voorstellende het Katrijnengasthuis, zoals het zich anno 1567vertoonde. Van de achterkant aan de Rijn hebben we eerst teke-ningen uit de 17e en i8e eeuw, van het binnenplein een aardigewaterverftekening uit de i8c eeuw. De plattegrond in het Chaert-bouck van Dulmanhorst (eind i6e eeuw) 2) geeft ook een afbeel-ding van het voorgedeelte van het gasthuis, maar hier zal detekenaar wel wat gefantaseerd hebben: hij geeft b.v. een hogetoren, terwijl op alle andere afbeeldingen het torentje maar heelklein is. Ik heb gebracht er mij een duidelike voorstelling van tcmaken, hoe het er in het gasthuis in de eerste helft van de 15eeeuw moet hebben uitgezien, en ziehier wat ik gevonden heb. Aan de Breestraat, grote weg dwars door het oude Leiden, metkiezelsteen en harde steen bestraat 3), lopend tussen wijd uit elkaargebouwde huizen met tuinen en

erven: een oude huizingv groterdan de andere, klomp van gebouwen bijeengebracht tot een weinig-samenhangend geheel. Boven al het andere uitstekend de kerk:klein stenen 4) gebouw in vroeg-Gotiese stijl 5), met toren 6) aande I^reestraat en koor 7) naar de kant van de Rijn, leien 8) daken glazen venstertjes met ijzeren tralies 9). Vanuit het stevige torentjemet ijzeren binten ^o), bekroond door het grote, verguld-ijzerenkruis &quot;) met zijn weerhaan waarschuwt het kleine klokje ^3)voor de dagelikse dienst, en op hoge feestdagen klinkt er hetbeieren van de zware ^4), aan Onze Lieve Vrouwe gewijde ^S) klok. 1) Leyden I, tegenover bl. 163. 2) W. Pleyte - Leiden, vóór 300 Jaren en Thans, plaat No. 2. 3) Rek. 1396, fol. 12 VS. voor straat aan de Rijn; voor Breestraat: Rek. 1404, fol. 16. 4) O. a. Rek. 1402, fol. 17 en 17 vs.. 5) De tijd, waarin de kapel gesticht werd, maakt dit waarschijnlik. 6) Rek. 1402, fol. 17, 17 VS., 19. 7) Rek. 1396, fol. 13 VS.. 8) Rek. 1398, fol. 16. 9) Rek. 1403, fol. 21 VS.. 10) Rek. 1402, fol. 19 VS.. 11) Rek. 1402, fol. 19 VS. en 1449, fol. 46. 12) Rek. 1402, fol. 20 en 1449, fol. 41, 43 vs. en 46. 13) Rek. 1403,

fol. 22. 14) Rek. 1415, fol. 25 VS.; de klok woog 339 pond. 15) Rek. 1415, fol. 22 VS..



? 56 IIET KATRTJNENGASTHUIS. Boven de torendeur het beeld van Sint Katrijne de heilige methaar gebroken martehad. Naast de kerk groter en kleiner gebouwen,deels met leien en rode pannen deels met riet en zoden 3) ge-dekt, het ene nieuw 4) en stevig gebouwd uit harde steen en goedehoutsoorten: sparren, eikehout, vurenhout, wagenschot 5), het anderewrak tot instortens toe van de muren, waarvan er op een goededag een bezwijken zal, het lage huisje ernaast onder stenen be-delvend. De goede luiden van het gerecht zullen dan het hoofdschudden over zoveel zorgeloosheid en het gasthuis dwingen totschadevergoeding 6). In de voorgevel van het grote huis naast dekerk drie glazen vensters ?) en daartussen twee gekleurde beel-den s), heiligen voorstellend, beschermd door een baldakijn vangebeeldhouwde .steen 9). De grote voordeur met rood-stenendrempel het houtwerk met een ijzeren lelie &quot;) versierd, blijftmeest gesloten, want het glas erboven geeft licht genoeg inhet portaal, en door het winket ^3) kan men alles zien, wat er opstraat voorvalt ^4). Op sommige dagen kan het druk zijn voor dedeur: op hoge

feesten als er brood wordt uitgedeeld onder dearmen, zoals vrome mensen het in hun uiterste wil hebben be-paald 15), en op St. Jan, als de hongerigen er elkaar verdringen,omdat zij weten, dat straks maar 12 van hen zullen worden binnengehaald, waar een heerlike maaltijd met bier en gebraad klaarstaat als jaarlikse herinnering aan een goedhartige w^eduwe Maar ook op gewone dagen is het er druk van gaande en ko-mende mensen, vooral tegen de avond als bedelende landlopers. 1) Rek. 1454, fol. 81 VS.. 2) Rek. 1394, fol. 13 VS. en 1396, fol. 12 VS.. 3) Rek. 1394, fol. 13VS.; 1452, fol. 48 vs.. 4) Rek. 1396, fol. 12 VS. en 1454, fol. 38. 5) Rek. 1396, fol. 13. 6) Rek. 1402, fol. 17. 7) Rek. 1404, fol. 16. 8) Rek. 1404, fol. 20 VS. en 21. 9) Rek. 1405, fol. 17. 10) Rek. 1401, fol. 19 VS.. 11) Rek. 1401, fol. 22. 12) Rek. 1441, fol. 39 VS.. 13) Rek. 1432, fol. 42 VS.. 14) Er is telkens alleen sprake van de deur of de voordeur; kerk en huis moeten duséén ingang gehad hebben, zoals het ook nog is op de plaat van 1567, en zoals we hetook van het hospitaal van St.Jan in Brugge weten (Alb. Thijm, t.a.p. bl. 219). 15) Register 1397, bl. 35.

16) Memorieboek No. 7, bl. 72. Het testament van 1450 staat in het Register 1513,blz. 334.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 mannen en vrouwen, een bed komen vragen voor de nacht in „dergheseUen huys&quot; of in het huis „dair die vrouwen om Gode inslapen, die after lande gaen&quot; 2). Er zijn kreupelen 3) bij en lam-men 4), blinden s) en stommen krankzinnigen 7) en melaatsenzwangere vrouwen 9) en lijders aan afzichtelike ziekten maarallen zonder onderscheid zijn ze dakloos en haveloos, lijders doorhonger en gebrek. Hier worden ze goed verzorgd, dat weten ze:het huis is maar klein en met zoden gedekt maar het lichtvalt er in door glazen vensters en binnen is het warm. \'s Wintersbrandt er een turfvuur, ook nog na St. Pieter (27 Febr.), sederteen moeder van het gasthuis, wetend wat een kou er vaak inMaart en April nog wordt geleden, daar bij testament voor ge-zorgd heeft De moeden vinden er niet alleen een leger van.stro 14) en matten ^s) om zich op uit te strekken, maar ze zienook kisten \'ö) gereed staan met houten schotels ^7) en lepels enstenen kannen daarnaast; vóór men slapen gaat, wordt hetavondeten binnen gebracht: \'s winters altijd erten 20) of bonen 21),gekookt in een grote koperen

pot \'s zomers wel eens warmoesof gort 23), en op Kerstavond vis 24) voor het hele gezelschap. Deruwe bende valt aan op het eten, zij gunnen het elkaar niet, enhet kan er somtijds woest toegaan, zo woest, dat de schoutendienaars,die \'s nachts waken voor de veiligheid op straat, het horen, en 1) Rek. 1406, fol. 16 VS.. 2) Rek. 1432, fol. 48. 3) Rek 1419, fol. 18 VS.; 1423, fol. 22 vs.. 4) Rek. 1413, fol. 17. 5) Rek. 1413, fol. 17; 1423, fol. 38 VS.. 6) Kek. 1432, fol. 48 VS.. 7) Rek. 1432, fol. 55 ; 1436, fol. 40 vs.. 8) Rek. 1422, fol. 32. 9) Rek. 1413, fol, 25 vs.; 1422, fol. 32. 10) Rek. 1427, fol. 35. 11) Rek. 143S, fol. 41. 12) Ibidem. 13) Memorieboek No. 7, bl. 184. 14) Rek. 1406, fol. 16 VS.. 15) Rek. 1416, fol. 31 VS.. 16) Rek. 1421, fol. 27 VS.. 17) Rek. 1434, fol. 42; 1453, fol. 55. 18) Rek. 1453, fol. 55. 19) Rek. 1406, fol. 16 VS . 20) Rek. 1398, fol. 12. 21) Rek. 1397, fol. 9 V5.. 22) Rek. 1417, fol. 33 VS.. 23) Rek. 1419, fol. 29. 24) Rek. 1405, fol. 20.



? 5 8 HET KATRIJNENGASTHUIS. wetend dat er een goede nieuwjaarsfooi voor hen op zit, bin-nenstormen in hun kleurige tabberds om met stokken de vech-tenden te scheiden. Dan komt er rust over het gasthuis, die duurttot het klokje oproept voor de morgendienst, waar allen, dezieken alleen uitgezonderd, aan moeten deelnemen. Vóór ze verdertrekken, gaan dus ook de zwervers de kerk binnen, en daar prevelenze hun gebeden in de morgenschemering, die alle omtrekken vervaagt. Door het grote venster achter het hoogaltaar 3) valt het meestelicht in het koor. Op de vloer van grauwe stenen 4) staat er hetrijkversierde hoogaltaar, en op de trappen S) daarvan bedient depriester in zijn witte alve de amicta (amitte) 7) om hals en.schouders gehangen en het manipel (hantvaen) S) om de linkerarmgeslagen, de mis. Het altaar is door een kleed met geborduurdestrook 9) bedekt, en op twee reusachtige metalen kandelarenbranden er de gewijde kaarsen; de voorzijde vertoont onduidelikeen drieluik, waarvan de kreupele schilder Hans, als hij in hetg-asthuis ziek ligt, op zijn goede dagen de deurtjes nog beschilderenzal in olieverf, met

bonte kleuren en goud ii). Boven in het koorhangt een geverfde kroon een mat ligt voor het altaar \'3), enin het rond staan houten zetels m) en kleine bankjes ^s), voor wiede dienst niet ten einde toe staande of knielend bijwonen kan.Nu ligt naast het opengeslagen missaal het witte korporaal ^7)op het altaar uitgespreid, de misbel klinkt, en de priester heftde kelk ^9) en de heilige hostie omhoog. 1) Rek. 1415, fü!. 26 en volgende jaren. Na 1441 (fol. 46 vs.) krijgen de schouten-<lienaars geregeld een braspenning per itiaand voor \'t bewaren van do orde. 2) Blijkens de Tres. rek., passim, was het laken, van stadswege aan de schoutendienaarsverstrekt, rood, paars of groen. 3) Rek. 1418, fol. 28. 4) Rek. 1452, fol. 48 vs.. 5) Rek. 1418, fol. 28. 6) Rek. 1394, fol. 12 Vb.. 7) Ibidem. 8) Ibidem. g) Rek. 1454, fol. 61. 10) Rek. 1411, fol. 25 VS.. 11) Rek. 1459, fol. 82 vs. en 87 vs.. 12) Rek. 1453, fol. 54 VS.. 13) Rek. 1417, fol. 35 VS.. 14) Rek. 1402, fol. 20. 15) Rek. 1423, fol. 32. 16) Rek. 1396, fol. II VS. en 1427, fol. 34. 17) Rek. 1434, fol. 40 VS.. 18) Rek. 1416, fol. 31 VS. en 1459, fol. 80 vs.. 19) Rek. 1394, fol. 12 VS.; 1452, fol.62vs.. 20) Rek.

1394, fol. 13.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 Het is niet altijd op het hoogaltaar, dat de mis wordt bediend ;ook Sint Katrijne heeft hier het hare, versierd met de beelden vande twaalf apostelen \'). Achter een kleed staat nog het kruis-altaar 2) met twee tinnen kandelaars 3), waartussen het Christus-beeld hangt aan een zilveren kruis 4). Maar het kostelikst versierdis het altaar aan Onze Lieve Vrouwe gewijd, met het mooie hekervoor s). In een kleine houten kapel 0) met rode bakstenenvloer 7), door één venster verlicht staat het onder een verguldtabernakel (krebbe), dat gesneden is uit de kostbaarste houtsoortenen beschilderd met de voorstelling van Maria\'s sterven, en vanhoe zij voor de ogen van de twaalf apostelen ten hemel vaart 9).Ernaast op een gekleurd voetstuk 1°) het kostelike beeld van OnzeVrouwe met de vergulde houten kroon &quot;), die schittert van paarlenen edelstenen en met een kleed van het fijnste bolkeraan,zwaar van geborduurde stroken (voirwerc) ^3), of op andere dageneen van kostbaar, geborduurd laken ^4), waarover een rood fluwelenmantel hangt, met zijde gevoerd ^S). Naast het beeld het offerbloken op en

tegen het voetstuk al wat aan Onze Lieve Vrouwe uitdankbaarheid wordt geschonken \'7): edelstenen gouden ringenzilveren schalen buidels met zijden snoeren 21), vachten tarween wijn. Soms kan men vóór het beeld een herstelde zieke zien, 1) Rek, 1402, fol. 23. 2) Rek. 1422, fol. 32. 3) Rek, 1419, fol. 28 VS.. 4) Rek. 1418, fol. 29. 5) Rek. 1411, fol. 27 VS.. 6) Rek. 1425, fol. 27. 7) Rek. 1441, 39 VS.. 8) Rek. 1441, fol. 40 VS..0) Rek. 1411, fol. 25. 10) Ibidem. 11) Rek. 1412, fol. 25 VS. en 1413, fol. 25 VS.. 12) Ibidem. 13) Rek. 1412, fol. 26. 14) Rek. 1420a, fol. 8 VS.. 15) Rek. 1485, fol. 28 VS.. 16) Rek. 1413, fol. 18 VS. en volgende jaren. 17) Rek. 1411, fol. 19 VS.. 18) Rek. 1414, fol. 19. 19) Rek. 1432, fol. 28; 1441, fol. 22. 20) Rek. 1441, fol, 22. 21) Ibidem. 22) Rek. 1424, fol. 22 VS.. Mr. J. C. Overvoorde (Bijdr. Bisdom v. Haarlem XXX,\' bl.83) houdt dit voor offergaven van wolkooplieden als bewijs v.an dankbaarheid voor \'t be-houden binnenkomen van een schip uit Galais.



? 477 IIET KATRTJNENGASTHUIS. die zelf op de ene schaal, een paar zakken tarwe i) of tarwe enwijn 2) op de andere, zich hiertegen Iaat opwegen om het juistegewicht aan Onze Vrouwe te kunnen schenken. Een andere keerzijn het plunderaars, die van hun geroofd goed een deel komenneerleggen aan de voeten van het Mariabeeld 3). Een trap 4) voert in deze kapel naar het Heilig Sakramentshuis,grote, houten, kleurig beschilderde kast s) met een raampje erinversierd met zijden gordijntjes, zwaar van edelgesteenten, van goud-en zilverdraad 7), waarachter de gewijde hostieën rusten in eengulden bus 8). Als eeuwig offer aan het Allerheiligste brandtvóór het Sakramentshuis een glazen lamp 9). Aan een wand van het kerkruim de preekstoel, van ter zijdeverlicht door glazen 1°); twee banken&quot;) erbij en stenen zetelsin het rond. Wat verder het orgel 13) met zijn leren balgen \'4) opeen zoldertje ^s), waar op feestdagen ook de trompers, de pijpersen blazers een plaats vinden. In de toren de paal, waarlangs mennaar de klok klimt ^ö) naast de houten koker van de klokketouwen ^7),en boven in de schemering de klokken, de kleine

met klepel, degrote met hamer en as en rad &quot;^s). Hier en daar, langs de wandenen in de hoeken, meer kleurige versieringen, gordijnen ^9) en beelden : 1) Rek. 1427, fol. 19 VS. en 1450, fol. 26. Vergelijk hiervoor: Mr. S. Muller Fzn.-Schetsen uit de Middeleeuwen, bl. 254. 2) Rek. 1450, fol. 26 vs.. 3) Rek. 1420a, fol. 2. Leiden werd van Junie tot half Aug. van dat jaar door Jan vanBeieren belegerd; het beleg eindigde met een nederlaag van de Hoekse partij, waarbij deburggraaf Philips van Wassenaar zijn rechten op de regering en de rechtspraak van destad moest opgeven (Meerman - Ueleg van Leyden in 1420). Tijdens het beleg werden allediensten verzet; wij hebben van dit jaar twee rekeningen, a en b, van verschillende gast-huismeesters. Er werd gedurende dit beleg niet gepreekt in de gasthuiskerk en weiniggekollekteerd (Rek. 1420a, fol. 8; vgl. ook Meerman bl. 97-99 en zijn bijlagen bl. 447-450), 4) Rek. 1441, fol. 39 vs.. 5) Rek. 1441, fol. 40 VS.. 6) Ibidem. 7) Rek. 1420a, fol. 8 VS,. 8) Rek. 1441, fol. 44 VS. en 46 vs.. 9) Rek. 1441, fol. 44. 10) Rek. 1405, fol. 17. 11) Rek. 1467, fol. 48. 12) Rek. 1450, fol. 49 vs.. 13) Rek. 1416,

fol 29. 14) Rek. 1426, fol. 32 VS.. 15) Rek. 1416, fol. 26 VS.. 16) Rek. 1403, fol. 17 VS.. 17) Rek. 1406, fol. 14. r8) Rek. 1415, fol. 22. 19) Rek. 1441, fol. 43.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 Sint Katrijne van hout, in kleuren beschilderd i) en met zilverenkroon 2jj een kastje inet een Mariabeeld 3), een ander met SintNicolaas 4), Sint Joris onder een baldakijn s) en een mooigestoffeerde Olijfberg met kruis (>). Een deur voert naar de sakristie, waar in een kast 7) meerkostbaarheden bewaard worden : alven, amicta\'s, manipelen, stola\'sgewijde gordels 9) en kazuifels in soorten: van verguld laken zijner met linnen gevoerd 1°), of van blauw laken met kostbaar bandgeboord, de voor- en achterkruisen van rood leer of vanfusteyn ook wel, gemaakt uit oude tabberds maar gevoerd metbolkeraan, met rood leren kruisen en met franje afgezet Hierbergt men ook de vergulde kelk, gewikkeld in het korporaal, dekorporaalzakken in dozen ^3), het kistje met de kristallen monstransop gulden voet \'4), de zilveren olievaatjes ^5) met het chrisma, datde provisor van Rijnland jaarliks op Witte Donderdag uit de Domvan Utrecht haalt waar de olie voor het hele bisdom gewijdwordt, het geborduurde baarkleed van laken, met franje omzet \'7),dat over de kist wordt gehangen, als het lijk op de katafalk

(craem)in de kerk staat ^s) tussen twee houten kandelaars ^9) met kaarsen,waarvan het onderstuk ook van hout is de wierook 21), de mis-wijn 22), het misbrood 23), het wijwater 24), de paasborden 25) en het 1) Rek. 1402, fol. 23. 2) Rek. 1404, fol. 20 VS.. 3) Rek. 1412, fol. 23. 4) Rek. 1412, fol. 23 VS.. 5) Rek. 1412, fol. 23. 6) Rek. 1453. fol. SS. 7) Rek. Ï441, fol. 41 VS.. 8) Rek. 1394, fol. 12 VS.. 9) Rek. 1423, fol. 37. 10) Rek. 1403, fol. 22 VS.. 11) Rek. 1404, fol. 21. 12) Rek. 1423, fol. 37. 13) Rek. 1434, fol. 40 VS.. 14) Rek. 1426, fol. 32 VS.. 15) Rek. 1441, fol. 44 VS.. 16) Rek. 1449, fol. 47 VS,; 1452, fol. S9 vs.. 17) Rek. 1467, fol. 46 VS.. 18) Ib., fol. 48 VS.. 19) Ib., fo\'l. 48. 20) Ib., fol. 48 VS.. 21) Rek. 1452, fol. 63. 22) Rek. 1485, fol. 26 VS.; in de vroegere rekeningen geboekt bij de wijn voor de zieken. 23) Rek. 1403, fol. 16 VS.. 24) Rek. 141S, fol. 25. 25) Rek. 1406, fol. 16 VS.; 1454, fol. 83,



? 62 IIET KATRTJNENGASTHUIS. bord, waar men de bede in de kerk mee doet alle drie metSint Katrijne.s beeld beschilderd. Ook liggen hier boeken: hetdodenrituaal („boec daer men die doden mede ter aerden helptende daer men mede olyt ende monicht&quot;) 2) met koperen .sloten,en de twee zangboekjes, in het Warmonder klooster geschrevenin vierkant noteschrift, op mooi perkament en in hout gebonden 3). De kostbaarheden worden te voorschijn gehaald op de grotefeestdagen van de kapel: de herdenking van de wijding en St.Katrijnendag, en zo vaak een nieuwe aanwinst voor de kerkdienstplechtig door de vertegenwoordiger van de bisschop van Utrechtwordt gewijd. Nu eens zijn het amicta\'s en manipels, stola\'s enkelkzakken 4), dan weer is het een beeld van Maria s) of eennieuwe klok (>), die de inzegening behoeven, waarvoor de wij-bisschop met zijn gevolg (gesin) overkomt. Een andermaal moethet kerkhof 7) of een nieuw deel daarvan gewijd worden, ofwacht een altaar slechts op de bisschoppelike zegen om in gebruikgenomen te worden 9). Bij die wijfeesten wordt voor de bisschopen zijn helpers de wijn rijkelik

geschonken 1°), en zij krijgen eengeldelike beloning, groter of kleiner naar mate van de belangrijk-heid van het gewijde voorwerp Dan komen ook de .school-meesters met hun goed geschoold jongenskoor de liederen zingende ko.ster haalt met zijn helpers het wijwater uit de St. Pieters-kerk 13), en het luiden van de grote klok verkondigt, dat er inde gasthui.skapel iets biezonders te doen is ^4). Maar de groot.ste feestdagen voor het gasthuis zijn de kermis-dag en St. Catherina. Dan wordt de dienst in de kapel waar-genomen door de kommandeur van St. Pieter zelf, met wie dekapellanen en de koster mee komen \'5), het jongenskoor zingt, 1) Rek. 1423, fol. 37 VS.. 2) Rek. 1421, fol. 30. 3) Rek. 1434, fol. 40. 4) Rek. 1394, fol. 12 VS,. 5) Rek, 1412, fol. 25 VS.. 6) Rek. 141S, fol. 25. 7) Rek. 1421, fol. 30. 8) Rek. 1454, fol. 84 VS.. 9) Rek. 1427, fol. 34. To) Rek. 1421, fol. 30 en 1427, fol. 34. 11) Rek. 1394, fol. 12 VS.; 1404, fol. 20; 1412, fol. 25 vs. en 1421, fol. 30. 12) Rek. 1415, lol. 25; I4S4, fol. 84 vs.. 13) Rek. 1415, fol. 25. 14) Rek. 1454, fol. 84 VS.. 15) Rek. 1394, fol. 13.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 waarna het onthaald wordt op wittebrood en de organist vanSt. Pieter bespeelt het orgel 2). Ook \'s Zaterdagsavonds en op alleavonden, aan de heiligedagen van Maria voorafgaande, komende schoolmeesters met de jongens het lof zingen 3), de pijpersblazen op hun fluiten en de organist bespeelt het orgel, terwijlde blazer uitzet om de balgen aldoor met lucht te vullen s). Alle bewoners van het gasthuis, allen die er tijdelikverblijf houden, en ook de omwonenden, die zich in het kleinekerkje beter thuis voelen dan in de wijde ruimten van de Pieters-kerk, wonen deze diensten bij; alleen de zieken kunnen er zichniet heen slepen. Maar ook voor hen is gezorgd: vóór in het gasthuis, in de zaalvan de bedlegerige zieken, staat een altaar, en daarnaast is ookde stenen nis, waardoor het water kan afvloeien, dat de priestertijdens de mis gebruikt heeft om de kelk en zijn handen tewassen 0). De schilder Dirc heeft dit altaar met een kleine tafelversierd; de schildering kan verborgen worden achter twee gor-dijntjes 7), maar die worden opengeschoven, zo vaak hier de miswordt gelezen. Dat moet een

sclTilderachtig gezicht zijn: op eenrij de zieken op het stro van hun lage bedsteden s), waar zeafgesloten liggen achter een hek 9), zich somtijds moeizaam ophijsendaan hun beddetouwen de blauw-linncn gordijnen &quot;) wijd open-geschoven om het gezicht op het altaar vrij te laten ; aan de enewand de haard onder zijn stenen overwulving in de andere deglazen vensters, waardoor het daglicht binnen valt; op de vloervan rode bakstenen ^3) het altaar met zijn kleurige beschilderingen de vlammetjes van de waskaarsen, die branden op twee grotekandelaars h), en aan de zoldering een kaarsekroon. De inrichting 1) Rek. 1417, fol. 35. 2) Rek. 1405, fol. 19 VS.; 1412, fol. 24 vs.. 3) Rek. 1412, fol. 24 vs.; 1413, fol. 45 vs.; 1415, fol. 25. 4) Rek. 1413, fol. 26 vs.. 5) Rek. 1419, fol. 30; 1432, fol. 54 VS.,\'j) Rek. 1401, fol. 25. 7) Rek. 1449, fol. 45 VS.. 8) Rek. 1394, fol. 13. 9) Rek. 1394, fol. 9. 10) Rek. 1432, fol. $2 v.s . 11) Rek. 1450, fol. 44. 12) Rek. 1432, fol. 44 VS. en 46 vs.. 13) Ib.. 14) Rek. 1401, fol. 25.



? 64 IIET KATRTJNENGASTHUIS. is verder hoogst eenvoudig : een tafel i), stoelen en mandenvoor de kleren 3). Een paar bij de bedsteden hangende pelzen 4)en schaapsvellens), die de herstellende zieken omslaan, als ze evenuit hun bed mogen komen, en de tinnen beddewarmers bewijzen,dat men de ongelukkigen \'s winters geen kou laat lijden. Vanweelde kan hier wel allerminst sprake zijn, maar toch wordt hetoog getroffen door een voorwerp, louter ter versiering: de zevenwerken van barmhartigheid, door de beeldemaker Claes Jans soenbegonnen en door meester Jan afgemaakt Op die voorstellingvan lijden en lijdenstroost moet het oog van de zieken wel dikwelsrusten gedurende de lange, eentonige dagen, dat ze hier liggen,met geen andere afleiding dan eten en drinken, een praatje metde verplegende moeder en dienstmeisjes, en een paar keer perweek een mis. Die vaste missen zijn meest bij testament geschonken,„voir die arme ellendige zieken mee te troesten&quot;, zoals er eenenkele maal bij staat 9); soms moeten ook de schenkers ervan inde gebeden herdacht worden Een afzonderlike toestemming(placet) was

nodig om deze missen buiten de kapel te mogen doenlezen &quot;). Zo wordt bij voorkeur voor het geestelik heil van de ziekengezorgd, maar naast de zorg voor de ziel staat ook die voor hetlichaam. Er zullen nog vele jaren moeten verlopen, eer de genees-kunde een trap heeft bereikt, waarop het mogelik is sommigeziekten te genezen. Hier kan men nog niet anders doen dan lijdenverzachten, en dat doet men zoveel mogelik en zó goed, dat ziekenuit andere plaatsen van Holland uit Zeeland ^3), zelfs uit Brabant ^4)in het Katrijnengasthuis verzorging en genezing komen zoeken.Men kan ze niet alle opnemen: met name krankzinnigen ^s) en 1) Rek 1413, fol. 23 VS.. 2) Rek. 1432, fol. 51. 3) Rek. 1452, fol. 65 VS.. 4) Rek. 1394, fol. 13. 5) Rek. 1453, fol. 37 VS.. 6) Rek. 1434, fol. 41 VS.; 1448, fol. 48. 7) Rek. 1403, fol. 18. 8) Rek. 1404, fol. 20. 9) Memorieboek no. 7, bl. 156. 10) Ib., bl. i88a. 11) Rek. 1449, fol. 47 VS.. 12) B.v. uit Alphen (Rek. 1414, fol. 24 vs.), Aarlanderveen (Rek. 1422, fol. 32), Gouda(Rek. 1435, fol. 47), Den Haag (Rek. 1449, fol. 47 en 51 vs.). 13) B.v. uit Borselen (Rek. 1432, fol. 24 vs.). 14) Rek. 1413, fol. 25 VS..

15) Hierover onder Vrouwengasthuis.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 65 melaatsen i) worden geweerd, en ook hoog-zwangere vrouwen wijstmen liefst af 2), omdat zuigelingen veel en afzonderlike zorg behoe-ven. Maar gebeurt het een enkele keer, dat in het gasthuiseen kind wordt geboren, of dat er een moeder wordt gebracht,die vlak onder de stadsmuur bevallen was 3), dan zorgt men ookvoor kleertjes 4) en voor het dopen 5), waarna het kind op kostenvan het gasthuis wordt uitbesteed Want wie hier eenmaal isopgenomen, behoort met al zijn hebben en houwen, met lichaamen ziel aan het gasthuis, maar krijgt daarvoor ook alles terug,wat hij redelikerwijs eisen kan: eten en drinken, kleren 7) engeneesmiddelen, ten slotte een doodkist s) en een graf 9). Het ishet gasthuis, dat de kosten draagt voor zijn vervoer dat zijnschulden &quot;) en huishuur betaalt, maar ook al wat hij heeft, totzijn kippen toe, inpalmt 13), zijn renten int h), en ten slotte beschiktover zijn nalatenschap \'S). Dat is het oude recht van het gasthuis,waar het stevig aan vasthoudt, al laat men een enkele keer genadevoor recht gelden, als iemand hersteld weggaat Alleen voorde zwervers, die een

tijdlang ziek in het gasthuis liggen, die somszelfs de landstaal niet verstaan, geldt dit niet: zij krijgen bij hunvertrek vaak nog wat teergeld mee 17). Enkele van de herstellendezieken doen ook wel lichte werkzaamheden: netten breien huis-houdelik werk ^9), schilderen maar alleen ten bate of tenbehoeve van het gasthuis. Verreweg de meesten, die in deze zaalliggen, zullen hier niet meer levend vandaan komen. Soms wordt 1) Hierover onder Leprooshuis. 2) Rek. 1422, fol. 32; 1450, fol. 43. 3) Rek. 1413, fol. 25 VS.. 4) Ib., fol. 26. 5) Ib., fol. 25 VS.. 6) Ib. en 1422, fol. 32. 7) Rek. 1413, fol. 25 VS.; 1449, fol. 45; i4\';9, fol. 47. 8) Rek. 1394, fol. 16, en verder elk jaar passim. 9) Als voren. Na 1421, toen het gasthuis een eigen kerkhof kreeg, maakte de knechtde graven. 10) Rek. 1422, fol. 32. 11) Rek. 1404, fol. 15 vs.. 12) Rek. 1413, fol. 26 VS.. 13) Rek. 1458, fol. 61 VS.. 14) Rek. 1415, fol. 17 vs.. ^S) Vergelijk hierover bl. 41—44. 16) Rek. 1402, fol. 22 VS.; 1420a, fol. 3; 1436, fol. 41 vs.; 1449, fol. 47 vs,. 17) Rek. 1432, fol. 54. 18) Rek. 1423, fol. 20 VS.. 19) Rek. 1432, fol. 41 VS.. 20) Rek. 1459, fol. 82 VS. en 87 vs.. 4



? 66 IIET KATRTJNENGASTHUIS. iemand geopereerd (gesneden) met zo gunstig gevolg, dat hij weernaar huis kan gaan i) ; voor andere zieken wordt de stadsdoktergeroepen, of wel men laat beproefde recepten klaarmaken maarhet beste, wat men voor de zieken bedenken kan, is hun genees-krachtige kruiden uit de apoteek te geven en lekker eten. Zoslaat men zoethout 3) in en wormkruid 4), pillen en keizerpoeder 5),tybys en hop koelwater en seynpoeder 7), maar liever nog ver-kwikt men hen met honing fruit ?), als druiven, appelen enperen, of ook vijgen en rozijnen, wittebrood konijnen kan-dijsuiker en malvezij water en mede ^3). En het meest vanalles wordt hun wijn gegeven, liefst de lichte soorten als rijnwijnen romenije, vaak met gebraden vlees, wittebrood of Gentsekoeken, zoals het bepaald werd door vele geslachten van vromen,die hierdoor in de herinnering wilden blijven voortleven. Zorgvan andere aard ondervinden de mannelike zieken nog, als zeworden geschoren ^4); en ook past de barbier, de heelkundige,zijn als bij uitstek gezond beschouwd middel, het aderlaten, toe ^s);heelkundige is hij ook, als hij nardusolie

voorschrijft om de ziekenmee te wrijven of zalf en zwarte pleister ^7). Het is niet het beste deel van de Leidse burgers, dat hiergebracht wordt; het zijn niet de meest welkome vreemdelingen,die men hier heeft opgenomen. Daar ligt een vreemde, die in eenvechtpartij door een vrouw gestoken is een vrouw met debijnaam van Dronken Katrijn ^9), een kreupele vechtersbaas en 1) Rek. 1435, fol. 47. 2) Rek. 1414, fol.\' 24 VS.; 1452, fol. 63; 1453, fol. 56; 1458, fol. 63 vs.. 3) Rek. 1436, fol. 35 VS.. 4) Rek. 1423, fol. 28 VS.. 5) Rek. 1449, fol. 48. 6) Ib.. 7) Rek. 1452, fol. 63. 8) Ib.. 9) Rek. 1419, fol. 24. 10) Rek. 1394, fol. II. 11) Rek. 1432, fol. 35. 12) Rek. 1448, fol. 45. 13) Ib. fol. 45 VS.. 14) Ib. fol. 45 en volgende jaren. 15) Rek. 1452, fol. 63 en volgende jaren. 16) Rek. 1459, fol. 83. ----------------&quot;O* 17) Rek. 1485, fol. 20 VS. en 40. 18) Rek. 1448, fol. 46 VS.. 19) Rek. 1449, fol. 45. 20) Rek. 1450, fol. 42 VS..



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 Wilde Robbe, in een kloppartij gekwetst i). Bij de deur klinktgestommel en haastig komen enige mannen binnen, die een bewe-geloos lichaam dragen: een vrouw, zo juist op straat door eenberoerte getroffen Weer gaat de deur open en kermend wordteen man binnengedragen, die bij een val van een dak zijn beengebroken heeft 3). Waar zou men ze beter brengen dan hier? Want al is er geensprake van een bepaalde verpleging, onder het gasthuispersoneelzijn toch een moeder en twee dienstmeisjes, die uitsluitend voorde zieken zorgen. Zij hebben een afzonderlike keuken, de kruid-kamer 4) of kleine keuken 5) genoemd ter onderscheiding van dekeuken achter in het gasthuis, waar zij de lekkere kostjes eneenvoudige huismiddeltjes voor de zieken, maar ook hun gewoneeten klaarmaken. Bedrijvig lopen ze tussen keuken en ziekezaal afen aan, maar in de keuken vinden ze toch haar voornaamste werk.Daar kijken ze ook de oude kleren van alle in het gasthuis gestor-venen na om te beslissen, wat nog kan worden gebruikt en watverkocht moet worden Als er op een ogenblik niets anders

tedoen is, zetten ze zich aan het weefgetouw en weven wat laken,blauw 7) of wit of zwart 8), dat in het gasthuis gebruikt, maarook wel verkocht wordt. Zij hebben hier trouwens minder tijdvoor dan de moeder en de dienstmeisjes achter in het gasthuis,die weliswaar de proveniers moeten bedienen, maar zich verdergeheel aan hét huishouden kunnen geven. Die heersen op het erf,in de stal en in de melkerij en vooral in de grote keuken: dehele dag vlamt hier een reusachtig vuur van turf en elzehout 9) in destenen haard ; \'s morgens vroeg en \'s avonds branden er de olie-lampjes flikkeren de waskaarsen en walmen de smeerkaarsen ^3),en altijd is er de drukte en vrolikheid van een groot huishouden. 1) Rek. 1458, fol. 61 VS.. 2) Rek. 144S, fol. 47. 3) Rek. 1449, fol. 45. 4) Rek. 1417, fol. 28. 5) Rek. 1411, fol. 18 VS.. ö) Rek. 1394, fol. 7 VS. en alle volgende jaren. 7) Rek. 1398, fol. 7 VS.. 8) Rek. 1411, fol. 19, 19 VS. en 20. 9) Rek. 1394, fol. 12. 10) Rek. 1404, fol 16. 11) Rek. 1394, fol. II VS.. 12) Rek. 1397, fol. 14. 13) Rek. 1415, fol. 27.



? 68 IIET KATRTJNENGASTHUIS. De moeder en de meisjes koken en bakken, weven en spinnendoen het laken de hele behandeling van smouten, kammen envollen ondergaan 2), als ze het niet ook nog zelf verven en scheren,bleken het linnen en naaien het tot kussens en slopen, wassen watvuil is 3) en verstellen wat niet langer houdt. Er is heel wat nodigvoor zo\'n groot gezin, zodat men vaak ook nog buitenshuis moetlaten werken door begijnen of anderen 4). Soms worden honderdenellen linnen tegelijk tot lakens verwerkt S) en een 40 el tot kus-senslopen ; dan weer reedt men dubbele wollen dekens, waarvoormen aan de wol van de gasthuisschapen niet altijd genoeg heeft 6).Tafellakens 7), gordijnen kleren 9), alles wordt hier genaaiden versteld in de rommelige, maar gezellige omgeving van dekeuken, waar langs de muren veel kasten staan: de grote keuken-kast 1°), gevuld met honderden houten schotels, borden nappenen koppen met houten ^3) en zilveren lepels ^4), met keuken-messen 15) en ander kleingoed, de kaaskast en de andere „spin-den&quot; 17), vol eten van allerlei soort. Op de vloer en in het rondai wat men

verder maar nodig kan hebben: de spinnewielen ende weefgetouwen, een tafel met stoelen een leunstoel voor demoeder de vleesbank 20) niet het grote vleesmes 21) en hetbeendermes 22), koperen ketels 23), aarden en koperen potten 24), 1) Rek. 1394, fol. 12 VS.. 2) Rek. 1398, fol. 7 vs.; 1413, fol. 27. 3) Zeep passim, o.a. 1417, fol. 27. 4) Rek. 1411, fol. 27. 5) Rek. 1413, fol. 26 VS.. 6) Rek. 1415, fol. 26. 7) Rek. 1420b, fol. 28. 8) Rek. 1432, fol. 51 VS.. 9) Ib., fol. 52 VS.. 10) Ib., fol. 48. 11) Rek. 1417, fol. 35 VS.. 12) Rek. 1419, fol. 29. 13) Ib.. 14) Rek. 1420b, fol. 28. 15) Rek. 1418, fol. 29. 16) Rek. 1449, fol. 40. 17) Rek. 1427, fol. 32 VS.. 18) Rek. 1432, fol. 51. 19) Rek. 1452, fol. 61. 20) Rek. 1402, fol. 23. 21) Rek. 1432, fol. 51. 22) Rek. 1449, fol. 45 VS., 23) Rek. 1398, fol. 16 VS.. 24) Rek. 1404, fol. 20 VS. en 1413, fol. 26 vs..



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 rekken met stenen kannen aarden vaten ijzeren braad-pannen 3), manden 4), tonnen s), kisten lantarens 7) en tin-nen olielampen zelfs een grote ratteval 9), gekocht toenrattekruid niet genoeg tegen de ondieren hielp 1°). Grote hoeveel-heden van meest heel eenvoudig eten worden hier bereid : de dage-likse kost, vers vlees van koeien en schapen en varkens i^) metwitte erten warmoes ^3) of gort ^4), op vastendagen veel vis-soorten als droge vis \'^s), gedroogde schol ï^), haring 17), bokkinggezouten aal ^9), zalm ^o^ en gedroogde roggen ^i). Alle vlees wordtmet gekruide sausen opgediend, toebereid uit wijn en kruiderijengember, peper, saffraan 23), azijn 24), look, ajuin 25), grein 26) enmosterdzaad 27), dat nu eens bij kleine hoeveelheden van kruideniersuit Leiden, dan weer bij grote hoeveelheden uit Brugge ofAntwerpen 29) wordt betrokken. Als lekkernij worden met Kerst-mis 30) en op Paasavond vogels opgedist: ganzen 31), kippen 32)^ I) Rek. 1419, fol. 29. 2) Rek. 1420b, fol. 28. 3) Rek. I43S. fol- 45- 4) Rek. 1402, fol. 22 VS.. S) Rek. 1403, fol. 21 VS.. 6) Rek. 140S, fol. 19 VS.. 7) Rek.

1404, fol. 20 VS.. 8) Rek. 1406, fol. 16 VS.. 9) Rek. I4S3, fol. 54. 10) Rek. 1452, fol. 62. Rek. 1394, fol. II. 12) Ib.. 13) Rek. 1405, fol. 20. 14) Rek. 1427, fol. 25. IS) Rek. 1412, fol. 25. 16) Rek. 1413, fol. 20. 17) Rek. I414, fol. 21. 18) Rek. 1417, fol. 26. 19) Ib., fol. 27. 20) Rek. 1424, fol. 27. 21) Rek. 1432, fol. 36 VS.. 22) Rek. 1412, fol. 26. 23) Rek. 1415, fol. 20 VS.. 24) Rek. 1417, fol. 27. 25) Rek. 1420b, fol. 23 VS.. 26) Rek. 1441, fol. 35 VS.. 27) Rek. i4S3i fol- 44 VS.. 28) Rek. 1419, fol. 24. 29) Rek. I441, fol. 35 VS.. 30) Rek. 1403, fol. 22. 31) Rek. 1402, fol. 22 VS.; 1403, fol. 22. 32) Rek. 1413, fol. 20.



? 70 IIET KATRTJNENGASTHUIS. eenden i), ook wel gezouten vogels ; en hoogst zelden lamme-ren 3). Bij de maaltijden eet men tarwebrood en wittebroodmet Pasen ook wel wielbrood s), en dat is ook het voedsel voorde kleinere maaltijden, aangevuld met kaas eieren 7), zoete-melk en karnemelk 8) en soms ook vijgen en rozijnen, bij korvenvol gekocht 9), appelen noten ^i) en bij feestelike gelegen-heden oublieën en koek 13). De gewone drank is het bier, metof zonder hop gebrouwen ^4), terwijl wijn voor de gezonden alleenop feesten als Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Heilige Sakramentsdagen de kermisdag van de kapel wordt ge.schonken ^s). Hét meeste bier wordt in het gasthuis zelf gebrouwen en in dekoele bierkelder bewaard, waarvan de venstertjes op het erf uit-komen i^). Naar de andere voorraadskelder, waar de grote Ham-burger tonnen met wijn staan ^7), voert een trap uit de keukenen op de ruime zolders boven de grote zalen bergt men hetkoren en het mout ^9), dat men met katrollen ophijst Trappenvan wilgehout, met wagenschot beschoten, voeren naar de „hanc-camer&quot; =1), een soort opkamer, en naar een

ander bovenvertrek 22).Achter in het huis heeft de moeder ook haar eigen kamer 23)evenals de ziekemoeder vóór 24), en dan komen we nog langsallerlei andere vertrekken, waar vermogende proveniers en prove- l) Ib., fol. 21 VS.. 2) Rek. 1416, fol. 21 VS.. 3) Rek. 1454, fol. 49 VS.. 4) Rek. 1394, fol. II. 5) Rek. 1420a, fol .. 8 VS.. Waarschijnlik was dit in ronde vorm gebakken brood. 6) Rek. 1401, fol. 25- 7) Rek. 1420b, fol. 23 VS.. 8) Rek. 1417, fol. 26. 9) Ib., fol. 23. 10) Rek. 1413, fol. 20 VS.. 11) Rek. 1422, fol. 24. 12) Rek. 1415, fol. 27. 13) Rek. 1441, fol. 35 VS.. 14) Rek. 1401, fol. 14. IS) Rek. 1413, fol. 21. i6) Rek. 1398, fol. 16. 17) Rek. 1397, fol. 12 VS.. 18) Rek. 1432, fol. 44 VS. en 48 vs.. 19) Rek. 1397, fol. 13 VS,; 1432, fol. 44 VS. en 48 vs.. 20) Rek. 1406, fol. 16 vs.. 21) Rek. 1396, fol. 13. 22) Rek. 1426, fol. 29 vs.. 23) Rek. 1417, fol. 29 vs.. 24) Rek. 1432, fol. 47 VS..



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 niersters wonen i), en langs de grote zaal voor de arme prove-niersters waar alles nog eenvoudiger is dan bij de zieken vóór.Maar de rijkere proveniers, die zelf al hun huisraad meebrengen,en waar mensen onder zijn als Claes, bijgenaamd CostelikePoorter 3), kunnen zich zo weelderig inrichten als ze zelf willen:een oude heer, die in een ledikant met gekleurde gordijnenslaapt, neemt twee bedienden mee 4); oude vrouwen houden haareigen dienstmeisjes S), of men huurt er tijdelik een om haar indagen van ziekte op te passen Zij worden gekleed met pelzen 7)en kaproenen 8), terwijl voor hun arme lotgenoten kousen 9), eenwollen rok of een broek ^i) al mooi zijn ; zij eten op Kerst-avond ganzen en eenden zij drinken geregeld wijn ^3), als zijmaar genoeg aan het gasthuis betalen. Wij lopen hun kamersvoorbij om nog even een blik te werpen in de kamer van degasthuismeesters, waar in een grote kast de boeken bewaardworden en in het kamertje, waar de met ijzer beslagen ^s)kist i^) voor de zegelbrieven, handvesten zowel als eigendoms-bewijzen, op twee houten blokken ^7) staat, brandvrij

onder hetstenen gewelf en achter de ijzeren deur Dan gaan we door de keukendeur naar buiten, waarbij we vóórde keuken nog de visbank opmerken en erachter het rommelhokmet de bezems 21) en boenders 22), zakken en manden 23), ladders 24) 1) Passim, o.a. Rek. 1423, fol. 27. 2) Rek. 1434, fol. 23. 3) Rek. 1458, fol. 62 VS.. 4) Rek. 1413, fol. 17 VS. en 27. 5) Rek. 1401, fol. 15 VS.. 6) Rek. 1413, fol. 27. 7) Rek. 1419, fol. 29, 8) Rek. 1420b, fol. 28. 9) Rek. 1423, fol. 38 VS.. 10) Rek. 1459, fol. 47. 11) Rek. 1449, fol. 45. 12) Rek. 1443, fol. 21 VS.. 13) Ib., fol. 21. 14) Rek. 1434, fol. 37 VS.. 15) Rek. 1403, fol. 18. 16) Rek. 1404, fol. 16. 17) Rek. 1406, fol. 14. 18) Rek. 1420b, fol. 26 VS.. 19) Rek. 1421, fol. 26. 20) Rek. 1452, fol. 61 VS.. 21) Rek. 1436, fol. 41 VS.. 22) Rek. 1449, fol. 48. 23) Rek. 1416, fol. 31 VS. en 31. 24) Rek. 1415, fol. 22 VS..



? 72 IIET KATRTJNENGASTHUIS. en berries, bijlen en zelfs pieken, in tijd van gevaar aangeschaften kijken het grote erf rond. Maar.... is dit een gasthuis? Menwaant zich op een boerderij verplaatst met zijn schuren en stallen,zijn vee en gevogelte, zijn meiden en knechts. Allerlei bijgebouwenstaan zonder regelmaat dooreen: eerst het huisje, waar \'s zomersgekookt wordt 3), als dit in de grote keuken, immers woonvertreken middelpunt van het huis, hinderlik zou zijn. Dan de melkerij,met riet gedekt 4), waar de melkmeisjes, vroeg in de morgen en\'s avonds laat, \'s winters bij het flauwe licht van een paar kaarsen s),de melk uit haar houten emmers in de karn 7) storten, als zijvan het land of uit de stal komen. In de zomer lopen de koeien,de ossen en de schapen van het gasthuis in de weide waarsoms ook anderen hun paarden sturen 9) en waar een hond hetvee helpt bewaken ^o), of men laat ze onder toezicht grazen langsde singel de ossen zorgvuldig met dikke snoeren gekoppeldde koeien aan zelen ^3). Maar \'s winters houdt men de beesten inde grote stal ^4), waar het ijzeren kruis op staat ^s), en voert zeuit troggen ï^), de koeien

meest met hooi, de kalveren ook metbonen ^7). De hooiberg daarnaast op zijn stenen plaatsje onderzijn rieten dak ^9), met de windas om het hooi op te halen en neerte laten wordt jaar op jaar vernieuwd ^i) en omgewerkt ^2). Het 1) Rek. 143S, fol. 45. 2) Rek. 1420 a, fol. 8 vs. en b, fol. 28. 3) Rek. 1416, fol. 25 VS.. S. Muller Fzn. - Schetsen uit dèMiddeleeuwen, bl. 188 en 191verklaart zomerkeuken uitsluitend als washuis, maar de uitdrukking „daer men somer-daghes in koect in tgasthuys&quot; laat geen twijfel aan de betekenis over. 4) Rek. 1401, fol. 25 vs.. 5) Rek. 1422, fol. 32 vs.. 6) Rek. 1397, fol. II. 7) Rek. 1434, fol. 42. Een tijdlang hadden zij, die in \'t molkenhuis dienden, ook huneigen huishouden, maar in 1434 hield dit op (Rek. 1434, fol. 33). 8) Rek. 1394, fol. 14. 9) Rek. 1397, fol. 7 vs.. 10) Rek. 1436, fol. 40 vs.. 11) Rek. 1398, fol. 13. 12) Ib., fol. 16 vs.. 13) Rek. 1402, fol. 22 vs.. 14) Rek. 1450, fol. 41. 15) Rek. X452, fol. 52 vs.. 16) Rek. 1398, fol. 16 vs.. 17) Rek. 1402, fol. 22 vs.. 18) Rek. 1398, fol. 16 VS.. 19) Rek. 1441, fol. 41. 20) Rek. 1398, fol. 16 VS.. 21) Rek. 1394, fol. 9 en II vs.. 22) Rek. 1403, fol. 18.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 opdoen van het hooi is een feestelikheid voor de meisjes en knechts:ze drinken bier in overvloed en worden op vis onthaald ofop schaapsbuik en eendvogels 3). Dat is een druk ogenblik, evenalsdat wanneer de beesten naar de weide gebracht of eruit gehaaldmoeten worden, waar men een wagen voor pleegt te huren 4).Maar rustig is het toch nooit op een erf, waar altijd varkens metbellen om hun hals S) rondwroeten in het slijk en in de afvaluit hun troggen 7), als ze niet liever de straat opgaan om daarhun gading te zoeken tot ze vetter en vetter geworden in hetgasthuis geslacht 9) of aan anderen verkocht worden ; waar hetdoordringend gekakel klinkt van de eenden en ganzen i\') en devreedzamer kippen hun haver pikken terwijl de meisjes rond-lopen met haar emmers melk, die ze naar de keuken brengen ofin de stad gaan verkopen \'3), de mest op haar kruiwagens \'4) naarde mesthoop rijden, en eens een praatje maken met de knechtsen allerlei werkvolk, dat op het erf bezig is. Hoog boven alles uit troont de ooievaar op zijn nest ^s), en deduiven vliegen af en aan, van de duivetil i^) naar het

erf, en van-daar weer naar een van de vele schoorstenen of naar de kroon-lijst 17) langs de dakgoot, waaruit het water afvloeit in een stenenvergaarbak ^S). Dit regenwater gebruikt men, maar het meeste 1) Rek. 1394, fol. II VS.. 2) Rek. 1404, fol. 15. 3) Rek. 1415, fol. 20. 4) Rek. 1396, fol. 10. 5) Rek. 1403, fol. 22. 6) Rek. 1394, fol. 10. Toen men zelf ging brouvven, kregen de varkens daarvan natuurlikde bostels (afval) en het dunnebier. 7) Rek. 1404, fol. 20 VS.. 8) In 1455 werd te Leiden verboden de varkens los te laten rondlopen op verbeurtevan de beesten, die dan half aan de schout en half aan het Katrijnengasthuis kwamen:Hamaker-Keurboeken, bl. 244. 9) Rek. 1394, fol. 13. 10) Rek. 1434, fol. 23. Men ging er toen meer mesten en verkopen, omdat men tochbostels en dunnebier over had. 11) Rek. 1417, fol. 33 vs.. 12) Rek. 1397, fol. 10. 13) Rek. 1394, fol. 9. Wat men zelf niet gebruikte aan zuivel, en ook de mest werdgeregeld verkocht. 14) Rek. 1403, fol. 18. 15) Dit komt niet in de rekeningen voor, maar wel op latere afbeeldingen; ook het H. G.huis had er in 1510 al een. 16) Rek. 1394, fol. 12 VS.. 17) Rek. 1404, fol. 16.

18) Rek. 1394, fol. 13.



? 74 IIET KATRTJNENGASTHUIS. water wordt gehaald uit de diepe gemetselde put afgedekt metgrauwe steen, die heel uit Antwerpen aangevoerd is en van binnenmet planken beschermd tegen het stoten van de emmers 3). Eendeel van het erf is opgehoogd en bestraat 4), maar een ander deel,door een heining van oude netten uit Noordwijk omgeven 5), vormtde tuin, waar men in een afzonderlik hoekje achter een hek, dekruidtuin, ook wat groenten kweekt Daar is ook het prieel,uit houten stijlen en oude wijntonnen losjes ineengezet 7), en eenstenen bank onder de grote boom 8); de wingerd bedekt de oudemuren met zijn groen of rood 9) en geeft wat sierlikheid aan derommel van gebouwen en gebouwtjes. Daar staan het gezelhuis enhet vrouwehuis, de stenen turfschuur met riet gedekt detimmerloods, gebruikt zo vaak er iets verbouwd moet wordende „heymelicheden&quot; ^3), de mosterdmolen ^4), het brouwhuis ^S)met de grote kuip over de brouwketel de droogoven met eenharen kleed bedekt ^7), veilig afgeschoten door een ijzeren deurhet bakhuis ^9) met de gepleisterde, rood-geplaveide broodoven 2°),de baktroggen 21) en

broodplanken 22), het varkenskot met dehopzolder erboven 23), de proveniershuisjes 24) en het pesthuis 25).Achter op het erf, tussen de stal en het brouwhuis, voert een 1) Rek. 1421, fol. 26 VS.. 2) Rek. 143S, fol. 38 en 38 vs.. 3) Rek. 1436, fol. 37 VS.. 4) Rek. 1452, fol. 48 VS.. 5) Rek. 1432, fol. .?^3. 6) Rek. 1454, fol. 38 VS.. 7) Rek. 1452, fol. 51 VS.. S. Muller Fz. (Schetsen, bl. 191) verwondert zich in 1559 al eenprieel aan te treffen; dit prieel in het Katrijnengasthuis is nog meer dan 100 jaar ouder. 8) Rek. 1415, fol. 23. 9) Rek. I43S, fol. 44. 10) Rek. 1414, fol. 23. 11) Rek. 1452, fol. 48 VS.. 12) Rek. 1418, fol. 28. 13) Rek. 1427, fol. 36. 14) Rek. 1449, fol. 46. 15) Rek. 1432, fol. 39, 43 en 43 vs.. 16) Rek. 1449, fol. 46. 17) Rek. 1432, fol. 52 VS.. 18) Rek. 1454, fol. 75. 19) Rek. 1450, fol. 39 vs.. 20) Rek. 1424, fol. 30; 1432, fol. 45 VS.. 21) Rek. 1419, fol. 29. 22) Rek. 1453, fol. 54- 23) Rek. 1434, fol. 36 VS.. 24) Rek. I4S9, fol. 63. 25) Rek. 1458, fol. 56. •f J



? HI^T KATRIJNENGASTHUIS. 75 bestrate gang i), waarlangs een diepe goot het water afvoertdoor een gemetselde poort met stenen drempel 3), de deur vaneen stevig wervelslot voorzien 4), naar de Rijnkant, waar deschuiten van het gasthuis s) vastgemeerd liggen. Opvallend zijnnog op het dak van een van de grote huizen het rad van SintKatrijne in koper als weerhaan draaiend op het ijzeren kruis 7),en het koperen beeld van de heilige zelf als weerhaan op hetandere In de hoek naast het koor van de kerk, naar de kant vande Breestraat, ligt het kerkhof. Het is met zand opgehoogd,van een muur omgeven en door een deur uit de sakristie te be-reiken 9j; een schelpepad loopt er rondom heen en op demuur staat een groot ijzeren kruis i^). Het is er hoogst eenvoudig,want alleen diegenen mogen hier begraven worden, die als armezieken in het gasthuis gekomen en daar gestorven zijn, niet deproveniers en het personeel, van wier lijkdiensten de Pieterskerkde voordelen blijft trekken ; de knechts van het gasthuis delvenzelf de graven 13), waar de ruwe houten kisten zonder veel vertoonin worden neergelaten. Het is maar een klein

onderdeel van hun taak: zij doen in destal en op het land al wat een boereknecht moet kunnen, en zijzijn brouwer 14) of bakker of kosteres) of bottelier of weer watanders, al naar het uitkomt. Maar zij kunnen alle werk toch langniet af, en men ziet op het erf vaak allerlei ander werkvolk:timmerlui, metselaars, opperlieden, rietdekkers, stratemakers, steen-houwers, smeden, glazemakers, leidekkers, slotemakers, ververs. 1) Rek, 1402, fol. 18 VS.. 2) Rek. 1421, fol. 27. 3) Rek. 1411, fol. 25 VS.. 4) Rek. 1452, fol. 52 VS.. 5) Rek. 1402, fol, 23. 6) Rek, 1454, fol, 39. 7) Ib., fol. 75. 8) Rek. 1459, fol. 67 VS.. 9) Rek. 1421, fol. 27 en 27 vs,. 10) Rek. 1452, fol. 59 VS.. 11) Rek. 1454, fol. 75. 12) Vgl. bl. 50. Zeer ten onrechte haalt de Bosch Kemper - Armoede bl. 56 - deze plaatsaan als een bewijs van de verschrikkelike armoede, die in 1421 te Leiden heerste. Degenen„die van armoede sieck in tgasthuys comen&quot; staan hier eenvoudig tegenover de prove-niers en dienstboden; het maken van een eigen kerkhof was een zuinigheidsmaatregel vande meesters. 13) Rek. 1427, fol. 31. 14) Rek. 1432, fol. 41 vs.. 15) Rek. 1441, fol, 39.



? 76 het katrijnp:ngasthuis. witters, bierdragers, schoorsteenvegers, slagers, de molenaar, debakker of bakster, de kuiper, de omroeper en allerlei mensen, diekleine karweitjes doen, waaronder typen als Robbetgen, Aerntmitten Ouaden Bien i). Roede Jannetien en de stomme uit het^ gezelhuis 3). Hebben zij in een jaar veel te doen gehad, dan krijgende timmerlui, metselaars en opperlieden op Paasavond een paarhandschoenen van de gasthuismeesters 4), naar de oude gewoonteom het werkvolk met kledingstukken te betalen. Zo krijgen ookde meiden en knechts geregeld hun schoenen S), kousen enklompen 7) van het huis, maar daarenboven verdienen zij geld enkrijgen ze met Pasen offergeld en op Kerstavond een goede fooiOok wie buitenshuis voor het gasthuis werken, zoals de schrijversen de boden, die soms lange reizen moeten ondernemen, wordenwel beloond met een hemd 9), met wollen laken of een grauw-lakense rok maar natuurlik ook met geld. terwijl de priestersen advokaten uitgelezen geschenken als ganzen en konijnen krijgenX. De moeders, immers als proveniersters in het gasthuis opge-nomen, krijgen geen geld

maar wel kleren en al wat ze nodighebben, en zij voeren zelfs een zekere staat, gekleed als ze gaanin grauw-Iakense ^3) of wit-lakense rokken ^4), jakken met mouwenvan wit laken lammerenpelzen en grauwe kaproenen ^7). Maarzij staan dan ook aan het hoofd van de grote inrichting, onmid-dellik onder de gasthuismeesters, die heel wat aan haar moetenoverlaten, maar toch één ding nooit verzuimen: zelf de koordenvan de beurs vast te houden. Vaak kan men hen plechtig zienrondstappen door de zalen of over het erf, de zieken toesprekend 1) Rek. 1401, fol. 17 VS.. 2) Rek, 1394, fol. 12 VS.. 3) Rek. 1432, fol. 48 VS.. 4) Rek. 1396, fol. 13; 1401, fol. 21. 5) Rek. 1394, fol. 13. 6) Rek. 1401, fol. ig. Eens besprak een provenier het zwarte laken, dat over zijnlijkkist gelegen zou hebben, aan de knechts voor kousen: Rek. 1415, bijvoegsel, fol. i vs.. 7) Rek. 1401, fol. 16. 8) Rek. 1394, fol. 12 vs.. 9) Rek. 1412, fol. 26. 10) Rek. 1421, fol. 31 VS.. 11) Rek. 1424, fol. 29 vs.. 12) Rek. 1454, fol. 50 . 13) Rek. 1394, fol. 12 VS.. 14) Rek. 1396, fol. 10 VS.. 15) Rek. 1398, fol. 16 VS.. 16) Rek. 1397, fol. 12 VS.. 17) Rek. 1398, fol. 16 VS..



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 en de meiden en knechts vermanend, of hen zien neerzitten inhun kamer, ernstig beraadslagend over de belangen van het gast-huis. Eens per jaar leggen ze nauwkeurig rekening af van hunbeheer aan de stadsregering, waarbij op kosten van het gasthuiswijn wordt geschonken voor het gerecht, en de klerk en de bodenfooien krijgen De meesters mogen van tijd tot tijd wel wathebben voor al hun moeite, want ze beheren het geld en het goed,of het hun eigen was. Wij zien hen telkens reizen ondernemennaar verafgelegen landerijen of naar de beroemde Voorschotermarkt; wij zien hen, als de oude klok gebarsten is, naar Woerdentrekken om daar met Mr. Willem Butendijck, de bekende Utrechtseklokkegieter, te spreken, want hertog Willem ligt overhoop metde bisschop en zij mogen niet zelf naar Utrecht gaan. Maar watlater is het bestand gesloten; eerst zenden zij gauw de kosternaar Utrecht om Mr. Willem te waarschuwen de vorm van denieuwe klok klaar te houden, tegen dat men hem de oude zendt,en dan zetten ze de gebarsten klok met de nieuwe klokspijs op eenwagen, gaan er met hun

beiden bij zitten en rijden zo naarUtrecht. Daar blijven ze wel drie dagen om zelf het overgietenbij te Avonen en de feestelikheid van het breken van de vorm, entot besluit vragen zij Mr. Willem en zijn vrouw te eten om samenvrolik de goede uitslag te vieren Lang niet al hun uitstapjes zijn zo aardig; ze hebben ook dikwelsonaangenaamheden, als ze b.v. te doen krijgen met onwillige pach-ters, waarbij ze zelfs de rechterlike macht te hulp moeten roepen.Het gasthuis laat hen nooit met rust: ligt een meester met hetleger voor Gorkum in een van de twisten met de heren van Arkel,dan wordt hem daarheen zelfs een brief gezonden over de belangenvan het gasthuis 3). Maar .... door al wat we gezien hebbenzijn wij al overtuigd, dat de bloei van de stichting voor een nietgering deel aan het beheer van de meesters te danken is, en wemogen dankbaar zijn, dat hun ordelievendheid door de eeuwen heeneen reeks van rekeningen bewaarde, die ons een vrij volledigbeeld geven van een middeleeuws gasthuis. Eenmaal voor goed gevestigd, voor goed in de richting gestuurd,waarin het zich zou blijven voortbewegen, had het Katrijnengast-

1) Rek. 1423, fol. 36. 2) Rek. 1415, fol. 25 VS., 26 en 27. 3) Rek. 1402, fol. 16.



? 78 IIET KATRTJNENGASTHUIS. huis evenmin als enige andere inrichting van armezorg eengeschiedenis, die zich door belangrijke gebeurtenissen onderscheidde.Er zijn dan ook nog maar enkele feiten, in de i6e eeuw voor-gevallen, die hier vermelding verdienen, omdat ze een veranderingvan betekenis brachten in de gewone gang van zaken. Het voor-naamste hiervan was wel, dat het bekende klooster St. Jeronimusdalof Lopsen buiten de Rijnsburgerpoort, door de regulieren van deorde van St. Augustinus verlaten en aan de regering van Leidenovergedragen, door deze bij het Katrijnengasthuis gevoegd werd.Het eerste bericht hierover is van 1524: toen werd op i Sept.van de pui van het raadhuis afgelezen, dat de prior van Windes-heim en andere prioren van tot dezelfde orde behorende kloosters,kort geleden zelf waren komen zien, hoe het klooster Lopsenonherstelbaar was vervallen, waarop ze de burgemeesters van Leidenverzocht hadden het bewind hierover op zich te nemen. De burge-meesters hadden dit op proef gedaan en riepen daarom alle schuld-eisers en schuldenaars van het klooster op binnen 8 dagen opde

schrijfkamer van het raadhuis hun rechten te laten aantekenen:,mochten de overgebleven broeders na die datum nog andere ver-bintenissen aangaan, dan zouden deze niet erkend worden Deproef slaagde en het gerecht kwam met de prior en het kapittelvan Windesheim overeen, dat Lopsen aan het gasthuis zou komen ;men richtte het tot ziekehuis in en liet op 5 Julie 1526 afkondigen,dat alle inwoners van loeiden, rijk of arm, ambachtslieden of hundienstboden, mannen of vrouwen, er opgenomen zouden kunnenworden, en dat de allerrijksten er maar 4 Phil. gulden hoefden tebetalen, hetzij ze stierven of herstelden; voor anderen was de somminder, terwijl onvermogenden kosteloos werden opgenomen. Denieuwe inrichting werd vooral aangeprezen om de „goede openlucht&quot;, en omdat men er iedereen „goet beschej^t&quot; zou doenTerwijl we dus weten, dat in 1526 de overname een feit was,lijkt het vreemd, dat de zaak in de vroedschap eerst op het eindvan 1527 ter sprake kwam 3); toen eerst werd daar n.1. uitvoerigverteld, hoe het klooster Lopsen door slecht beheer meer en meerwas achteruitgegaan, hoe de

burgemeesters alles gedaan haddenom het in zijn oude staat te herstellen en hoe met het oog hieropeerst de prioren van de Windesheimer kloosters te Amsterdam en 1) Aflezingsboek A, fol. 126 vs.. 2) Ib., fol. 135 VS.. 3) Vroedschapsresolutie van 8 Okt. 1527.



? HET KATRIJNENGASTHUIS. 5 1 Leiderdorp gekomen waren, later de prior van Windesheim zelf,maar alles zonder gunstig gevolg. Bij het laatste bezoek wasgebleken, dat er nog maar 2 broeders van de orde in het kloosterleefden en dat alle goederen verkocht of zeer bezwaard waren,zodat het klooster nagenoeg geruïneerd was. Eerst had men debeslissing uitgesteld, maar eindehk had het Windesheimer kapittel,te Nuys vergaderd, besloten, dat men behoudens goedkeuring vande paus het klooster aan de stad Leiden zou overdragen, mitsdeze het wilde bestemmen tot een geestelik gesticht of gasthuisen de twee laatste broeders een lijfrente toekennen. De paus had het onderzoek van de zaak opgedragen aan dedeken van Abbenbroeck, die zich nu tot de Leidse regering ge-wend had. De vroedschap keurde de overname na lange besprekingengoed, als de schulden van Lopsen maar niet meer bedroegen dande bezittingen, en ook hechtte hij zijn goedkeuring aan al wat invorige jaren door het gerecht was gedaan, waaruit blijkt dat dielange besprekingen toch niet veel meer waren dan een wassenneus. Ook in 1531 werd in

de vroedschap nog eens over Lopsengesproken, alsof het nu eerst overgenomen zou worden i). De pauselike toestemming voor de overdracht was toen eindelikgekomen en de vroedschap besloot het klooster zo spoedig mo-gelik tot een ziekehuis in gereedheid te doen brengen, of liever.stemde toe, dat wat met goedkeuring van het gerecht al door degasthuismeesters van het Katrijnengasthuis gedaan was, voortgezetzou worden. Mocht het gasthuis door de overname van Lopsenooit enige schade lijden, dan zou deze door de stad gedragenworden. In de blafferd van het gasthuis van 1531 wordt Lopsenvoor het eerst genoemd onder de uitgaven voor vertimmering, hetloon van een moeder, allerlei spijzen en dranken enz.; de blafferdvan 1532 heet al die van „S. Katrinengasthuyse binnen Leydenende van Lopsen buyten Leyden&quot; ; toen werden ook voor het eerstS meesters aangesteld voor de beide huizen. Eerst in 1540 werdLopsen officieel aan de stad Leiden overgedragen 2); de regeringhad voor de zekerheid om een open brief gevraagd en het teW\'indesheim vergaderde kapittel vond geen reden deze te

weigeren,aangezien de twee nog overgebleven broeders een voldoende lijf-rente genoten en het klooster tot een hospitaal voor „arme cranckemenschen&quot; was ingericht. Eigenaardig is, dat terwijl op de blafferds 1) Vroedschapsresolutie van 28 Junie 1531. 2) Zegelbrief van 20 April 1540, Arch. Leiden; Inv. Elsevier I 104.



? 497 iiet katrtjnengasthuis. van 1532, 1534, 1536 en 1537 al vijf gasthuismeesters genoemdworden, hun aantal volgens het Register der Smalle Diensten tot1540 vier bleef; eerst tegelijk met de feitelike overdracht van hetklooster werd ook de vermeerdering van het aantal gasthuis-meesters een feit. Het blijkt niet, of tussen beide huizen enig verschil werdgemaakt; ook in Lopsen werden arme zieken voor langere tijdopgenomen. Zo gaf de vroedschap in 1545 aan iemand, die bij eenbrand op de Hoogewoerd hevig was gekwetst, voor de tijd dathij niet werken kon de keus tussen een uitkering van 2 pond\'s jaars of volledig onderhoud als een „miserabel persoen&quot; inLopsen Sedert de vereniging werd ook vaak in testamentengezet, dat de geschonken pinten wijn, maaltijden, witte bollen ofGentse koeken zowel aan de zieken buiten als aan die binnen destad uitgereikt moesten worden, ook wel eens aan die van Lopsenalleen, of zelfs dat een zielsmis zo goed in de kerk van Lopsenals in die van het gasthuis gehouden moest worden 2). Intussenweten we, dat de kerk van Lopsen later tot ziekezaal was inge-richt en dat daar evenals in de

eetzaal bedsteden waren gemaakt 3). Werden dus in Lopsen geen andere mensen verpleegd dan inhet gasthuis aan de Breestraat, men had het toch nodig gevondenvoor twee soorten van zieken afzonderlike maatregelen te nemen,en wel voor die aan de pest en die aan de pokken leden. Het„pestilentiehuys&quot; vond ik het eerst genoemd in 1458, toen mengeld aan een vrouw betaalde, die daar een poosje dienst hadgedaan 4); in 1459 waren er twee dienstmeisjes, uitsluitend voordat huis bestemd 5), en in 1467 werd daar verbouwd en stiervener velen aan de pest, wat de uitgaven voor grafmaken deed stijgen ;er waren toen mannelike zieke-oppassers maar in 1485 weertwee vrouwelike met de tietel van moeder 7). De stadsdoktermr. Ewout Wel, die in 1481 door de vroedschap tot dokter voorhet Katrijnengasthuis werd aangesteld, kreeg ook in het biezonder 1) Vroedschapsresolutie van lo Nov. 1545. 2) Zie b.v. Wijn- en Maaltijdenboek Katr. g. No. 8, hs. Arch. Leiden (eigenlik eenMemorieboek, ouder dan No. 7) op 17 Mei, St. Lourysdach, Zondag na St. Michiel,Zondag na St. Simon en Judendag, en Allerheiligen. 3) Bijdr. en

Mededeelingen Histor. Gen. XXVI 146. 4) Rek. Katr. g. 1458, fol. 56. 5) Rek. 1459, fol. 62. 6) Rek. 1467, fol. 47 VS., 50 en 50 vs.. 7) Rek. 1485, fol. 38.



? het katrijnengasthuis. 5 1 de Opdracht de pestzieken te bezoeken i). Het pesthuis voorzagin een werkehke behoefte en bleef jaren lang aan het gasthuisverbonden. Eens trof mij de vermelding, dat iemand geld aanhet gasthuis vermaakte speciaal voor het pesthuis 2). Dan had men er ook een „pokhuys&quot;, dat ik het eerst in 1512vermeld vond, toen de Heilige Geestmeesters een kind opnamen,dat daar geboren was en natuurlik niet bij de moeder kon blijven 3).In 1582 en 1583 vond ik het pokhuis nog genoemd 4) en ookOrlers spreekt ervan. Het verwondert ons niet, dat aangezien inhet Katrijnengasthuis de ergste zieken werden verpleegd, demeesters van het gasthuis door de vroedschap geraadpleegd plachtente worden over de aanstelling van de stadschirurgijns; dit gebeurdeb.v. in 1558 5), en in 1583 stelden zij mede de toen benoemdestadspestmeester aan Uitbreiding van hun macht was niet meernodig, maar wel waakte de stadsregering ertegen, dat deze ver-minderd zou worden, door in 1546 nog eens uitdrukkelik te ver-bieden mensen in het gasthuis te brengen zonder verlof van demeesters 7). De vermelding dat

men voortdurend trachtte vanbuiten en binnen de stad arme ellendige zieken met schuiten en opberries in het gasthuis te brengen, pleit intussen voor de roep, diehet ook toen nog genoot. De onrustige eerste jaren van de Sojarige oorlog brachten ookin het Katrijnengasthuis veranderingen. In 1570 vond men Lopsen,als buiten de stad gelegen, niet veilig genoeg meer voor de zieken,en zoals Orlers in zijn kroniek vertelt, begon men in Julie vandat jaar een huis naast het gasthuis voor de verbouwing af tebreken om daar een grote nieuwe zaal te maken ®);in 1571 moestende gasthuismeesters met het oog hierop enige keren renten enland verkopen 9). In 1573 was Lopsen verlaten, want toen beslootmen de gasthuisrosmolen, die daar gestaan had, op landskosten naarbinnen de stad Leiden te verplaatsen \'^o), waarvoor het terrein van het 1) Vroedschapsresolutie van 13 Junie 1481. 2) Zegelbrief van 25 April 1537, Arch. Leiden. 3) Catalogus H. G. Boeken VII 754, bl. 50. 4) Gerechtsdagboek A, fol. 155 vs. en 211 vs.. 5) Vroedschapsresolutie van 10 Nov. 1558. 6) Vroedschapsresolutie van 16 Julie 1583. 7) Aflezingsboek B, fol. 145

vs.. 8) T. a. p. bl. 560; zie ook bl. 128. 9) Gerechtsdagboek I, fol. 65, 71 vs. en 87.Jo) Ib., fol. 137.



? 82 iiet katrtjnengasthuis. vroegere klooster van St. Ursula werd uitgekozen en tijdens hetbeleg is het oude Windesheimer klooster geheel verdwenen. Al vóór het beleg raakte het gasthuis in grote geldverlegenheid.Tengevolge van de oorlog verarmde het platteland, zodat depachten en renten van het gasthuis haast niet meer betaald werden ;daarbij kreeg men door dezelfde oorzaak voor een ongewoon grootaantal arme oude en zieke mensen te zorgen en ook nog vooreen menigte van gewonde soldaten. In 1573 verzochten de gast-huismeesters daarom aan het Hof van Holland, of zij tot eenwaarde van f3000 (juist zoveel als de soldaten hun al gekosthadden) aan munt mochten laten slaan, en wel koperen oortjesen halve stuivers met het wapen van Leiden aan de ene en hetrad van St. Katrijne\' aan de andere zijde, die alleen in Leiden gang-baar zouden zijn en binnen 6 jaar ingelost zouden worden. Zijkregen slechts verlof voor f 1000 tegelijk koperen oortjes te latenslaan, die zij telkens na 3 maanden of eerder tegen ander geldzouden moeten inwisselen en die alleen in Leiden gangbaar zoudenzijn 2). De toen geslagen koperen

munt, aan de ene zijde hetwapen van Leiden vertonende met de woorden: „Gedenct denarmen 1573&quot; er omheen, aan de andere een rad met vilmessen,is nog in de Lakenhal te zien. Maar men had niet lang pleziervan deze maatregel. Al in 1576 werden deze oortjes nagemaakten vervalst tot groot nadeel van het gasthuis, waarom het gerechtbeval dadelik met het uitgeven ervan op te houden en alle inomloop zijnde oortjes binnen een dag op het raadhuis in te leverenaan de gasthuismeesters en andere gekommitteerden, die dan lateruit zouden maken, op hoeveel schadevergoeding ieder recht had 3), Zo had dit middel niet veel geholpen, wat ook wel blijkt uithet feit, dat de gasthuismeesters in 1574 weer een paar maal geldmoesten opnemen 4), en dat ze in 1575 aan de Staten van Hohandvroegen hun het vervallen St. Agnietenklooster af te staan, datze in het biezonder voor krankzinnigen en pestzieken wilden ge-bruiken, terwijl ze bereid waren de overgebleven zusters tot haardood te onderhouden. De Staten traden hier niet in, maar warenbereid de kosten, die het gasthuis voor gewonde soldaten gemaakthad, door het land te

laten betalen, waarom deze som van deachterstallige quote van de stad Leiden mocht worden afge- 1) Ib., fol. 140 VS.. 2) Gerechtsdagboek I, fol. 139; het oktrooi is afgedrukt bij van Mieris - Leyden 1170. 3) Aflezingsboek D, fol. 94. 4) Gerechtsdagboek I, fol. 155 en 167.



? het katrijnengasthuis. 5 1 houden i). Toen men het over de som niet eens kon worden,stelden de Staten een van de Delftse magistraten als gekom-mitteerde aan om de zaak tot een goed einde te brengen 2). Het gasthuis kreeg enige jaren later evenals de meeste andereinstellingen van armezorg toch een van de verlaten kloosters, hetCeciliënklooster achter de Vrouwenkerk. In 1580 gaf de vroed-schap er zijn toestemming voor 3), maar eerst in 1596 werd erdoor de gasthuismeesters een bestemming aan gegeven. Geldgebrekzal wel de oorzaak zijn geweest, dat zij dit niet eerder deden.Maar in dat jaar hadden zij gelegenheid hun financies te herstellendoor het houden van een loterij, een meer toegepast middel, waarbijb.v. 20 jaar vroeger het Delftse gasthuis veel baat gevondenhad. Het plan hiervoor was al in 1577 in de vroedschapgeopperd, toen men de kosten van een voorgestelde centralisatievan de hele armezorg op deze wijze had willen bestrijden. Overdit plan wordt in het laatste hoofdstuk uitvoerig gehandeld; hiervolsta de mededeling, dat het toen niet in zijn geheel werd uit-gevoerd, maar dat allerlei onderdelen ervan,

zoals deze loterij,,later tot uitvoering kwamen. In 1592 besloot de vroedschap n.l. op advies van het gerechtop kosten van alle gasthuizen samen een afzonderlik pesthuis telaten bouwen, waaraan grote behoefte was, en liet aan het gerechtover de gasthuizen te steunen door een subsidie van de stad,het houden van een loterij of een subsidie van de Staten vanHolland 4). Men koos het tweede. In 1593 gaven de Staten vanHolland aan de regering van Leiden toestemming een openbareloterij te houden om de meesters van het Katrijnengasthuis instaat te stellen een pesthuis te bouwen en ook een dolhuis, waaraaneven grote behoefte was, daar de krankzinnigen op een zeer on-geschikte plaats waren ondergebracht s). Met de voorbereiding vande loterij gingen een paar jaar heen, want eerst in Okt. 1595 steldehet gerecht vast, dat men ze van Mei tot Augustus 1596 zouhouden Ze viel nu samen met het grote rederijkersfeest vande Camer der Witte Acoleyen, dat zo een reklame werd voor deloterij. Jan van Hout was de ziel van dit feest, en zijn merk- 1) Resol. St. v. Holl. 21 Febr. 1575. 2) Res. St. v. Holl. 29 Maart 1575.

3) Vroedschapsresolutie van 7 April 1580. 4) Vroedschapsresolutie van 29 Febr. 1592. 5) Zegelbrief van 13 Maart 1593, Inv. Elsevier I 132; afgedrukt bij van Mieris -Leyden I 172. 6) Van Mieris - Leyden I 173.



? 84 iiet katrtjnengasthuis. waardig Loterij-spel, op Maandag 27 Mei 1596 gespeeld, eindigtmet de aanbeveling om de armen te steunen door geld te stekenin deze loterij En het middel hielp, te Leiden zo goed als el-ders. Al gauw kon men beginnen het Ceciliënklooster tot eenpest- en dolhuis in te richten, dat een onderdeel van het Katrijnen-gasthuis werd. Hiermee treedt het oude gasthuis in een nieuw tijdperk, en zobesluit ik, die de geschiedenis van de Leidse armezorg tot heteind van de i6e eeuw wil geven, met de vermelding van dezeingrijpende verandering mijn hoofdstuk over het Katrijnengasthuis. j) Zie hierover: J. Prinsen J.Lzn. - Bronnen voor de kennis van leven en werken vanJan van Hout, in Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XXIII, bl. 201—256; dez. - De Neder-landsche Renaissance-Dichter Jan van Hout, in De Beweging III (1907), Afl. V, bl. 251—260 en Afl. VII, bl. 48—60. Dit laatste artiekel is ook onder dezelfde tietel als boek ver-schenen (Amsterdam 1907).



? HET VROUWENGASTHUIS. In 1395 stond op de Hooigracht, waar is niet te bepalen eenklein gasthuis, gesticht door Claes Rengher, oud-schepen enjonkvrouw Machtelt van den Zijl, zijn vrouw. Zij hadden het op-gericht „in der eren Goods ende der reynre moeder ende maghetMarien&quot; en het was evenals het Katrijnengasthuis bestemd omarme zwervers voor een of meer nachten een bed met vuur enlicht en wat eten te verschaffen; natuurlik was alles op veel kleinerschaal ingericht dan in het bloeiende oude gasthuis. Claes Rengherkocht er op 19 Sept. 1395 een jaarlikse rente van tien schellingenHoll, voor, waaruit de kosten voor een deel bestreden kondenworden 3). Een paar jaar later, op 7 Sept. 1398, schonken Claesen zijn vrouw samen aan dit zelfde gasthuis het derde deel van4^/2 morgen, één hont en 40 gaarden land onder Koudekerk (belastmet een jaarlikse rente van 7 penningen), en hieraan verbondenzij de voorwaarde, dat men op beider sterfdagen een memoriedienstzou houden over hun graven in de St. Pankraskerk. Men zou danvier „stalkaersen&quot; moeten plaatsen op het graf, en \'s avonds zowelals

\'s morgens aan de deken één groot en aan de kanunniken ende koster elk 1/2 groot uitreiken 4). Blijkbaar voldeed op den duur dit gasthuis op de Hooigrachtde stichters niet. Misschien was het te klein of had het anderegebreken. Hoe dit zij: Claes Rengher en Machtelt verplaatsten ï) De enige aanwijzing is: „vlak naast Jan Grieten soens huis en erf&quot;. 2) Hij komt in 1387 en 1388 als schepen voor in Reg. i H. G., fol. 66 vs. en 84 (Cat.H. G. Bi, op bl. 5). 3) Zegelbrief van 19 Sept. 1395, Archief Leiden (Inv. Elsevier I 197). Ook opgenomenin het oudste register van O. L. Vrouwengasthuis (Inv. Elsevier I, bl. 198), fol. 149 vs..Zie hierachter: Bijlage V. 4) Zegelbrief van 7 Sept. 1398 (Inv. Elsevier I 197). Zie hierachter: Bijlage VI.



? 86 het vrouwengasthuis. hun stichting na enige jaren naar een terrein aan de HooglandseKerkgracht, gelegen tussen die gracht en de Burchtgracht. Begin 1403 was het gasthuis daarheen al overgebracht wantop 8 Maart droeg Haestgen, Dirc Smeders soens wed., aan degasthuismeesters van het Katrijnengasthuis op, jaarliks een pondrente uit te reiken „den gasthuyse op tHoghelant, also langhe alsetin sijnre staet blijft&quot;, en op 28 Maart van dat jaar schonken ClaesRengher en Machtelt „in rechter aelmissen den ghasthuse optHoogelandt, gelegen op die Kercgraft&quot; 4 morgen, één hont en10 gaarden land onder Koudekerk (belast met een jaarlikse rentevan 7 schellingen en 2 penningen) 3). En nu achtten zij ook de tijdgekomen om aan hun gasthuis een blijvende plaats in Leiden teverzekeren door van de stichting ervan plechtig kennis te gevenaan schout, schepenen en raad. Op de avond vóór Pinkster, 2 Junie,1403 verschenen ze hiertoe op het stadhuis, waar de stichtings-oorkonde werd opgemaakt 4). Hierin werd bepaald, dat het huismet erf op de Hooglandse Kerkgracht een gasthuis zou blijven,waar men arme mensen, die het

nodig hadden, moest herbergen.Voor zover de geldmiddelen het toelieten, moest men het huisdoor een turfvuur verwarmen en de armen \'s avonds vlees, spekof ander eten voorzetten om het hun zo aangenaam mogelik temaken. Het geld hiervoor kon gevonden worden uit de opbrengst vanlanderijen onder Koudekerk, dezelfde die al in 1398 en in Maart1403 door Claes Rengher en Machtelt aan hun gasthuis gegevenwaren. Ook de bepaling, dat na beider dood een jaarlikse memorie-dienst gehouden zou worden op hun graven in _de St. Pankras-kerk, werd herhaald, want zij verheelden niet, dat ze het goedewerk deden „om zalichede hore ende hore ouder ziele ende ghe-denckenesse&quot;. Ten slotte werd de stichting onder toezicht gesteldvan de kureit en de vier kerkmeesters van de St. Pankraskerk enhun opvolgers, maar zolang Claes en Machtelt nog leefden, zouden 1) Pleyte - Leiden vóór 300 Jaar en Thans, bl. 40, noemt de zegelbrieven van 1395 en1398 uit de Inventaris Elsevier, en plaatst toch het gasthuis al dadelik op de HooglandseKerkgracht. Blok-Stad in de M. E. stelt de stichting beurtelings op 1403 (bl. 61), op 1416bl. 182)

en op omstreeks 1395 (bl. 340). De oudere schrijvers noemen allen 1403 alsstichtingsjaar. 2) Register Katrijnengasthuis 1397, bl. 118. 3) Zegelbrief van 28 Maart 1403, Archief Leiden. Opgenomen in Register I O. L. Vrou-wengasthuis, fol. 18. 4) Zegelbrief van 2 Junie 1403 (Inv. Elsevier I 197). Opgenomen in Register II O. L.Vrouwengasthuis, fol. i. Afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 180. Zie hierachter: Bijlage VII.



? tiet vrouwengasthuis. 8/ zij zelf het toezicht houden of het doen houden door personen, diezij daarvoor zouden aanwijzen. Het gasthuis was in 1403 nog niet geheel af en de middelen,waarover het beschikte, waren maar gering. Dit blijkt uit eenaflaatbrief van Palm-Zondag (23 Maart) 1404 gegeven door dewijbisschop Mathias van Budoa 2), vikaris-generaal van de bisschopvan Utrecht. „Aangezien het nieuwe gasthuis voor de armen, datop de St. Pankraskerkgracht te Leiden gebouwd wordt, wegenszijn kennelike armoede zonder aalmoezen van de vromen niet tothet gewenste doel kan geraken&quot;, zo heet het hier, „worden aanalle gelovigen, die hun gaven schenken voor de bouw van ditgasthuis en voor het verkwikken of verwarmen van de armen, dieer verpleegd of geherbergd worden, veertig dagen aflaat van dehun opgelegde kerkelike straffen toegestaan&quot;. Het was in demiddeleeuwen niet ongewoon, dat men op deze wijze de geld-middelen van een gasthuis trachtte te verbeteren 3); wij zullenzien, dat dit middel voor het Vrouwengasthuis herhaalde malenwerd toegepast. Of het werkelik hielp, kan ik niet zeggen: onderde schenkingsbrieven in de

registers en bij de losse zegels is er maaréén uit de eerste jaren na de stichting, n.1. een van 10 Junie 1411,waarbij Machtelt, Willem Janzs. weduwe, een jaarlikse rente van8 comans groot aan „Clais Renghers gasthuus&quot; geeft 4). Hoe hetmet de geldmiddelen stond, blijft dus onzeker. Maar wèl wetenwe, dat er veel arme mensen verpleegd werden en dat het gast-huis goed werd beheerd; immers dit verklaarde het gerecht ineen keur van 19 Okt. 1416 s). Claes Rengher en Machtelt waren toenbeiden overleden 0), zodat volgens de stichtingsbrief de kureit ende vier kerkmeesters van de St. Pankraskerk nu wettige beheerdersvan het gasthuis waren. Waarschijnlik waren zij niet biezonder met die opdracht inge-nomen, of deden ze het werk niet geheel naar de zin van hetgerecht; dit vond het tenminste nodig „alsulcke godlike wercken 1) Register II O. L. Vrouwengasthuis, fol. 84 vs.. 2) In Slavonic; een bisschop in partibus infidelium dus. 3) Vergelijk S. Muller Fzn. in de Gids 1901 IV, bl. 434, en dez. - Bijdr. tot degesch.van het aartsbisdom Utrecht 1905, bl. 59, waar zo\'n aflaat staat afgedrukt. Zie ook Moll-Kerkgeschiedenis II4, bl. 187 en 188. 4) Register II O.

L. Vrouwengasthuis, fol. 10. 5) Hamaker - Keurboeken, bl. 489 en Register II O L. Vrouwengasthuis, fol. 2. Hetorigineel onder de stukken van de St. Pankraskerk (Archief Leiden), Inv. No. 97. Zie hier-achter : Bijlage VIII. 6) In 1411 waarschijnlik nog niet, blijkens de schenking van Machtelt aan „ClaisRenghers gasthuus&quot;. Zie boven.



? 88 het vrouwengasthuis. van caritaten te stareken ende in horen staet te houden na alle(onse) vermoghen&quot; door te bepalen, dat in het vervolg op St. Pieters-avond ook voor het Vrouwengasthuis twee gasthuismeesters benoemdzouden worden. Hun taak zou zijn het gasthuis te besturen, hetgeldelik beheer erover te voeren en mee rond te gaan met debede in de St. Pankraskerk ten behoeve van hun gasthuis. Ookmoesten zij driemaal per week iemand met een schel laten rond-gaan in de St. Pankrasparochie om gaven voor het gasthuis teverzamelen. Op St. Pieter 1417 moeten dus de eerste gasthuis-meesters gekozen zijn; hun namen zijn niet bekend. Eerst in eenbrief van 7 Febr. 1421 i) worden twee gasthuismeesters bij namegenoemd, Pouwels Reynerszn. en Dirc Rengher. Nog in 1434komt de laatste als gasthuismeester voor 2); hij zal stellig familievan de stichters geweest zijn. Of hij hun zoon was, kan ik nietuitmaken, maar het is best mogelik. In het op 28 Jan. 1395 doorClaes Rengher en Machtelt gemaakte testament 3) is sprake van„hore beider kinder, die si tezamen hebben\'\', en hiertoe kan dezeDirc behoord hebben. Het

aantal van de gasthuismeesters werdtussen 1440 en 1450 uitgebreid, eerst tot drie en later tot vier,zoals uit de koop- en giftbrieven blijkt; in 1515 waren er ook al„butenmoeders&quot; of regentessen 4). Werden de kureit en de kerkmeesters zo maar als beheerdersafgezet, zonder dat ze hiertegen in verzet kwamen? Ik vermoed,dat ze eer blij waren van het geldelik beheer af te zijn, en datze volkomen tevreden waren met de geestelike macht over hetgasthuis, die ze bleven behouden, daar de gasthuiskapel natuurlikonder de St. Pankrasparochie hoorde. Want ook het Vrouwen-gasthuis kreeg een kapel, waarover we de eerste aanwijzing hebbenuit 1418. In dat jaar kreeg het ga.sthuis n.l. een nieuwe aflaatbriefvan dezelfde wijbisschop Mathias van Budoa s), en daarin werdbehalve aan degenen, die de armen in het gasthuis óp enige wijzewel zouden doen, ook een aflaat van 40 dagen beloofd aan hen,die in het gasthuis de mis bediend of andere heilige dienstenverricht hadden, en aan hen, die er gebeden en preken uitge-sproken of aangehoord hadden. Niet alleen werd dus in 1418 inhet gasthuis de mis bediend, maar er werd zelfs al gepreekt;

en 1) Zegelbrief van 7 Febr. 1421 (Inv. Elsevier I 198). Opgenomen in Register I O. L.Vrouwengasthuis, fol. 139 vs.. 2) Register II O. L. Vrouwengasthuis, fol. 12. 3) Stedeboek, fol. 57. 4) Register der Smalle Diensten, 1515 en volgende jaren. 5) Register II O. L. Vrouwengasthuis, fol. 84.



? het vrouwengasthüis. 89 dit laatste kunnen we ons niet goed anders dan in een kapel voor-stellen. Er was toen nog geen altaar; dit werd eerst op St. Michiels-dag (29 Sept.) 1421 door Mathias van Budoa gewijd, onder ver-lening van een nieuwe aflaatbrief i). Dat dit het eerste altaar (altarefixum) was, blijkt uit het opschrift van de brief in het register:„Dit is die brief naevolgende van die wiynge des outaers&quot;. Tot1421 zal men dus de mis bediend hebben op een gewijde steen(altare portabile), zoals wij weten dat in de kapel van Onze LieveVrouwe in het Katrijnengasthuis gebeurde. Het altaar van O. L.Vrouwe werd daar n.1. in 1427 gemaakt en gewijd maar eenjaar tevoren had men een gewijde steen gekocht „dair men misseop doet voir Onser Vrouwen&quot; 3). Ik meen gerust te mogen aan-nemen, dat men zich ook in het Vrouwengasthuis een tijdlangmet zo\'n altare portabile beholpen heeft, voor de plechtige wijdingvan het altaar met zijn relieken plaats had. Daar dit op St. Michiels-dag gebeurde, werd het altaar óók aan die heilige gewijd, en dejaarlikse herdenking van de plechtigheid werd vastgesteld op deZondag voor Maria Hemelvaart. Het was een

zgn. altare privele-giatum, en de aflaat van 40 dagen werd aan een groot aantalmensen toegestaan. Zo werden o. a. genoemd al degenen, die bijde altaarwijding of op de feestdagen van O. L. Vrouwe en in deoktaaf daarvan bij het altaar en de relieken zouden komen bidden,of die iets zouden geven voor het begraven van de in het gasthuisgestorven armen, of die de priester zouden volgen, als zij hem naarhet gasthuis zagen gaan om daar aan iemand het laatste Olieseltoe te dienen, of die aan de kapel kaarsen, priestergewaden, mis-boeken, kelken of iets anders zouden geven. Natuurlik werden ookweer de weldoeners van de armen genoemd evenals in de aflaat-brieven van 1404 en 1418, maar het verzorgen van de armen wasblijkbaar niet langer het enige, waaraan men zich in het Vrouwen-gasthuis gelegen liet liggen; de dienst in de kapel trok meer enmeer de belangstelling van meer wereldse dingen af. Omstreeks 1418 zal wel reeds door het kapittel van St. Pan-kras de regeling omtrent de kerkdienst in het Vrouwengast-huis gemaakt zijn, waarvan we alleen een ongedateerde kopiebezitten 4). De gasthuismeesters kregen verlof twee missen 1) Register II

O. L. Vrouwengasthuis, fol. 83. Zie hierachter: Bijlage X. 2) Rekening Katrijnengasthuis 1427, fol. 33 en 34. 3) Rekening Katrijnengasthuis 1426, fol. 32 vs.. 4) Los afschrift op papier in het Cartularium van de St. Pankraskerk (hs. ArchiefLeiden), tussen fol. 105 vs. en 106. Zie hierachter: Bijlage IX.



? 90 het vrouwengasthuis. per week te doen houden, waarvan het offergeld evenwel aanhet kapittel zou komen. Alleen als geen priester van St. Pan-kras bereid gevonden werd ze tegen behoorlik loon te lezen, zoumen ze ook aan een ander mogen opdragen. Verder mocht menééns per jaar een kerkmis doen lezen of zingen, wat de kureitvan St. Pankras bereid was zelf te doen, terwijl hij dan ook welwilde preken en de mensen opwekken tot het geven van aalmoe-zen aan het gasthuis; ook van deze dienst zou hij het offergeldkrijgen. Overigens mocht er nooit gepreekt worden, mocht mener niet met wijwater werpen en werd het verboden ooit eengrotere klok op te hangen dan er toen boven de gevel van hetgasthuis hangen kon. Op 17 April 1431 kocht de priester Jan Schade „tot behoef dercappelryen, dier nu gedoteert is in Onser Vrouwen ghasthuus te Ley-den&quot; een jaarlikse rente van 3 gouden Wilhelmusschilden i). Ik ver-moed, dat met deze kapelrie de 2 missen bedoeld zijn, waarvoor hetkapittel van St. Pankras zijn toestemming gegeven had, en dat dustoen al het misverstand bestond, als zouden deze missen gelijk staanmet een in

de St. Pankraskerk gevestigde kapelrie. Dit misverstandwas bijna noodlottig geworden voor het gasthuis, want men ging nualle op het altaar van Onze Lieve Vrouwe geofferde gavenbeschouwen als uitsluitend voor de kerkdienst bestemd, zodat dearmen grote schade leden, daar het gasthuis hierdoor een voor-name bron van inkomsten miste. Het gerecht van Leiden vonddan ook reden om zich met de zaak te bemoeien. In 1443 wenddehet zich samen met de priester Jan Schade en de gasthuismees-ters tot bisschop Rudolf van Diepholt, en deze erkende de recht-matigheid van hun klachten. Hij verklaarde alle schenkingen aande kapelrie op het altaar van Onze Lieve Vrouwe voor nietig, enbesliste dat de op dat ogenblik door de kapelrie genoten inkomstenin het vervolg gebruikt moesten worden voor de armen in hetgasthuis 2). Zo was het gevaar afgewend, dat de belangstellingvoor de kapel de armen benadelen zou. Het is intussen zeker, dat het Vrouwengasthuis toch wel v.n.1.om die kapel bezocht en begiftigd werd. In de eerste plaats zaldit te danken zijn geweest aan de op het eind van de middel- 1) Register I O. L. Vrouwengasthuis, fol.

127. 2) Register II O. L. Vrouwengasthuis, fol. 85. Het opschrift van de brief luidt: „Eenbrief inhoudende dattet gheen cappelrye en is op thoge altair in tgasthuus, ende allebrieve, die dairof zijn, hiermede zijn te niet&quot;.



? het vrouwengasthüis. 91 eeuwen steeds toenemende Maria-verering, maar het kan ook inverband gestaan hebben met de in de kapel bewaarde relieken.Wat het voor relieken waren, blijkt nog niet uit de brief van dealtaarwijding, maar wel uit een aflaatbrief van 1435, gegevendooreen wijbisschop Martinus van Magionië i), waarin sprake is vaneen stukje hout van het kruis van Christus, in de kapel in een zilverenkruis bewaard. Zal niet dit mysterieuze stukje hout, niet danonduidelik in zijn kostbaar omhulsel te onderscheiden, veel gelovigennaar de kapel gelokt hebben? Het komt mij niet onmogelik voor.In 1451 kreeg het gasthuis nog weer eens een aflaatbrief, nu voor100 dagen, van de kardinaal Nicolaas van Cusa, legaat van depauselike stoel in Duitsland, die in dat jaar ons land bezocht enook tijdelik in Leiden was 2). Na een bloemrijke aanduiding vande Hemelkoningin, schitterende morgenster, als voorspraak van demensheid bij God, volgt hier de uitdrukkelike verzekering, dat dekardinaal de aan Maria gewijde kerken biezonder wilde onderscheiden. Behalve uit de vele aflaten blijkt de bekendheid van de kapelook uit het grote aantal van de kapelrieën, die er

gevestigd werden.In 1431 schonken op de kermisavond van de kapel een zoon vanClaes Rengher, die zich met zijn moeders naam Jan van ZijlClaeszn. noemt, en zijn vrouw 10 Wilhelmusschilden aan het gast-huis voor een kapelrie, gewijd aan Maria, die zij de eerste keeropdroegen aan hun zoon Claes Rengher. Zolang deze nog schoollag, moest hij er 3 Paternosters en 3 Ave Maria\'s daags voorbidden, maar voor het vervolg was de bezitter van de kapelrieverplicht \'s Zaterdags een mis in het gasthuis te lezen of te doenlezen en daarin voor de schenkers en hun familie te bidden. Dekapelrie werd onder bescherming van de heren van St. Pankrasgesteld, maar de gift ervan bleef aan het geslacht van Zijl, uit 1) Ib., fol. 83 vs.. Ik heb geen diocese Magionië (?) kunnen vinden. Deze wijbisschopwas ook niet door de eigenlike bisschop Rudolf van Diepholt, maar door de tegenoverhem gestelde elekt Walraven van Meurs, die het concilie van Bazel aan zijn zijde, maarpaus Eugenius IV tegen zich had, aangesteld. In 1435 stond dus het kapittel van St.Pankras aan de zijde van de vroegere aanhangers van Zweder van Kuilenburg, terwijl destadsregering zich in 1443

tot Rudolf van Diepholt zelf wendde. Die kwestie over eenkapelrie in het Vrouwengasthuis had dus misschien ook nog wel een diepere, politiekeondergrond. 2) Register II O. L. Vrouwengasthuis, fol. 85 vs.. Over dit bezoek van Nicolaas vanCusa aan Leiden vergelijke men: J. Pool - Frederik van Heilo en zijn schriften (1866),bl. 10. Hij schonk ook een aflaat van 100 dagen aan het vrouweklooster van Rome ophet Rapenburg ; Pool\'s vermoeden, dat dit uit vriendschap voor Frederik van Heilo was,en zijn gevolgtrekking, dat Frederik dûs biechtvader in dit klooster geweest zal zijn, ver-liezen veel van hun grond, nu we weten, dat ook aan het Vrouwengasthuis een aflaat van100 dagen gegeven werd. Zie ook Alb. Thijm t. a. p. bl. 128.



? 92 het vrouwengasthuis. welk geslacht de priester ook liefst altijd gekozen moest worden i).Vermelding verdient nog, dat Jan van Zijl in dit stuk als mede-stichter van het gasthuis zijn oom Dirc Nuweveen noemt, dienergens anders voorkomt. — In 1434 hechtte bisschop Rudolf vanDiepholt zijn goedkeuring aan de instelling van deze kapelrie 2).In 1483 stierf Claes van Zijl, de bezitter ervan, waarschijnlik weldezelfde als de Claes Rengher uit 1431, en zijn broer Florys vanZijl, zeker ook dezelfde Florys, die in het stuk van 1431 vanRijsoirde heet, stelde zijn kleinzoon Dirck van der Does als opvolgeraan het kapittel van St. Pankras voor 3). In 1487 gaven de klein-kinderen van de stichters ander land aan de kapelrie dan er inde stichtingsoorkonde voor aangewezen was, en bepaalden zij tegelijk,dat er behalve de Zaterdagse mis wekeliks nog een zielsmisgelezen zou worden volgens de wens van hun oudoom Claes vanZijl voor hemzelf, zijn ouders, broers, vrienden en weldoeners. Deuitvoerige bepalingen over wat er gedaan moest worden, als dezemis op een feestdag viel, kunnen wij hier wel overslaan 4). In 1500gaf Pieter van Zijl de door Dirck

van der Does opengelatenkapelrie aan zijn zoon Willem van Zijl S). In 1503 ruilde deze zijnwaardigheid met een vikaris uit Hulst 0), tot wiens opvolger Pietervan Zijl in 1511 zekere Franciscus Johannis de Brielis benoemde 7).In 1541 werd deze Frans Jansz., die dan kanunnik van Oudshoornheet, weer vervangen door een Pieter van Zijl, zodat de wens vande stichters van de kapelrie weer vervuld was 8). Verdere be-richten erover ontbreken. In 1445 stelde mr. Jacob van der Goude in het gasthuis eenkapelrie in, gewijd aan St. Apolonia, waarvoor hij dageliks 3Paternosters en 3 Ave Maria\'s bad. In 1476 bepaalde hij, dat een doorde afstammelingen van zijn broers aan te wijzen priester er na zijndood wekeliks een mis voor lezen zou op het hoogaltaar van hetVrouwengasthuis, wat de heren van St. Pankras en David vanBourgondië goedkeurden 9). In 1510 werd mr. Pieter van der Goude 1) Zegelbrief van 28 Sept. 1431, Inv. St. Pankras No. 828a. 2) Zegelbrief van 2 Jan. 1434, Inv. St. Pankras No. 828b. 3) Zegelbrief van 3 Nov. 1483, Inv. St. Pankras No. 87c. 4) Zegelbrief van 22 Okt. 1487, Inv. St. Pankras No. 828c. 5) Zegelbrief van 17 Nov.

1500, Inv. St. Pankras No. 87d. 6) Zegelbrief van 2 Maart 1503, Inv. St. Pankras No. 88b. 7) Zegelbrief van 2 Okt. 1511, Inv. St. Pankras No. 89. 8) Zegelbrief van 20 Junie 1541, Inv. St. Pankras No. 87e. 9) Zegelbrief van 2 Okt. 1476 met transfixen van 25 Sept. 1476 en 5 Okt. 1476, Inv.St. Pankras No. 820.



? hp:t vrouwengasthüis. 93 als nieuwe bezitter van deze kapelrie aan het kapittel voorgesteld,en in 1547 zekere Florencius, filius Johannes Hoy, zodat de kapelrietoen niet meer door een van der Góude bediend werd i). Op 13 Des. 1446 gaf het kapittel van St. Pankras een vidimusvan een brief, waarbij de kanunnik Rutgher van Oestgeest eenkapelrie van St. Adriaan stichtte in het Vrouwengasthuis van éénmis per week. Als de eerste bezitter ervan dood was, moest mendie mis in de St. Pankraskerk houden 2). In 1479 gaf David vanBourgondië aan de bezitter van deze kapelrie verlof zijn waardig-heid met een ander te ruilen 3); daarna^ hoort men er nietmeer van. In 1456 vermaakte IJsbrant Sproncxzn. aan het gasthuis eenjaarlikse rente, groot genoeg om er geregeld driemaal per week,op Maandag, Woensdag en Vrijdag, als het tenminste geen heilige-dagen waren, door „enen goeden, eersamen, devoten priester&quot; inhet gasthuis een mis voor te laten lezen. Natuurlik was aan dezeschenking een voorwaarde verbonden: dat de priester in elke misIJsbrant zou gedenken, en zou bidden voor zijn ziel en de zielenvan al zijn vrienden In 1458 stichtte Allard

Dirczn. de Bruun een kapelrie van St.Katherina van één mis per week op het hoogaltaar van het gast-huis met goedkeuring van David van Bourgondië en van hetkapittel van St. Pankras S). Hij stierf in 1500, zodat de kapelrietoen eerst een andere bezitter kreeg Wij weten er alleen nogvan, dat hij in 1506 en in 1520 weer aan een ander werd gegeven 7). In 1467 gaven de kinderen van Gheryt die Man en zijn vrouwClemeyns aan het gasthuis de helft van 4 morgen land onderOegstgeest, van de opbrengst waarvan men in het vervolg ookvoor hen elke Donderdag een mis moest laten lezen Om tevoorkomen dat men het na verloop van tijd minder nauw hiermeezou nemen werd bepaald, dat het Vrouwengasthuis voor elk verzuim4 comans groot aan het Katrijnengasthuis zou verbeuren. 1) Zegelbrieven van 12 Mei 1510 en 8 Febr. 1547, Inv. St. Pankras No. 85a en b. Dezekapelrie wordt ook genoemd onder de Memorialen vóór in Register II O. L. Vrouwen-gasthuis. 2) Fundatieboek St. Pankras (hs. Arch. Leiden), fol. 72 vs.. 3) Zegelbrief van 21 Mei 1479, Inv. St. Pankras No. 84. 4) Register II O. L. Vrouwengasthuis, fol. 74 vs.. 5) Zegelbrief van 26 Okt. 1458 met

transfixen van 30 Okt. 1458 en 4 Nov. 1458, Inv.St. Pankras No. 822 a, b en c. 6) Zegelbrief van 8 Nov. 1500, Inv. St. Pankras No. 87b. 7) Zegelbrieven van 5 Jan. 1506 en van 2 Okt. 1520, Inv. St. Pankras No. 86 a en b. 8) Register I O. L. Vrouwengasthuis, fol. 71 vs..



? 94 het vrouwengasthuis. Omstreeks 1470 zullen de kapelrieën gesticht zijn van ClaesStevens en Volcwijf, zijn vrouw, waarvoor men respektievelik 2missen per week en één mis op Vrijdag in het gasthuis moestlaten lezen want in 1470 gaf Claes Stevens 5 morgen land aande meesters Eindelik stichtte Wouter Pouwelsz., kanunnik van St. Pankras,in 1476 nog een aan Maria gewijde kapelrie van 3 missen perweek in het Vrouwengasthuis, waarvan er één in het gasthuisen twee in de St. Pankraskerk gehouden moesten worden, enwaarvan zijn familie de gift hield 3). Het volgende jaar stierf hij,en kwam de kapelrie aan heer Jan, Pouwels Reynersz. 4), en zekeris het ook wel déze kapelrie van Onze Lieve Vrouwe, waarvande bezitter in 1500 met toestemming van bisschop Frederik vanBaden met een ander ruilde s). Zo werden er niet minder dan 8 kapelrieën in de loop van de15e eeuw in het Vrouwengasthuis gevestigd, en daarbij moestener elk jaar nog op bepaalde dagen missen van requiem wordengelezen: sedert 1487 in de week vóór Kerstmis voor Huge Claeszn.en zijn ouders sedert 1528 op drie Maandagen in het jaar, n.1.na Beloken

Pasen, na St. Matthaeüs en na St. Nikolaas, voor Geryt,Jan Kerstantzs. zoon 7), sedert 1543 op de H. Sakramentsdag voorCornelis Paets Dit waren goede dagen voor het gasthuis, wantdan werden de armen ook op een feestelike maaltijd met wit-tebrood, gebraad en wijn onthaald. De hier genoemde Huge Claeszn.maakte nog een andere beschikking, die vermelding verdient 9):als de priesters naar gewoonte na de mis naar het graf gingen,waar de memoriegelden werden uitgedeeld, moest men ook aan13 arme oude mannen, die daar kwamen bidden, ieder 6 comansgroot uitreiken : dertien mannen, het getal van Jezus met de apos-telen, en arm en oud, omdat dan èn gebed èn gift des te meerwaarde hadden. Bij voorkeur zouden dit mannen moeten zijn uit 1) Aantekening onder de Memorialen vóór in Register II O. L. Vrouwengasthuis. 2) Ib., fol. 47. 3) Fundatieboek St. Pankras, fol. 25 vs. en 27. 4) Zegelbrief van 25 Febr. 1477, Inv. St. Pankras No. 87 a. 5) Zegelbrief van 8 Mei 1500, Inv. St. Pankras No. 88 a. 6) Register I O. L. Vrouwengasthuis, fol. 93. 7) Ib., fol. 20 VS.. 8) Zegelbrief van 21 April 1543, St. Annahof; Inventaris St. Anna, bl. 4,

No. 4. Demeesters van het Vrouwengasthuis moesten ook 6 maal per jaar aan de 13 bewoonstersvan het St. Annahof elk 1/2 pint rijnwijn en een wittebrood uitreiken. 9) Register II O. L. Vrouwengasthuis, fol. 67 vs..



? het vrouwengasthüis. 95 Willem Danelzs. klooster op de Vliet, een aantal vrijwoningen voorarme oude mannen, gesticht door Huges grootmoeder Fije, Willemsweduwe van Bosch. Over het bestaan van deze vrijwoningen, diein de eerste helft van de 15e eeuw door Fije van Bosch gestichtmoeten zijn, heb ik behalve op deze plaats nergens iets kunnenvinden. Maar de bepaling in het testament bewijst in elk geval, dathet Jerusalemshof niet de eerste inrichting van dien aard teLeiden was, wat door verschillende andere gegevens wordt bevestigd. Het ligt niet in mijn bedoeling nauwkeurig na te gaan, hoe dekerkdienst in het Vrouwengasthuis zich verder ontwikkelde, en alwilde ik het, dan zou het toch bij gebrek aan gegevens onmo-gelik zijn. Mij rest nog slechts te vertellen, hoe de dienst in de2e helft van de i6e eeuw was ingericht, wat we uit de blafferd-rekeningen precies weten. In 1555 en volgende jaren nam eenvan de priesters van de St. Pankraskerk op zich zes missen perweek in het gasthuis te lezen, dus op elke weekdag één. Dezepriester woonde naast het gasthuis, in een aan de stichting toebe-horend huis, waarvoor men hem 5 Karolusguldens op zijn

salariskortte 2). Verder 3) werd er door de kapellanen van de St. Pan-kraskerk in het gasthuis tweemaal gepreekt vóór Pasen en éénsop de „kermisdach&quot; van de kapel (de Zondag vóór MariaHemelvaart, zoals wij gezien hebben), en kwamen die kapellanenook tweemaal per jaar, met Pasen en Kerstmis, in het gasthuisom de armen te laten biechten, die bij die gelegenheid op wijnonthaald werden. De „zangers&quot; (d. i. het koor van de St. Pankras-kerk) kwamen op alle heilige avonden, op alle heilige dagen en\'s Zondags het lof zingen in het gasthuis, en de kanunniken enpriesters zongen er op de „kermisavondt&quot; de vesper en op de„kermisdach&quot; de mis. Eindelik stak nog de koster van de St. Pan-kraskerk het gehele jaar door de kaarsen van het gasthuis aanvoor het Heilige Sakrament; voor het branden van een van dezekaarsen had Jan Aerntszn. van Tetroede in 1498 een jaarlikserente aan het gasthuis gegeven 4). Hoe het in 1566 tijdens debeeldestorm met de kapel en de dienst daarin ging, weten we 1) Hss. Archief Leiden. De oudste blafferd, die van 1552, is zeer onvolledig: daaromnam ik de daarop volgende, die van 1555, als punt

van uitgang. Inventaris Elsevier I 201worden deze rekeningen verkeerdelik genoemd onder het Elisabethsgasthuis; tot 1583 be-horen ze tot het Vrouwengasthuis. 2) Blafferd Vrouwengasthuis 1555, fol. 60. 3) Ib., fol. 47 en 47 vs.. 4) Register I O. L. Vrouwengasthuis, fol. 8.



? 96 het vrouwengasthuis. niet, daar de rekening van dat jaar ontbreekt. Maar in 1567 wasde toestand weer precies als in 1555, en dit bleef zo nog enigejaren. Eerst in 1573 schafte men in het Vrouwengasthuis deKatolieke kerkdienst af; sedert dat jaar komen de kapellanen ende priester in de rekeningen niet meer voor. Dat hierdoor hethele karakter van de stichting veranderde, behoeft niet naderbetoogd te worden; trouwens de jaren van het bestaan van hetVrouwengasthuis waren geteld. Maar alvorens verder over de ondergang van het gasthuis tespreken moet ik nog een en ander uit zijn geschiedenis vertellen.Het ging ermee, zoals met de andere instellingen van armezorg:het zag zijn bezittingen toenemen door testamenten en schenkingen,en hiermee tevens zijn verplichtingen om te zorgen voor uitdelingenen memoriediensten. Maar als we het aantal testamenten in deregisters van het Vrouwengasthuis vergelijken met die van hetKatrijnengasthuis en vooral met die van de Heilige Geest, dankomen we tot het besluit, dat de gasthuismeesters van het Vrouwen-gasthuis het niet heel druk gehad moeten hebben. Voor zover onsbekend is,

werd hun het eerst in 1418 door Dirck van Alckemadehet houden van een jaarlikse memoriedienst in de St. Pankraskerkvoor zich en zijn vrouw, en in 1421 een andere in de St. Pieters-kerk voor zijn zuster Joncfrou Haestgens van der Duyn opge-dragen I). Blijkens de toevoeging, „waer dat zaecke, dat dit voorsz.ghasthuus te niet ghynge, zodat men die armen daer niet ensustineerde noch onderstandich en waer, zo zouden dese voorsz.renten voortaen comen an Sinte Katherynenghasthuus tot SintePieters, ende die zouden dan die renten ontfaen ende die memoriedoen, als voorsz. is&quot;, was men er toen nog niet vast van overtuigd,dat het nieuwe gasthuis zich op den duur naast het oude staandezou kunnen houden. Maar dit ging toch vrijwel, al namen debezittingen slechts langzaam toe. Er zijn er onder de giftbrievenniet veel, die ons iets omtrent de geschiedenis van het gasthuisleren, niet veel dus, die hier vermelding verdienen. Ik vestig slechtsde aandacht op twee testamenten van 1442 en 1444 van heerGeryt de Witte 2) (een priester, die alle Leidse instellingen vanarmezorg rijkelik bedacht), omdat in het ene de bepaling voor-kwam,

dat 2/g van de rente eerst als lijfrente en later aan de 1) Memoriale B van St. Pankras (hs. Archief Leiden), fol. 56 vs., en zegelbrief van7 Febr. 1421 (Inv. Elsevier I 197); ook in Register I O. L. Vrouwengasthuis, fol. 139 vs.. 2) Memoriale B van St. Pankras, fol. 101 en 112 vs., en Register I O. L. Vrouwen-gasthuis, fol. 105 vs..



? het vrouwengasthuis. 97 huiszitten van St. Pankras zou moeten worden uitgekeerd; op eenvan 1453, waarin Ermgairt, Aernt van Rollants vrouw, de armenin het Vrouwengasthuis ten eeuwigen dage op Witte Donderdageen stoop rijnwijn besprak, uit het Katrijnengasthuis te halen ;op een van 1467, waarin bepaald was, dat men misbrood en mis-wijn moest kopen voor wat er na een uitdeling van wijn aan dezieken in het gasthuis mocht overschieten ; op een van 1483,een overdracht van land aan de St. Sebastiaansbroederschap in deSt. Pankraskerk, welk land bij ontbinding van de broederschapaan het Vrouwengasthuis zou komen om de armen „dairmede tespysen ende te laven&quot; 3); en op een van 1496, een overgift vanrente, die men eerst aan de schenkster zelf zou moeten uitkerenen later voor de armen gebruiken, „tenwaer van nootzaecken alsdieren tijt, of dattet ghasthuus voorsz. verbrande, twelc God ver-hoeden wil&quot; 4). Hoeveel armen men tegelijk kon huisvesten, valt niet uit destukken op te maken; het waren er stellig niet veel, waarschijnlikzelfs minder dan de ruimte toeliet. Want al uit 1447 hebben wijeen bericht over het aannemen van

een provenierster s): Hillegondt,Dirc Eggaerdts weduwe, schonk toen 3/4 deel van 7 hont land onderVoorhout, „mit welcken lande Hillegondt in den ghasthuse ange-nomen is&quot;. Op welke voorwaarden dit gebeurde, wordt niet ver-meld, maar het is niet gewaagd te veronderstellen, dat men haarongeveer zo behandeld zal hebben als Lijsbet Bertelmees dochter,die 60 jaar later, in 1507, als provenierster aangenomen werd 6).Deze bedong voor haar verdere leven huisvesting in het gasthuismet vuur en licht, eten en drinken, „zulck als men dair dagelicxcoect ende andere provenieren geeft, na den dach tydych is, alsdat gewoenlicken ende behoerlicken is&quot;. Ook voor de toekomstwerd gezorgd, want „als Lijsbet voorsz. oudt, zieck ofte onmach-tich hore leden wordt, soe zal men hair hair haveninge endegemack doen van wasschen, wringen 7), heffen, leggen, of en toegaen, gelijc men andere provenieren ende ziecken gewoenlic is te 1) Zegelbrief -van 15 Mei 1453 in de trommel van het Katrijnengasthuis ; ook in Regis-ter II O. L. Vrouwengasthuis, fol. 73. 2) Register I O. L. Vrouwengasthuis, fol. 108. 3) Register II O. L. Vrouwengasthuis, fol. 44. 4) Register

I O. L. Vrouwengasthuis, fol. 136 vs.. 5) Ib., fol. 101. 6) Zegelbrief van 19 Nov. 1507, Archief Leiden. 7) Dit is al heel sekuur; men mocht het linnen eens niet uitwringen na het gewassente hebben. 7



? 98 het vrouwengasthüis. doen&quot;. Verder bepaalde Lijsbet, dat ze samen zou wonen metGriete, Dirc Govertszs. weduwe, en met niemand anders, en ooknog, dat zij zelf voor haar boven- en onderkleren, linnen zowelals wollen, en voor haar schoenen zou zorgen. Zij bracht hiervoordadelik 1V2 morgen land onder Warmond of 150 pond Holl, in(naar keuze van de gasthuismeesters), en nog 100 pond, binnen5 jaar te betalen, en zij beloofde bij testament aan het gasthuiséén pond groot Vlaams te vermaken, benevens een bed, een peluw,een deken, drie lakens en een hoofdkussen met een sloop (fluwijn). Blijkt uit dit kontrakt, dat men in 1507 in het Vrouwengast-huis al gewoon was goed voor oude en gebrekkige proveniers tezorgen, er is nog een ander stuk, dat dit bevestigt. In 1525maakt Kathrijn, Dirck Geryts zoons weduwe, geprovenierde inhet Vrouwengasthuis, aan die stichting een jaarlikse rente van 3pond en 4 schellingen en uit de reden, die zij hiervooropgeeft, „also . . . mijn conscientie wroeget, dat ick tvoorsz. ghast-huus te luttel voor mijn coste ende den dienste, die my minne-lick gedaen wordt, gegeven ende bewesen hebbe,

ende angesiendat die ghasthuusmeesteren, ende byzonder die ghasthuusmoederende dienstmaechden, my zo vriendelick ende duechdelic zijn endezo wel doen, zo ist, dat ic weldaet ongeloont ende onder my nietlaten en wille&quot;, blijkt duidelik, dat in die tijd de proveniers zichin het Vrouwengasthuis op hun gemak voelden. Kathrijn bedingtweliswaar, dat men haar als „gracelicheyt&quot; tijdens haar leven dehele of halve rente zal uitkeren, maar dit is heel iets anders daneen lijfrente, en de waarderende wijze, waarop zij over de ver-zorging in het gasthuis spreekt, is geheel énig in de Leidsetestamenten. Hoe lang het gasthuis aan zijn oorspronkelike bestemming vantijdelik arme zwervers te herbergen bleef beantwoorden, is nietna te gaan, maar alles wijst erop, dat het in de i6e eeuw meeren meer proveniers- en armhuis werd. Het meest sprekendebewijs hiervoor vond ik in een testament van 1571, waarbijMaritgen Ghijsbrechts dochter, wonende in het Vrouwengasthuis,aan dit huis al haar goederen „roerende, onroerende, renten,actiën, crediten, clederen, linnen ende wollen, gheen ter werltvuytgesondert noch buytengehouden\'\',

vermaakte, en wel „ingratuite ende recompense\'\', dat de gasthuismeesters haar zusteren een dochter van die zuster als „miserable personen&quot; in het i) Register I o. L. Vrouwengasthuis, fol. 121.



? het vrouwengasthüis. 99 gasthuis opgenomen hadden omme aldaer haer beyder levenlang geduyrende onderhouden te werden in eeten, drincken endeandere nootruften, conformelicken de andere arme personen, indenselven gasthuyse wesende&quot; Deze „miserable&quot; personen warendus een soort arme proveniers, en het Vrouwengasthuis was blijk-baar geworden, wat wij nu een armhuis noemen. Al in 15542)had men er een zaal voor die arme „miserable&quot; mensen, die voorhun leven in het gasthuis opgenomen konden worden. De gast-huismeesters sloten toen n.l. een overeenkomst met een vroegerescheepmaker, Cornelis Meynaertszn. en zijn vrouw, ChristinaHeynricx dochter; de man zou als vader en koster het gasthuisbesturen, de vrouw als moeder. Na de dood van de man zoumen de vrouw in de zaal bij de arme „miserable&quot; mensen of eldersmogen plaatsen; blijkbaar wilde men dus altijd een getrouwdpaar aan het hoofd van de inrichting hebben. Cornelis was bijhet opmaken van het kontrakt zelf al provenier, maar voor zijnvrouw bracht hij 100 Karolusguldens in; ook vermaakten zij alhun goederen, „tzy ghelt, gout, zilver, gemunt,

gemaect, ongemunt,ongemaect, cleynodiën, juweelen, cleederen, huysraidt, ymboelende anders&quot;, aan het gasthuis, onder belofte hiervan niets meerte zullen vervreemden. Alleen hield Cornelis de vrije beschikkingover zijn kleren, en mochten zij hoogstens 6 gulden per jaaraan aalmoezen weggeven. Eindelik bedongen ze nog, dat een teHaarlem wonende zuster van Cornelis als een arm „miserabel&quot;mens „om Gods willen&quot; in het gasthuis opgenomen zou kunnenworden, als zij dit verlangde. In 1573 kregen de gasthuismeestersweer toestemming van het gerecht om 3 proveniers, in 1574 omer één op te nemen 3), en in een stuk van 1578 lezen we nogeens van iemand, die in het Vrouwengasthuis als „miserabel&quot; onder-houden, en daar na 9 maanden gestorven was 4). Over het opnemen van zieken in het gasthuis vond ik alleeneen paar berichten uit 1492 en 1493 in het Kinderboek van deHeilige Geest s). Tweemaal is daar sprake van een kind, dattijdelik in het Heilige Geesthuis werd opgenomen, terwijl de moederin het Vrouwengasthuis lag, en ééns van een kind, dat door een 1) Origineel van 8 Julie 1571, getekend door een notaris

IJsbrant Jacobszn. van derBouchorst; Archief Leiden. 2) Zegelbrief van 1554 {datum oningevuld); Archief Leiden. 3) Gerechtsdagboek i, fol. 129, 136 vs. en 152 vs.. 4) Origineel op papier van 29 Jan, 1578 ; Archief Leiden. 5) Kinderboek, bl. 9, 12 en 15 (Cat. H. G. Afd. Boeken VII No. 752).



? loo het vrouwengasthuis. oom van de H. G. werd overgenomen, hoewel de vader leefde,maar waarvan de moeder ook in het Vrouwengasthuis was. Alsziekehuis heeft dit gasthuis stellig niet met het Katrijnengasthuiskunnen wedijveren. Toch zag het zich al in 1455 door de vroedschap een taak opge-dragen, die niet bepaald bij een middeleeuws gasthuis behoorde, n.1.het verzorgen van arme krankzinnigen, als men hier van verzorgenmag spreken. De vroedschap besloot toen i) een huisje te kopen naasthet Vrouwengasthuis en hierin te laten maken „vijf of ses ghiselenom die arme bysinnede luyden dairin te leggen&quot;. „Dairin te leg-gen&quot;, de uitdrukking is veelzeggend genoeg. Met krankzinnigenwist de middeleeuwse maatschappij geen raad; men liet ze lopen,zolang ze geen kwaad deden, gaf in Leiden aan enige van deärmsten van hen van stadswege zelfs een tabberd van paars ofrood „anderwollen&quot; laken met de sleutels van Leiden op demouwen geborduurd 2), maar sloot ze als wilde dieren achter tralies,zodra ze gevaarlik werden. Er was in de 15e eeuw in Leiden noggeen partikuliere instelling, waar men zich het lot van

de krank-zinnigen aantrok; uit de gasthuizen werden ze liefst geweerd, zoalsde rekeningen van het Katrijnengasthuis bewijzen 3), en dit wasvoor de stadsregering aanleiding genoeg om zich ermee te be-moeien. De vroedschap besliste in 1455 eenvoudig, dat alle inrich-tingen van armezorg: de drie gasthuizen, de ffeilige Geest en dehuiszitten gezamenlik voor het onderhoud en de voeding van dekrankzinnigen moesten zorgen. Het Vrouwengasthuis kreeg dusvan de andere instellingen geregeld een deel van de uitgaven voorde krankzinnigen terug : zo betaalde het Katrijnengasthuis in 1458 4) 1) Vroedschapsresolutie van g Mei 1455. 2) Vroedschapsresolutie van 10 April 1465. In de Tresoriersrekening van 1466 staande uitgaven hiervoor voor het eerst geboekt. 3) Zie de rekeningen van het Katrijnengasthuis: 1432, fol. 55: „een reise gedaen, dat hi een dulman, die in tgasthuus lach, voerde teBenthuysen&quot;. 1436, fol. 40 VS.: „wasser een dul wijf in tgasthuus gebrocht, ende wasser omtrent 21weken, ende want si niet en beterde ende den sieken seer moeilic was, so wortse wech gesent&quot;. 144g, fol. 47: „so wort in tgasthuus gebrocht

een dulman van Amsterdam, die zy intgasthuus laten wouden, ende die scout beval, dat men den luden weder geven sonde&quot;. 1452, fol. 67 vs.: „quam tot Leyden een naect dulman, die by consent van den gerechtop tsgasthuus cost gesent worde tot Hairlem&quot;. 1459, fol. 81: „wordde een arm wijf van Reynsburch in tgasthuus ghebrocht, die weder-omme gesendt wordde, soe zy haer zynnen myste&quot;. Toch lezen we in 1495 van een vrouw, die als krankzinnig voor haar leven in hetKatrijnengasthuis was opgenomen (Zegelbrief v. 18 Febr. 1495, Arch. Leiden). 4) Rek. Katr. g. 1458, fol. 65 vs..



? het vrouwengasthuis. loi 31 pond „by beveel van den gerechte totten costen te baten vanden dullen luden, die zy te bewaren hebben&quot; en in 1467 weer9 pond 15 sch. I); de H. G. hield o.a. in 1474 afrekening met demeesters van het Vrouwengasthuis op bevel van het gerecht, enbetaalde hun in 1476 een bijdrage voor 2 krankzinnige vrouwen 2). Ook in 1477 betaalden de H. G.-meesters weer tweemaal 12pond aan het Vrouwengasthuis, maar ze kregen iets terug, omdatzij een krankzinnige vrouw te Sassenheim in de kost hadden ge-daan 3). Maar blijkbaar vond men deze plaats op den duur nietgeschikt voor de krankzinnigen: in 1466 4) besloot de vroedschapuit te zien naar een goede plaats „om die dolle luyden te leggen....dair dat men sel maken een goede starke ghisel by den vest-meesteren&quot;. Of en waar deze plaats gevonden werd, heb ik nietkunnen nagaan, maar aangezien er in 1472 nog sprake is van eenkind, „dair die moeder of buten hoir synnen is, ende leyt in OnserVrouwen gasthuys&quot; 5), en in 1475 van een vrouw, die in hetzelfdegasthuis „dul ende besinnich leyt&quot; meen ik te mogen besluiten,dat de verplaatsing niet

doorgegaan is. De vroedschap bepaaldein 1466 opnieuw, dat de drie gasthuizen en de H. G. (de huis-zitten worden niet meer genoemd) de krankzinnigen moesten on-derhouden. Zij schijnen hier allerminst op gesteld te zijn geweest;in 1536 vroegen b.v. de H. G.-meesters van hun bijdrage hiervoorontlast te worden 7). Het zou nog een hele tijd duren, tot 1596,eer men te Leiden door de stichting van een dolhuis de zorgvoor de krankzinnigen voor goed regelde; voorlopig was men blijze in het Vrouwengasthuis achter slot te hebben. Toen het gasthuis in 1455 door dit huisje voor krankzinnigenwerd uitgebreid, was het niet de eerste vergroting, en het zouniet de laatste zijn. Al in 1448 had men een huis naast het gast-huis gekocht 8) met een erf, dat zich ook tot de Burchtgrachtuitstrekte. In 1484 kwam men in het bezit van een schuur aande Oude Rijn, waarvan het erf aan het gasthuis grensde 9), en in1502 kocht men andermaal een erf met een schuur, gelegen achter 1) ld. 1467, fol. 54. 2) Blafferd H. G. 1474, fol. 28 vs., en 1476, fol. 6 (Cat. H. G. Afd. Boeken III No. 3?®). 3) Blafferd H. G. 1477, fol. 12 en 23. 4) Vroedschapsresolutie van St. Martijnsavont 1466.

5) Blafferd H. G. 1471—72, fol. 47. 6) Register II O. L. Vrouwengasthuis, fol. 25 vs.. 7) Doleantie van 1537, fol. 3 vs. (Cat. H. G. A I No. 8). 8) Register II O. L. Vrouwengasthuis, fol. 73 vs.. 9) Ib., fol. 75 VS..



? 02 het vrouwengasthuis. een huis aan de Oude Rijn i). In 1516 kocht men een huis en erfaan de Oude Rijn, grenzende aan de schuur van het gasthuisen in 1524 van twee huizen daarnaast respektievehk de helft eneen vierde deel 3). Wil men beweren, dat het gasthuis aan dezelaatste aankopen met het oog op de moeilikheid om een huis tehalveren of te vierendelen weinig gehad moet hebben, wat zegtmen dan wel van de koopbrieven uit de jaren 1534 en 1535,waarbij het gasthuis zich achtereenvolgens in het bezit stelde van4/xi deel, ï/ii deel, deel, V22 deel en i/n deel van een halfhuis, gelegen aan de Oude Rijn en aan beide zijden door huizenvan het gasthuis begrensd 4) ? Men wordt duizelig, als men zichverplaatst in de toestand van iemand, die zich bezitter weet vanwelgeteld ^7:22 deel van een half of wel deel van een heelhuis. Maar we behoeven ons niet ongerust te maken; daar dezeaankopen ons alleen uit losse zegelbrieven bekend zijn, mogen wewel aannemen, dat het gasthuis ook de andere delen van dezehuizen heeft opgekocht, maar dat de zegelbrieven daarvan, alszoveel andere stukken, verloren zijn gegaan. Sommige van

deze huizen en erven zijn stellig aan het gasthuisgetrokken, maar blijkens de rekeningen werd in de 2e helft vande i6e eeuw ook een deel ervan verhuurd. Ook werd één ervangebruikt voor „velhuys&quot;, d. i. het huis, waar de uit Calais enandere plaatsen aangevoerde vachten voor de lakenindustrie opge-slagen werden. Ik vond dit „velhuys&quot; het eerst genoemd in 1534;een priester werd toen wegens armoede voor zijn leven vrijgesteldvan het betalen van een jaarlikse rente van 2 pond Holl., staandeop het „velhuys&quot; van het Vrouwengasthuis s). Later gebruikte deAdmiraliteit van Holland het als bergplaats voor geschut, en blijkensenige beëdigde verklaringen van werklieden uit 1578 werd het bijhet in- en uitdragen hiervan zo beschadigd, dat het minstens 10pond Vlaams aan herstellingen moest kosten Wij hebben verder geen berichten over de geschiedenis ofinrichting van het gasthuis gedurende de middeleeuwen. Voor de2e helft van de i6e eeuw blijkt een en ander uit de blafferden. 1) Ib., fol. 97 vs.. 2) Zegelbrief van 24 Julie 1516; Archief Leiden. Misschien was het dit huis, dat menin 1517 met leien deed dekken; zie

Vroedschapsresolutie van 12 April 1518. 3) Zegelbrief van 23 Sept. 1524, Archief Leiden. 4) Zegelbrieven van 28 April, 6 Julie en 3 Oktober 1534, en van 10 Mei en 28 Au-gustus i=;35, Archief Leiden. 5) Zegelbrief van 4 Oktober 1534, Archief Leiden. 6) Origineel op papier van 19 Mei 1578, en idem van s8 Mei 1578, Archief Leiden.



? het vrouwengasthuts, 103 De ontvangsten bestonden toen behalve uit de gewone renten,pachten en huren, uit de koliekten met de bel (in de parochie vanhet Hogeland) en met de borden (in de St. Pankraskerk), en ver-der uit toevallige baten als de inbreng van proveniers, erfenissen,verkochte beesten en beestehuiden, en inkomsten van het „velhuys&quot;.Hiertegenover stonden de uit te keren lijfrenten en andere renten,en de uitgaven voor de kerkdienst, de memoriedien-sten en dehuishouding. Over de laatste blijkt niets biezonders: de moederkreeg weekgeld voor „versche spyse&quot;; en het overige als koren,boter, olie, zeep, zout, azijn, bier, vlees en spek, turf en hout,hooi, raapkoeken en afval voor de koeien en varkens, sloeg menin het groot in. Behalve de uitgaven voor onderhoud van degebouwen betaalde men nog loon aan drie dienstboden: de stal-en melkmeid („ons moelkelmoer&quot;), de zaalmeid en de keuken-meid. De chirurgijn kreeg een va.ste som voor het bezoeken engenezen van de zieken en gebrekkigen, en de grafmaker 2V2stuiver voor elk graf. Omstreeks 1560 liep het aantal graven uiteenvan 2 tot II per jaar. Vermelding verdient

nog, dat de „buur-luden&quot; van het gasthuis ieder jaar 25 stuivers kregen voor hetnaar de kerk dragen van de doden. Aan de armen in het gasthuiswerd maandgeld en weekgeld gegeven, en ook waren de meestersgehouden elk jaar vóór St. Thomas met de kerkmeesters van St.Pankras samen aan elk arm mens van de St. Pankrasparochie eenoort stuvers uit te keren. Over de uitgaven voor de kerkdienst heb ik al gesproken, maardaarbij vermeldde ik nog niet een eigenaardige post van 10 stuiversper jaar voor elke kapellaan van St. Pankras. Zij moesten hiervoor„de memoriën ofte jaergetyden opten stoel vercondigen&quot;, dit isniets biezonders, maar ook moesten ze „voor den ghasthuse twoorthouden by ziecken ende elders omme goede testamenten desenghasthuse te maecken, dat wel van noode is&quot;. Zulke kleine ge-schenken aan priesters om iets voor een kerk of instelling vanarmezorg te „prokureren&quot;, zoals het heet, zijn ook van eldersbekend Het woord van de priester had natuurlik veel invloedop de zieke, aan wie hij het laatste Oliesel toediende, en hiervanwisten de gasthuismeesters meer listig dan fijngevoelig gebruik temaken; als

hun verontschuldiging voerden zij aan, dat het ga.st-huis de erfenissen zo nodig had. Nog in 1733 zond het stedelik i) Vgl. voor Utrecht: S. Muller Fz. - Schetsen uit de Middeleeuwen, bl. 255 en 256. Hetzorgen voor goede testamenten werd uitdrukkelik aan alle geesteliken bevolen in de ordon-nantie op het armwezen van Karei V van 1531 (Gr. PI. Boeck I 47°. art. XXIII).



? i04 het vrouwengasthuis. bestuur van Leiden aan de notarissen een gedrukte resolutie rond i),hun voorschrijvend er bij allen, die bij hen testamenten maakten,„op een discreete en vriendelijke wijze&quot; op aan te dringen, datze ook de armen en de gasthuizen zouden bedenken, en er vooralbij te voegen, dat hun dit door burgemeesteren bevolen was. Hetlijkt ons een vreemd middel, maar iets zal het altijd geholpenhebben. In de eerste jaren van de Sojarige oorlog raakten de financiesvan het Vrouwengasthuis hopeloos in de war. Op 21 Des. 1573bepaalde het gerecht van Leiden, dat alle maaltijden en uitdelingen,die het gasthuis moest houden, voorlopig opgeschort werden 2).Op 20 April 1574 stond Willem van Oranje als stadhouder aande gasthuismeesters op hun verzoek toe de achterstallige rentenniet te betalen 3). Aan de andere kant ontvingen zij ook lang nietalles, wat men hun schuldig was. De ijver van de meesters, diein 1574 en volgende jaren door hun handtekening 4) beloofdenelke Vrijdag om 2 uur in het gasthuis aanwezig te zullen zijn,op verbeurte van een stuiver voor elk onnodig en niet van tevoren aan de binnenmoeder

aangekondigd verzuim, vermochthiertegen niets. Het gasthuis ging tijdens de beroerten hard achter-uit, meer dan de andere instellingen van armezorg in Leiden, watvooral te wijten was aan het opnemen van een groot aantal pro-veniers, die maar heel weinig inbrachten s). Het liep erop uit,dat het gerecht ten slotte besloot het Vrouwengasthuis maar methet Elisabethsgasthuis te verenigen. Dit hing samen met een ge-hele reorganisatie van het armwezen te Leiden na 1577, waaroverik in mijn laatste hoofdstuk uitvoerig zal spreken. Op deze plaatsvermeld ik dus slechts, dat het gerecht op 23 Maart 1580 beslootde bewoners van het Vrouwengasthuis in het Elisabethsgasthuisover te brengen, en de wezen in het Vrouwengasthuis In 1581werden de nieuwe meesters en moeders van de twee gasthuizengekozen 7) „mit last omme ter ordonnantie van Burgermeesterenende Gerechte beyde de gasthuyse tsamen te brengen, mitten 1) Vroedschapsresolutie van 3 Febr. 1733. Een kopie in de portefeuille Armwezen,Archief Leiden. 2) Gerechtsdagboek I, fol. 142. 3) Origineel op perkament van 20 April 1574, Archief Leiden. 4) Blafferd Vrouwengasthuis

1574 enz., op de eerste bladzijde. 5) Dit wordt uitdrukkelik gezegd in de oorkonde van 31 Des. 1583, waarbij het gerechthet Vrouwengasthuis overdraagt aan de Heilige Geest (Cat. H. G. A IX No. 136). 6) Gerechtsdagboek A, fol. 134 vs.. 7) Dienstboek A, in dato 21 Febr. 1581.



? het vrouwengasthuis. jos eersten des doenlicken zijnde&quot;. Zij haastten zich hiermee echterallerminst, want in 1582 en zelfs in 1583 werden de nieuwemeesters en moeders weer gekozen met precies dezelfde opdracht.De hoofdschuldigen waren hier de meesters van het Vrouwen-gasthuis, die hun huis niet zo maar te niet wilden laten gaan.Zij waren degenen, over wie het gerecht in de overdrachtsoorkondeaan de H. G. klaagde: „Dan hebben tot onze groote leedwezenbevonden, dat enige van degene, die wy tot de voorsz. over-voeringe expresselicken hadden gelast, ende die deselve zulcx eer-ende eedshalven gehouden waren geweest te verzorgen ende tedoen ende te vorderen, niet alleenlijc zulcx ons bevel niet ge-hoorsaemt en hebben, alst wel behoorde, mer dat die ter contrariehem jegens soodanige nötige, ende voor de huyzen vorderlicke,zaecken geopposeert, deselve heymelic verhindert, 00c openbaerlicwedersproocken, ende mitter daet betoont hebben, hoezeer hemtzelve ten onwille was, enige van dien hem 00c sooverre vergetendevan de versorginge der huyzen, daertoe sy gestelt waren, daerommeterugge te stellen ende naer te

laten&quot;. De ergste grief tegen henwas, dat ze van de H. G.-meesters voor de gebouwen van hetgasthuis een „exorbitante&quot; geldsom eisten, groter dan ze er bijverkoop ooit voor gekregen zouden hebben. Zo bleef de zaak eenpoos slepen, tot het gerecht besloot er een eind aan te maken.Toen in 1583 een tussentijdse verkiezing van gasthuismeestersnodig was, werd er nog eens ernstig op aangedrongen de huizenspoedig te verenigen, ja het werd zelfs „op correctie&quot; geboden,en ten einde de zaak te bespoedigen werden nu 2 schepenen aan-gewezen om de gasthuismeesters bij te staan Zij slaagden er-in de vereniging van de beide gasthuizen tot stand te brengen,en sedert 1584 werden jaarliks meesters en moeders gekozen voorhet Vrouwen-Lijsbethsgasthuis, zoals het om beide partijen te be-vredigen genoemd werd. De wezen trokken in het oude Vrouwengasthuis, dat in 1607verbouwd werd. Wat er toen nieuw bij kwam, is het oudste deelvan het tegenwoordige weeshuis. Van het Vrouwengasthuis staatdus geen steen meer, en de herinnering eraan is alleen bewaardin de oude boeken en papieren, waaruit ik deze geschiedenis

konsamenstellen. i) Dienstboek A, in dato lo Maart 1583. Op 17 Maart 1583 stond het gerecht ookaan deze gasthuizen de opbrengst toe van de oortjes van de aanstaande verpachtingen,van de stad zowel als van het gemene land (Gerechtsdagboek A, fol. 202).



? HET SINT ELISABETHSGASTHUIS. In de 2e helft van de 14e eeuw was Leiden kerkelik verdeeldin drie parochieën. Zoals wij gezien hebben, kreeg de oudste, dievan St. Pieter, al vóór 1276 een gasthuis. De parochie van deSt. Pankraskerk, in 1315 gesticht en in 1366 tot kapittelkerk ver-heven, bezat er een in 1395. Ook de derde parochie, die vanOnze Lieve Vrouwe, oorspronkelik onder Oegstgeest behorend, maarin 1365 tot een afzonderlike parochie verheven, zou spoedig eengasthuis krijgen. Dit stond in de zgn. Vrouwen Camp, ten N.W. van de Vrouwen-kerk, en strekte zich met zijn huizen en erven uit tot de OudeVest. Wanneer men begonnen is deze huizen te verbouwen en zein te richten tot een gasthuis, kunnen we evenmin nagaan, als ditbij de beide andere gasthuizen het geval was. Het was immersgewoonte in de middeleeuwen een stichting eerst dan onder debescherming van de stedelike overheid te stellen, als de inrichtingvoltooid en het gebouw in gebruik genomen was. Aangezien nude stichtingsbrief van het St. Elisabethsgasthuis van 5 Okt. 1428dateert, en er geen oudere stukken bekend zijn, waarin het ge-noemd wordt,

mogen we wel aannemen, dat dit gasthuis niet langvóór 1428 in gebruik is genomen. Het onderscheidde zich in twee opzichten van de beide anderegasthuizen: 1°. was het alleen bestemd voor arme vrouzven, en2°. in het biezonder voor arme sieke vrouwen. Het was dus nietuitsluitend bedoeld als gasthuis in de gewone middeleeuwse be-tekenis van: huis voor gasten of vreemdelingen, maar zeer stellig i) Zegelbrief van 5 Okt. 1428, Archief Leiden (Inv. Ëlsevier I 199). Een kopie o.a.in Register I St. Elisabethsgasthuis (Inv. Elsevier I 201), fol, 18 vs.. Afgedrukt bij vanMieris - Leyden I 181. Zie hierachter: Bijlage XI,



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 107 vooral als ziekehuis. Toch wijst de bepaling, dat geen arme,ellendige, zieke vrouwen, luaar ze ook vandaan kivanien, afgewezenzouden mogen worden, erop, dat hier vooral gedacht werd aanarme zwervelingen. Daarbij werden ook bepalingen gemaakt voorvrouwen, die er een of twee nachten zouden slapen. We hebbenhier te doen met een verbinding van de begrippen gasthuis enziekehuis, die de overgang van de betekenis van het ene woordin die van het andere duidelik maakt. De stichters van het Elisabethsgasthuis, Jan Dirc Coenenzn. enzijn vrouw, Katrijn Willem Teedenzs. dochter, behoorden stelligtot de aanzienlike Leidenaren. Jan Dirc Coenenzn. komt in oor-konden van de Heilige Geest in 1413 i), 1414, 1415, 1419 en1426 2) als Heilige Geestmeester, in 1439 als schepen 3), en nogin 1450 als poortmeester voor. Daarbij was hij in 1423 kerk-meester van de St. I-\'ieterskerk s), in 1426 huiszittenmeester vande Vrouwenparochie in 1427 hooman van de stad Leiden i),en in 1431 gasthuismeester van het Katrijnengasthuis s). Zowel inhet bestuur van de stad als in dat van de instellingen van arme-zorg heeft hij

in zijn tijd dus een woordje mee te spreken gehad.Wat zijn beroep was, blijkt niet. Zijn vader was waarschijnlik deDirc Coenen, die bekend is uit een proces over zijn, door eenbuurman met heet water begoten en daardoor gekwetste hond 9),en uit een ander over een al of niet verkocht bed 1°), in welkebeide gevallen hij in het gelijk gesteld werd. Maar dit doet weinigter zake. Er zijn over het Elisabethsgasthuis inderdaad belangrijkerdingen te vertellen, want niet alleen vertoont het een type, af-wijkend van het gewone, maar het is ook het enige gasthuis vanLeiden, waarvan we een even uitvoerig als eigenaardig reglementbewaard hebben. Hoewel er geen jaartal bij staat in het register,dat ermee begint, blijkt uit alles, dat het dadelik bij de stichting 1) Cat. H. G. Register B i, fol. 117. 2) Cat. H. G. A, portef. V, No. 46, 48, 53 en 56. In de Tresoriersrekening van Leidenvan 1434 komt hij ook als schepen voor, en in de lijst bij van Heussen (Oudh. v. Rhijnl.,Voorreden) ook nog in 1436. 3) H. G. AV, No. 64. 4) Cat. H. G. Register B 2, fol. i8o^ Hij was in 1449 gekozen; zie Oudh. v. Rhijn-land. Voorreden. 5) Register Leprozen (Inv. Elsevier I 196, No. 2), fol. 4. 6) Register I

Elisabethsgasthuis, fol. i. 7) Tres. rek. 1427, fol. 8. 8) Rek. Katr. g. 1432, fol. i. 9) Zoenboek A (hs. Archief Leiden), fol. 17 vs.. Bij l\'.J. Blok - Leidsche Rechtsbronnenuit de M. E., bl. 7. 10) Ib., resp. fol. 23 en bl. 8.



? I08 HET SINT elisabethsgasthuis. gemaakt moet zijn. Maar alvorens dit reglement te bespreken moetik eerst nog een en ander aanstippen uit de stichtingsbrief. Schout, schepenen en raad van Leiden verklaren hierin de doorJan Dirc Coenenzn. en zijn vrouw gekochte en vertimmerde huizenin bescherming te nemen, en ze volgens begeerte van de genoemdepersonen te bestemmen tot een gasthuis voor arme, ellendige,zieke vrouwen „in der eeren der heiliger Drievoudicheit, der ge-benedider moeder Goids der maget Marien, ende der heiligervrouwen Sinte Elysabeth&quot;. Om er zeker van te zijn, dat men indit gasthuis de werken van barmhartigheid zal volbrengen, hebbende stichters om te beginnen ook nog 4 koeien en 100 goudenVrancrixe cronen gegeven. De stichting is gedeeltelik onder dehoede gesteld van de stad, gedeeltelik onder die van de rektor ende ministra van het klooster van St. Margriet bij Leiden. De stadzal ook voor dit gasthuis twee meesters benoemen, die het moetenhelpen besturen, en voor de arme zieke vrouwen de bede moetendoen in de Vrouwenkerk, zo vaak de godshuismeesters daar geldeninzamelen voor

de kerk. De rektor en de ministra van het kloosterzullen drie of vier „devote conscienciose&quot; maagden of weduwenaanwijzen, die evenals de andere bewoonsters van het kloosteronder hen zuhen staan, maar die in het gasthuis zullen wonen omer voor het huishouden en de zieken te zorgen. Eenmaal per jaar,met Pasen, moeten ze biechten bij de kureit van de Vrouwenkerkof zijn plaatsvervanger, en daar het Heilige Sakrament ontvangen,en op de drie andere grote feestdagen moeten ze in die kerk hunofferanden brengen of zenden. Ten slotte vermeldt de brief nogdrie privilegieën, die evenals aan de beide andere gasthuizen nuook aan dat van St. Elisabeth worden toegestaan: 1°. de goederenvan hen, die in het gasthuis sterven, komen aan de stichting;2\'. op wat aan het gasthuis bij testament wordt vermaakt, heefthet \'t volste recht; 3°. het wordt vrijgesteld van alle belastingen. Door de oorkonde van de stad is een andere gestoken, waarbijCoenraat Janszn. priester en Katrijn Woutersdochter, rektor enministra van het klooster van St. Margriet, voor zich en hun op-volgers beloven zich strikt aan de bepalingen van de stichtingsbriefte

zullen houden. Hoe de stichters ertoe kwamen het gasthuis juistonder het klooster van St. Margriet te stellen, blijkt uit een aan-tekening onder de kopie van deze oorkonden in het oudste re-gister i). Jan Dirc Coenenzn. liet daar inschrijven, dat hij en zijn i) Register I St. Elisabethsgastlmis, fo!. 20 vs..



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 109 vrouw niet wisten,- of ze hun stichting&quot; onder toezicht van de stadLeiden of onder dat van de een of andere broederschap zoudenstellen. Zij hadden toen de raad ingewonnen van de vrome eneerbare maagd Katrijn Woutersdochter, ministra van het kloostervan St. Margriet. Deze wist niets beters dan het gasthuis toe tevertrouwen aan de zorg van de stad Leiden èn van haar klooster,en deze raad leek Jan Dirc Coenenzn. en zijn vrouw zo goed, datze die dadelik opvolgden. Het is niet onwaarschijnlik, dat dezelfdeKatrijn ook de hand heeft gehad in het samenstellen van hetreglement i), waarin nauwkeurig bepaald werd, hoe men de ziekenmoest behandelen. In de eerste plaats: met goedertierenheid en barmhartigheid.Het geestelike vooropstellend, spreken de stichters van het gast-huis onmiddellik hierna de wens uit, dat men de zieken er dikwelstoe zal opwekken te denken aan het lijden van Christus, hèm teprijzen en te danken, voor wat er aan hen gedaan wordt, en doorzijn voorbeeld geduld en andere deugden te leren. Wel wat prozaïesstaat dadelik hierna in dezelfde paragraaf, dat men er vooral voormoet

zorgen, dat de zieken altijd schoon linnengoed hebben. Eerstdan volgt een bepaling, die eigenlik vooraf had moeten gaan, overde soort mensen, die men in het gasthuis zou mogen opnemen,n.l. volstrekt géén proveniers, maar alleen zieken, zó zwak, dat zehun parochiekerk niet meer konden bereiken en hun levenson-derhoud niet meer konden verdienen of bij elkaar bedelen. Maarzodra ze sterk genoeg zijn om dit weer te doen, zo luidt hetvoorschrift, moet men ze uit het gasthuis zetten, hun alles terug-gevende wat zij erin meebrachten. Iedereen zonder onderscheid,mits voldoende aan deze voorwaarden, moet opgenomen worden,zolang de geldmiddelen van het gasthuis het toelaten. Van de zieken wordt geëist, dat ze minstens vijfmaal per jaar,bij gelegenheid van de grote feestdagen van de kerk, zullen biechten,en men moet al zijn best doen om ze over te halen dan ook hetHeilige Sakrament te ontvangen. Hierop volgen uitgebreide be-palingen voor de voeding en verzorging van de zieken, voor hetpersoneel, voor de gasthuismeesters, en voor het huishoudelik enfinancieel beheer. De eerste geven ons een goede kijk op de in-richting van een middeleeuws

gasthuis. In haar proefschrift De Maaltijd en de Keuken in de Middel-eeuwen 2) komt dr. Florence Baudet tot het besluit, dat onze 1) Ib., fol. 7. Zie hierachter: Bijlage XII. 2) Uitg. bij A. W. Sijthoff-Leiden ; aldaar bl. 2 en 3.



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 527 voorouders niet meer dan twee maaltijden per dag gebruikten.Waar gesproken wordt van „enen ontbitene&quot; mogen wij daaronder,naar haar mening, geen derde maaltijd, overeenkomend met onstegenwoordig ontbijt, verstaan. Voor het St. Elisabethsgasthuisgeldt dit beslist niet. Integendeel: er werd daar aan de ziekenvaker voedsel verstrekt dan in een gewoon Hollands huishoudentegenwoordig het geval is, en daarbij was het steviger kost danwaar wij aan gewend zijn. Het begon \'s morgens met een ontbijt.Alle zieken hadden bij hun bed korfjes hangen, die de moeder\'s morgens vroeg moest gaan schoonmaken. Daarna ging ze rondmet een grote korf, waaruit ze aan ieder vers brood, bier, kaas,boter en melk, of bierenbrood gaf, zoveel als men maar hebbenwilde. Met name van het brood, de kaas en de boter mochtende zieken zoveel in hun korfjes nemen, als ze die dag meendente kunnen opeten. Voor het geval, dat ze hun eetlust te laag aan-geslagen hadden, moest de moeder vóór het avondeten nog eensmet de korf rondgaan om weer de gewenste hoeveelheden brood,bier, kaas en

boter uit te delen. Er zal wel niemand willen be-weren, dat dit minder op een maaltijd leek dan ons tegenwoordigontbijt. En behalve dit had men een vast avondeten, dat uit hetovergebleven of opnieuw verstrekte brood met kaas, boter en bierals bijzaak, maar in hoofdzaak uit gekookte karnemelk of zoete-melk met geroosterd brood erin bestond; voor de liefhebsters waser ook weer bierenbrood. Vol moederlike zorg was voorgeschreven,dat men de karnemelk, zodra die lauw begon te worden, goedmoest omroeren en weer opkoken, opdat ze goed zou zijn voorde zieken. — En nu schrikt men waarlik van de eetlust vanmiddeleeuwse zieke vrouwen, als men leest, dat er behalve dezekleinere maaltijden op twee dagen van de week, n.1. op Zondagen de ene week op Dinsdag, de andere op Donderdag, nog tweehoofdmaaltijden met vlees werden verstrekt, \'s morgens en \'s avondseen. De andere vijf dagen kwam hiervoor \'s middags één hoofd-maaltijd in de plaats. Nemen we aan, dat het ontbij.t \'s morgensin de vroegte om 6 of 7 uur werd gebruikt, het avondeten om8 of 9 uur, dan zal de ochtendmaaltijd om 10 of 11 uur, deavondmaaltijd om 5 of 6

uur gehouden zijn, en de middagmaaltijdom een uur of één. In geen geval zouden deze zieke vrouwen hetrecht hebben op hun nakomelingen, die zich drie a vier maal daagsvoeden, met minachting neer te zien ! 1) D.i. een soort biersoep. 2) Vgl. liiervoor Baudet - De Maaltijd en de Keuken, bl. 3.



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 528 Ook voor de hoofdmaaldjden was nauwkeurig bepaald, wat ergegeten moest worden. In de eerste plaats kregen de zieken altijdbier en tarwebrood, maar het overige verschilde naar de dagenvan de week. De morgenmaaltijd van Zondag en die van Dinsdagof Donderdag bestond uit gebraden vlees, n.l. uit eendvogels,schape-, lams-, kalfs- of varkensvlees, kippen of ganzen. Allesmoest opgediend worden in een hoeveelheid, evenredig aan hetaantal zieken. Dat de porties niet heel groot waren, zou menopmaken uit wat bepaald was over het braden van eendvogels.Dan moest men rekenen, dat één volwassen eendvogel genoeg wasvoor 8 personen, een kleinere voor 6, en een vogel wat groterdan een taling i), voor vier. Op deze zelfde dagen bestond deavondmaaltijd uit gekookt vlees, behalve in de twee weken naPasen, wanneer de zieken \'s avonds geen vlees maar eierenkregen, als ze die hebben wilden. —? De middagmaaltijd vanMaandag en die van Dinsdag in de ene, van Donderdag in deandere week, was zeer uitgebreid. Hij bestond n.l. uit vers gekooktvlees met „pottaetse&quot; 2), aangevuld door spek en

gezouten vlees.Natuurlik verviel het vlees in de vasten. —• Het eenvoudig.stwaren de middagmaaltijden van Woensdag, Vrijdag en Zaterdag.Dan kregen de zieken vis of eieren met „pottaetse\'\', en daarbijzuivel. Men mocht in de regel maar één vissoort geven, behalveop dagen, dat de kerk het gebruik van zuivel verbood. In devasten kregen degenen, die geen zuivel aten, \'s middags en \'s avondsgekookte vis en gebraden of gebakken „spise in die panne&quot; 3),en daarbij fruit en wittebrood 4). — Men mocht altijd iets extra\'sgeven aan ernstige zieken of lijdsters aan bepaalde kwalen. Voorhet bedienend personeel golden deze bepalingen ook, maar zijkregen op de dagen met twee maaltijden alleen \'s avonds vlees ofwildbraad en \'s morgens niet. Als een kleine trek van waarlikliefdevolle zorg kan hier nog aan toegevoegd worden: dat mende zieken het eten eerst mocht afnemen, als ze het zelf kwijtwilden wezen; en als een .staaltje van overdreven zucht om alleste reglementeren: dat men elke middag onder de zieken moest 1) D.i. de kleinste inheemse zwemeend. 2) Hieronder wordt meest verstaan: warmoes, erten of bonen. 3) Het is mij niet recht diiidelik,

wat we hieronder te verstaan hebben. Vlees zal hethier wel niet zijn, en spise betekent gewoonlik : vlees, wildbraad of vis. 4) De lezing van het Hs. is hier stellig bedorven, maar ik zie geen kans die op be-vredigende wijze te herstellen : er was n.l. blijkbaar ook iets bepaald voor degenen, dieniet vastten.



? I 12 HET SINT ELISABETHSGASTHUIS. rondgaan met een pot met mosterd, waaruit ze zich naar ver-kiezing konden bedienen. Op de paragrafen over de voeding volgen er in het reglementenige over de verpleging. In het huis, waar de zieken lagenwas altijd een „sieke marthe&quot; om de vrouwen te wassen, debedden op te maken en de zieken in alles behulpzaam te zijn.Wanneer dit niet haar hele dag in beslag nam, bracht zij voorhet overige haar tijd door met het verrichten van andere vrouwe-like bezigheden, die ze te doen vond. Wanneer het nodig was,dat er gewaakt werd, wees de moeder hiervoor twee personenaan, van wie de ene vóór en de andere na middernacht de waak-beurt vervulde. Er werd nauwkeurig op gelet, dat de ene vroeggenoeg naar bed ging, en de andere laat genoeg opstond om haarbehoorlike portie slaap te krijgen. Was er een ernstige zieke dieniet door één persoon opgetild of verlegd kon worden, of was ermeer te wassen dan één mens af kon, dan voegde de moederaan de verpleegster een hulp toe. In biezondere gevallen moestenalle leden van het personeel elkaar helpen, onverschillig aan welkwerk, in

het belang van het gasthuis. Behalve de vermaning omin het algemeen alles te doen, wat voor het welzijn van de ziekennodig was, kregen de verpleegsters nog in het biezonder deopdracht om \'s winters het bier voor de zieken een beetje tewarmen, hun hete kruiken aan de voeten te leggen, hun hoofdenen voeten te wassen en hun nagels te knippen, alles opdat „datlof Gods ende minne ons evenmenschen ymmer volbracht worde&quot;. Aan de vreemde zwervelingen, die maar een of twee nachtenin het gasthuis bleven, behoefde de moeder alleen \'s winters, vanAllerheiligen tot Sint Pieter, \'s avonds een schotel „pottaetse&quot; voorte zetten; in de zomer werd dit behalve in biezondere gevallen 3)onnodig geoordeeld. De zwervelingen kregen wel altijd voete-water, of men waste hun liefderijk de voeten; en wanneer hetkoud en donker was, werd voor vuur en licht gezorgd. Elke Zondagmiddag na het eten moest de moeder het reglementaan het personeel voorlezen of laten voorlezen, opdat de beschik-kingen van de stichters van het gasthuis goed onthouden en uit-gevoerd zouden worden. Zij zal dit wel niet als haar aangenaamsteplicht

beschouwd hebben, en er is alle reden om te veronderstellen,dat men deze paragraaf uit het reglement (en daarmee tevens 1) Ook dit gasthuis bestond uit verschillende gebouwen, zoals wij gezien hebben. 2) Hier heeft men de naam Martha, later verbasterd tot maerte, nog bijna ongeschonden. 3) Misschien gaf men dan alleen eten, als iemand flauw viel van de honger of zo iets.



? HET SINT elisabethsgasthuis. II3 verscheidene andere) wel gauw vergeten zal hebben. Verder gingde moeder ter markt, zorgde zij, dat het eten goed werd klaar-gemaakt, zodat de zieken er wel bij voeren, en diende zij het op.En eindelik had zij het toezicht over de hele huishouding en overalle goederen van het gasthuis. De verplichtingen van de gasthuismeesters waren weer heelandere. Ten eerste moesten ze, zoals in de stichtingsbrief bepaaldwas, de bede voor het gasthuis doen in de Vrouwenkerk. Vroegiemand om in het gasthuis opgenomen te worden, dan onder-zochten zij met de moeder samen, of het nodig was, en schrevende bezittingen en schulden, aktieve en passieve, van de nieuwezieke op, om haar bij haar vertrek alles precies terug te kunnengeven. De moeder mocht buiten de gasthuismeesters om geenkleren van de zieken verkopen, en als er iemand gestorven was,hield men boelhuis van de nagelaten goederen, of ontbood eenuitdraagster om aan deze te verkopen, wat men zelf niet nodighad. Wekeliks droegen de moeder en het overig personeel aan degasthuismeesters het geld af, dat hun voor de zieken gegeven was.De melk, die men

in het gasthuis niet gebruikte, werd verkocht,en de opbrengst hiervan viermaal per jaar door de moeder aande gasthuismeesters verantwoord. Toen men het huishouden inhet gasthuis eerst begon, kreeg de moeder 20 cromsteerten omdaarvan een week lang de dagelikse kost en andere kleinig-heden te betalen; dit bleef zo van week tot week, maar als hetaantal zieken toenam, konden de gasthuismeesters de som ver-hogen. Zij haalden dit geld iedere Zondag uit een kist in hetgasthuis, waarin zij viermaal per jaar het geld van de bede stortten,dat zij eerst in de kerk in een bus hadden bewaard; natuurlikwerd dit geld geteld en de som ervan geboekt. Als de bede nietgenoeg opleverde voor het weekgeld van de moeder, werd dit uitandere fondsen betaald. De gasthuismeesters voerden overigenshet geldelik beheer, zoals dat in de andere gasthuizen gebeurde,en hielden over alles het oppertoezicht. Eens of tweemaal in deweek gingen ze onder de zieken rond om te horen, of hun ietsontbrak, waarin zij konden voorzien, bij welke gelegenheid ze dezieken ook over God en zijn goedheid moesten spreken. Ziehier de hoofdzaken van het reglement, dat ons zo\'n

aardigekijk geeft op een middeleeuws gasthuis. Men zou kunnen denken, dat Jan Dirc Coenenzn. en zijn vrouwna het vaststellen van deze bepalingen hun handen van hun stichting-aftrokken. Maar dan vergist men zich, want nog in 1456, dus 28



? 114 HKT SINT FXISABETHSG AST HUIS. jaai\' later, komt Jan Dirc Coenenzn. in de papieren van het gasthuisvoor. Blijkbaar heeft hij niet begeerd zelf gasthuismeester te worden,want hij wordt verschillende keren met twee gasthuismeesters samengenoemd. Maar hij gaf herhaaldelik blijk van zijn grote belang-stelling in de bloei van het gasthuis, en wel vooral door het schenkenvan landerijen of renten. Al in 1429 gaf hij 2 morgen land onderLeiderdorp ; dit was echter geen nieuwe gift, maar diende teraflossing van de 100 gouden Vrancri.ve cronen, die in de stichtings-brief beloofd waren. Het St. Elisabethsgasthuis behoefde zekergeldelike steun in het belang van de zieken, maar het miste nogiets, wat het in de ogen van een vroom katoliek veel meer nodighad dan geld, n.1. een kapel. Het was dan ook de eerste zorg vanJan Dirc Coenenzn. zijn stichting daarmee te verrijken. In 1432 was het zover, dat een overeenkomst over de kerkdienstgetroffen kon worden met heer Jan van Epe, kureit van de Vrouwen-kerk 2); als vertegenwoordigers van het gasthuis traden daarbij eigen-aardig genoeg niet de door de stad aangestelde gasthuismeesters,

nochde rektor en de mini.stra van het klooster van St. Margriet op,maar alleen de stichters. Men zou in het St. Elisabethsgasthuis eenaltaar mogen wijden, en daarop elke dag één mis laten bedienen.Klokgelui mocht het beginnen van die mis door de Vrouwenparochieverkondigen, behalve op Zondagen en op grote kerkfeesten, als inde parochiekerk \'s morgens onder de eerste mis gepreekt werd;ook als er een dode was in de Camp tussen de St. Jozefs- en deCalslaghensstegen mocht de klok van het gasthuis niet geluidworden. Wilden vrome prie.sters „uut devocien&quot; op één dag meermissen in de kapel lezen, dan moest dit ook in .stilte gebeuren.De gewone dagelikse mis was voor ieder toegankelik, en moe.stafgelopen zijn, als.de klok van de Vrouwenkerk begon te luidenvoor de hoogmis. Het gasthuis zou twee grote feestdagen hebben:St. Elisabeth en de kermisdag, die gevierd mochten worden doorhet zingen van de vesper aan de vooravond, en het houden vaneen zingende mis met preek op de dag zelf. Bij, deze feesten zoude kureit zelf of zijn vertegenwoordiger als priester optreden, enhiervoor kreeg hij \'s avonds zowel als \'s

morgens het offergeld.Wilde men een koor laten zingen, dan moest het gasthuisdit bekostigen. Verder moest aan de kureit of zijn plaatsver-vanger dezelfde „gunst ende reverencie&quot; bewezen worden, als inhet Katrijnengasthuis op grote feestdagen aan de kureit van 1) Register I St. Elisabetlisgasthuis, fol. 15 vs.. 2) Ib.fol. 21. Zip hierachter : Bijlage XII[.



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 115 St. Pieter ten deel viel: zoals we gezien hebben, bestond dit v.n.l.hierin, dat hij op wijn onthaald werd. Er mocht in het gasthuisalleen gepreekt worden na de middag, of na de avonddienst, mitser in de parochiekerk niet gepreekt werd. Men kreeg verlof zelfwater te laten wijden om hiermee de zieken, en allen die de misbijwoonden, te besprenkelen. De kureit zou op het gasthuis letten,opdat alles goed mocht gaan „totten love Gods ende der armerellendigher sieken behoef&quot;, en hiervoor jaarliks op Allerheiligentwee lood fijn zilver of de waarde daarvan ontvangen. Idiervoorgaven de stichters aan het gasthuis een jaarlikse rente van 3 pond;en ook schonken ze in 1432 nog 3 morgen land onder Oegstgeestom uit de opbrengst hiervan ééns per week in de kapel een preekte doen houden. Op 12 Jan. 1433 werd het altaar door de wijbisschop Egidiusvan Rose 3), op gezag van bisschop Zweder van ICuilenburg 4),gewijd onder verlening van een aflaat van 40 dagen aan al wiehet gasthuis op de kermisdag of op de feestdagen van de schuts-patronen van het altaar zou bezoeken, en zijn gaven zou offeren.De kerm.isdag

werd vastgesteld op de Zondag vóór de geboortevan Johannes de Doper, en het altaar gewijd aan de H. Drie-vuldigheid, het H. Kruis, de maagd Maria, de apostelen Matthaeüsen Johannes, St. Christophorus, St. Egidius de belijder, St. Elisabethen St. Dorothea. Op dezelfde tijd beloofden de broeders van hetklooster St. Idiëronymusdal (Lopsen) bij Leiden, dat zij van hun-nentwege ten eeuwigen dage wekeliks een mis in het gasthuis zoudenlezen of doen lezen, tenzij het om dringende redenen onmogelikwas. De gasthuismeesters zouden hierop toezicht houden, en ermet het klooster samen voor zorgen s). Zo was de. kerkdienst naar behoren ingericht, en konden JanDirc Coenenzn. en zijn vrouw er gerust op zijn, dat zij genoegwerken van barmhartigheid hadden volbracht om er hun eigenzielsrust en die van hun ouders en vrienden mee te verdienen.Want dat dit laatste ook hun niet onverschillig was, lieten zijverklaren in een schepenbrief van 1435, die diende om verschillendegiften van renten, huizen en land aan het gasthuis te bevestigen. 1) Ib., fol. 14. 2) Ib., fol. 23. 3) Dit is eea dyocese in Slavonië. 4) Vgl. noot I op bl. gi. 5) Register I St. Elisabethsgasthuis,

fol. 23 vs.. Volgens Acquoy — Het Klooster te?Windesheim III 148 — komt Lopsen eerst in 14^:0 voor; hier vinden wij het dus al 17jaar vroeger.



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 533 en te bepalen, dat ze onvervreemdbaar zouden zijn i). In ruilhiervoor moesten de gasthuismeesters aan de kureit van de Vrouwen-kerk een pond aan jaarlikse rente uitreiken, en ook de reeds ge-noemde 2 lood fijn zilver voor de bewezen gunst en nog te bewijzendiensten. Men kan dit stuk beschouwen als een aanvulling vande stichtingsbrief, want hierin werden aan de gasthuismeesters nogenige verplichtingen opgelegd, die in het stuk van 1428 nietgenoemd waren. In 1433 was n.1. aan het klooster van St. Mar-griet door de stichters van het gasthuis een huis met erf naasthet klooster in eeuwige pacht gegeven -). De zusters hadden daar-voor op zich genomen jaarliks een op dat huis staande pacht van35 oude boddreger te betalen, en verder tweemaal per jaar aanhet gasthuis levensmiddelen uit te reiken, n.1. telkens vier achten-deel beste witte of groene erten, en daarbij ds ene keer vierpond grasboter en de andere keer drie pond raapolie. Behalve deandere .schenkingen werd nu ook deze gift in de schepenbrief van1435 bevestigd, maar hiertegenover .stond als nieuwe verplichtingeen geregelde

uitkering aan arme huiszitten. Over de betrekking,waarin de stichters van het Elisabethsgasthuis tot de huiszittenvan de Vrouwenparochie stonden, zal in een volgend hoofdstukgesproken worden. Op deze plaats zij alleen vermeld, wat de gast-huismeesters voor die huiszitten moesten doen. Elk jaar op Aller-zielendag (2 Nov.) zouden ze 20 el wollen laken (van ± \'/j Rijns-gulden de el) uitdelen, aan niemand meer dan Vs el, en opSt. Lebuïnusdag (12 Nov.) 30 paar mans-, vrouwe- of kinder-schoenen aan arme huiszitten, die geen laken gehad hadden. Verdermoe.sten ze \'s winters van St. Elisabeth (19 Nov.) tot Pasen aanhoog.stens 50 personen tweemaal per week warm eten verschaffen.Dit gebeurde in de gewone tijd elke Dinsdag en Donderdag, eneen portie bestond dan uit een potje pottaetse (warmoes of erten)met Va vierendeel spek, maar in de advent voor Kerstmis en inde vasten gebeurde het op Woensdag en Vrijdag en de portiebestond uit een potje pottaetse met een haring of een andere vis.Uitdrukkelik was bepaald, dat dit alles alleen bestemd was voorarmen, die niet in de kerken of bij de huizen gingen bedelen. Behalve de in deze

brief vermelde giften hadden de stichtersaan het gasthuis nog andere dingen geschonken, die ze niet be-schreven wilden hebben. In het register lieten ze echter onder 1) Ib., fol. 12. 2) Origineel van 7 Sept. 1433 (Inv. lilsevier T 199). Opgenomen in Register I St. Elisa-bethsgasthuis, fol. 27 VS..



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 534 deze brief aantekenen i), dat ze o. a. ook nog meer dan 7c Phil.schilden hadden gegeven voor een toestel om zelf bier te brouwen(„broutou&quot;), en meer kleinigheden. Verder had Katrijn, de vrouw,samen met haar vriendin Griet, Pieter Pelsers, een zilveren bekervan ± 7 lood gegeven om de zieken daaruit te laten drinken,wanneer ze wijn of een andere drank, kostbaarder dan bier, kregen.Deze beker mocht nooit verkocht worden. Maar ook hiermee hieldde zorg van de stichters voor hun gasthuis nog niet op. Al in 1436komt Jan Dirc Coenenzn. weer tweemaal in de schepenbrievenvoor: eerst kocht hij „tot Sinte Lijsbetten ghasthuys behoef inden Camp&quot; een morgen land onder Voorschoten 2). Het blijkt niet,of hij dit land met zijn eigen geld of uit de fondsen van hetgasthuis betaalde. Later gaf een priester hem „tot Sinte Lijsbettengasthuis behoef&quot; een schepenbrief van de helft van 3 morgenland onder Voorschoten 3). Li het laatste geval, en misschien ookin het eerste, trad hij dus in de rechten van de gasthuismeesters,hoewel niet uitdrukkelik bepaald was, dat hij dit zou mogen doen.Bij de stichting van

het Vrouwengasthuis hielden Claes Rengheren zijn vrouw het beheer voor hun leven aan zich; eerst na hundood werden gasthuismee.sters benoemd. Blijkbaar beschouwde menhet bij de stichting van het Elisabethsgasthuis al als van zelfsprekend, was het dus onbeschreven recht, dat de stichters bijhun leven dezelfde rechten hadden als de gasthuismeesters. In 1437 gaf Jan Dirc Coenenzn. weer twee jaarlikse renten aan hetgasthuis 4). Hij had in 1435 een molenwerf met erf aan de Rijndijkverkocht aan de broeders van het klooster in de Waard, maarhierop waren 3 jaarlikse renten blijven staan: een van 2 schell.voor de Heilige Geest, een van 24 schell. voor de pastoor vande Vrouwenkerk, die Jan Dirc Coenenzn. in 1437 terugkreeg, eneen van 53 schell. en 4 penn. voor hemzelf. Deze laatste tweerenten waren het, die hij in 1437 aan de gasthuismeesters overgaf.Of hij de in 1439 gekochte twee morgen land onder Oegstgeest 5)zelf betaalde, blijkt niet; wèl dat hij toen weer voor het gasthuisoptrad. In 1444 kocht hij met de gasthuismeesters samen eenrente van lo\'/s gouden Wilh. Holl, schild ; schoon het er niet 1) Register I Elisabethsgasthuis, fol. 13 vs..

2) Ib., fol. 28. 3) Ib., fol. 29. 4) Ib., fol. 29 en 29 vs.. De 2e ook in origineel met transfix, resp. van 14 Mei 1435en 8 Maart 1437, Archief Leiden. 5) Ib., fol. 26. 6) Ib., fol. 32. Ook origineel van 21 Okt. 1444, Archief Leiden.



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 535 bij Staat, blijkt wel, dat hij zijn helft aan het gasthuis afstond.In 1455 schonk hij aan het gasthuis als onvervreemdbaar eigen-dom een stuk land onder Oegstgeest Zijn vrouw was toenoverleden, want zij wordt in deze brief „Katrijn, sijn wijf, saligergedachten&quot;\' genoemd. Nog ééns, in 1456, gaf hij „in rechter ael-misse ende puyrmentelic om Goids willen Sinte Lijsbetten gasthuystotter armen behoef&quot; een erf aan de Nieuwe weg Niet langdaarna zal hij gestorven zijn. Na zijn dood werd het aantal van de gasthuismeesters tot drieuitgebreid, en in het begin van de lóe eeuw tot vier; ja, zelfseigenlik tot vijf. Volgens het Register der smalle diensten werdenn.1. voor het Elisabeths-gasthuis jaarliks vier meesters gekozen„mitten superintendent&quot;. Zo\'n superintendent komt bij geen vande andere instellingen van armezorg voor, en de vraag rijst dus,waarom hij juist voor dit gasthuis nodig was. hfet lijkt mij nietonwaarschijnlik, dat hij in latere jaren de plaats heeft ingenomen,hetzij van de rektor en de ministra van het klooster van St. Mar-griet, hetzij van de kureit van de Vrouwenkerk. Beider

toezichtover het gasthuis was gevraagd, maar uit de overgebleven be-scheiden bleek mij maar ééns, dat de kureit zich er ook werkelikmee bemoeid heeft. In het begin zullen ze dit wel meer gedaanhebben, maar het moet lastig geweest zijn, dat hun bevoegdheidniet precies was omschreven tegenover die van de gasthuismeesters.Toezicht oefenen op deze was onnodig, daar dit van stadswegegebeurde. De onderstelling lijkt mij niet al te gewaagd, dat hetgerecht daarom ten slotte hun taak heeft overgenomen door hetaanstellen van een superintendent. Blijkens het Register der smallediensten werden voor het Elisabethsgasthuis in 1515 jaarliks ookal twee moeders of regentessen gekozen. De bezittingen bleven toenemen door erfenissen en schenkingen.Uit de schepenbrieven blijkt niet veel hiervan, maar de memorie-boeken zijn daar om te bewijzen, dat ook dit derde Leidse gast-huis ruim zijn aandeel kreeg in de liefdegaven, die voor deschenkers de weg naar de hemel moesten effenen. Ook bleef eenregister bewaard van de personen, voor wie gebeden moest worden ;het bevat vele honderden namen 3). Het is eenvoudig onmogelik,dat

men ooit al deze personen in de gebeden bij name zou hebbenherdacht; men moet er zich wel met een algemene vermelding 1) Ib., fol. 34 VS . Ook origineel van 29 Des. 14SS, Archief Leiden. 2) Ib., fol. 36. Ook origineel van 5 Jan. 1456, Archief Leiden. 3) Hs. op perkament; Inv. Elsevier I 201, No. 3.



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 536 afgemaakt hebben, al was dit in strijd met de bedoeling van deschenkers. Al bij het leven van Jan Dirc Coenenzn. kreeg het Elisa-bethsgasthuis van anderen enige geschenken in landerijen i) engeld zonder dat hiervoor bepaalde verplichtingen werden op-gelegd. Er zijn mij ook twee giften in natura bekend, n.1. van eenbed van twee el breed met een deken, in 1435 door Alijt, JanPoeszs. 3), en van een bed met een deken en twee lakens, in1497 door Gheertruyt Zeghersdochter vermaakt 4). In 1453 be-sprak Ermgairt, de vrouw van Airnt van Rollant, aan het Elisa-bethsgasthuis jaarliks op Witte Donderdag een stoop rijnwijn, tehalen uit het Katrijnengasthuis s), evenals zij dit voor het Vrouwen-gasthuis had gedaan. Dat dit niet de enige vaste uitdeling aande zieken bleef, bewijzen de beide Memorieboeken Het jongsteen meest volledige van de twee werd in 15 11 door meester JacobClaeszn. in die Houtstraet geschreven, die het nodig vond vóórintwee vermaningen te plaatsen: „Item of daer yemant waer, die denarmen in dit gasthuys versien woude mit haren aelmissen ende indit boeck begeert te staen, so versintet

wel, eer ghi dat in tboecklaet setten, dat men elc set in sijn maent ende op sinen dach,daer hy tbegeert, of desen boeck sal weder dwalen, als hy weleerghedaen heeft&quot;; en „Item wat men in desen boeck set, dat laetuut eenre hant setten of van enen, die wel scriven can, want mensoude den boeck mit alle man dairin te brabbelen&quot;. Blijkens ditboek hadden de zieken in de eerste helft van de i6e eeuw 18 maalper jaar recht op wijn, gewoonlik rijnwijn of romenije, 14 maal opeen maaltijd van gebraden vlees of vis en wittebrood met wijn, 9maal op wittebrood of bollen alleen, en 5 maal op wittebroodmet wijn. Hierbij kwamen dikwels nog maaltijden, die maar ééns,kort na de dood van een erflater, gegeven moesten worden. Tegen-over de uitdelingen stond 4 maal de verplichting om memorie-diensten te houden in de gasthuiskapel. Het oudere Memorieboek is veel minder volledig, maar vanwaarde is hierin een lijst op papier van de in het Elisabethsgasthuiste houden missen. Terwijl maar twee testamenten bewaard zijn. 1) In 1442 van heer Ger)\'! die Wit (Register I Elisabethsgasthuis, fol. 30 vs.) en in 1452van Gheertruut, Jan Dircxzs. wed. (ib. fol. 45). 2) In

1445 van Jacop Henricszn. (Zegelbrief van 1445, Archief Leiden). 3) Register Huiszitten v, St. Pieter (Arch. Huiszitten A No. i), fol. II (rechts). 4) Zegelbrief van 13 Sept. 1497, Archief Leiden. 5) Register I Elisabethsgasthuis, fol. 35. 6) Hss. op perkament, iVrchief Leiden. In de Inventaris Elsevier I 196 worden zeverkeeTdelik genoemd als No. 3 en 4 van de Leprozenboeken.



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 537 waarbij missen geschonken werden i), leert deze lijst ons, dat mener langzamerhand 8 per week vast had gekregen. De eerste wasde mis, bij de stichting van de kapel door de regulieren vanHiëronymusdal beloofd; hiervoor was geen vaste dag bepaald.Twee missen waren afkomstig van de stichters : de Woensdagse vanJan Dirc Coenenzn. en de Zaterdagse van zijn vrouw. De mis opZondag was die van Claes Stevenszn., die van Maandag en Dinsdagkwamen beide van Willem van Leeuwen mitten sinen, de mis vanDonderdag was door Kerstant Nannenzn. gegeven en die van Vrijdagdoor Suppijn Woutersdochter, fn het jaar van de aantekeningnam zekere priester Willeboert op zich 6 missen per week te doenvoor een jaarlikse toelage van 2i I^ijnsgulden, maar hij deed zeover aan de broeders van Hiëronymusdal. Zo hadden deze inhoofdzaak de kerkdienst van het Elisabethsgasthuis in handen. —Over de mis van Zaterdag hebben we nog een bericht uit 1514 2).De kollatie ervan berustte toen bij Heyl, Airnt Fouwelszn. dochter,getrouwd met Vranck Bouwenszn. in den Haag. Zij was een klein-dochter

van Jan Dirc Coenenzn. en Klatrijn, en ontleende hieraanhaar recht op de kollatie. Maar de brief, waarin dit beschrevenstond, was verloren gegaan. Daarbij had de laatste bezitter vande vikarie zijn plichten schandelik verwaarloosd. Dit was redenvoor Heyl om haar recht op de begeving van de vikarie, waaraaneen jaarlikse rente van 10 Rijnsgulden verbonden was, over tedragen aan de gasthuismeesters, en zij verwierf hiervoor de toe-stemming van F&quot;rederik van Baden, bisschop van Utrecht 3). Daarde gasthuismeesters met deze mis mee er 7 te begeven hadden,en er in de aantekening in het Memorieboek maar sprake is van6, moet die aantekening van vóór 15 14 dagtekenen. Meer gegevensover de kerkdienst hebben we niet bewaard. Had de kleindochter van de stichters iets gedaan, in strijd metde wensen van haar grootouders, al voor jaren was in een anderopzicht hun gebod overtreden. Ondanks de bepaling van het regle-ment, dat men in het Elisabethsgasthuis nooit proveniers zou mogenopnemen, had men dit in 1470 al gedaan. Geheel zonder protest 1) In 1456 door Kerstant Nannenzn. (Reg. I Elisab. gasthuis, fol. 39), en in

1470 doorClaes Stevenszn. (van Mieris - Leyden I 183). Onder de zegelbrieven van St. Pankras zijn er twee (No. 50 en 93), die de goedkeuringinhouden van bisschop David van Bourgondië, dat de priester van een officium in hetElisabethsgasthuis met een ander ruilt, in 1460 en in 1489. Ilet is niet uit te maken,welke officia hier bedoeld zijn, 2) Register I Elisabethsgasthuis, fol. 62. 3) Ib., fol. 63 vs..



? HET SINT ELISABETHSGASTHUIS. 121 ? gebeurde het toen weliswaar nog niet, want de pastoor van deVrouwenkerk diende overeenkomstig de wens van de stichters zijnbeklag hierover in bij de vroedschap Wat hij precies beweerde,blijft in de notulen van de vroedschap onder een geheimzinnig„etc.&quot; verborgen, maar men kan het wel zo ongeveer nagaan.De vroedschap besloot, dat men doen zou gelijk van ouds ge-woonte was, en dat het toen al gewoonte was geworden om wèlproveniers aan te nemen, blijkt uit een overeenkomst van hetvolgende jaar 2). Op 18 Okt. 1471 verschenen de gasthuis-meesters voor het gerecht met Govert Janszn. en zijn vrouwAechte Jansdochter, die als proveniers voor hun leven in het gast-huis opgenomen werden. Zij zouden een kamer hebben achtei^ aanhet Oosteinde „an der stede Vestsloet&quot;, en verder de kost metvuur, licht, bewassing en verzorging in tijd van ouderdom enziekte; alleen voor hun kleren en schoenen moesten zij zelf zorgen.Zij waren volstrekt geen armen, maar vrij vermogende mensen,die zich op deze manier een rustige oude dag verzekerden. Nietalleen brachten ze een huis met erf op

Gansoorde in, maar ookde inrichting van hun kamer: tin- en koperwerk, kisten, kasten,banken en stoelen (geschat op een waarde van 25 Eng. nobelcn),en 10 pond groot Vlaams aan geld. Zij maakten het gasthuis ooknog erfgenaam van al hun bezittingen. Hiertegenover verbondGovert Janszn. zich de renten en schulden van het gasthuis tezullen invorderen, zo lang hij ertoe in staat was, maar dan tochop kosten van het gasthuis. — Twee bepalingen van de stichterswaren in dit kontrakt overtreden : immers ook het opnemen vanmannen was uitdrukkelik verboden. Was het enkel onwil, dat menzich zo weinig aan de wensen van de stichters stoorde? Veeleermoet men het beschouwen als onmacht: de omstandigheden maaktenhet nodig proveniers op te nemen, wilde men in staat zijn voorde zieken te blijven zorgen. Schoon we over de uitbreiding van het gasthuis maar enkelegegevens hebben, kunnen we ons wel voorstellen, hoe deze in hetwerk moet zijn gegaan. Langzamerhand werd het open erf bebouwdmet kleine huisjes of kamers, die voor een deel aan provenierstoegewezen werden. Dat gebeurde al in de 15e eeuw, toen dehele stad Leiden

langzamerhand van uiterlik veranderde, en veelopen terreinen, tuinen en boomgaarden voor huizen plaats moesten 1) Vroedschapsresolutie van St. Martijnsavont 1470. 2) Register I Elisabethsgasthuis, fol. 41 vs..



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 122 maken. Er i.s mij tweemaal een uitbreiding van het door het gast-huis ingenomen terrein bekend. Eerst in 1500; toen ruilde meneen huis naast het klooster van .St. Michiel tegen een ander, naastde kapel van het gasthuis, dat zich met zijn erf uitstrekte tot aandc Oude Vest, en aan genoemd klooster behoorde i). De vroed-schap liet niet na zijn goedkeuring te hechten aan deze ruil 2).Na de hervorming kreeg het gasthuis ook nog het kloostervan St. Ursula, dat er aan de andere zijde aan grensde. Ditklooster had door de troebelen zeer geleden; het was driemaaldoor de soldaten geplunderd, en kon nauweliks meer bewoon-baar genoemd worden. Daar de pachten en renten op huizencn landerijen bijna nooit meer betaald werden, waren sommigevan de zusters nagenoeg van gebrek omgekomen; andere warenher- en derwaarts verstrooid, zodat er ten slotte nog maar 12 overwaren. Op 12 Maart 1575 3) kwam bij de Staten van Holland hetverzoek in van de meesters van het Elisabethsgasthuis om ditklooster met zijn goederen aan het gasthuis te mogen trekken.Het werd eerst om advies opgezonden

aan Andries Schot, deontvanger van Rijnland, maar reeds in de vergadering van30 Maart werd gunstig op het verzoek beschikt. De enige voor-waarde was, dat het gasthuis de twaalf overgebleven zusters tothaar dood zou onderhouden, en dat het met de bezittingen ookde schulden en verplichtingen van het klooster zou overnemen.De oorkonde 4), waarbij de vergunning tot overname uit naam vankoning Philips plechtig werd verleend, dagtekent eveneens van30 Maart 1575; eerst op 28 Okt. 1578 werd deze door dereken-kamer van Idolland geregistreerd. De gasthuismeesters lieten debouwvallen van het klooster afbreken, en stonden toe, dat destenen van de kerk van St. Ursula gebruikt werden bij. de bouwvan de Universiteit S). Zij eisten als vergoeding hiervoor van hetgerecht een jaarlikse rente van 6 pond, door een molenaar aande stad betaald, omdat zijn molen op grond van het St. Ursula- 1) Ib., fol. 48. 2) Vroedschapsresohitie van 15 Febr. 1500. 3) Resoluties Staten van Holland in dato. 4) Van Mieris - Leyden I 184. De oorspronkelike brief wordt in de Inv. Elsevier I, bl.200 en 249 wel vermeld, maar is niet onder de zegelbrieven

gevonden. 5) De kapel, die in van Mieris\' tijd nog bestond (Leyden I 187), was dus niet die vanhet klooster, maar die van het gasthuis zelf. Op de afbeelding van de voorgevel aan deVrouwen Camp (tegenover bl. 163) is de kapel trouwens duidelik aan de rechterkant teonderscheiden, terwijl het St. Ursulaklooster links van het gasthuis stond.



? HET SINT B:LISABETHSGASTHUIS. 123 klooster stond. Het gerecht durfde hierover niet beslissen, maarde vroedschap stond het verzoek in 1578 toe i). Zo was het terrein van het gasthuis groot genoeg gewordenvoor de verbouwing, die op het eind van de i6e eeuw nood-zakelik was. Een tijdlang had men zelfs plaats te veel voor dezieken en verhuurde men daarom een deel van de kamers, maar in1580 beval het gerecht de gasthuismeesters alle huren op tezeggen om plaats te maken voor de armen en zieken uit hetVrouwengasthuis 2). Wij hebben gezien, dat dit in 1583 met hetElisabethsgasthuis werd verenigd, en daarbij opgemerkt, dat diteen uitvloeisel was van een plan tot volledige centralisatie vande armezorg van Leiden. Van hetzelfde beginsel ging men uit,toen men in 1593 ook het Leprooshuis bij het Elisabethsgasthuisvoegde 3). Het heette sinds die tijd „het Vrouwen-Lijsbethsgasthuys,gheünieert mitten Leprosen&quot;, en bleef als zodanig nog lang bestaan.Maar de geschiedenis van dit geheel veranderde gasthuis valtbuiten mijn bestek. Ik vermeld nog alleen, dat het door verbouwingin de 17e eeuw de vorm kreeg van een langwerpig vierkant

pleinmet een tuin in het midden en gebouwen in het rond, die men nogheden kan herkennen aan het Elisabethsgasthuishofje, een rustigplekje dat men bereikt door een oud poortje aan de Oude Vest. 1) Vroedschapsresolutie van 21 Aug. 1578. 2) Gerechtsdagboek A, fol. 134 vs.. 3) Hierover uitvoeriger bij de Leprozen.



? HET LEPROOSHUIS. Is het goed gezien de leprooshuizen, de middeleeuwse ziekc-huizen bij uitnemendheid, te rangschikken onder de instellingenvan armezorg? Verdienen zij niet eer een plaats in de geschiedenisvan de geneeskunde ? Het antwoord op deze vragen is niet moeilikte geven: daar de ziekte haast uitsluitend voorkwam onder dieklassen van de bevolking, waar onzindelikheid en onzedelikheidonbeperkt heersten, onder bedelaars, landlopers, lichtekooienen avonturiers, kreeg al wat er door afzondering van de lijderstegen haar verspreiding gedaan werd noodzakelikerwijs het karaktervan armezorg, een zorg, die zich trouwens niet verder uitstrektedan tot het onderhouden van de zieken en het tegengaan vanbesmetting. Want op gezag van de bijbel werd in de middeleeuwenalgemeen aangenomen, dat de melaatsheid, ook lepra, leprozij, lazarij,akker- of veldziekte genoemd ï), even besmettelik als ongeneeslikwas. In hoeverre die mening juist was, kunnen wij daarlaten; ikvermeld ze alleen, omdat het stichten van afzonderlike leproos-huizen buiten de steden een uitvloeisel ervan was. Waardoor dezeontzettende ziekte in de

middeleeuwen zo algemeen verspreid was,en door welke oorzaken ze in de loop van de 17e eeuw geheeluit onze landen verdween, het zijn vragen, die ons hier niet kunnenbezig houden. Evenmin hebben wij te onderzoeken, of men vroegerniet dikwels lijders aan andere huidziekten, als favus en lupus,voor leprozen aanzag, en hen als zodanig buiten de maatschappijsloot. Over dit alles is het laatste woord nog niet gesproken,hoeveel waardevol materiaal voor een volledige beantwoording i) Melaats is verbasterd uit P\'r. la maladie-dè ziekte bij uitnemendheid; lepra enleprozij komen van Gr. XiTTOOi\' lazarij komt van Lazarus, die de ziekte gehad moethebben; akker- of veldziekte heet ze, omdat de lijders buiten de steden moesten wonen.



? HET LEPROOSHUIS. 12 5 van deze vragen ook al door medici en historici is bijeengebrachtMijn bedoeling kan geen andere zijn dan de geschiedenis van deLeidse St. Anthoniskapel zo uitvoerig mogelik te geven als eennieuwe bijdrage tot de geschiedenis van de lepra in ons land, dieeerst dan geschreven zal kunnen worden, wanneer men over gegevensbeschikt omtrent alle leprooshuizen van Nederland. Al in 1385 woonden er melaatsen buiten Leiden, in het Noord-einde, aan de onder Zoeterwoude gelegen Rijndijk Zij hetenin het betreffende stuk, de verhuurbrief van een deel vande uiterdijk langs de Rijn, „die zieke luden&quot;, waaruit menzou opmaken, dat er toen nog geen eigenlik Leprooshuis stond,maar dat er wat melaatsen in huisjes of hutten bij elkaar woonden.Dit is te meer waarschijnlik, omdat ook op veel andere plaatsenuit het bijeenwonen van wat melaatsen buiten de stad een lazarijontstaan is. hl 1390 besprak Willem Foykyn „den armen uutgheseten (d. i.buiten de stad wonende) zieken&quot; in zijn onder de Heilige Geest-meesters berustend testament 3) een eeuwigdurende jaarlikse giftvan 5 schellingen. Dit bewijst, dat er toén al een

bepaaldeinrichting voor de leprozen was; immers men vermaakt geeneeuivige rente aan een troepje mensen, die elk ogenblik uit elkaarkunnen gaan, maar wel aan een instelling die alle kans heeft teblijven bestaan. Is het na te gaan, wie dit Leprooshuis, zoals wijhet nu maar zullen noemen, gesticht heeft? Alles wijst erop, datwe hier te doen hebben met een van die zeldzame gevallen inde geschiedenis van de middeleeuwse armezorg, dat de regeringvan een stad zèlf een liefdadige instelling grondvestte. Weliswaarmoeten we er niet zozeer de zucht om liefdadig te zijn in zienals wel een voorzorgsmaatregel tegen verdere uitbreiding van degevreesde ziekte, maar het pleit toch in elk geval voor de wijzevoorzichtigheid van de Leidse regeerders uit het eind van de 14eeeuw, dat ze zelf het werk ter hand namen, waar de partikuliereen de kerkelike armezorg zich niet om bekommerden. Wij hebbenover hun bemoeiingen maar enkele gegevens, genoeg echter omer het bovenstaande besluit uit te mogen trekken. 1) Men zie vooral: Dr. A. ïl. Israels - Bijdragen tot de geschiedenis der lepra in deNoordelijke Nederlanden, in Ned. Tijdschr. voor Geneeskunde I 161 (1837),

en Alb. Thijm,t. a. p. bl. 134—149, waar ook een uitgebreide literatuuropgaaf te vinden is. Later ver-schenen nog enige monografieën over leprooshuizen. 2) Zegelbrief van 25 Sept. 1385 met transfix van 11 Junie 1460, Archief Leiden. 3) Cat H. G. Register B i, fol. 67.



? I 3,6 HET LEPROOSHUIS. In 1399 verkochten de poortmeesters „van der stede weghenWillem Foytkyn een erfkyn, dat gheleghen is an den nuwen wech,dat toter armer behoef van der stede weghen anghecomen wasdie beziecke lude op te tymmeren&quot; 1). De stadsregering had dusaan de poortmeesters, die toen nog de zorg hadden voor al watvan stadswege gebouwd werd een stuk grond aan de nieuweweg langs de Rijndijk, buiten de Wittepoort, gegeven om er eenhuis voor de leprozen te bouwen. Wanneer dit gebeurd was, blijktniet, en evenmin is het duidelik, hoe de poortmeesters in 1399dit terrein aan Willem Foytkyn konden verkopen, daar we tochweten, dat het Leprooshuis inderdaad op de aangewezen plekgestaan heeft. Was het door de stad aangewezen terrein misschiente groot geweest, zodat de poortmeesters èr een deel van ver-kochten? Of is verkopen hier, zoals wel meer het geval is, een-voudig op te vatten als overgeven, en moeten we Willem Foytkynbeschouwen als de vertegenwoordiger van het Leprooshuis, die de.stukken in handen moest hebben om het beheer te kunnen voeren ?Ik durf hierop ja noch nee

zeggen. Van Willem Foytkyns belangstelling in het lot van de leprozen isdoor zijn schenking van 5 schell. \'s jaars al gebleken. Verder weet ikvan hem, dat hij in 1374 schepen van Leiden is geweest 3) en misschienin 1373 schout van Hazerswoude 4), dat hij behalve het testament voorde Heilige Geest er in 1390 óók een maakte voor het Katrijnen-gasthuis, waarin hij aan de meesters de zorg voor het houdén vaneen memoriedienst en het uitreiken van eén lijfrente aan zijnvrouw opdroeg s), en dat hij in 1396 een kapelrie in de Pieterskerkstichtte, waarvan de Heilige Geest mettertijd het kollatierecht zoukrijgen Hij behoorde tot een aanzienlike familie: zijn vaderWillem Bort draagt een bekende naam en Machtelt zijn vrouwwas de dochter van een Pieter van Leyden. Ook moet hij nauwverwant geweest zijn met de stichters van het Vrouwengasthuis,want een kleinzoon van Dirc Rengher en Machtelt van Zijl heetteeveneens Willem Foytkyn (van Zijl), en in 1436 komt als burge-meester een Willem Bort voor, de zoon van oom Dirc Nuweveen, 1) Register Katrijnengasthuis 1397, bl. 162. Zie hierachter: Bijlage XIV. 2) Later behoorde dit tot de taak van de

vestmeesters. 3) Cat. H. G. Register B i, fol. 102 vs. en zegelbrief No. 367 van het kapittel vanSt. Pankras. 4) H. G. Reg. B I, fol 83. 5) Register Katrijnengasthuis 1397, bl. 47. 6) Cat. H. G. A I No. 2.



? HET LEPROOSHUIS. 12 5 die al-s medestichter van het Vrouwengasthuis genoemd wordt.Dit alles verklaart evenwel niet, in welke verhouding WillemFoytkyn tot het Leprooshuis gestaan heeft. Er is intussen nog iets anders, dat opmerking verdient: hetLeprooshuis kan in de eerste jaren van zijn bestaan min of meermet het Katrijnengasthuis verbonden zijn geweest. De daarevengenoemde brief van 1399 is n.l. te vinden in het oudste registervan het Katrijnengasthuis met het opschrift: „Van den erfkyndat Willem Foytkyn gaf&quot;. Is het nu niet mogelik, dat WillemFoytkyn niet het hem door de poortmeesters gegeven terrein,dat immers inderdaad door de leprozen bewoond werd, maaralleen de koopbrief ervan aan de gasthuismeesters in be-waring gaf? Het feit, dat er geen transfix aan het gasthuisbij is, die anders nooit ontbreekt, wijst stellig op zo iets.En er is nog iets anders: het oudste stuk onder de in hetArchief berustende zegelbrieven van het Leprooshuis is een koop van1389 van 19V2 morgen land door Aernt, heren Jans soen, met eentransfix aan het Katrijnengasthuis van 1391 Wel liggen overigensin het Archief de nog niet geordende brieven van het

Leproos-huis en de Vrouwen- en Elisabethsgasthuizen, waarmee het laterverbonden werd, vaak door elkaar, maar de stukken van hetKatrijnengasthuis zijn geheel afzonderlik gehouden. Dit stuk moetdus al in oude tijd onder de leproosmeesters berust hebben, enik meen dit feit zó te kunnen verklaren, dat er in 1391 nog geenbepaalde personen waren, aan wie Aernt, heren Jans soe^n, zijngift voor de leprozen kon overdragen, en dat hij daarom de briefmaar aan de meesters van het Katrijnengasthuis gaf, zoals WillemFoytkyn in 1399 zou doen. Ik durf hier allerminst beslist spreken,maar de niogelikheid van een dergelijke verhouding is niet teontkennen. De stad bleef intussen voor de leprozen zorgen, want in 1400werd door de poortmeesters „bi bevelen van der vroe.scap toterzieker lude huus\'\' 36 pond gegeven het enige mij bekendevoorbeeld, dat de stad in de middeleeuwen geld gaf aan een inrichting-van armezorg. In 1416 werd zekere Claes Roelofssoen wegens lastertegen het vollersgild o. a. veroordeeld 10.000 stenen te leveren„den siecken malaetsken dairbuten tot hore tymeryngh te help&quot; 3): 1) Zegelbrief van 16 Sept. 1389 met transfix van 18

Jnlie 1391, Archief Leiden. 2) Tresoriersrekening 1400, fol. 25. 3) Blok - Rechtsbronnen, bl. 51 (uit Zoenboek B).



? I 3,6 HET LEPROOSHUIS. ook dit is het enige voorbeeld, dat een boete van stenen voor eengasthuis bestemd werd. Wanneer men ertoe overging het toezicht over het Leprooshuisaan twee ziekhuismeesters op te dragen, is niet na te gaan; ikvond hun namen voor het eerst in 1432 genoemd. Eerst in hetkeurboek van 1450 wordt hun tegelijk met de H. G.-, gasthuis-en huiszittenmeesters bevolen alle achterstallige renten binnenhet jaar in te halen i). Hun aantal werd heel gauw (vóór 1442)tot drie en vier uitgebreid. Een hele tijd schijnt men soms drieen dan weer vier ziekhuismeesters benoemd te hebben; in dekoop- en giftbrieven altans wisselen gedurende de 15e en ook nogin het begin van de i6e eeuw de beide getallen elkaar af. Na1515 waren er volgens het Register der smalle diensten geregeldvier ziekhuismeesters. Eerst in 1554 werden ook moeders voordeSt. Anthoniskapel benoemd. Natuurlik legden de meesters jaarliksverantwoording van hun beheer af aan de stedelike overheid,maar van hun rekeningen is niets bewaard. In later jaren lietenzij de eigenlike administratie voeren door een rentmeester, dievoor het eerst in 1507

voorkomt Uit de eerste jaren van het bestaan van het Leprooshuis isweinig bekend. Blijkens de boete van stenen, in 1416 opgelegd,was men in dat jaar met de bouw nog niet klaar. Evenmin wasdit het geval in 1427, want toen leende de stad aan het „siechuysdairbuten.... steigeringe, zant ende bast&quot;, waarvoor zo slechtzorg gedragen werd, dat alles verloren ging 3). Zo bleef het„ziekhuis&quot;, zoals het gewoonlik heet, meer dan de gasthuizen eenvoorwerp van zorg voor de stad. Dit bleek weer in 1428, toenhet gerecht en de vroedschap aan de leprozen „puermentelic omGoods willen&quot; het vrije gebruik en de opbrengst van de singelafstonden van de Naakte sluis tot de Nieuwe weg, dus bijna dehele tegenwoordige Witte singel 4). Alleen bedong de stad voorzich zelf het recht op de „ommeganc&quot;, d. w. z. het recht om deprocessies langs de singel te laten trekken, bij welke gelegenheidde Naakte sluis altijd overdekt moest worden 5), en voor deschutters het recht op hun „zodenslach&quot;. De betekenis van dit ï) Hamaker - Keurboeken, bl. 154. * 2) Zegelbrieven van 26 Nov. en 2 Des. 1507, Archief Leiden.

3) Tresoriersrekening 1427, fol. 65. 4) Zegelbrief van 17 Okt. 1428, Inv. Elsevier I 191; ook opgenomen vóór in de registersvan het Leprooshuis. Zie hierachter: Bijlage XV. 5) Rek. Pieterskerk in Bijdr. Bisd. v. Haarlem XXX, Afl. i, bl. 82 en 107.



? HET LEPROOSHUIS. 12 5 laatste heb ik niet kunnen vinden; blijkbaar hadden de schuttershet recht zoden van de singel te halen voor hun Doelen, dietoen nog achter de Naakte sluis lagen, maar waartoe die dienden,is mij niet helder. Dat de leprozen in 1429 werden vrijgesteld van het betalenvan aksijnzen, was een voorrecht, dat ze met de andere instellingenvan armezorg deelden. Het Leprooshuis is hier al enige malen genoemd met eenandere naam, die van St. Anthoniskapel. Wanneer de kapelgebouwd werd, blijkt niet, maar in 1428 moet men in hetLeprooshuis de mis al gelezen hebben, want de stadsregeringschonk het recht op de singel aan de leprozen „om den dienstGoods te vermeren in den huse&quot;, dus om er meer missen te latenlezen. En in 1432 schonken de bekende stichter van het kloosterMarienpoel onder Oegstgeest, Boudijn van Zwieten, en de priesterDirck van Muyden samen „in der eeren Goeds, sijnder ghebene-dider moeder Marien, ende den heyligen confessoers Sinte Antho-nis&quot; een officium van missen aan de arme lazarussen buiten Leiden,waarvan Boudijn van Zwieten en zijn wettige afstammelingen inde rechte lijn het

kollatierecht zouden houden, terwijl Dirck vanMuyden de eenste keer de bediening kreeg i). Hier komt de naamvan St. Anthonis voor de eerste keer in verband met het Leproos-huis voor; twee dingen zijn nu mogelik: óf een later gebouwdekapel werd naar aanleiding van dit officium aan St. Anthonisgewijd, óf juist deze heilige werd genoemd, omdat de kapel vanhet Leprooshuis aan hem gewijd was. Dirck van Muyden zouverplicht zijn één mis per week in het Leprooshuis te doen of telaten doen, maar zijn opvolgers hadden te zorgen voor 3 missenper week. De verdere bepalingen omtrent het verlenen en bekos-tigen van dit officium schijnen mij van te weinig belang om zehier te noemen. Kan men niet zeker zeggen, of deze missen al dadelik in eenaan St. Anthonis gewijde kapel werden gehouden, wij hebben dezekerheid, dat de kapel in 1441 bestond. Toen toch bevestigde i) Register Leprozen No. i (Inv. Elsevier I 196), fol. 39 vs., en Register Leprozen No. 3(niet in de Inv. Elsevier vermeld), fol. 44 vs.. Ook de oorspronkelike brief van 11 Okt. 1432is nog in het Leidse Archief aanwezig, maar in te slechte staat om nog opengevouwenof gelezen te worden; in de

Inv. Elsevier I 191 is deze brief verkeerd gedateerd, en wordthij de stichtingsbrief van de kapel genoemd, wat hij stellig niet is. Het is geen wonder,dat we geen berichten over de stichting hebben, daar een plechtige vi\'ijding nooit plaatshad ; vgl. bl 149



? I 3,6 HET LEPROOSHUIS. de regering van Leiden de stichting van „der siecker hiyden huys,die belast ende besmit zijn mitter lazariën&quot;, en in deze brief issprake van de kapel met de huizing van de lazarussen i). Tenovervloede blijkt ook uit deze brief, dat men hier niet met eenpartikuliere instelling te doen heeft. Het is geen vernieuwdestichtingsbrief, zoals van . Mieris meent, maar de officiële beve.sti-ging van een bestaande instelling, een hele tijd na de stichting,zoals wij gezien hebben dat ook van het Vrouwengasthuis werdgegeven. Dit maakt de waarde van het stuk voor ons te groter,omdat wij er nu niet alleen uit weten, hoe de regering wilde dathet in het Leprooshuis zou toegaan, maar ook hoe de toestander inderdaad was. In de eerste plaats hadden de ziekhuismeesterstot taak het huis en de kapel in goede staat te houden en erbuiten het dienstpersoneel geen gezonde mensen te laten wonen,terwijl zowel de zieken als de gezonden hun onderdanigheid engehoorzaamheid verschuldigd waren. Aan het hoofd van het per-soneel stonden een portier („sluyter&quot;) en een wasvrouw („laven-gierster&quot;) of moeder, die zelf

middellik onder het gerecht enonmiddellik onder de ziekhuismeesters stonden, maar aan de anderekant van de zieken en de dienstboden gehoorzaamheid mochteneisen: uitdrukkelik was bepaald, dat elk vergrijp tegenover de„sluyter \' door de meesters voorbeeldig zou worden gestraft. Wanneeriemand voor vast in het Leprooshuis kwam wonen, dan vervielenal zijn goederen aan de stichting, en ook op wat hij later kreeg,had hij zelf geen recht meer. Wie eenmaal vrijwillig of gedwongenhet huis verlaten had, kon er nooit meer in terugkeren. Maarbehalve op vaste bewoners was er toch ook gerekend op gasten :men mocht slechts aan melaatsen een nachtverblijf verschalïen, endat niet voor langer dan een of twee nachten. —- Op deze alge-mene bepalingen volgen de meer biezondere. Bij het luiden vande avondklok moesten alle bewoners van het huis neerknielen,drie Ave Maria\'s lezen, en bidden voor allen die aan het huishun aalmoezen of gaven geschonken hadden. Als men dan alledeuren voor de nacht gesloten had, werd \'s winters een goed vuuraangelegd en een kaars opgestoken, waarbij men het avondetengebruikte. Vóór de kaars

opgebrand was, gingen allen ter ruste, en\'s nachts werd alleen vuur of licht onderhouden, als er ernstigezieken waren. Alle bewoners van het huis, voor zover ze niet 1) Zegelbrief van 22 Maart 1441, Inv. Elsevier 1 192. Opgenomen in de Registers vanhet Leprooshuis, en zeer onnauwkeurig afgedrukt bij van Mieris - Leiden I 230. Zie hier-achter : Bijlage XVI.



? HET LEPROOSHUIS. 12 5 bedlegerig waren, hadden de aan de leprozen geschonken rechten,zoals het gebruik van de singel. De zieken gebruikten hun maal-tijden met elkaar, en kregen elk dageliks 2 pinten bier. Het washun streng verboden zelf eten of drinken uit de kelders te gaanhalen; dit mocht alleen de moeder doen, en wie zich hiertegenvergreep, werd voorbeeldig door de ziekhuismeesters gestraft. Tenopzichte van de kerkdienst was bepaald, dat alle bewoners vanhet huis \'s Zondags en zo vaak er op andere dagen dienst werdgehouden, de missen en preken ten einde toe moesten bijwonen;ook bij verzuim hiervan werden ze door de ziekhuismeestersgestraft. Wie naar het oordeel van de priester sterk genoeg wasom te vasten, moest met Pasen, Pinksteren en Kerstmis biechtenen het Heilige Sakrament ontvangen. Er werd vooral vroomheidvan de zieken geëist; met het avondgebed en het bijwonen vanalle missen was men nog niet klaar. Want ook zo vaak men detafel dekte om te gaan eten, bad ieder een Paternoster en eenAve Maria voor de weldoeners van het huis, wat men nog eensdeed, voor men van tafel opstond. Daartussen moest het

etenvreedzaam verlopen: op wat de moeder met goedkeuring van deziekhuismeesters gekookt had, mocht men generlei aanmerkingmaken. ?— De zieken werden zoveel mogelik van de wereld afge-zonderd, zij waren „uut den luyden geset&quot; i), en daarom mochtenze de stad Leiden slechts binnengaan met verlof van de ziekhuis-mee.sters en dan nog alleen, als ze voorzien waren van hun her-kenningsteken, de vliegers, een wijde, in tweeën gedeelde mantel 2).—• Wie tegen een van de genoemde bepalingen zondigde, werdvoor 6 weken weggestuurd, en schikte hij zich hier niet in, danwerd het verblijf in het huis hem voor eeuwig ontzegd, zonderdat hij zijn ingebrachte goederen terug kreeg. Dit lijkt ons eenstrenge, haast barbaarse bepaling&quot;, maar men bedenke dat zo ergens,zeker hier het spreekwoord van de zachte medicijnmeesters en clestinkende wonden van toepassing is. Wilde men de lepra opafdoende wijze bestrijden, dan was te veel medelijden met derondbrengers van de besmetting misplaatst. ITet behoeft nauweliks vermelding, dat ook het Leprooshuislangzamerhand door testamenten en schenkingen in het bezit kwam 1) Vgl. het Hgd.

woord aussätzig voor melaats; al in de 7e eeuw komt het in het Ohd.als uzseaza voor. 2) Waarschijnlik was het de zwarte mantel met een grote, witte L, die de leprozendragen op een dorpskermis (1622) van de Antwerpse schilder Sebastiaan Vrancx in deAlte Pinacothek te München. Zie het artiekel: I^eprozen en Leprozenhuizen van H. D. J.van Schevichaven in Oud-Holland, XXV (1907), bl. 106,



? I 3,6 HET LEPROOSHUIS. van vaste bezittingen en voorrechten, waartegenover soms de ver-phchting .stond om een memoriedienst te houden. Van dit laatstezijn maar heel weinig voorbeelden bekend, en hiervan betreftgeen enkel een dienst buiten de St. Anthoniskapel. Wel werdenaan de leprozen van tijd tot tijd vaste missen (jaarlikse, weke-likse of veertiendaagse) geschonken, waarin bepaalde personenherdacht moesten worden. Dit laatste was niet het geval met eendoor Alijt, Engel die leydeckers wed., in 1447 geschonken mis,elke Vrijdagmorgen omstreeks 8 uur door de biechtvader van hetklooster Rome op het Rapenburg in de St. Anthoniskapel tehouden maar wel met alle andere in de registers vermeldemissen, zoals die van Woensdag om de 14 dagen, in 1449 doorJoncfrou Oelant, Heinric Muysdochter, ingesteld de Zaterdagsemis van O. L. Vrouwe, in 1449 door Kerstant Nannenzn. beloofden in 1466 inderdaad gegeven 3), een andere mis van Woensdagom de 14 dagen, in 1463 door Aelbrecht Jansz. en zijn vrouw,Machtelt Jansdochter, ingesteld 4), en een mis van requiem inde Kerstweek, in 1487 volgens beschikking van

Huge Claeszn.gegeven S). Aan deze laatste schenking was een Kerstmaaltijdvan gebraad met rijnwijn of romenije voor de leprozen verbonden,een van de vele traktaties, die geregeld hetzij door de ziek-huismeesters, hetzij door de gasthuismeesters van het Katrij-nengasthuis, de H. G.-meesters, de huiszittenmeesters of dedeputaten van de Pieterskerk werden uitgereikt. Er is eenklein perkamenten boekje bewaard uit de i6e eeuw „Dit sijntestamenten, ghemaect den siecken ofte lasarus buyten Leyden&quot;,waarin ze alle zijn opgesomd De leprozen kregen toen jaarliks31 maal wijn, meest rijnwijn of romenije, éénmaal bier 7), 6 maalwijn met wittebrood, 3 maal een maaltijd van gebraad en witte-brood met wijn, éénmaal linnen lakens en nog 4 maal geld. Verderwerd op de Zondag na „der Apostelen scheydinghe&quot; (15 Julie)de kermisdag van de kapel plechtig gevierd. Men zal dit lezende misschien denken, dat het waarlik geenoverdaad was om door dergelijke kleine feestelikheden het leven 1) Register Leprozen No. i, fol. 38 vs.. 2) Ib.. 3) Ib., fol. 38 en 37 vs.. No. 2 ook bewaard als zegelbi-ief van 29 Jan. 1466, Arch. Leiden. 4) Ib., fol. 8.

5) Register Leprozen No. i, fol. 13 vs.; ook No. 3, fol. 13 vs.. 6) Inv. Elsevier I 196, No. 6. 7) Dit was. in 1449 geschonken door dezelfde Aernt van Rollant en zijn vrouw Erm-gairt, die .aan de 3 gasthuizen wijn vermaakten ; Reg, Leprozen No. i, fol 44 vs..



? HET LEPROOSHUIS. 12 5 van de arme uitgestotenen uit de maatschappij wat minder on-draaglik te maken. Wij stellen ons het verblijf in zo\'n middeleeuwseinrichting voor melaatsen onwillekeurig als iets verschrikkeliks voor,en als wij bemerken, dat in het Leidse Leprooshuis onophoudelikproveniers werden opgenomen, die flinke sommen inbrachten, zijnwij geneigd met een zekere heftigheid te vragen, wat in \'s hemels-naam die mensen bewogen kan hebben vrijwillig zo\'n leven tekiezen. Dit brengt ons vanzelf tot de vraag: Wie en wat bepaalde,of iemand in het Leprooshuis zou worden opgenomen? In laatsteinstantie waren het natuurlik de ziekhuismeesters, die over iemandsopname beslisten, maar dan blijft nog de vraag, of de melaatsenvrijwillig bij hen kwamen, dan wel of zij door de stadsregeringnaar hen toegezonden werden. Mij dunkt, dat het laatste hoogstzelden zal zijn voorgekomen en wel om de volgende redenen. Eenkeur dat alle melaatsen zich in het Leprooshuis moesten latenopnemen, heeft te Leiden nooit bestaan, en had m. i. ook nietbehoeven of zelfs kunnen bestaan. De leprozen, met wie de Leidseregering zich had te bemoeien, konden

zijn: rijke inwoners, armeinwoners of vreemdelingen. Leprozen van de eerste soort waren erstellig heel weinig, maar indien ze er waren, kon men hen onmogelikdwingen in het Leprooshuis te gaan wonen, terwijl hun geldmiddelenhun toelieten zich elders te vestigen en hun leven naar hun eigen zin inte richten; voor hen had men dus een keur van bedoelde strekking nietkunnen maken. Met arme inwoners was het anders: zij konden nietzo maar gaan verhuizen, zij konden niet werken voor hun brood,zij werden door iedereen geschuwd, en zij werden, als de ziekte henbedlegerig maakte, in geen enkel gasthuis opgenomen; voor henwas het Leprooshuis dus een uitkomst, een plaats van barmhartig-heid, waar ze blij waren het hoofd te kunnen neerleggen. En dit-zelfde was het voor de vreemdelingen, die overal, aan partikulierewoningen zowel als aan gasthuizen afgewezen, ten slotte dankbaareen nachtverblijf in het Leprooshuis aanvaardden en vaak niet eensmeer hadden willen weggaan, als niet bepaald was geweest, dathun verblijf niet langer dan twee nachten mocht duren. Voor dezebeide soorten van melaatsen hoéfde men dus geen keur over hunopname in

het Leprooshuis te maken: zij gingen er uit zichzelfwel heen. Wij hebben gezien, dat de leprozen uit het huis in hetalgemeen niet binnen de stad Leiden mochten komen, en evenminAverden natuurlik vreemde melaatsen op straat geduld. Het zalwel eens nodig geweest zijn zulke mensen door de schoutendienaarsuit de stad te laten zetten, maar van een brengen naar het Leproos-



? 134 h^\'t leprooshuis. huis kan moeihk sprake geweest zijn, daar immers de regeringbuiten de stadspoorten geen pohtietoezicht te oefenen had. — Eris mij alleen een geval bekend, dat een melaatse vrouw uit Alfen,die ziek in het Katrijnengasthuis lag, vandaar naar het Leproos-huis wei\'d gebracht i). Men hield in de 15e eeuw de leprozennooit in het Katrijnengasthuis maar liet ze wegbrengen, zodra menwist of dacht, dat ze besmet waren of zond ze ter keuringnaar de meesters van de St. Jacobskapel bij Haarlem. Het is bekend dat er in de middeleeuwen bepaalde plaatsenwaren, waar jaar in jaar uit de melaatsen volgens een vast enonfeilbaar geacht systeem werden onderzocht. Een door de keur-meesters afgegeven en bezegeld briefje, dat men al of niet metlazarij besmet was, gold als een onomstotelik bewijs, dat men \'t zijhoogst gevaarlik, \'t zij volstrekt ongevaarlik voor zijn omgevingwas. In Noord-Nederland was Haarlem de enige plaats, waar vandie gezworen keurmeesters woonden, maar de melaatsen uit hetN. en O. van ons land konden zich ook in Keulen laten onder-zoeken, die uit het Z. in Brugge. De Leidse leprozen

gingengeregeld naar Haarlem, waarvoor hun soms door de meesters vanhet Katrijnengasthuis reisgeld werd gegeven 3), maar het kwamook wel voor, dat men op kosten van het gasthuis de „besienders&quot;uit Haarlem liet overkomen om verschillende mensen tegelijk teonderzoeken 4). Uit de stukken van het Leprooshuis zelf blijkteerst iets over die keuring in een nieuw reglement van 1555;ook zijn in het archief van het huis twee briefjes bewaard ge-bleven, een van 1554 in het Gemeente-Archief s) en een van1572 in de Lakenhal 0), waarbij de „gemeen gesworen van SinteJacobs capelle buyten Haerlem&quot; iemand voor melaats verklaren,waarom hij in het vervolg lopen moet met vliegers, een klap opde borst en een witte band om het hoofd. Over de vliegers is algesproken; hoe zo\'n band er uitzag, kan men zich gemakkélikvoorstellen, en de klap of klep is te Leiden in de Lakenhal tezien 7); hij bestaat uit drie op elkaar klappende plankjes met hetwapen van Haarlem op de ene en de letters L F, waaronder in 1) Rek. Katrijnengasthuis 1414, fol. 24 vs.. 2) ld. 1422, fol. 32 en 1454, fol. 81 vs.. 3) ld. 1448, fol. 46; 1449, fol. 46 VS.; 1452, fol.

61 vs., 4) ld. 1448, fol. 46, 47 en 48. 5) Inv. Elsevier I 193. 6) Catalogus Lakenhal No. 120B. 7) Ib. No. 1207.



? HET I.EPRÜOSHUIS. 13 5 een cirkel 1188, op de andere zijde. Zo toegerust werden de le-prozen overal herkenci en — geweerd. Zo trokken ze vaak van deene plaats naar de andere, tot ze eindelik in een leprooshuis werdenopgenomen. Er waren vrij veel van die huizen in ons land, maar het spreektvanzelf, dat kleine plaatsen en dorpen zich de weelde van zo\'ninrichting niet konden veroorloven. Het Leidse Leprooshöis washet enige in heel Rijnland, en daarom werden melaatsen uit alledorpen in de buurt naar de St. Anthoniskapel gebracht, wat oor-spronkelik niet in de bedoeling van de Leidse regering had gelegenen wat de uitgaven van het huis natuurlik zeer deed toenemen.In 1457, toen de toevloed al te groot werd, sloten het gerecht ende raad van Leiden een overeenkomst met de provisor en de baljuwvan Rijnland om de zaak voorgoed te regelen, en hiervan werdaan alle kureiten, vice-kureiten, kapellanen, vice-kapellanen, kler-ken, baljuws, schouten, boden en goede luiden binnen de landenvan Rijnland mededeling gedaan, met verzoek het stuk in elkekerk te doen voorlezen Men ging uit van de overweging, dathet van de stad Leiden niet te vergen

was ook de arme leprozenvan Rijnland, en nog minder die uit allerlei plaatsen vanHolland, Zeeland en West-Friesland te onderhouden. Nu gebeurdehet dageliks, dat: „alrehande zieken ende melaedsche menschen,die comen uten lande ende^dorpen, gelegen in Rijnlant, die soearm zijn, dat sy niet en hebben of te leven, noch op te leggen&quot;in de St. Anthoniskapel werden gebracht. Ook kwam het dikwelsvoor, dat melaatsen uit alle delen van Holland, Zeeland en West-Friesland in de dorpen van Rijnland kwamen bedelen, voorgevendaalmoezen voor de St. Anthoniskapel te verzamelen, waardoor zezich onttrokken aan het toezicht van de ziekhuismeesters van hungeboorteplaats. Dit leverde „alsoe alst een loopende ende voirt-springende ziecte is, dair veel menschen misquaem of crigen&quot;, gevaarop voor heel Rijnland, en daarbij kon de St. Anthoniskapel dezeaalmoezen heel goed gebruiken. De provisor en de baljuw vanRijnland en de regering van Leiden vroegen nu vriendelik (bevelenging natuurlik niet), dat men in alle parochiekerken van Rijnlandenige personen zou aanwijzen om te koliekteren voor het Leproos-huis, zo vaak er gaven werden

verzameld voor de kerk, en datmen voortaan niet meer aan vreemde melaatsen zou toestaan inof voor de kerken en bij de huizen te bedelen. Beweerde iemand i) Zegelbrief van 9 April 1457, Inv. Elsevier I 192.



? I 3,6 HET LEPROOSHUIS. dit vanwege de St. Anthoniskapel te doen, dan behoefde mendaaraan geen geloof te slaan, aangezien de ziekhuismeesters nooitmensen hiertoe uitzonden of zouden uitzenden. Met vriendelikeaandrang werd erop gewezen, dat zodoende de leprozen uitRijnland te beter verzorgd zouden worden, maar ten slotte werdtoch ook gedreigd, dat melaatse bewoners van parochieën, waarmen het verzoek weigerde, voortaan niet meer in de St. Antho-niskapel opgenomen zouden worden. Het is niet na te gaan in hoeverre de verschillende parochieënvoldeden aan wat hier gevraagd werd, maar uit het feit dat dedorpen Zwammerdam, Noordwijk en Leiderdorp later nog afzon-derlike overeenkomsten over het onderhoud van hun leprozenmet de meesters van de St. Anthoniskapel sloten, blijkt wel, dathet verzoek niet dadelik algemeen opgevolgd werd. De overeen-komst, met de pastoor en de kerkmeesters van Zwammerdamin 1515 gesloten hield alleen in, dat men daar in de kerk opde gewone tijden met borden aalmoezen zou verzamelen voor delazarussen buiten Leiden, en dat de kerkmeesters die aan deziekhuismeesters

zouden overleveren. Uitvoeriger was de over-eenkomst van 1552 met de ambachtsheer, de Heilige Geest-meesters en de pastoor van Noordwijk Idierin waren de weder-zijdse verplichtingen nauwkeurig omschreven: i&quot;. zou in de kerkte Noordwijk voor de leprozen van Leiden geregeld een bordrondgaan, en als opbrengst hiervan moesten de H. G.-meesterselk jaar op 9 Junie 10 Karolu.sgulden aan de ziekhuismeestersuitreiken; 2&quot;. moest elke stuurman ter haringvaart na iederereis aan de leprozen een vaatje haring geven of 20 stuivershiervoor; 3°. zouden jaarliks twee „goede mannen&quot; rondgaan bijde vissers in Noordwijk aan Zee om gedroogde vis en bij deboeren in Noordwijk-Binnen om kaas en boter voor de leprozenop te halen; 4°. moesten de H. G.-meesters 10 jaren lang 10Karolusguldens per jaar aan de ziekhuismeesters betalen, en 5°.in 1553 ééns 50 Karolusguldens. Hiertegenover stond, dat deziekhuismeesters verplicht waren tot het opnemen van alle leprozenuit het ambacht van Noordwijk, die daar minstens drie jaar ge-woond hadden en nog niet melaats waren, toen zij er zich vestigden.Deze mensen zouden recht

hebben op volledig onderhoud maardaarvoor al hun bezittingen in het Leprooshuis brengen ; als iemand 1) Zegelbrief van 27 Des. igiSi Inv. Elsevier I 193. 2) Zegelbrief van i Sept. 1552; in de Inv. Elsevier I 193 verkeerd gedateerd.



? HET LEPROOSHUIS. 12 5 hersteld ontslagen werd, kreeg hij het zijne terug „mits gevendeden leprosen een gratuyteyt ende properheyt tot goede mannenseggen&quot;. Al dadelik moest men zekere Willem Woutersz. opnemen,maar diens goederen kwamen bij uitzondering aan de Heilige Geestvan Noordwijk. De slotbepaling was, dat zodra een van beide partijenzich niet aan de overeenkomst hield, ook de andere vrij zou wezen,waarna men als goede vrienden zou scheiden. — De overeenkomstvan 1562 met de schout, de kerkmeesters en de gemene burenvan Leiderdorp betrof een bepaald geval het dochtertje vaneen inwoner van Leiderdorp was in het Leprooshuis opgenomenen hierom zou in het vervolg ook daar in de kerk jaarliks eenbord voor de leprozen rondgaan. Bracht de kollekte minder dan12 ICarolusguldens op, dan werd het ontbrekende aangevuld; waser meer, dan kregen de leprozen toch de hele som. Door al het voorgaande is al voldoende bewezen, dat men hetals een voorrecht beschouwde in het Leprooshuis te worden op-genomen, maar dit blijkt toch wel het allermeest uit de kontraktenmet proveniers, waarvan we een groter aantal

bewaard hebben danvan enig ander Leids gasthuis 2). Ze zijn er van tweeërlei soort:óf de proveniers werden opgenomen als kostgangers zonder meer,öf ze verbonden zich om in of voor het huis bepaalde werkzaam-heden te verrichten, tot ze er te oud voor werden. Wat ons welhet meest verbaast is, dat niet al die proveniers werkelik leprozenwaren. Weliswaar was in 1441 door de regering verboden gezondemensen in het huis te laten wonen buiten het dienstpersoneel,maar aan zulke bepalingen placht men zich niet altijd te houden :we hebben bij het Elisabethsgasthuis b.v. ook gezien, dat mendaar ondanks het uitdrukkelik verbod van de stichters al vrijgauw proveniers opnam. Zo handelde men ook in het Leprooshuisin tijden van geldgebrek, wanneer het feit dat proveniers meestaleen som geld ineens meebrachten, het dubbel verleidelik maaktedan ook maar iedereen op te nemen, die men krijgen kon. Eenraadsel blijft het dan nog, hoe ooit iemand begeren kon temiddenvan melaatsen te leven, met het gezicht op de soms afzichtelikeellende en op gevaar af van zelf door de ziekte besmet te worden.Het feit dat er zulke mensen gevonden werden, staat

intussenonomstotelik vast, zoals bij de bespreking van de verschillendeprovenierskontrakten blijken zal. 1) Origineel op papier van 29 Des. 1562, Archief Leiden. 2) Ook in Zuid-Nederland moeten de prebenden van de lazarijen zeer gezocht zijngeweest; zie Alb. Thijm, t. a p. bl. 139.



? I 3,6 HET LEPROOSHUIS. Het oudste daarvan is van 1470, maar al vóór dat jaar moetenproveniers opgenomen zijn, want er is in dit stuk sprake van eenpriester, die toen al in het Leprooshuis woonde. Het bedoelde kon-trakt werd tussen de ziekhuismeesters en Aelbrecht Jacobzn. ge-sloten ten overstaan van gerecht en raad van Leiden, zoals bij belang-rijke overeenkomsten gewoonte was; bij minder belangrijke tradenalleen twee schepenen op. Aelbrecht bedong voor zijn leven volledigekost, dus eten en drinken, en daarbij huisvesting met vuur, lichten een bed met toebehoren („beddinge onder ende over&quot;); in tijdvan gezondheid zowel als van ziekte kreeg hij recht op behoorlikeverzorging en zo nodig verpleging. Alleen voor zijn kleren enschoenen moest hij geheel zelf zorgen. Zolang de priester Aerntvan Pseiresteyn als provenier in het Leprooshuis woonde, zouAelbrecht met hem samen eten in zijn kamer, waar \'s winterstijdens de maaltijden een goed vuur onder de schoorsteen moestbranden; zij hadden dan ieder recht op een warm plaatsje, Ael-brecht aan de ene, heer Aernt aan de andere kant van de schoor-steen. Maar dit gold

ook alleen onder het eten, want op anderetijden moesten ze zich maar warmen bij het grote vuur in dekeuken, \' waar alle andere bewoners van het huis, zieken zowelals bedienden, bijeen zaten. Als heer Aernt uit het Leprooshuisging, zou het gerecht van Leiden bepalen, waar en met wieAelbrecht eten zou tot op het tijdstip, dat er weer een nieuweprovenier werd opgenomen, met wie hij afgezonderd van deanderen zijn maaltijden gebruiken kon. Aelbrecht beloofde zijn levenlang de ziekhuismeesters te zullen gehoorzamen, maar als hem inenig opzicht te kort werd gedaan, kon hij zich altijd beroepen ophet gerecht. Hij bracht verschillende landerijen in, hem uit deerfenis van zijn vader door zijn broers en zuster in deze zelfdeoorkonde afgestaan. Het lijkt mij wel waarschijnlik, dat deze maneen leproos is geweest van niet onbemiddelde familie, die metvreugde een plaats in het Leprooshuis aannam, toen men hem instaat stelde die onder gunstige voorwaarden te kopen. Was hijgéén leproos geweest, dan zou hij wel bedongen hebben geheelop zichzelf te blijven, zoals anderen later deden. In een volgend kontrakt\'2) van het jaar 1479 hebben we

zekerook wel met leprozen te doen. Een hele familie, man, vrouw endochter, werd toen in het Leprooshuis opgenomen met het recht 1) Register Leprozen No, i, fol. lo vs. en id. No. 3,, fol. 29 vs.. 2) Register Leprozen No. i, fol. 12 en id. No. 3, fol. 13.



? HET LEPROOSHUIS. 12 5 op eten, drinken, huisvesting, vuur, hcht en verzorging in tijdvan ziekte en van gezondheid, en zij gaven hiervoor aan de ziek-huismeesters een boerderij met ll morgen weiland en bos en alhun verdere roerende goederen. Zij bedongen niets biezonders,wat ze met het oog op de grootte van hun inbreng toch zekerhadden kunnen doen, als ze bang waren geweest voor besmetting.Verdere kontrakten uit de 15e eeuw zijn niet bewaard; alleen isin de Vroedschapsresoluties een paar maal sprake van personen,die men in het Leprooshuis moest opnemen. In 1497 was het eenmelaatse molenaar, over wiens opname blijkbaar zoveel moeilik-heden waren ontstaan, dat men de zaak aan het oordeel van devroedschap onderwierp i); in 1499 waren het een man en vrouwaan wie „van der stede wegen ene proven gegunt&quot; was in hetLeprooshuis en die zich bij de vroedschap beklaagden, dat deziekhuismeesters hun verplichtingen jegens hen niet nakwamen 2). In 1503 krijgen we voor het eerst een kontrakt met een dienst-bode 3). Engel Gijsbrechtsdochter woonde al als zodanig in hethuis, en had de zorg voor het vee en ook voor het

melken, hetkarnen en de verdere zuivelbereiding; gelijk andere dienstbodenin de middeleeuwen kreeg zij kost, inwoning, kleren en schoenenvan het huis, en daarenboven nog 40 comans groten per jaar omnaar willekeur te besteden. Dit alles zou zo blijven, maar er werdnu bepaald, dat Engel haar hele leven als een getrouwe dienst-bode in het Leprooshuis zou wonen, terwijl zij haar werk nietlanger hoefde te doen dan het haar redelikerwijze mogelik was.Zodra zij er te oud voor werd, zou ze worden behandeld als an-dere proveniers, waarvoor zij 101 pond, 13 schell., 4 penn. enwat huisraad ter waarde van 16 pond inbracht. Het was&quot;^een bie-zonderheid, dat Engel ook haar kleren van het huis kreeg, watbij andere proveniers nooit het geval was; dit was natuurlik eenuitvloeisel van haar dienstbetrekking. Deze dienstbode, die de helezorg voor de stal en de melkerij op zich kon nemen, was stelliggéén melaatse. Over het algemeen komen de provenierskontrakten vrijwel ophetzelfde neer, daar iedereen kost, huisvesting en verzorging bedong,maar toch zijn er telkens kleine afwijkingen, die een bespreking-verdienen. Zo werden in 1505 Jacob Barentz. en zijn

vrouw 1) Vroedschapsresolutie van 28 .\\pril 1497. 2) Id. van 23 Febr. 1499. 3) Register Leprozen No. i, fol. 55 vs .



? I 3,6 HET LEPROOSHUIS. Marrigen Bouwensdf. opgenomen i) onder voorwaarde, dat Marri-gen hoegenaamd geen huiswerk of iets anders zou behoeven tedoen, tenzij ze er lust in had; maar Jacob zou zoveel mogelikmoeten werken ten bate van het Leprooshuis en alles doen, watde ziekhuismeesters redelikerwijs van hem eisten. Daar hij zichhiertoe uit vrije beweging („guedwillicken&quot;) verbond, moest menoppassen hem geen werk op te dragen boven zijn krachten. Hetblijkt niet, of deze mensen leprozen waren, misschien was alleende vrouw ziek; maar stellig waren ze vrij vermogend, want zebrachten behalve 250 Rijnsgulden nog heel wat huisraad in: voorde slaapkamer een bed, een peluw, 4 dekens, 2 paar lakens, 4hoofdkussens met slopen en blauwe bedgordijnen ; voor de zitkamer 7kussens voor stoelen of banken („sitcussenen&quot;), een dientafel („trisoer&quot;),een schrijftafel en een grote stoel („seedsee&quot;); als tafelgerei 5 pints-bierkannen, 3 sleepjes 3 platelen, 2 schotels, 2 sauskommen, eenzoutvat, een tinnen kop, 4 metalen kandelaars en een bekken omde handen te wassen; eindelik nog een garderobe

bestaande uit 3 vrouwehuiken, 3 vrouwetabberds, 3 keurslijven en al hun linnenen wollen kleren. Schoon het er niet uitdrukkelik bij staat, magmen wel aannemen, dat ze dit alles bij hun leven zelf gebruik-ten in de hun toegewezen „camer&quot;, een klein huisje op de plaatsvan het Leprooshuis, maar al het opgesomde werd bezit van hethuis, wat niet het geval was met wat ze later nog zoudenkopen of krijgen. In hetzelfde jaar werd ook als provenier aan-genomen zekere Cornelis Wittenzn. 3), die behalve geld nog veelmeer huisraad inbracht en wel: 2 bedden, 2 peluwen, 6 lakens, 4 dekens en 5 hoofdkussens met toebehoren, 2 tafellakens, 4 hand-doeken en nog een andere doek, tot een tafellaken gemaakt 4),6 kussens voor stoelen en banken, een dientafel, een kannebord, 3 grote wijnkannen van een mengelen inhoud en 4 kleinere, waar-van 2 van een pint, een van een 1/2 pint en een van 1/4 pint, 4 pintsbierkannen, 4 sleepjes, 4 platelen, 4 schotels, 2 sauskommen,2 tinnen koppen, een tinnen pispot, een kleerkast, een kleptafel,een ronde tafel met opslaande bladen s), een vierkante tafel, eenhaardscherm, een leunstoel en andere stoelen,

wat rommel, eenwaterpot, een stenen wasbekken („lavoer&quot;), 6 kandelaars, 3 bekkens 1) Register Leprozen No. i, fol. 55. 2) Een soort bekers. Kiliaan : „ininoris poculi aut mensurae genus, cyathus&quot;. 3) Register Leprozen No. i, fol. 54 vs.. 4) Dit zal wel de betekenis zijn van „een bangeren dwale, gewrocht als tafelaken&quot;. 5) Er staat: „een voutafel en een ront upslachtafel&quot;.



? HET LEPROOSHUIS. 12 5 en een bekkenijzer i), 2 ijzeren braad.speten, 2 roosters, 2 ketel-haken, n.1. een „hogel&quot; en een „hangyser&quot; 2), en een treeft; be-halve de meubels voor een slaap- en eetkamer bracht Cornelisdus ook een volledige keukeninrichting mee. Hij kan wel melaatsgeweest zijn, want hij behoefde geen werk te doen, als hij er geenlust in had. Blijkbaar stond hij als een lastig heer bekend: hij isn.1. de enige voor wie bepaald was, dat men hem, zodra hij inhet Leprooshuis ongenoegen kreeg of ruzie maakte, waarover bijhet gerecht geklaagd werd, uit het huis zou mogen zetten na hemvoor de tijd van zijn verblijf een behoorlike geldsom te hebbenlaten betalen. In 1506 werd Jan Willemzn. als provenier opgenomen diebehalve het derde deel van een huis en een lijfrente van 3 pondook nog een bed inet toebehoren inbracht en wat niet nader om-schreven huisraad, tin, koperwerk en timmergereedschap („timmer-tou&quot;). Het kontrakt is niet uitvoerig, en hierbij is dan ook volstrektniet uit te maken, of de man een leproos was of niet. Dit wasstellig wel het geval met Jan Dirckzn., in 1510 als provenieropgenomen 4), want hij nam op zich

\'s middags met de klep in dehand in Leiden langs de huizen te gaan om aalmoezen voor deleprozen te verzamelen, en hiervoor zal men stellig een zieke ge-nomen hebben om het medelijden van de burgers op te wekken.Om hem tot ijver aan te sporen werd hem 1/5 van de opbrengstvan zijn kollekte beloofd. Hij zou ook, zolang hij ertoe in staatwas, het ambt van koster in de St. Anthoniskapel waarnemen,en verder zijn hele leven in het Leprooshuis blijven wonen. Hijbracht lOO pond Holl. in en een bed met 2 dekens en 2 paarlakens, 2 hoofdkussens met slopen, een kleerkast met een ijzerenroede, waaraan een blauw gordijn hing, 2 tinnen platelen, eentinnen schotel en een pintsbierkan. Voor zijn kleren zou hij zelfzorgen, maar ze kwamen na zijn dood aan de leprozen. Men zoudenken, dat deze koster en vergaarder van aalmoezen de plaatsinnam van degeen, die in de oorkonde van 1441 de „sluyter&quot;werd genoemd. Dat dit niet zo was, blijkt uit een kontrakt van 1) Waarschijnlik zijn de bekkens hier potten of pannen en het bekkenijzer een soortdrievoet of treeft, waar de pannen in pasten; voor zo\'n treeft komt tenminste ook denaam „potyzer&quot; voor.

Vgl. Baudet - De Maaltijd en de Keuken, bl. 135. 2) Volgens het Mnl. Wdb. betekenen deze beide woorden een ketelhaak, maar blijkbaarwas er toch verschil tussen. Misschien was de hogel de gewone haak en het hangyser eendwarslat met kleinere haken Vgl. Baudet - De Maaltijd en de Keuken, bl. 132. 3) Register Leprozen No. i, fol. 54. 4) Ib..



? I 3,6 HET LEPROOSHUIS. het volgende jaar, waarbij Jasper Coennairtszn. en Ewout Airntsdr.als „provenmeesters&quot; van het Leprooshuis werden aangenomen ;zij namen de plaats in van de „sluyter&quot;\' en de „lavengierster&quot;,welke namen na 1441 niet meer voorkomen. Provenmeesterswerden zij genoemd, omdat ze aan het hoofd van de huishouding.stonden, en dus in de eerste plaats voor de voeding van alleinwoners hadden te zorgen; die inwoners waren, zoals uitdrukkelikvermeld staat: zieken, dienstboden en „andere in den zieckhuysewesende&quot;. Deze laatste soort mensen moeten gezonde proveniersgeweest zijn, en deze plaats levert dan ook het meest stelligebewijs voor hun aanwezigheid in het Leprooshuis. Ook deze pro-venmeesters waren bepaald geen zieken, want de ziekhuismeesterszouden Jasper alles mogen laten doen, wat redelikerwijs van hemgeëist kon worden, en ook Ewout verbond zich tot allerlei werk-zaamheden. Zij zou in de eerste plaats keukenmoeder en markt-gangster wezen; zij moest dus zelf voor de zieken naar de weke-likse en de dagelikse markt gaan, toezicht houden op het

bereidenvan de spijzen, en zorgen dat alles behoorlik en op tijd werdopgediend. Ook rustte op haar de verantwoordelikheid voor hetonderhoud van alle inboedel en huisraad, van het linnengoed ende wollen kleren zowel als van het tin- en koperwerk, opdatniets zou vergaan en bederven, of weggenomen, verloren, gestolenen vernield zou worden. Als ouderdom hun het werken belette,zou het echtpaar een eigen kamer gelijkvloers („by der airden&quot;)krijgen met volledige verzorging evenals andere proveniers. Zijbrachten hiervoor heel wat mee n.1. 3 huizen met erven en eenbed, een peluw, 2 dekens, 2 paar lakens, 2 hoofdkussens metslopen, 2 gordijnen, 2 tinnen pintsbierkannen, 2 schotels, 2 saus-kommen en 2 platelen, samen 25 pond tin wegende; op hun ver-dere bezittingen had het Leprooshuis echter geen recht. Uit het jaar 1511 zijn nog twee andere kontrakten overgeleverd, dieweinig opmerkenswaardigs bieden; in het ene 2) bedong DirckWillemzn., dat hij zou wonen in de z.g.n. St. Anthoniskamer bijde put, maar de ziekhuismeesters behielden zich het recht voorhem die kamer af te nemen, als ze een voor het huis

voordeligerprovenier, b.v. een priester konden krijgen, en aan Dirck dan eenandere kamer gelijkvloers te geven; in het andere 3) besprak 1) Zegelbrief van 20 Febr. 1511, Inv. Elsevier I 192; ook Register Leprozen\'No. i,fol. 52 vs.. 2) Register Leprozen No. i, foL 23. 3) Ib., fol. 23 vs..



? I 3,6 HET LEPROOSHUIS. Volckert Jacobszn. voor zich de zgn. Jan Willemszs. kamer op deplaats. Mogelik waren deze twee mannen gezonde proveniers,die geheel afgezonderd van de melaatsen wilden leven. Net zo\'nkontrakt werd in 1512 met Dirck Ghijsbrechtzn. en zijn vrouwAlijt Jansdr. gesloten i), en een dergelijk in 15 17 met Joost Claiszn.en Gheertruut Andriesdochter 2). De laatsten bedongen uitdruk-kehk, dat ze zoveel zoete en zure melk zouden krijgen als zenodig vonden en wensten. Het eerste echtpaar gaf 424 pond, hettweede 300 Rijnsgulden en twee bedden met toebehoren en anderhuisraad; ook hier is niet uit te maken, of men met leprozen tedoen heeft of niet. In 1528 kreeg het Leprooshuis een nieuwe koster Willem Janszn.Feeck 3), die dus Jan Dirckzn. opvolgde en dan ook op dezelfdevoorwaarden als deze opgenomen werd; alleen bracht hij meergeld: in maar overigens slechts een bed met toebehoren. Daar hijook moest koliekteren in de stad, zal hij wel een leproos geweest zijn. In een kontrakt van 1535 met Adriaen Gerytszn. 4) vinden weals een eigenaardigheid, dat de ziekhuismeesters hem een bed meteen peluw, een

hoofdkussen, 2 gevoerde dekens en 3 lakens moestenleveren; dit was dus net het omgekeerde van wat de meeste prove-niers overeenkwamen en Adriaen kreeg het ook alleen gedaandoor het Leprooshuis tot enig erfgenaam te benoemen. Ook ineen „Memorybouck van alrehande zaecken&quot;, begonnen in 1550 s), zijnnog enige overeenkomsten met proveniers aangetekend, waarvande eerste van Sept. 15 50 de opname van twee vrouwen betreft,en niets biezonders biedt Van 1551 zijn er twee, beide op 15Sept. gesloten, die bijna volkomen overeenstemmen 7); het enebetreft een weduwe, Alijdt Jansdochter, het andere een echtpaar.Ze bedongen hetzelfde als andere proveniers, maar daarbij noguitdrukkelik, dat hun bedden dagehks moesten worden opgemaakten dat er voor hen gewassen zou worden; verder dat ze in dekeuken bij de moeder mochten gaan eten, als ze er lust in hadden,en dat men hun, zo vaak ze het vroegen, een potje zoete melkmoest geven. Als ze ziek werden, zou hun een verpleger of ver-pleeg.ster worden toegevoegd; ze mochten altijd zonder verlof van IJ Ib., fol. 53. 2) Ib.. 3) Ib., fol. 51 vs.. 4) Ib., fol. 52. 5) Hs. Archief Leiden.

6) Memorybouck, fol. i vs.. 7) Ib., fol. 4 en 5.



? ISO HET LEPROOSHUIS. de ziekhuismeesters op reis gaan en ook bezoek ontvangen. VoorAlijdt werd bepaald, dat ze zelf de lekkernijen voor haar gasten,zoals konijnen, moest betalen, maar dat men ze in de keuken zoutoebereiden „zonder eenige inurmeratie ofte scrominge&quot; ; voor HuychDirckszn. en zijn vrouw, dat hun kinderen hen niet te vaak mochtenkomen opzoeken maar dan ook wat mochten eten en een kan bierdrinken op kosten van het huis. In 1552 werd een vroegere moedervan het Leprooshuis als provenierster aangenomen, weer op dezelfdevoorwaarden Zij vermaakte haar huisraad en kleren aan deleprozen, behalve haar beste rok, haar beste keurslijf en een vanhaar beste dekens, die voor haar dochter bestemd waren. Een kontrakt van 1553 met Maerten Janszn. en zijn vrouwLijsbeth Claesdr. 2) stemt bijna geheel overeen met dat van de„provenmeesters&quot; van 1511, schoon ze niet bij die naam ge-noemd worden. Maerten moest al wat hem mogelik was doen „inden boemgaert ende warmoeslant ende opt erf, ende daerenbovente gaen in die cappel mit dat bort&quot;, en Lijsbeth werd keuken-moeder en

marktgangster, net als Ewout Airntsdr.; ook zij zoudenin hun ouderdom een kamer krijgen als proveniers. Ten slotte kunnennog genoemd worden een kontrakt van 1578 met Arien Willemssenvan Oegstgeest en Urmgaert Jansdr., die in ziekte en gezondheidhuisvesting met vuur en licht bespraken en „zulc eeten endedrincken als de binnenmueder van tvoirsz. huys darmen gewoonl.es te reycken ende uyt te dienen sonder vorder&quot; 3), en een van1586 met Lenaert Huygenszn. van Noordwijk en Dirckgen Floorisdr.,die voor een inbreng van 325 gulden een „eerlicke camer ofte anderebewooning&quot; bespraken met de gewone kost 4). In geen van dezelaatste kontrakten is iets, dat ons aan leprozen doet denken. Maarvan andere aard is een overeenkomst, in 1522 gesloten met dezuster en de zwager van een in het huis vertoevende leproos, dievoor 25 pond zijn plaats mocht houden maar verlof kreeg om tevertrekken, zodra hij beter was, en later weer terug te komen,als het nodig mocht wezen 5); en een van 1577, waarbij tweebroers de opname van een 3e melaatse broer verkregen tegen 1) Ib., fol. 3 vs.. 2) Zegelbrief van 28 Nov. 1553,

Archief Leiden. 3) Zegelbrief van 20 Julie 1578 in het Archief van de Oud-Bisschoppelijke Klerezijte Utrecht. 4) Zegelbrief van 13 Aug. 1586, Archief Leiden. 5) Register Leprozen No. i, fol. 53 vs..



? HET LEPROOSHUIS. I45 10 gulden per kwartaal Ook hebben wij uit het jaar 1551 nogeen gewoon kontrakt met een moeder van het Leprooshuis, die10 Karolusgulden en 2 hemden per jaar zou verdienen, maarnietals provenierster werd opgenomen Ik heb gemeend al deze overeenkomsten enigszins uitvoerig temoeten bespreken, omdat ze ons meer dan iets anders inlichtenover de inrichting van het Leprooshuis. We kunnen het ons nuvoorstellen: een gebouw met als middelpunt de grote keuken,waar de vader en moeder huisden met de dienstboden, en waarook de zieken aten en zich kwamen warmen bij het vuur; op heterf een stal en een melkerij, daarnaast de boomgaard en verderopwat warmoesland; rondom het erf de kleine huisjes van de pro-veniers, min of meer weelderig ingericht met het door de bewonersmeegebrachte huisraad; en dan nog de kapel van St. Anthonis,middelpunt van het geestelik leven in het huis. Zo moet hetgeweest zijn omstreeks het midden van de 16e eeuw, eer het van deHaagweg naar Marendorp werd verplaatst, gevolg van armoedein de eerste plaats. Want ondanks, misschien zelfs door het op-nemen van veel proveniers

bleef het inkomen van het Leprooshuis„sober&quot;. Daarom bepaalde het gerecht op 13 Sept. 1553, dat demeesters in het vervolg maar ééns per jaar, n.1. op de kermisdag,zelf een maaltijd zouden mogen houden met hun gewone gasten 3);ze mochten daarvan aan niemand anders iets geven of zenden, omhet zo goedkoop mogelik te maken 4). Weer een bewijs, dat langvóór de in dit opzicht beruchte i8e eeuw de regenten van eeninstelling van armezorg wel eens meer voor hun eigen plezieruitgaven, dan de geldmiddelen van de stichting wenselik maakten. Blijkt reeds uit deze bepaling, dat het gerecht niet alleen hetoppertoezicht over het Leprooshuis had, maar ook doorging voor-schriften te geven voor het inwendig bestuur, men ziet dit nogmeer uit een nieuw reglement voor de leprozen, in 1555 door hetgerecht op verzoek van de meesters gemaakt s). Het was inenige artiekelen verdeeld : 1°. Zouden de leprozen voortaan in het geheel niet meer binnen 1) Origineel op papier van 21 Julie iS77. Archief Leiden. 2) Memorybouck, fol. 3. Ik vermeld hier nog, dat het dienstjaar liep van Allerheiligentot Allerheiligen, dat de termijn van opzegging voor beide partijen

3 maanden was, maardat de leproosmeesters de dienstbode ten allen tijde mochten wegsturen, mits ze haarj/2 jaar huur (5 gulden) gaven. 3) Wie dit waren, blijkt niet; waarschijnlik geesteliken. 4) Vóór in het Register Leprozen No. 2. 5) Ib.. 10



? ISO HET LEPROOSHUIS. de stad mogen komen behalve op Vastenavond, als zij volgenshet oude gebruik in bonte optocht met allerlei voorstellingen („metthoen&quot;) door de stad trokken i), en op de beide dagen van degrote processies : „ommegancxdach&quot; en de Heilige Sakramentsdag.Er was dan natuurlik veel volk op straat, en daarom stond hetde leprozen niet vrij overal rond te lopen, maar ze mochten opeen hun door de ziekhuismeesters aangewezen plek de processiezien voorbijgaan, en moesten daarna dadelik naar het Leprooshuisterugkeren. 2°. Werd aan alle leprozen verboden binnen of buiten het huismet elkaar of met iemand anders enig spel te spelen, van welkeaard dan ook. 3°. Zou geen leproos in het vervolg zijn kleren en lijfgoed ofenig deel daarvan mogen verkopen, verruilen en in de lombardof elders verpanden. 4°. Mocht geen leproos gaan reizen of trekken, \'t zij te waterof te land, behalve als hij door de ziekhuismeesters naar Haarlemwerd gestuurd om gekeurd te worden. Overigens moest iedereenbinnen het huis blijven en wel altijd op de plaats, waar hij hoorde,maar men mocht gaan wandelen „upten dijck

ofte wech up hetsieckenpat binnen de paelen, ende an de andere zyde tot tbrug-getgen, leggende neffens de laen van thuys van Busschuysen&quot;.Ik lees hieruit, dat er naar de kant van de stad toe een afzonderlikpad voor de leprozen was gemaakt, door palen afgezet, waarlangsze b.v. naar de Witte singel konden gaan, die hun in 1428 toe-gewezen was, terwijl ze naar de kant van Voorschoten de Rijndijkmochten opwandelen tot de laan van Boschhuijzen, dus tot hetbruggetje, waar nu nog de Boschhuijzer wetering in de Rijn komt.Het was de leprozen evenwel streng verboden de dijk te verlatenom b.v. een huis binnen te gaan. 5°. Was het de leprozen verboden in enig water met netten,zegens of andere voorwerpen te gaan vissen. 6°. Mocht men zonder verlof van de ziekhuismeesters geen wijnof bier in het huis halen, laten halen of drinken. Wie tegen een van deze 6 voorschriften zondigde, kon door demeesters voor de tijd van 6 weken of langer in de kerker vanhet Leprooshuis opgesloten worden op water en brood, of op eenandere manier gestraft. i) Dit was in meer steden, b.v. ook in Amsterdam en Den Haag, een voorrecht vande

Leprozen; de oorsprong ervan is mij onbekend.



? HET LEPROOSHUIS. 149 7°. Mocht geen leproos ooit komen in een bordeel of andere„oneerlycke plaetse&quot;, binnen of buiten de stad, ook niet als hijverlof had om uit te gaan. Wie hierop betrapt werd, zou tot strafdoor de meesters een jaar lang op water en brood gezet wordenin de kerker van het Leprooshuis, Het springt dadelik in het oog, dat de bedoeling van al dezebepalingen was gezonde mensen voor besmetting te vrijwaren, ende leprozen rustig te houden. Alle aanraking met andere mensenmoest belet, alle opwekking van hartstochten door spel of drankvermeden worden. Terecht zag men in, dat niet alleen de mensenzelf maar ook hun kleren overbrengers van besmetting zoudenkunnen zijn, en het verbod van te vissen wijst er m. i. op, datmen ook toen al het gevaar inzag van het brengen van ziekte-kiemen in het zich steeds verplaatsende en door ieder gebruiktewater. Wat de 7e bepaling betreft, verschillende schrijvers ver-tellen van de ontoombare geslachtsdrift van de leprozen in bepaaldeperioden van hun ziekte i), en zo verwondert het ons niet, dat hetgerecht meende op dit laatste misdrijf een buitengewoon strengestraf te moeten stellen.

Het schijnt, dat deze bepalingen niet dadelik goed werden nageleefd,want op 15 April 1556 werd van de pui van het stadhuis afgelezendat aangezien er nog altijd met lazarij besmette mensen in Leidenkwamen en bleven, en er ook burgers dom genoeg waren hun huisves-ting te verlenen, alle leprozen en gewezen leprozen binnen 3 dagende stad moesten verlaten, tenzij ze aan de burgemeesters een briefjekonden tonen, dat ze door de keurmeesters schoon geschouwd waren.Wie het waagde terug te komen, zou volgens uitspraak van het gerechtop water en brood gezet worden, en wie zulke verbannenen her-bergde, zou met 3 pond beboet, of als hij dit niet kon betalen,een maand op Eversteyn opgesloten worden op water en brood.Op 3 Julie 1571 werd nog eens afgelezen, dat voortaan geenleproos binnen Leiden zou mogen wonen of verblijven, op straffevan voor eeuwig uit de stad en de vrijheid van Leiden verbannente worden, en dat men in het Leprooshuis voor een of tweenachten alleen nog maar leprozen zou mogen herbergen, die opde heen- of terugreis waren om gekeurd te worden 3). Toen het reglement van 1555 gemaakt werd, stond het

Leproos-huis nog op zijn oude plaats aan de Haagweg buiten de Witte- 1) Zie hierover het aangehaalde artiekel van Dr. Israëls. 2) Aflezingsboek B, fol. 213 vs.. 3) Aflezingsboek C, fol. 21 vs..



? ISO HET LEPROOSHUIS. poort, maar er waren al maatregelen genomen om het mettertijdte verplaatsen. In 1553 hadden n.1. de leproosmeesters, zoals zijin later tijd heetten, met toestemming van het gerecht een over-eenkomst getroffen met de mater en de 13 overgebleven zustersvan het St. Aechtenklooster buiten de Rijnsburgerpoort, dat bijgebrek aan voldoende middelen niet langer in stand gehouden konworden Dit klooster was in 1432 door zekere Aechte Aelbarensdr.,wed. Rondeel, gesticht 2), wier dochter getrouwd was met een vanNoorde. Toen de overeenkomst gesloten werd, waren niet alleende mater, een van de zusters en de voogd van een priester, dievoor zijn zieke zuster optrad, van Noordens, maar werd er ookde goedkeuring aan gehecht van de „naiste vrunden ende maegenvan de fundateurs&quot;, die voor een deel tot die familie behoorden.Het klooster was toen zo arm, dat de zusters niet meer van haarverdiensten konden leven en dus wel uit elkaar moesten gaan.Behalve het vervallen klooster, dat met zijn omgeving ongeveer2 morgen land besloeg, bezaten ze nog maar 11 gld. 15 \'/s st. aanjaarlikse renten, terwijl

ze 14 gld. 10 st. aan renten moesten uit-keren, zodat ze nog 2 gld. 14V2 st. \'s jaars te kort kwamen. Zevonden het \'t meest in overeenstemming met de bepalingen vande stichtingsbrief om het klooster nu aan een instelling van arme-zorg over te dragen, en boden het eerst aan de Heilige Geest-meesters, toen deze geweigerd hadden, aan de leproosmeesters aan.Deze zouden, als alle zusters gestorven waren, de gebouwen metalle renten en lasten aanvaarden op voorwaarde, dat zij al dadelikde kerk zouden laten herstellen en deze ten eeuwigen dagezouden onderhouden, terwijl zij ook tijdens het leven van dezusters de door haar bewoonde huisjes en kamers in goede staatmoesten houden. Verder moesten zij op de vier hoogtijden, opalle Vrouwedagen, op alle Zondagen en op 16 bepaalde heilige-dagen op kosten van het Leprooshuis een mis laten lezen in dekerk en ook de wijn, de kaarsen, de olie en het misbrood betalen.Zolang de 14 zusters leefden, moesten de leproosmeesters aanelk van haar jaarliks 10 gld. en 10 st. uitreiken, en al dadelikkreeg ieder 5 gld. en 5 st.. Zodra een kamer of een huisje dooroverlijden van een van de

zusters leeg kwam, hadden de leproos-meesters er recht op, en daarom mochten de zusters volstrekt 1) Zegelbrief van ii Jan. 1553, met transfixen van 15 Jan. 1553 en 15 Junie 1562,Inv. Elsevier I 193 en 230. Een kopie van de twee eerste brieven in Register LeprozenNo. 4, fol. 85 vs. en 86 vs.. 2) Zie Inv. Elsevier I 229.



? HET LEPROOSHUIS. 149 niet verhuizen. Om de leproosmeesters het toezicht hierop gemak-kelik te maken gaf de mater hun een lijstje van de kamers metde namen van de bewoonsters waaruit blijkt, dat er toen in2 huisjes 4 vrouwen bij elkaar woonden, in een 3e drie, in een4e twee en in het laatste één. Ook kwam het huisraad uit eenkamer, waarvan alle zusters gestorven waren, aan de leprozen,zonder dat de bewoonsters van andere huisjes er iets van mochtengebruiken of wegmaken, maar de zusters bedongen, dat men vóórzij allen gestorven waren, geen leprozen in de andere huisjes zoulaten wonen, tenzij ze er zelf verlof toe gaven. Eindelik stondende leproosmeesters nog aan de familie van Noorde toe hunfamiliegraven in de kapel van het klooster te blijven gebruikentegen betaling van de onkosten en de kerkelike rechten, enbeloofden zij een in de kapel gebruikte cyborie en een kelk niet tezullen verkopen zonder toestemming van het geslacht van Noorde. Het lag in de bedoeling van de leproosmeesters de heleSt. Anthoniskapel naar dit terrein buiten de Rijnsburgerpoort teverplaatsen, en daarom kochten zij in 1558 ook nog een boom-gaard of tuin,

achter het St. Aechtenklooster gelegen 2). Maar zijmoesten nog wat geduld hebben, want het duurde tot 1562, eer deaartsbisschop van Utrecht, Frederik van Tautenborch, zijn goed-keuring hechtte aan de overeenkomst van de leproosmeesters metde zusters van St. Aechten 3); hij deed dit ten slotte uit de over-weging, dat de zusters geen geld hadden voor haar gewone levens-onderhoud en kleren, veel minder nog voor het laten herstellenvan de kapel en de andere gebouwen van het klooster. Aangeziendoor een geloofwaardig getuige was verzekerd, dat de St. Antho-niskapel en het Leprooshuis nooit gewijd waren, kon men dezegerust afbreken zonder enig kerkelik recht te schenden, waaromdan ook aan de leproosmeesters werd vergund dit te doen en hethout en de stenen te verkopen of ze te gebruiken voor het ver-bouwen van het klooster. Nu kon men dus langzamerhand beginnen het huis te verplaatsen,maar voor dit goed en wel gebeuren kon, hadden de leproosmeesterseerst een proces uit te vechten met de nog levende zusters vanSt. Aechten. Blijkbaar hadden beide partijen min of meer berouwover de gesloten overeenkomst, die voor het

Leprooshuis ook niet 1) Origineel op papier van 11 Jan. 1553, Arch. Leiden. 2) Register Leprozen No. 3, foL 56. 3) De 2e transfi.x van het in noot i op bl. 148 genoemde stuk.



? ISO HET LEPROOSHUIS. in alle opzichten voordelig bleek. De twist begon al in April 1563,toen de meesters de niet door de zusters bewoonde gebouwen voorde leprozen in gereedheid gingen brengen Bang voor besmet-ting kwamen de zusters heftig hiertegen op, en de leproosmeestersgaven gedeeltelik toe door een kontrakt te sluiten, waarbij ze zichvooreerst verbonden een sloot te laten graven van de weg tot hetkerkpad van het klooster en alleen aan de overkant van die sloot eenhuis te bouwen voor de zieken. Zij zouden langs die sloot een doorn-haag planten van een manshoogte, ten overvloede nog door een schutvan matten bedekt, zodat de zieken de zusters niet konden bespieden,maar zij mochten dan ook in de zijmuur aan de kant van het kloosterglazen vensters aanbrengen voor licht en lucht. Zolang er zustersleefden, zouden verder geen leprozen aan gene zijde van de slootmogen komen. — Maar toen men met timmeren begon, bleek hetvoordeliger en ook aangenamer voor de zusters het vervallenoude hoofdgebouw van het klooster te herstellen dan een nieuwhuis te zetten, en men kreeg ook hiervoor toestemming. Twee

jaarduurde de verbouwing; er werd een brede sloot gegraven tussenhet huis en het kerkpad van de zusters, een doornhaag daarlangsgeplant en met matten afgezet, zodat de zusters langs een korterweg en onbespied naar de kapel konden gaan; er werd methet oog op de besmetting een dam gelegd tussen het watervan de zusters en dat van de leprozen, en eindelik brachtmen in 1565 de zieken over in het nieuwe huis. Maar nu protes-teerde een deel van de zusters opnieuw en de leproosmeesters,boos geworden, besloten van hun kant krasse maatregelen te nemen.Zij verzochten aan de vroedschap hen in \'t vervolg vrij te stellenvan het betalen van de lijfrenten aan de zusters en hun tegelijkvan stadswege geld te geven voor de verbouwing, waarmee zij opbevel van het gerecht begonnen waren 2). Het eerste verzoek werdals onrechtmatig geweigerd, maar wel werd op advies van hetgerecht voor de verbouwing een voorschot van 600 gulden toege-staan, op behoorlike termijnen terug te betalen. De vroedschapwas bang voor verdere besmetting, daar het Leprooshuis buiten deWittepoort alle zieken, die een plaats vroegen, niet meer

bevat-ten kon, en beschouwde het ook als plicht van de overheid eengoed werk, op last van diezelfde overheid begonnen, te steunen. Hiermee niet tevreden brachten de leproosmeesters hun zaak 1) Dit blijl<t uit liet iti noot i op bl. 151 aangehaalde stuk. 2) Vroedschapsresolutie van 9 Mei 1565.



? HET LEPROOSHUIS. I 5 I voor het Hof van Holland, en van het in 1565 gevoerde proceszijn ons twee stukken bewaard, n. 1. een door Joost de Bije alsprokureur ingeleverde lijst van grieven van de leproosmeestersen een ongedateerde kopie van de uitspraak van het Hof 2). Hetblijkt uit de grievelijst, dat de meesters meenden geheel volgensde overeenkomst gehandeld te hebben; zij hadden de 2 morgenland als moestuinen en boomgaarden verhuurd, de tot ruïnes ge-worden onbewoonde gebouwen gebruikt tot bergplaats voor hunwintervoorraad als uien en wortelen, de gebouwen waarvan demuren door het vocht dreigden in te storten, sinds 2 jaar doenonderhouden en het kontrakt van 1563 zo goed mogelik nageleefdonder het oog van de zusters. De mater en de seniore zustervonden ook geen reden tot klachten en procedeerden niet mee,maar enige andere zusters dreigden met grote boeten aan dekoning, als men zieken in het verbouwde klooster bracht. Reedsalleen omdat de zusters, aan het gezaag van haar mater onder-worpen, niet zonder deze procederen konden, meenden de leproos-meesters, dat haar klacht nietig verklaard moest worden,

maar zijhadden nog andere en erger grieven, zoals uit de uitspraak vanhet Hof blijkt. De zusters hadden „oick nyet sonder schandaele endeupspraeck van den gemeenen volck&quot; allerlei wereldlike personen bijzich in huis genomen en zelfs het verste huisje bij het bleekveld, toendat leeg gekomen was, weer in gebruik genomen. Het Hof besliste, datallen die er niet hoorden, het klooster moesten verlaten, en dat deleprozen in de kapel mochten komen, als men een deel daarvan afschootvoor de zusters om ongezien de diensten te kunnen bijwonen. Deleproosmeesters zouden de lijfrenten blijven betalen, als de zusterseerst een rnemoriedienst, waartoe ze verplicht waren, maar die zein 1553 verzwegen hadden, hadden afgekocht. Ook hiermee wasde zaak echter niet uit; er bleven „questiën ende processen&quot;, tot inI 567 enige hooggeplaatste personen een minnelike schikking tussende beide partijen wisten te bewerken 3). Het waren heer JohanKnijff, koöperator van de aartsbisschop van Utrecht en bisschopvan Groningen, heer Cornelis Janszn., pastoor van de Vrouwenkerk,en de schepen Cornelis van Noorde, die de leproosmeesters en de5

overgebleven zusters van St. Aechten overhaalden voor gerechten vroedschap te verschijnen, de zusters met Jan van Hout als 1) Origineel op papier van 15 Sept. 1565, Arch. Leiden. 2) Kopie op papier, Arch. Leiden. 3) Zegelbrief van 20 Aug. 1567, in duplo Arch. Leiden (Inv. Elsevier I 194 verkeerdgedateerd).



? 152 HET LEPROOSHUIS. haar voogd, om een nieuw verdrag te sluiten, waarbij beide par-tijen iets toegaven. De meesters zouden in het vervolg aan elkvan de 5 zusters jaarliks 18 gld. 10 st. betalen, maar de zusterszouden dan ook geen maaltijden of iets dergelijks meer mogeneisen. Het huisraad dat zij bezaten en gebruikten, bleef haareigendom, zodat de leprozen er ook na haar dood geen recht ophadden. De zusters mochten haar „commensalen&quot; houden maargeen nieuwe aannemen, tenzij met goedvinden van de leproos-meesters. Zij hielden haar gewone kerkpad langs de moestuin enmochten daaruit zoveel groente halen, als ze nodig hadden. Deleprozen behielden het vrije gebruik van de gebouwen en erven,waar ze al woonden, en ook „de gange van de geele poort&quot;,maar ze mochten niet anders dan langs de kerklaan naar de kapelgaan en van deze alleen de sakristie betreden, die met een hekvan de eigenlike kapel moest worden afgeschoten. De gezondebewoners van het Leprooshuis mochten in de kerk zelf de dienstenbijwonen. Verder zou een poort bij de keuken, aan het eind vande turfloods, alleen in geval van

nood geopend mogen worden,en moesten de meesters nog een hek laten maken van die loodstot aan het vreemdelinghuis. Blijkbaar was de bedoeling van dezelaatste bepaling de zusters te vrijwaren voor mogelike invallen vande rondzwervende leprozen, die nog altijd voor enige nachten ineen afzonderlik huis geherbergd konden worden. Ten slotte namende leproosmeesters alle verplichtingen van maaltijden en „anderspeciale sang&quot;, dus missen of memoriediensten, van de zusters over. Ik heb de hele twist over het St. Aechtenklooster uitvoerig verteld,omdat er zo duidelik uit blijkt, hoe bang men in de 2e helft van dei6e eeuw was voor besmetting door melaatsheid, en ook om tebewijzen, dat de ziekte toen nog volstrekt niet aan het verdwijnenwas. Over wat uit de verplaatsing van het Leprooshuis voort-vloeide, een verandering in de kerkdienst, kan ik korter zijn. Hetoude huis had, als buiten de stad gelegen, onder geen van deLeidse parochies behoord en de kapel van St. Anthonis was ooknooit gewijd geweest. Maar het aan St. Aechte gewijde kloosterbehoorde onder de Vrouwenparochie, en dus hadden de leproos-meesters in het

vervolg rekening te houden met de pastoor vande Vrouwenkerk. Er is al sprake van „questie&quot; met deze in eenstuk van 1568, waarbij de meesters een nieuwe kapellaan aanna-men voor de dienst in de kapel, en ook om de biecht van dezieken te horen, hen te bedienen en te begraven i). De meesters i) Origineel op papier van i lan 1568, Arch. Leiden.



? het leprooshuis. 153 beloofden de kapellaan hem tegenover de pastoor te zullen steunen,maar eisten dat hij in zijn preken de Katolieke godsdienst zoubelijden. In 1569 stonden de meesters nog vijandig tegenover depastoor; waarschijnlik had hij voor zich aanspraak gemaakt op hetoffergeld van de diensten in de kapel enz., en wilden de meestersdaartegenover bewijzen, dat hij zelf de leprozen eerst niet tot zijnparochianen had willen rekenen. Zij lieten n. 1. een proces-verbaalmaken van een verhoor, afgenomen aan Maerten Janszn., de vadervan het Leprooshuis ; het stuk is merkwaardig genoeg om deinhoud ervan hier weer te geven. Omstreeks 1566 was een vreemdeleproos uit Gelre in het huis gekomen, die blijkens zijn briefjeRaes heette. Ziek geworden wenste hij het laatste Oliesel te ont-vangen, waarom de vader de pastoor van de Vrouwenkerk ginghalen. Na van de meid gehoord te hebben, dat de pastoor uiteten was in het St. Ursulaklooster, ging de vader daarheen envond hem er temidden van een groot gezelschap, dat goede siermaakte. De pastoor dacht er niet over met de vader mee te gaan,bewerende dat hij de leproos niet kende en daarbij

wèl de zustersvan St. Aechten, maar niet de leprozen als zijn parochianen be-schouwde. Daarop liep de vader naar zekere priester Bonaventura 2),en bezwoer hem de leproos te bedienen om opspraak te voorko-men. Bonaventura ging mee naar de Vrouwenkerk, riep de kosteren haalde de Sakramenten te voorschijn, maar zover gekomenaarzelde hij en zond de vader nog eens naar de pastoor omdiens toestemming te vragen. Het antwoord was: „hij kan hetdoen, maar niet als kapellaan&quot;. Toen de vader dit antwoord over-bracht, ging Bonaventura hoewel ongaarne mee, maar zij vondende zieke reeds bewusteloos, en hij stierf bijna onmiddellikzonder biecht of sakrament: de vader had dan ook twee uurrondgelopen. Er spreekt uit dit stuk een haat tegen de pastoor,waarvoor ernstige redenen geweest moeten zijn, en dit is ook hetgeval in een proces-verbaal van 1571 betreffende een twist vande pastoor van de Vrouwenkerk en de deken van Rijnland metde leproosmeesters over het begraven van een provenierster inde kapel 3). Door tussenkomst van de burgemeesters kwamevenwel in 1572 een verdrag tussen beide partijen tot stand 4). 1) Origineel op

papier van 19 Jan. 1569, Arch. Leiden. 2) Misschien heer BonavenUira Gerytszn., die in 1557 met zijn broer samen de H. G.tot erfgenaam maakte; Cat. H. G. A IX No. 133. 3) Origineel op papier van 25 Nov. 1571, Arch. Leiden. 4) Origineel op papier van 23 April 1572 met de handtekeningen van de pastoor ende leproosmeesters, Arch. Leiden. Ook in Gerechtsdagboek I, fol. 105 vs..



? 152 HET LEPROOSHUIS. De pastoor, die vroeger van de zusters van St. Aechten eenjaarlikse toelage genoten had, zou nu van de meesters 3 guldenper jaar krijgen. De gezonde bewoners van het Leprooshuis moes-ten als parochianen van de Vrouwenkerk daar de Sakramentenontvangen en daar begraven worden, maar Voor de zieken mochtende meesters een kapellaan aannemen, die ook \'s Zondagsmiddagsmocht preken, mits hij aan de pastoor was voorgesteld en na eenonderzoek, of hij ook door „heresie off quade opiniën geïnfec-teert&quot; was, zuiver in de leer was bevonden. Op de kermisdag ende feestdag van de patroon van de kapel zou de pastoor zelfde mis bedienen, waarvoor men hem een stoop rijnwijn moestgeven, en ook was de pastoor verplicht in het Leprooshuis tekomen, als een van zijn parochianen bediend wilde worden. De beide aldus verzoende partijen hebben van dit verdrag nietlang plezier gehad, want er braken voor de stad Leiden moeilikedagen aan, die vOor de leprozen het begin betekenden van eenvoortdurend heen en weer gezwerf. Ook al vóór het beleg ledenzij verliezen en heerste er soms onrust in

het huis. Zo verlorenzij in 1571, door welke oorzaak is onbekend, een deel van hunvee, waarom zij aan het gerecht verzochten een kelk en tweepaasborden te mogen verkopen Zo was er in 1572, opZondag 19 Okt. „rumoer&quot; in het Leprooshuis wegens de preken vaneen kruisbroeder, naar Oders in zijn klein kroniekje vermeldt 3);blijkbaar was deze broeder, zo hij al door de pastoor van deVrouwenkerk goedgekeurd was, toch niet zo zuiver in de Kato-lieke leer óf niet zo bezadigd, als voor de rust in het huis wen-selik was geweest. Waarschijnlik was het wel uit angst voor eeninval van de soldaten van Lumey, dat het gerecht op 27 Nov.van dat jaar aan de leproosmeesters vergunde hun brieven,registers, eigendommen en geheime stukken binnen de stad Leidenop een veilige plaats in bewaring te brengen 4); er waren in elkgeval „pregnante redenen&quot; voor volgens de verklaring van hetgerecht. De leproosmeesters behoefden hun papieren niet in televeren bij de ontvanger-generaal van de geestelike goederen,zoals de bestuurders van andere stichtingen, altans voorlopig niet. Het is niet na te gaan, wat er tijdens het beleg van

Leidenmet het Leprooshuis gebeurde, maar vast staat, dat het nä het 1) Zeker St. Aechtendag; van St. Anthonis hoort men niet meer. 2) Gerechtsdagboek I, fol. 73 vs.. 3) Orlers 2e druk, bl. 566. 4) Gerechtsdagboek I, fol. 108 vs..



? het leprooshuis. 153 beleg niet meer op de plaats van het St. Aechtenklooster buitende Rijnsburgerpoort te vinden was. Daar het buiten de stad lag,zal het wel door de Spanjaarden platgeschoten of geplunderd zijn.Iets bleef er steUig van staan, want op 3 Des. 1575 betaalden deH. G.-meesters aan de leproosmeesters enig geld voor 700 pannenen wat vorsten, wat waarschijnlik afbraak van het oude huis isgeweest Het terrein bleef eigendom van de leprozen, want in1592 hadden ze buiten de Rijnsburgerpoort een weide, die ze toenals raam voor de baainering moesten verhuren 2). Het gerechtwees voorlopig als woonplaats voor de leprozen het vervallen enverlaten klooster van St. Katherina op de Pietersachtergracht bijde Doelen aan, zoals blijkt uit een los ingevoegd stuk in hetGerechtsdagboek van 15763). Maar deze plaats was al heel onge-schikt, daar alle bewoners van het Leprooshuis, mannen, vrouwenen kinderen, zieken en gezonden, er in één gebouw bij elkaarmoesten wonen; daarbij werd het in 1576 door een storm noggeheel beschadigd. De leproosmeesters vroegen daarom hun lieverde verlaten gebouwen van het klooster van de Grauwe

Zusters ofNazareth aan de Oude Vest tussen de Bouwenlouwen en Duizend-raadstegen te geven, die op 7 Maart door de Staten van Hollandaan de regering van Leiden waren toegewezen. Het gerecht hadhiertegen geen bezwaar, maar maakte van deze gelegenheid gebruikom van de leprozen het oude recht op de Witte singel („die actieende trecht van de concessie van de ettinge ofte beweydingevan den chingel, gelegen tusschen de Witte poerte ende de Naectesluyse&quot;) af te kopen. Het vond n.l. op 13 Maart goed de leprozenhet klooster Nazareth met alle daarop rustende pachten en rentenaf te staan op drie voorwaarden: dat de stad het recht op deWitte singel zou terugkrijgen, dat de renten die de leprozen opde stad hadden staan, niet langer betaald zouden worden, en datde stad van de leprozen een stuk land buiten de Wittepoort kreegmet alle renten, die daarop stonden 4). Op 19 Maart keurde devroedschap dit goed S), en op 19 April volgde de bevestiging vanhet besluit door de Staten van Holland 0). Op 24 Mei stond hetgerecht nog aan de leproosmeesters toe planken en balken („zolderen 1) Blafferd Heilige Geest 1575 (III 387).

2) Gerechtsdagboek B, fol. 262 vs.. 3) Gerechtsdagboek A, tussen fol. 36 vs. en 37. 4) Ib., fol. 37- 5) Ib., fol. 37 vs.. 6) Zegelbrief van 19 April 1576, Inv. Elsevier I 195. Afgedrukt bij van Mieris - Leiden I 122.



? 152 HET LEPROOSHUIS. ende ribben\'\') van de vervallen kloosters van Schagen en Abcoutemogen gebruiken om het klooster van Nazareth voor de zieken bewoon-baar te maken, als de vestme esters eerst hadden weggehaald, wat zevoor de opbouw van de toren nodig hadden; een verzoek van deleproosmeesters om geld werd bij deze gelegenheid afgeslagen i).Men slaagde er ook zonder toelage van de stad in het kloosterweer goed bewoonbaar te maken, wat een paar al genoemde kon-trakten, een over het opnemen van een zieke in i577 en die overhet opnemen van proveniers in 1578 en 1586 bewijzen. Dat de leproosmeesters getrouw bleven aan de oude gewoonte omslechts te zorgen voor leprozen uit Leiden of uit de dorpen van Rijn-land, waar geregeld voor de Leidse leprozen werd gekollekteerd, blijktuit een twist met de meesters van het Katrijnengasthuis in 1582over het opnemen van een vrouw uit Friesland, die ziek had ge-legen aan de pokken, maar te Haarlem voor melaats verklaardwas 2). Erkennende dat de leproosmeesters niet verplicht warende vrouw te onderhouden, beshste het gerecht toch, dat men haarvoor deze

keer voor een maand of 6 weken op proef zou opne-men, omdat ze ziek en bedlegerig was. Blijkbaar stonden de finan-cies van het Leprooshuis ook nog zo slecht niet, want toen hetgerecht in 1592 200 gulden toestond voor de bouw van een nieuwleprooshuis te Schiedam, besloot het, dat dit geld binnen een jaaruit de fondsen van de Leidse leprozen moest worden terugbe-taald 3). Maar ook in het klooster Nazareth zouden de leprozen niet langblijven. Er was, wij hebben het al gezien, na 1577 in Leiden eenzucht tot centraliseren van de armezorg, die ertoe leidde, dathet gerecht in zijn vergadering van 30 Des. 1592 besloot ook hetLeprooshuis te voegen bij de al verenigde Vrouwen- en Elisa-bethsgasthuizen 4). De op 31 Des, nieuw te kiezen meesters enmoeders kregen last dadelik alle boeken, registers en stukken vanhet Leprooshuis in het Vrou-Lijsbethsgasthuis over te brengen endaar hun vergaderingen te houden, waarin ze moesten beraad-slagen, hoe en waar ze in het gasthuis een geschikte en goedgeïsoleerde plaats voor de leprozen in gereedheid konden brengen.Om hier wat vaart achter te zetten en de zaak tot een goed

1) Gerechtsdagboek A, fol. 42. 2) Ib., fol. 155 VS.. 3) Gerechtsdagboek B, fol. 160 vs.. 4) Ib., fol. 275.



? het leprooshuis. 153 einde te brengen werd niemand minder dan Pieter Adriaanszn.van der Werff voor het volgende jaar aangewezen als superinten-dent van de meesters en moeders van de verenigde huizen. Be-halve van der Werff werden de volgende dag 5 meesters en 5moeders voor de leprozen en het Vrou-Lijsbethsgasthuis gekozen i),en zo hield het Leprooshuis met i Jan. 1593 op als afzonderlikeinstelling te bestaan. i) Dienstboek B, fol. 70.



? DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. Wie de geschiedenis van een instelhng, waaraan de naam vande Heilige Geest verbonden is, in enige stad van Nederland, wilschrijven, moet beginnen met wèl te onderscheiden tussen watde instelling van de Heilige Geest overal oorspronkelik was, enhoe die zich in de loop van de tijden, in verschillende steden opgeheel verschillende wijze, ontwikkelde. Zeer nauwkeurig is ditonderscheid het eerst gemaakt door Mr. S. Muller Hzn. in zijnboek over het Heilige Geest-huis te Rotterdam i), waar uitvoerigwordt aangetoond, dat de Heilige Geest als instelling van armezorgoorspronkelik heel iets anders was dan het Oudemannenhuis, waarde Rotterdamse Heilige Geest ten slotte geheel in opging 2). Zoheeft men er voor Leiden in de eerste plaats op te letten, dat deHeilige Geest daar als algemene instelling van armezorg al minstens150 jaar bestaan had, eer er sprake was van een Heilige Geest-huis,en heeft men vervolgens na te gaan, hoe dit huis, door de behoeftevan de tijd en door plaatselike omstandigheden als vanzelf tot eenweeshuis geworden, zich langzamerhand ontwikkelde om ten

slottede oude instelling geheel te overvleugelen en te niet te doen gaan.Het is voldoende de geschiedenis van de Heilige Geest tot heteind van de i6e eeuw te vervolgen om te laten zien, hoe dezeverandering tot stand kwam: na die tijd is van de oude instellingvan de Heilige Geest niets meer over dan de naam, verbondenaan het Weeshuis. Het is bekend, dat sedert Guy de Montpellier in de 2e helft 1) Rotterdam 1896. 2) Aldaar: Inleiding I-XXVII en bl. 245—257.



? DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. 163 van de I2e eeuw in Frankrijk een broederschap van de HeiligeGeest stichtte, die zich de zorg voor alle armen zonder onder-scheid ten doel stelde, de naam van de Heilige Geest langzamerhandook verbonden werd aan de algemene instellingen van armezorg,zoals elke parochie in Noord- en Zuid-Nederland er een kreegAls staatsrechtelike instellingen waren de parochieën n.1. onderandere verplicht tot het behartigen van de armezorg binnen hungebied, en hun bestuurders deden dit oorspronkelik v.n.1. door hetuitdelen van aalmoezen in of bij de kerk. In vele van de parochie-kerken had men tafels, aan de Heilige Geest gewijd {mense SanctiSpiritus), waar de gaven aan de armen, zowel in natura als ingeld, werden uitgedeeld, en met deze uitdeling waren overal deHeilige Geestmeesters (procuratores Sancti Spiritus of mense SanctiSpiritus) belast, die evenwel in verschillende parochieën op geheelverschillende wijze gekozen werden. Zij waren geen kerkdienarenin de letterlike zin van het woord, en waren dus niet krachtenshun ambt aan het gezag van de bisschoppen onderworpen, maarmoesten

verantwoording afleggen aan wie hen aangesteld hadden,feitelik dus aan de parochie als lichaam. Het komt mij voor,dat de meeste instellingen van de Heilige Geest in ons land uithet eind van de 13e en het begin van de 14e eeuw dagtekenen;niet alle in het eind van de 14e eeuw en later gevestigde parochieënkregen nog Heilige Geestmeesters. Daarentegen hadden alle oudedorpen, zelfs de kleine, hun Heilige Geest: in de buurt van Leidenb.v. Oegstgeest, Leiderdorp, Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Zeg-waard-Zoetermeer, V^oorschoten, Voorburg. De stad Leiden vormde oorspronkelik één parochie, die van dePieterskerk, en tot deze behoorde in het begin van de 14e eeuwde instehing, bij afkorting Heilige Geest genoemd, onder hetbeheer van twee Heilige Geestmeesters. Schoon deze Heilige Geesthet eerst in 1316, maar dan ook als gevestigde instelling, genoemdwordt, mogen we, gelet op de ouderdom van de Pieterskerk, gerustaannemen, dat het ontstaan ervan minstens in het eind van de13e eeuw heeft plaatsgehad. In 1316 nu maakte Pieter van Leyden,kanunnik van de Pieterskerken te Utrecht en Middelburg en per-soon van de kerk te Zoeterwoude,

twee testamenten: het enebetrof v.n.1. de stichting van vier kapelrieën in de Pieterskerk teLeiden, maar ook maakte hij daarin o.a. aan de Heilige Geest i) Zie Alb. Thijm, t. a. p. bl. 104—108, en het aangehaalde werk van Mr. S. Muller Hzn.,bl. 309 vlgg..



? DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. 163 te Leiden lO schellingen \'sjaars in het andere maakte hij uit-voerige beschikkingen over zijn stenen huis aan de Breestraat bijde Blauwe Steen, op de hoek van de Kerksteeg Hij vermaaktedit aan de Pieterskerk, „Gode ende der kerken des Goeds, SintePieters te Leyden&quot;, zoals er staat, onder voorwaarde dat dezehet voor lo schellingen \'s jaars eerst aan hemzelf en later aanzijn familie in erfpacht zou geven. Over het versterven van hethuis waren zeer uitvoerige bepalingen gemaakt, die voor onsonderzoek alleen van belang zijn, voor zover ze de Heilige Geestbetreffen. Wie n.l. het leen erfde van vader of moeder, was ver-plicht een jaarlikse rente van lo schellingen te kopen voor deHeilige Geest om die uit te delen onder de armen („tien scellinghentornois sjaers te copen ende den Heylighen Gheest jairlix teLeyden te geven onder die arme&quot;); wie broer of zuster of eenverdere verwant in het leen opvolgde, moest voor hetzelfde doel eenpond geven („een pond tornois sjaers seker renten daertoe te ghevenden Heylighen Gheest te Leyden den armen jaerlicx te

delen&quot;).In een niet bewaard memorieboek van de Heilige Geest stond ditin het kort aangetekend 3), terwijl het testament onder de kerk-meesters van de Pieterskerk bleef berusten en in hun fundatieboekgeregistreerd werd 4). Wij vernemen dus uit deze oudste stukken, dat de Heilige Geestin 1316 aalmoezen uitdeelde onder de armen, maar hoe en waardit gebeurde, wordt niet vermeld. Had men in de Pieterskerk ookzo\'n aan de Heilige Geest gewijde tafel, waar de gaven werdenneergelegd ? Het is niet onmogelik, maar er is nergens sprakevan, noch in de stukken van de Pieterskerk, noch in die van deHeilige Geest. Eenmaal, in 1465, heten de Heilige Geestmeesters„magistri Sancti Spiritus seu procuratores mense Sancti Spiritus&quot; S), 1) Fundatieboek Pieterskerk, Hs. Archief Leiden, fol. i en fol. d vs.; afgedrukt bij vanHeussen - Oudh. v. Rhijnl., bl. i8, en bij van Mieris - Groot Charterboek II 175, en Leyden I 38. 2) Fundatieboek Pieterskerk, fol. 36. Een i6e-eeuwse kopie hiervan in het archief vande H. G. A I No. ib. 3) Ook hiervan is een kopie in het archief van de H. G. A I No. la. Afgedrukt bij vanMieris - Leyden I 40. 4) In het

Fundatieboek Pieterskerk, fol. 37 vs., staat nog een testament van Pieter vanLeyden, de schenking van een ander huis op de Voldersgracht aan St. Pieter, dat op de-zelfde wijze als leen in zijn familie zou blijven, terwijl de kerk bij elke overdracht rechthad op 4 schellingen van de opvolger, of 8, als hij in gebreke bleef de 4 dadelik tebetalen. Daar dit stuk van 1368 dagtekent, rijst er natuurlijk twijfel, of we hier met dezelfdePieter van Leyden te doen hebben, maar het is niet onmogelik, want we weten, dat in1316 zijn moeder nog leefde, zodat hij toen in geen geval een oud man geweest kan zijn. 5) Zegelbrief van 20 April 1465, Archief Leiden (Inv. Pieterskerk No. 3).



? DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. l6l maar het kan op die plaats niet anders dan als een staande formuleopgevat worden, omdat i&quot;. in het op dezelfde zaak betrekkinghebbende Ned. stuk i) gewoon sprake is van Heilige Geestmeestersvan St. Pieters parochie, 2°. dit stuk dagtekent uit een tijd, toende Heilige Geest al een eigen huis bezat, waar o. a. ook de aal-moezen uitgedeeld werden, en 3°. de stellers van beide stukkengeen Leidenaars waren, wat te meer aannemelik maakt, dat zede algemene Latijnse naam voor Heilige Geestmeesters gebruiktenzonder er een bepaalde betekenis aan te hechten. Terwijl ik dusgeen reden vind om aan te nemen, dat men in de Pieterskerk eentafel van de Heilige Geest heeft gehad, houd ik het wel voorzeker, dat de aalmoezen oorspronkelik in de kerk of op het kerkhofwerden uitgedeeld en eerst later in een door de Heilige Geestgekocht huis. Dat er in de kerk vroeger brood werd uitgedeeld,blijkt immers hieruit, dat dit in 1442 te Leiden werd verboden 2)en wel om „veel gescals ende ruymoren&quot;, door de armen gemaakt;het bleef alleen toegestaan in het Katrijnengasthuis. Dit verbodsloeg

weliswaar niet alléén op de uitdelingen van de Heilige Geest-meesters, want ook bij veel, door anderen te bezorgen memorie-diensten was het geven van brood aan de armen bij het grafvoorgeschreven, maar toch zeker in de eerste plaats wel op hen. Wat de Heilige Geestmeesters behalve brood nog verder uit-deelden, en hoe ver hun werkkring zich uitstrekte, blijkt hier endaar uit andere testamenten. We vinden die in de registers enonder de zegelbrieven van de Heilige Geest in groter aantal danbij enige andere kerkelike of liefdadige instelling te Leiden. Zorgvoor eigen en anderer zielsrust, wij zagen het reeds 3), was devoornaamste drijfveer tot het geven van aalmoezen, en er warenvelen, die de kerkmeesters, gasthuismeesters en Heilige Geest-meesters slechts beschouwden als mensen, die tegen een kleine |vergoeding ten bate van de kerk of de armen de landerijen en :renten beheerden, waaruit de memoriediensten betaald moestenworden. De Heilige Geestmeesters heeft men wel het allermeestzo beschouwd, want het blijkt, dat zij in de 15e eeuw vooreven-veel memoriediensten te zorgen hadden, als de kerkmeesters engasthuismeesters samen. Wat

in dit opzicht aan de bestuurdersvan de andere gasthuizen en van de kloosters opgedragen werd. 1) Zegelbrief van 27 Mei 1465, Archief Leiden (Inv. Pieterskerk No. 4). 2) Hamaker - Keurboeken, bl. 485, keur van 20 Des. 1442. 3) Vgl. onder het Katrijnengasthuis, bl. 33. II



? DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. 163 valt in vergelijking met het aandeel van de Heilige Geest geheelin het niet. Wij zullen nog een en ander over deze memorie-diensten te zeggen hebben, maar willen eerst nagaan, wat uit deI4e-eeuwse testamenten over de werkkring van de Heilige Geestblijkt. Het eerste testament, nä dat van Pieter van Leyden ten behoevevan de Heilige Geest gemaakt, is van Reymer, vir Gobburghenzn.en zijn vrouw Badeloghe van 1318 ï). Het is eigenaardig, dat ter-wijl Pieter van Leydens testament het eerste is, waarin èn deHeilige Geest èn het Katrijnengasthuis genoemd worden, voor beideinstellingen het testament van deze Reymer en zijn vrouw heteerste is, dat er uitsluitend voor is bestemd. Ja, ook het 3e testa-ment voor het Katrijnengasthuis en de Heilige Geest beiden is uit1322 en van dezelfde geefster, en in het 4e voor de Heilige Geestwordt het gasthuis voor de 4e keer bedacht. Terwijl Reymer enzijn vrouw aan het gasthuis bedden en lakens vermaakten, waar-voor men dageliks hun zielen moest gedenken, gaven zij op dezelfdedag aan de Heilige Geest „simpelike om Goeds

willen&quot; een stukland om voor de arme mensen kleren en schoeisel te kopen („diearme liede mede te deden ende scoyen&quot;); in 1333 gaf Reymeralleen nog een stuk land voor precies hetzelfde doel 2). Op 18Maart en 29 Julie 1322 maakte Agathe, Heynendr. van Velsen,twee testamenten voor de Heilige Geest 3), waarin evenwel nietsomtrent de armen bepaald was. In het eerste maakte zij al haarlanderijen „in rechter aelmisse&quot; aan de Heilige Geest om memo-riediensten te doen houden op haar graf te Haarlem en in dePieterskerk, en eeuwig dag en nacht een lamp brandende te houdenin die kerk ; in het 2e droeg ze de begeving van een door haar oudersgestichte kapelrie in de Pieterskerk over aan de Heilige Geestmees-ters, onder voorwaarde dat deze nooit geschonken zou worden aan eenafstammeling van Dirk van der Dobbe, wie ze om onbekende redenenblijkbaar vijandig gezind was. Voor de lamp in de Pieterskerk blevende Heilige Geestmeesters trouw zorgen, zoals o.a. blijkt uit de telkensvoorkomende posten hiervoor in de rekeningen, tot ze in i 545 metde kerkmeesters van St. Pieter een overeenkomst sloten,

waarbijdeze de verplichting overnamen 4). Een testament van 1334 van 1) H. G. Register B i, fol. 2 vs.. 2) Ib., fol. 3. 3) Ib., fol. j en 2. 4) Zegelbri-ef van 30 Des. 1545, H. G. A VII No. 123; ook verantwoord in de blafferdvan IS4S-



? DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. 163 Heinric van Screvelant bewijst, dat men niet alleen kleren,maar ook brood en schoenen uitdeelde; er was hier n.1. bepaald,dat de armen op de memoriedag van de schenker jaarliks eenpond aan brood, op St. Martijnsavond een pond aan schoenenzouden krijgen. Zagen wij tot nu toe slechts, dat de gaven aandè arme mensen of de armen ten goede moesten komen, in eentestament van 1342 2) werden die armen door Clays Pijl naderomschreven als „arme huyssitten, dair si vermoeden, dat wel anbesteet is&quot;. Hier werd dus voor een bepaald geval de werkkringvan de Heilige Geestmeesters al beperkt: zij mochten dit geldniet aan bedelaars en landlopers geven, maar moesten het gebrui-ken voor de huiszittende, de fatsoenlike armen, die men vaakmet de rechte of ware armen vereenzelvigde. Door bepalingenals deze wordt de nog wel heersende mening, als zouden dePleilige Geestmeesters in tegenstelling van de huiszittenmeestersuitsluitend voor bedelaars gezorgd hebben 3), genoegzaam weer-legd. Een testament van 1353 4) spreekt alleen van de armen,van wie de Heilige Geestmeesters

bij hun ziel en geweten over-tuigd waren, dat ze de aalmoezen verdienden, een van 1359 s)bepaald van het uitdelen van schoenen, een van 1362 weervan arme huiszitten. Soms was ook de plaats van de uitdelingvastgesteld: zo in een testament van 1375 7), dat het geven vangeld voorschreef aan arme mensen, die tijdens de memoriedienstbij het graf kwamen, en in een ander van 1382 waarin hetuitdelen van brood aan de armen geboden werd, en wel na dehoogmis op het kerkhof. De laatste gever. Jan Ghoede Ghijs-brechtszn., bedong nog, dat de Heilige Geestmeesters hem jaarliks4 of 5 paar schoenen zouden geven om die zelf onder zijn armevrienden uit te delen. Komen al deze testamenten vrijwel op hetzelfde neer, er zijner andere, die ons doen zien, dat de werkkring van de HeiligeGeest veel uitgebreider was. In 1341 droeg b.v. zekere DiericMouwerijnsz. aan de Heilige Geestmeesters de zorg voor memo- 1) Zegelbrief van 17 Maart 1334, H. G. A IV No. i; dit is het oudste oorspronkelikestuk in het Weeshuis-archief. 2) H. G. Register B i, fol. 8 vs.. 3)- Men zie b.v. het Woordenboek der Ned. Taal, i.v. Heiligegeestarme. 4) H. G. Reg. B i, fol. 21 vs..

5) Ib., fol. 18. 6) Ib., fol. 19. 7) Ib., fol. 33. 8) Ib., fol. 46.



? 104 Dl<; HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. riediensten op, en hij bepaalde erbij, dat als er nog eens een„mene (nz algemene, gezamenlike) vairt worde over zee&quot;, mendaarheen lo pond Holl, moest zenden door middel van eengoed vertrouwd persoon Dat was dus nog iemand, dieruim een halve eeuw na het eindigen van de kruistochten droomdevan een herhaling van het grootse ondernemen: een geza-menlike tocht naar Palestina; die misschien zijn hele levenverlangd had aan zo iets deel te kunnen nemen, en nu nog hooptena zijn dood het goede werk te kunnen steunen. — Het uitreiken^ van een lijfrente aan Alijd Hollanders wed. en haar erfgenamen^ zagen de Heilige Geestmeesters zich al in 1356 opgedragen ;een lijfrente, waaraan verbonden was de verplichting tot het houdenvan memoriediensten met de gasthuismeesters samen, kocht HarmanBitter van hen in 1397 voor zich en zijn vrouw 3). Ingewikkelderwaren de bepalingen, gemaakt door heer Dammes Dircxsoen,pastoor van de Vrouwenkerk, en heer Pieter, Danelssoen Uten-pol, die in 1399 drie schepenbrieven aan de Heilige Geest over-gaven 4), waarvan

de opbrengst bij him leven aan henzelf moestworden uitgekeerd op één pond na voor de armen, terwijl degelden na hun dood bepaaldelik uitgedeeld moesten worden aande arme huiszitten van de Vrouwenparochie op aanwijzen van depastoor en de kerkmeesters, en wel aan elk arm mens 12 pen-ningen per week. In 1390 had Willem Foykyn het de HeiligeGeestmeesters nog lastiger gemaakt S) door hun niet alleen hetuitreiken van twee lijfrenten (waarvan één aan Dirc, Clären Dirxdochter van der Dobbe, een kleinzoon dus van de grote vijandvan Agathe van Velsen) op te dragen, maar ook jaarlikse giftenaan het Begijnhof, de Lazarussen en de arme huiszitten. Een andertestament van 1400 schreef op de memoriedag het zenden van. wijn aan de Lazarussen („die sieken, die buten Leyden wonen&quot;)voor 6). Behalve voor men^riediensten en uitdelingen kregen de H. G.-meesters ook voor verschillende kapelrieën te zorgen. De eerstewerd in 1350 gesticht in de Pieterskerk door Aerst Gontersoenen zijn vrouw Machtelt 7) en moest door de H. G.-meesters altijd 1) Ib., fol. 5 vs.. 2) H. G. A IV No. 2. 3) H. G. Reg. B i, fol. 88. 4) Ib., fol. 88 vs. en

89. 5) Ib., fol. 67. ö) Ib., fol. 92 vs.. 7) Ib, fol. 80.



? DP: heilige geest en het heilige geest-huis. 165 aan een arme priester gegeven worden. In 1544 verzochten zij aande regering van Leiden de inkomsten van deze kapelrie, met hetoog op hun grote armoede, zelf te mogen gebruiken voor de wezenen vondelingen; ze zouden altijd wel een arme priester vinden,die de dienst wilde waarnemen zonder andere geregelde beloningdan het aandeel in de memoriegelden van de Pieterskerk, waaropde bezitter van deze kapelrie recht had i). Zij kregen de vereistevergunning van de stadsregering en de hoge geestelikheid, enslaagden er ook in op deze voorwaarden priesters te vinden. —Een 2e kapelrie, waarvan de H. G.-meesters de begeving hadden,gevestigd in O. L. Vrouwenkerk op het altaar van Maria Magda-lena, werd in 1391 gesticht door een priester Aernt Zwaluaert 2).Van de bezitters van deze kapelrie werd in de i6e eeuw eenschriftelike verklaring geëist, voor schepenen opgemaakt, dat zede bezittingen ervan niet op voorbeeld van hun voorgangers zoudenvervreemden 3), Er is zo\'n verklaring bewaard uit 1557 van heerBonaventura Gherytsz. 4), waarin sprake is van een vergulde kelken een vergulde schaal

(patena), een missaal, 4 korporalen, 4 kor-poraalzakken, waarvan een van rood fluweel, 2 kelkzakken, 2 pateen-doeken, 2 amicta\'s en een houten paasbordje, alles bewaard in eenkastje in de sakristie van O. L. Vrouwenkerk. Het was deze zelfdepriester, die in 1557 uit dankbaarheid, dat hij de kapelrie gekregenhad, met zijn broer samen de H. G. tot enig erfgenaam benoemde s).De kapelrie in 139Ó door Willem Foytgen of Foykyn in de Pieters-kerk gesticht is onder het Leprooshuis genoemd. Ook het doorBerwout Willemssoen in 1398 in de Pieterskerk gestichte altaar vanSt. Katherina kwam onder de hoede van de H. G.-meesters : zijmoesten aan de kerkmeesters jaarliks het geld geven voor de ophet altaar gebruikte kaarsen en wijn, aan de pastoor het geldvoor een „kermisse misse&quot;, en zelf nog een jaarlikse memorie-dienst voor Berwout en zijn familie doen houden. Bij de in 1421door Boudewijn van Zwieten gestichte kapelrie in de Pieterskerkzouden de H. G.-meesters moeten optreden, zo vaak de begevingen waarneming ervan niet volgens de bepalingen van de stichtings- 1) H. G. A VII No. 127, zegelbrief van 4 Junie 1544 met 5 transfixen, o.a. de

goed-keuring van de bisschop van Utrecht en 2 verklaringen van priesters, dat ze op de nieuwevoorwaarden de dienst van de kapelrie wilden waarnemen. 2) H. G. Reg. B i, fol. 70 vs., met de goedkeuring van de bisschop van Utrecht, fol. 73 vs. 3) Reg. B 2, los stuk tussen fol. 69 en 70. 4) H. G. A VII No. 125. 5) H. G. A IX No. 133, het 3e stuk. 6) Reg. B 1, fol. 83 VS..



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. brief geschiedden Zorg van andere aard werd in 1421 nog aande H. G.-meesters opgedragen door het gerecht en de raad vanLeiden, die het klooster van de Cellebroeders onder hun toezichtstelden met de gunstige bepaling, dat het kloostergebouw aan deHeilige Geest zou komen, als het ooit door de broederkens ver-laten werd 2). Wij hebben gezien, dat oorspronkelik aan tw^ee H. G.-meesters^ de armezorg van de parochie was opgedragen. Voor zover wijkunnen nagaan, werden zij te Leiden altijd door de stadsregeringj gekozen uit de regerende familieën; hun ambt werd onder desmalle diensten gerekend en zij traden jaarliks met St. Pieter af,maar waren terstond herkiesbaar. Sedert 1351 moesten zij 7 jaarpoorter van Leiden geweest zijn 3). Dat men hen als stadsdienarenbeschouwde, blijkt ook hieruit, dat hun op de H. Sakraments-) dag van stadswege wijn werd geschonken 4). In een vonnis van 1458noemden schout en schepenen de H. G.-meesters zelfs uitdrukkelikhun dienaren, die zij moesten beschermen en steunen s). Zij werdengewoonlik „meesters&quot;, maar in de

14e eeuw ook wel „uytmeesters&quot;of „bewarers&quot; van de Heilige Geest genoemd, vaak met de toe-voeging: „in Sinte Pieterskerck of prochie&quot;. In de 16e eeuw heettenze ook wel „de H. G.-huysmeesters&quot;, en nog later geregeld „demeesters van de arme wezen&quot;; maar toen was er al veel veran-derd. Zij legden jaarliks rekening van hun beheer af voor hetgerecht; in het keurboek van 140Ó was bepaald, dat ze dit binneneen maand na hun aftreden moesten doen op een verbeurte van3 pond 6). In i486 besloot de vroedschap, dat ze vóór Palm-Zondaghun rekening gedaan moesten hebben 7), en in het keurboek van1545 werd bepaald, dat ze binnen een maand, nadat hun dit doorburgemeesters aangezegd was, rekening moesten doen voor degenen,die het gerecht daartoe zou aanwijzen Van hun rekeningenzijn alleen de blafferden (na 1452) gedeeltelik bewaard. — Hun 1) H. G. A I No. 3. 2) Stedeboek, fol. 129 vs.. 3) Van Mieris-Groot Charterboek II 796. 4) Tresoriersrekening 1413, fol. 31; 1420, fol. 14; 1426, fol. 39 vs.. 5) Correctieboek B, fol. 117 vs.; het vonnis betrof een onwillig pachter van de HeiligeGeest, die de

meesters had uitgescholden. Hij werd veroordeeld tot het doen verwerkenvan 3000 stenen aan de stadsvesten. 6) Hamaker - Keurboeken, bl. 12. 7) Vroedschapsresolutie van 22 Maart 1486. 8) Hamaker - Keurboeken, bl. 355.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. aantal werd in 1435 uitgebreid tot drie terwijl er in 1439 voor\'t eerst vier H. G.-meesters waren 2). In de jaren 1444 en 1445vond ik er zelfs vijf genoemd 3), maar vier bleef het gewonegetal. Het is mogelik, dat deze uitbreiding in verband stond metde van 1430—1445 in Holland heersende duurte van levensmid-delen, die grote armoede ten gevolge had 4); de H. G.-meesterstekenden zelf in een van hun registers aan, dat ze in 1438. vastebezittingen verkochten „van groten noets weghen den ermen tehulp te comen, of si souden van ghebrec vergaen hebben&quot; s), enin 1439 „om die diertijt&quot; of „om die duert van koren&quot; Toenhun werkzaamheden zich steeds uitbreidden, lieten de H. G.-mees-ters het beheer van de goederen en renten voeren door eenrentmeester, die ik voor het eerst in een zegelbrief van 1466genoemd vond 7). In 1505 werd zekere Jan Louwerys als zodanigaangenomen tegen een jaarlikse beloning van 21 Rijnsgulden,waarvan hij zelf zijn onkosten moest betalen; verder kreeg hijnog 3 Rijnsgulden per jaar om toezicht te houden op het H. G.-huis, kleine herstellingen te

doen, en te helpen bij het hooien enhet brengen van de koeien in het land Gaven de straks genoemde testamenten al een beeld van ^aüde H. G.-meesters langzamerhand te doen kregen, de omvang vanhun werkkring blijkt het best uit aantekeningen in hun boeken.Het oudste van dien aard vinden we achter in het Maanboekvan 1425, eigenlik alleen bestemd om er de pachten en renten in opte schrijven 9). Uit een paar losse aantekeningen blijkt daar, datde H. G.-meesters in 1425 171 paar mans- en 224 paar vrouwe-schoenen uitreikten, benevens 100 paar kinderschoenen en voor6 pond schoenen aan arme klerken. Op Kerstavond deelden ze3 hoed tarwe aan brood uit en 25 varkens, waarvan er waar-schijnlik 9 bij één slager, 3 bij een andere en 12 in het Katrijnen- 1) Er komen 3 H. G.-meesters voor in 1435 (Reg. B 2, fol. 143), 1436 (Ib.) en 1438(Ib., fol. 1471 en A V No. 61). 2) H. G. A V No. 64. 3) H. G. Reg. B 2, fol. 160;, en A VI No. 66. 4) Blok - Stad M. E. bl. 331 merkt dit op, maar zegt ten onrechte, dat er in 1430 al 3,en in 1440 voor \'t eerst 4 H. G.-meesters waren. 5) H. G. Reg. B 2, fol. 1471. 6) Ib., fol. 109 en 119. 7) H. G. A VI No. 79. 8) H. G. A II

No. 2, fol. 12. 9) Cat. H. G Boeken I 31. Deze aantekeningen werden al opgemerkt door L. G. lePoole, die het archief van het Weeshuis ordende en de katalogus samenstelde (InleidingVII en VIII), maar zijn lezing ervan is onzuiver en de verklaring al heel zonderling.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. gasthuis geslacht waren. Feitelik deelden zij geen schoenen, broodof spek uit maar loodjes met een merk, waarop men bij de schoen-makers schoenen en aan het huis van de H. G.-meesters brooden spek kon krijgen. De schoenmakers wisselden later de loodjesbij de H. G.-meesters in tegen geld. Deze zeer praktiese vereen-voudiging van het geldelik beheer werd ook ingevoerd bij dememoriediensten: de priesters kregen bij de graven geen geldmaar eveneens loodjes, uitgereikt door iemand, die in 1536 „deloodmeester&quot; genoemd werd, en wisselden de loodjes bij groterehoeveelheden tegen geld in. Eerst uit de i6e eeuw weten we over die loodjes nadere biezonder-heden. In 1532 betekende een loodje met een lelie spek en brood, eenmet leesten een heel roggebrood, een met de Leidse sleutels een halfroggebrood i). Ik veronderstel, dat de loodjes met de leesten oorspron-kelik wel schoenen betekend zullen hebben. In 1533 was de betekenisvan de sleutels een heel, van de leesten een half roggebrood, enzo hadden er van jaar tot jaar veranderingen in de betekenis

plaats.In 1544 kwamen er loodjes met kleine kruisjes bij; toen betekendende lelies een portie brood met spek, de leesten een portie broodmet een stuiver, de sleutels een heel en de kleine kruisjes eenhalf roggebrood. In 1545 is er sprake van de sleutels, de vaantjesen de Heilige Geesten met de lelies; in 1546 van de sleutels, devaantjes met de kruisjes aan de achterkant, en de Heilige Geestenmet de lelies. In 1556 kwamen er weer nieuwe tekens: ruitenmet een Griekse g aan de achterkant, de Heilige Geest met eenGriekse k aan de achterkant, en een roos met een Griekse dz.Deze tekens bleven met verschillende betekenis tot 1571 geregeldin gebruik. Hoe de oudste loodjes er uitgezien hebben, weten weniet, maar in de aantekeningen in het Maanboek van 1425 is alsprake van „lood van vrouwenscoen&quot; en „lood an kinderscoen&quot;,en toen werden ook de varkens uitgedeeld „an teken&quot;. In 1474gaf men 8 stuivers uit voor tin, lood en het gieten van de tekensom spek, brood en schoenen uit te delen 2); maar het blijkt niet,hoe ze er toen uitzagen. Er werden in 1425 in het geheel iets meer dan 500 paar schoenen 1) Aantekening

op de omslag van het Kinderbueck van 1532 (Boeken VII 784):„Item de lelye zijn speek ende broet. Item de leesten heele roggenbroen.I\'em de slotelen halve roggenbroen&quot;. Tot 1571 wordt elk jaar in de Kinderboeken (VII 784 en 785) de betekenis van deloodjes vermeld. 2) Blafferd 1474 (Boeken III .379^, fol. 13.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. uitgedeeld : dus waren er toen te Leiden stellig 500 bedeelden op eenbevolking van ongeveer 5000 zielen i) ; maar er kan geen twijfel aanzijn, of van de 25 varkens en de 3 hoed tarwe kregen véél meer dan 500mensen een portie : men kan hun aantal gerust op minstens 1500 stellen. Een tweede aanwijzing omtrent de omvang van de werkkringvan de Heilige Geest vindt men achter in een Register van rentenen landhuren van 1452 2). De H. G.-meesters moesten toen jaarliks : 1°. aan arme huiszitten in de Vrouwenparochie 22 pond uitrei-ken volgens testament van heer Dammes en heer Pieter Uuttenpol; 2°. de lamp van Agathe van Velsen in de Pieterskerk brandendehouden; 3°. alle memoriediensten doen houden volgens de inhoud vanhet memorieboek; 4&quot;. omstreeks Allerheiligen 40 pond aan schoenen uitdelen onderde armen; 5°. op Kerstavond 40 zijden spek en 2V2 hoed aan tarwebrooduitdelen; en 6°. elke week of om de 14 dagen de stad rondgaan om aanarme huiszitten of bedlegerige zieken aalmoezen te geven van deH. G., groter of kleiner naar de mate van hun armoede. Volgens

hun eigen opgaaf 3) hadden ze in 1452 daarvoor\'s win-ters 13 en \'s zomers 6V2 pond per week over, v.n.1. te gebruikenvoor het onderhoud van vondelingen en kraamvrouwen en de weke-likse uitdelingen van schoenen en brood. Zij volbrachten dus 4 van de 7 werken van barmhartigheid:spijzen van hongerigen, laven van dorstigen, kleden van naakten,bezoeken van zieken, en zoals wij zien zullen, als vijfde ook noghet begraven van doden, door n. 1. doodkisten te geven voor dearmen. Alleen met het herbergen van vreemden, of het moestendan vreemde kinderen zijn, en het troosten van gevangenen hieldenzij zich niet op. In dit boek werd ook aangetekend, welke voorrechten de HeiligeGeest in deze tijd al van de stad gekregen had: in 1438 haddende meesters zich beklaagd, dat zij een vaste toelage aan de stads-dokters moesten betalen, hoewel zij hun hulp nooit inriepen, waaropgerecht en vroedschap hen voor \'t vervolg hiervan vrijgesteld 1) Dit was het aantal bewoners van Leiden ± 1400, volgens Blok - Stad in de M. E. bl. 67. 2) Cat. H. G. Boeken I i, föl. 52 vs. en vlgg.. Achter in de Maanboeken van 1453(Boeken I 35) en volgende jaren werden deze

verplichtingen en voorrechten van de HeiligeGeest herhaald. Evenzo in het Memorieboek van 1491 (A II No. i), fol. 3, 6 vs., 7, 8 en9 met andere, straks te bespreken, keuren (fol. 9 vs. en 10). 3) Ib., fol. SS-



? I/O DE HEILIGE GE:EST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. hadden In 1436 was in overleg met de huiszitten- en H. G.-meesters een keur gemaakt over de nagelaten*goederen van men-sen, die geregeld bedeeld werden: op voorbeeld van de stedenHaarlem, Delft, Amsterdam en Gouda was besloten, dat menalleen diegenen geregeld \'s winters en \'s zomers aalmoezen gevenzou, die zich verbonden al hun bezittingen aan de Heilige Geesten de huiszitten na te laten, behalve . als zij kinderen benedende 15 jaar hadden 2). Maar tegelijk was bepaald, dat arme men-sen, die alleen in tijden van werkeloosheid bedeling nodig hadden,deze tijdelik konden krijgen zonder daardoor de beschikking overhun erfenis te verliezen. Bedelaars („diegheen die om broot gaen&quot;)mocht men alleen aalmoezen geven, als ze te ziek waren om tebedelen, terwijl kraamvrouwen steun konden krijgen tot haareerste kerkgang, eveneens zonder dat de Heilige Geest recht ophaar erfenissen zou krijgen 3), Eindelik werd in dit register ook nog aangetekend, wat deHeilige Geest volgens een optelling van 1448 jaarliks voor dememoriediensten uit te geven had 4). De

kommandeur van St.Pieter met de hem vergezellende priesters en de opperkosterkregen samen 45 pond, 9 sch., 9 d.; de kapeUanen, als zij alle 32bij het graf kwamen, 196 pond, 6 sch.. De diensten in de Hoog-landse kerk kostten maar 6 pond, 4 sch., 4 d.; die in O. L.Vrouwenkerk 37 sch., 4 d. per jaar. Verder kregen de begijnennog 37 sch., 4 d. voor het beleggen van en bidden bij de graven,kostte de wijn 3 pond, 14 sch., en deelde men voor 25 pond, 16sch., 8 d. aan brood uit; eindelik gaf men voor de lazarussen envoor zielsmissen nog 16 sch. uit. Men had op de graven in dePieterskerk per jaar 399 kandelaars te zetten, als men 4 kaarsenvoor één, 9 kaarsen voor 2 kandelaars rekende; in de Hooglandsekerk waren het 16, in de Vrouwenkerk 9 kandelaars. Waren dusde uitgaven voor de memoriediensten vrij aanzienlik, alles wijsterop, dat ze toch zowel voor de H. G.-meesters als voor degeesteliken van de Pieterskerk een voordelig zaakje waren. Alin 1436 beklaagden de kapellanen en vice-kapellanen van St. Pieterzich, dat de H. G.-meesters, kerkmeesters en gasthuismeesters niet i) Ib., foL 53 vs.. 2j Ib., fol. 54. Deze keur werd in 1438

hernieuwd (Hamaker - Keurboeken, bl. 493),maar alleen voor de Heilige Geest en met deze verandering, dat het aan de bescheiden-heid van het gerecht en de H. G.-meesters werd overgelaten naar goedvinden te handelen,als de armen kinderen nalieten. 3) Ib., fol. 54 vs.. 4) Ib., fol. 55 VS. en 56.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. alle memoriediensten lieten houden, die in hun boeken aangete-kend stonden, en dat ze ook niet hun volle aandeel in de memo-riegelden kregen i). De uitspraak van de scheidsrechters luidde,dat om het verwaarlozen van memoriediensten te voorkomen dekapellanen voortaan inzage moesten hebben van alle registers,waarin de testamenten aangetekend stonden; dat verder de 12of 13 oudste kapellanen de volle som, in de beschikkingen ge-noemd, zouden ontvangen, terwijl de jongere in dat voorrechtzouden delen tegen betaling van ëén pond Holl. per jaar; allenzonder onderscheid moesten ze nog 32 sch. per jaar storten, voorze hun aandeel in de memoriegelden konden krijgen. Bezitters vannieuw te stichten kapelrieën in de Pieterskerk zouden alleen delen in deopbrengsten van later in te stellen memoriediensten. Eindelik werd be-paald, dat van de door de kapellanen gestorte gelden de H. G.- mees-ters de helft, en de kerkmeesters en gasthuismeesters elk deelzouden krijgen, waaruit blijkt, dat de helft van alle memoriedienstenin de Pieterskerk toen aan de Heilige Geest was opgedragen. In

1465was er weer twist tussen beide partijen over dezelfde zaak: device-kapellanen wilden toen met de kapellanen op één lijn gesteldworden, en tevens eiste men, dat als er van de 12 of 13 oudstekapellanen enige ontbraken, de jongere in hun plaats zouden treden.Nu werden de kapellanen in het gelijk gesteld, met handhavingvan de overige bepalingen van 1436 2). — Het was uit een prak-ties oogpunt beschouwd heel verstandig van de instellers van ^memoriediensten om de H. G.-meesters en de geesteliken aldustoezicht op elkaar te laten oefenen: de geesteliken hadden geldelikvoordeel bij het houden van zoveel mogelik diensten, en tiktende H. G.-meesters dus dadelik op de vingers, als deze neiginghadden ze te verwaarlozen; de H. G.-meesters hielden nauw-lettend toezicht op het houden van de diensten om bij verzuimvan de zijde van de geesteliken de gelden te kunnen inhouden inhet voordeel van hun stichting. Zo was er geen sprake van hetsamen nastreven van een vroom doel, maar werd de verhoudingnoodzakelikerwijs een vijandige, daar uitsluitend hebzucht beidepartijen bezielde. Zo was er aanhoudend aanleiding tot kleinebotsingen en ook wel

tot hooglopende twisten. In het begin vande i6e eeuw hadden de H. G.-meesters weer heel wat op dehouding van de priesters aan te merken: zij kwamen te laat bij 1) Memorieboek Pieterskerk (Hs. Archief Leiden), fol. 6 vs.. 2) Zegelbrieven van de Pieterskerk, Inv. No. 3 en 4. f



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. de graven, stonden er te babbelen in plaats van te bidden, be-taalden hun in 1436 vastgestelde bijdrage niet op tijd, spraken„kijflycke woorden&quot; tegen de loodmeester, als hij de loodjes nietdadelik tegen geld wilde inwisselen. In 1534 stelden de H. G.-meestersdaarom aan alle „memoristen&quot; enige artiekelen voor, die de meestevan hen wel wilden aanvaarden. In 1536 werden ze op schrift ge-bracht en door 29 priesters ondertekend, terwijl maar 3 weigerdendit te doen i). Ze behelsden: dat geen priester een loodje zoukrijgen, of hij moest op het ogenblik van de uitdeling bij hetgraf staan; dat wie stond te praten in plaats van te bidden nietszou krijgen; dat wie zijn bijdrage niet op tijd betaalde, geenloodjes zou krijgen, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voldaanhad; dat men alle memoriediensten zou houden, al werden dekapellanen maar met één duit beloond; dat de priesters de loodjesop de daarop met een merk aangegeven plaats zouden komeninwisselen, en dat ze geen boze woorden tegen de loodmeesterzouden spreken op verbeurte van een door het gerecht te

be-palen boete. Behalve voor de memoriediensten hadden de H. G.-meestersde priesters nog in een ander opzicht nodig, n.1. om voor deHeilige Geest goede testamenten te prokureren, waarover bijhet Vrouwengasthuis al gesproken is. Zo tekenden zij in 1505 ineen van hun Memorieboeken 2) aan, dat men jaarliks aan 2kapellanen van St. Pieter en 2 van St. Pankras elk een nieuwemuts of 12 schell. zou geven om de zieken bij het toedienen vanhet laatste Oliesel te vermanen de Heilige Geest in hun testa-menten te bedenken, en tevens om de kerkgangers op te wekkenflink wat te geven, als er in de kerk voor de Heilige Geestgekollekteerd werd, en zo vaak de meesters hun dit lieten weten,van de preekstoel voor de weldoeners van de armen te bidden.Er staat uitdrukkelik bij, dat men niet verplicht was deze toelagete geven, maar dat de H. G.-meesters goed gevonden hadden ditmiddel te proberen om wat groter aalmoezen en nalatenschappente krijgen. In de blafferds 3) vond ik die geschenken aan dekapellanen ook telkens verantwoord. Als wij zien, hoe de vaste bezittingen van de H. G. steeds 1) Cat. H. G. A I No. 9, in de liatalogus

geheel verlieerd aangeduid, evenals A I No. 12,dat een vidimus op perkament is van het oorspronkelike papieren stuk, met merk van denotaris Andries Bertholomeuszn. Cel. 2) H. G. A II No. i, fol. 48. 3) Onder het hoofd „Oneosten of Alrehande uutgheven&quot;.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. toenamen, verbaast het ons de meesters herhaaldehk over geringeinkomsten te horen klagen. Misschien behoeven we dit ook nietzo ernstig op te nemen, en was het maar een uiting van dezucht om de werkkring van de Heilige Geest steeds uit te breiden.Want stellig werden de inkomsten van jaar tot jaar groter. Zebe.stonden behalve uit de opbrengst van de landerijen en rentenv.n.1. uit wat er in de ke^en, eerst alleen in die van St. Pietermaar later ook in de andere, en langs de huizen opgehaald werd.Al in het Keurboek van 1397 was het bedelen in de kerk en ophet kerkhof ten bate van iemand anders dan de vrager zelfverboden, behalve aan de kerkmeesters, de gasthuismeesters ende H. G.-meesters, een bewijs dat deze toen al geregeld koliek-teerden i). Deze kollekte geschiedde met een open schaal, en heettelater in de blafferds de „bede met de borden&quot;, in tegenstellingvan de bede met „die belle&quot;, die langs de huizen gehouden werd,en waarbij de kollektant (in later tijd meest een dienstbode uithet H. G.-huis) zijn nadering door het doen klinken van een belaankondigde. Soms

kreeg men op Goede Vrijdag wat op het kerk-hof 2), en later kollekteerde de moeder van het H. G.-huis geregeldmet de daar verpleegde kinderen op Allerzielendag in de kerk 3). Wij mogen aannemen, dat de H. G.-meesters de hun toever-trouwde gelden met overleg hebben beheerd, want wij weten, datze gedurig voor het overgebleven geld vaste goederen en rentenkochten. Zo waren ze omstreeks 1450 in staat een eigai huis tekopen. Dit was gelegen in het gedeelte van de Breestraat, dattoen nog het Noordeinde heette, tussen de St. Anthonisbrug ende Vrouwesteeg, op de plaats van het tegenwoordige Museum vanOudheden, Het stond bekend als het huis van Jan van Sanen, enwas in 1450 op verzoek van de hypotheekhouders door de poort-meesters van Leiden aan Ghijsbrecht van Zwieten verkocht voor310 gouden Phil. schilden. Het strekte zich met zijn erf van deBreestraat tot aan de Rijn uit, en werd aan beide zijden doorandere huizen begrensd. Niet lang na 1450 droeg Ghijsbrecht vanZwieten de koop van het huis aan de Heilige Geest over; daardit niet voor schepenen gebeurde, en een transfix dus ontbrak. 1) Hamaker - Keurboeken, bl. 91, No.

xxxiii en bl. 45, No. xv (uit \'t keurboekvan 1406). 2) Blafferd 1471—1472, fol. 33, b.v. 6 1/2 stuiver. 3) O.a. ib. fol. 34, en blafferd 1478, fol. 20. Hier staat, uitdrukkelik vermeld, dat demoeder met de kinderen kollekteerde, maar de bede op Allerzielendag komt jaarliks inde blafferds voor.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. lieten de H. G.-meesters in hun register aantekenen, dat deze„wairbrieff&quot; hun door Ghijsbrecht van Zwieten overgeleverd was i). De H. G.-meesters vonden het goed en nodig dit huis in te richten,dat wel in de eerste plaats gediend zal hebben om er voorraadop te slaan, maar ook om hun vergaderingen te houden, hunboeken en papieren te bewaren, kantoor te houden en de memo-\\ rieloodjes tegen geld in te wisselen. Zij moesten hier natuurlikenige mensen laten wonen, aan wie ze de zorg voor huis en erf,voor het bakken van het roggebrood zowel als voor het mestenen slachten van de varkens en het melken van de koeien kondenopdragen. Maar toen ze dit huis eenmaal hadden, gingen ze hetnog voor een ander doe] gebruiken. Wij hebben al gezien, dat zij? de aangewezen personen waren om voor de vondelingen te zorgen,en ook droeg het gerecht hun af en toe de zorg op voor verlatenkinderen of wezen, over wie niemand zich ontfermde. Zij besteed-den deze kinderen bij Leidse burgers uit, meest tegen een kleinewekelikse vergoeding. Er waren vrouwen, die er bepaald

haarwerk van maakten zulke kinderen in huis te nemen, maar wezenkwamen gewoonlik bij familieleden in huis, die soms een kleine^ bijdrage hiervoor eisten van de fieilige Geest. Toch kon het voor-komen, dat men in bepaalde gevallen de kinderen niet dadelikgoed wist te plaatsen, en het is heel natuurlik, dat men er dantoe overging ze in het ffeilige Geesthuis op te nemen Menmoet het dus niet opvatten, alsof in 1451 door de H. G.-meesterseen weeshuis werd gesticht 3), maar zonder dat mCn het bedoeld\' had, werd het H. G.-huis langzamerhand weeshuis, toen gestichts-I verpleging de minst kostbare en meest praktiese vorm van kinder-verzorging bleek. Al in 1452 had men kinderen in het huisopgenomen; in dat jaar werd n.1. het H[. G.-huis door de vroed-schap vrijgesteld van het betalen van alle aksijnzen evenals degasthuizen, en toen kon men al spreken van „het fieylige Geest-huys, dair men die wesekinderen hout&quot; 4). In het begin werden evenwel volstrekt niet alle kinderen, waarde Heilige Geest voor zorgde, in het huis opgenomen; de meeste 1) H. G. Reg. B 2, foL 1802. In de blafferd van 1452 {III 379) staat al het betalen

vaneen rente verantwoord, die op dit huis was blijven staan. 2) Hetzelfde gebeurde ook te Brugge , zie Albl Thijm, t. a. p. bl. 184. 3) Dit is de opvatting van Pleyte - Leyden voor 300 Jaren, bl. 9, en van Le Poole -Cat. H. G. Inleiding, bl. VIII. 4) Vroedschapsresolutie van 27 Sept. 1452. In 1429 was de Heilige Geest als instelling-van algemene armezorg al vrijgesteld van het betalen van aksijns (Stedeboek, fol. 267).



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. werden uitbesteed, en dit bleef steeds het geval met de zuigelingen,van wie men in een grote inrichting niets dan last zou gehadhebben. Hoe groot het aantal uitbestede kinderen was, is volstrektniet na te gaan, want in de blafferds staat telkens onder hethoofd „van kinder te houden&quot; alleen geboekt, wat men per weekaan verschillende personen voor het onderhoud van een of meerkinderen betaalde. In de blafferd van 1466 en volgende jarenkomt als „houvrouw&quot; telkens Erkeraert of Ecke voor, aan wiemen ook wel geld gaf voor het maken van kinderrokjes omkinderen te onderzoeken 3), voor het melken van de koeien 4), omkinderen weg te brengen s), om een bedevaart met een kind tedoen naar het graf van St. Bernard (?) te Utrecht om dekollekte met de bel te houden ?) of om op Kerstavond destad rond te gaan 8). In 1476 komt naast haar als „houvrouw&quot;heel dikwels Elskijn voor en een enkele maal Beatrijs, diein dat jaar ook tweemaal met een kind een bedevaart naarUtrecht doet. In 1477 worden om de beurt Ecke, Beatrijs enElskijn als „houvrouwen&quot; genoemd, en een

enkele maal ookMachtelt Gheryts als verzorgster van pas gevonden kinderen. Inde blafferd van 1481—83 worden voor het eerst geen vrouwenmeer genoemd, maar is alles samengebracht onder het hoofd„costen buten den huyse&quot;, die per week opgegeven worden. Onder deze kosten zijn ook de uitgedeelde aalmoezen begrepen,zodat men hieruit geen gevolgtrekkingen over het aantal uitbe-stede kinderen kan maken. Na 1529 verdwijnt de post „buyten-costen&quot;: wat aan aalmoezen gegeven werd, was al sinds 1500gebracht onder het hoofd „wat den armen om Gods willen gegevenis an gelt van tcontoer&quot;, en het aantal uitbestede kinderen wasna die tijd klein genoeg om de kosten ervan onder „alrehandeuutgheven&quot; te boeken. Of wel, men stelde de mensen, die kinderenin de kost hadden, op één lijn met alle anderen, die wekeliksiets van de Heilige Geest kregen. Dit blijkt uit de z. g. n. Kinder-boeken, de kladboeken van de vaste wekelikse, maandelikse en 1) H. G. Boeken III 379 en volgende. 2) Blafferd 1470, fol. 3. 3) Ib., fol. 4. Het is mij niet duidelik, wat „versoecken&quot; hier betekent. 4) Blafferd 1471, fol. 3. 5) Passim. 6) Blafferd

1476, fol. 4. Er staat „Sinte Baernaerts graf&quot;, maar ik waag de onderstel-ling, dat St. Bernulf in de Pieterskerk bedoeld is, naar wie men met zwakke kinderen plachtte gaan. 7) Ib., fol. 8. 8) Blafferd 1477, fol. 11 vs..



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. driemaandelikse uitgaven, waarvan het oudste van 1527 dagtekentAan aUerlei mensen werden wekeliks loodjes uitgedeeld ter waardevan een Vs of een heel roggebrood, of van brood met een stuiver,of ook wel I ä 5 stuivers, en dit waren niet alleen bedeelden,zoals gebrekkigen en krankzinnigen, maar ook wel mensen, die alof niet aan hen verwante kinderen bij zich genomen hadden, endaarvoor soms niet meer dan één roggebrood per week kregen.Er werd lang niet altijd evenveel betaald, wat natuurlik afhingvan de leeftijd van de kinderen en de mate van welstand van wiehen onderhielden; 5 stuivers per week was wel het meeste. Voorde kleertjes van de kinderen zorgde de Heilige Geest blijkbaargewoonlik zelf, want als dit een enkele maal niet het geval was,werd het uitdrukkelik vermeld Sommige kinderen werden voorgoed uitbesteed, andere kwamen, als ze oud genoeg waren, inhet H. G.-huis. Blijkens de blafferd van 1452 werd dit eerst heel eenvoudigen op kleine schaal ingericht 3). Zekere Marigen werd tot moederaangesteld, en nadat men eerst \'s winters tijdelik een

dienstmeisjehad gehad, werd met Mei 1452 een nieuwe „ondermacht&quot; gehuurdtegen 2V2 schell., een hemd en een paar schoenen per jaar. AanMarigen werd als tot het huis behorende inboedel het volgendegeleverd: 5 bedden, waaronder één van 1^4 el breed en één kleinbedje met een versleten dekentje 4), 8 paar nieuwe lakens, 2 nieuwetafellakens, 2 nieuwe linnen handdoeken, 4 oude kussentjes en4 oude kussens, 3 of 4 versleten dekentjes; verder voor de keukeneen grote en een kleine ketel, een koperen pot, een ijzeren spit,een rooster, een lepel, een tang, een treeft en een hangijzer. Hetspreekt vanzelf, dat dit niet genoeg was om een heel huis temeubelen, zodat we moeten aannemen, dat de rest van hethuisraad door Marigen zelf werd meegebracht, zoals de moedersvan de gasthuizen plachten te doen. In 1452 had men verder ophet erf al een stal met drie koeien, waarvoor Marigen ook zorgde;de overblijvende melk en boter verkocht ze ten bate van deHeilige Geest. 1) H. G. Boeken VII 784. 2) Zie b.v. het Kinderboek van 1536: „Jacop Luck heeft angenomen sijn wijfs broederskint, ghenoemt Jacop Jacopsz,, om 2 1/2 st. ter

weecke ende tghene dat het kint winnensal; des sei hy kint mede houden in cleederen, in schoen ende in eeten ende drincken,.als redelick is ende nae hoer state&quot;. 3) Aldaar bl. 33 en 34. 4) Een „quaet dekengen&quot;.



? DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. 177 Na enige tijd kwam er ook een knecht, die later de vader werdvan het H. G.-huis. In 1492 trouwde n.l. de knecht Willem Claiszn.met Lijsbet Jansdr., die toen moeder in het huis was. Het kon-trakt I), dat zij bij deze gelegenheid ten overstaan van het gerechtmet de H. G.-meesters maakten, veel gelijkende op de proveniers-kontrakten van andere instellingen, bevat tegelijk een soort instruktievoor de vader en moeder. Hij werd „toesienre ende beware&quot;, zij.„bewairster ende regierster&quot; van de kinderen, die ze moest ver-zorgen en opvoeden 2) „ter eeren ende oirbair van den HeyligenGeest&quot; onder toezicht van de meesters. Zij moesten naar gewoonte,zoals zij het in ongehuwde staat al gedaan hadden, zorgen voorde dagelikse kost en geregeld naar de markt gaan. De vader moestverder \'s winters, als de beesten op stal waren, de meid helpenom ze te voeren en mest uit te dragen, als hij tenminste buitens-huis niets voor de Heilige Geest te doen had; als de beesten inhet veld waren, moest hij af en toe naar ze gaan kijken. Maarzijn belangrijkste werk was het geregeld invorderen van de

rentenen schulden van de Heilige Geest in en buiten Leiden, die hij elkeZaterdag aan de meesters moest afdragen; de gemaakte onkostenwerden hem vergoed. Men moet zijn taak niet verwarren met dievan de rentmeester, die in deze tijd de goederen al beheerde enb.v. ook voor de Heilige Geest in rechten optrad, maar hem be-schouwen als de bode of loper, die eenvoudig het geld ophaalde. Willem en Lijsbet werden voor hun leven als proveniers in hetH. G.-huis opgenomen met vrij eten en drinken, vuur en licht.Als een van hen ziek en bedlegerig werd, mocht die in de achter-kamer naast de keuken blijven wonen, terwijl de ander moestdoorwerken, maar ook als beiden op waren, bleven zij daar alsproveniers wonen. Zij kregen jaarliks elk een pond groot (= 8pond payments) uitgekeerd voor hun kleren, schoenen, enz.; stierfeen van beiden, dan zou de Heilige Geest behoorlik voor de uit-vaart, zevendag en maanstond zorgen. Maar al deze voorrechtenkregen zij niet voor niets. Zij brachten n.l. in het huis mee omdaar voor altijd te blijven: 60 pond Holl, aan geld, een waardevan 4 Rijnsgld, 71/3 groot aan tinnen voorwerpen, van 45 plakkena.an koperen ketels

en bekkens, een groot bed met toebehoren eneen ledikant (koets) met bedden, lakens, dekens en kussens, 8 1) Zegelbrief van 28 Junie 1492, H. G. A I No. 5. Ook Memorieboek A II No. i, fol. 12. 2) „Havenen ende hantieren&quot;; het eerste zal hier lichamelik verzorgen betekenen, hettvireede opvoeden in zedelike zin. 12



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. kussens voor stoelen en banken, wat stoelen en ander huisraad,en voor de keuken o.a. een ijzeren spit, een ijzeren pan en eenvisspaan; verder voor een waarde van 4 Rijnsgld. aan brandhout,turf, spek en vlees, en eindelik nog een nieuwe veerschuit metzeil en riemen, getakseerd op 6 Rgld., en een jaarlikse lijfrentevan 8 pond payments op naam van Willem Claiszn.; mochtenzij later iets erven, dan kwam ook dit aan de Heilige Geest metal wat zij verder zouden nalaten. Uit het feit dat deze vrij wel-gestelde mensen zich in het H. G.-huis kochten, behoeft nog nietopgemaakt te worden, dat men het daar zo biezonder goed had:in de jaren 1489—1492 heersten grote duurte, hongersnood enarmoede als gevolg van de oorlogen, die Maximiliaan van Oosten-rijk het gezag over de Nederlanden moesten verzekeren, en mendeed wijs zijn lot te verbinden aan dat van een grote instelling,die in oorlogstijd altijd minder dan partikulieren met geheleondergang werd bedreigd. Trouwens de H. G.-meesters tekendenzelf in hun registers aan, dat ze in 1489 een lijfrente verkochtenom \'s winters koren

te kunnen kopen voor de armen, onder wie grootgebrek heerste 1), ea verscheidene lijfrenten in 1491 en \'92, toenhet nog erger „dueren tijt&quot; was zodat ze zelfs van hun vastebezittingen moesten verkopen 3). En in de blafferd van 1489schreef iemand de jammerklacht 4): „Christus, dijn passy, cruus, naghelen ende doet,Speer, ghiselen, drancen (?) ende wonden roet,Sweet, water, bluet ende pyne groetMoet mijn troost sijn ter lester noet,O here Jesu, doer die bittertijt&quot;. Willem Claiszn. en zijn vrouw hadden er wel wat onderdanig-heid en gehoorzaamheid aan de H. G.-meesters voor over om inzulke tijden tegen honger verzekerd te zijn. Zij kregen al gauween zoontje Jan, dat stellig in het H. G.-huis gebleven zal zijn,en waar de meesters zoveel mee ophadden, dat zij in 1495 eenvan de vondelingen naar hem noemden 5). Zoals wij gezien hebben. 1) H. G. A II No. i, foL 15 vs.. 2) Ib , fol. 32 vs.. 3) H. G. Register B 2, fol. 108. 4) Te vinden bij Blok - Stad onder de Bourg.-Oost. heerschappij, bl. 346, die het versjeaanhaalt uit Rek. H. G. 1489. Het is er nu niet meer, maar een van de lege bladzijdenachter in de blafferd van 1489, waaruit

het middengedeelte netjes is weggeknipt, wettigthet vermoeden, dat iemand het „voor de aardigheid&quot; heeft meegenomen. 5) Inneemboek 1491 {H. G. Boeken VII 752), bl. 21: „Item een kynt ende was geleyt voer Heilige Geesthuys, sonder naem, op die 3 Conincs-



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. hadden zij eerst de hulp van één meid i), maar in 1506 warener twee, de oude Anna die 10 pond, en de jonge Mari die i pondverdiende 2). De blafferds leren ons een en ander omtrent de inwendige staatvan het H, G.-huis: hoe de moeder en de dienstbode zorgden voorhet huishouden en de stal, hoe ze hulp kregen voor het grovewerk als mest kruien, hout kloven, turf dragen, koren malen,weiden van de koeien, maaien, hooien en natuurlik voor timmeren,kuipen en slotemaken, maar ook voor het weven van de grotestukken linnen, die men nodig had, voor het naaien van de kin-derkleertjes en het maken en verstellen van de schoenen. Het wasblijkbaar onmogelik alle kindergoed, vanaf de luiers tot de tab-berds en mutsen, binnenshuis te laten maken, en men sloeg welzelf laken in, grauw en rood en wit, maar alleen om het ter be-werking te geven aan de kleermaker; soms kocht men ook ge-maakte linnen of wollen kinderkleertjes. Liefst werden de kinderenin de stadskleuren, rood met een beetje wit, gekleed, zoals we hetal uit de blafferds van 1466 en 1474 weten en zoals het ook tezien is op de

oudste afbeeldingen van de wezen aan tafel in deKaartboeken van 1593 en 16073). Ook het ondergoed als hemdenen kousen werd buitenshuis gemaakt; eigenaardig is, dat de kin-deren soms gele kousen droegen 4). Als de kinderen uit het huisgingen, kregen ze een soort uitzet mee, waarvoor men wel eensoude kleren (1542), maar ook wel nieuwe mutsen (1545, 1556)insloeg; ééns staat vermeld, dat die oude kleren in het Katrij-nengasthuis gekocht waren (1561), wat ons niet onbedenkeliklijkt. Toen waren er al buitenmoeders van de Heilige Geest, aanwie de meesters graag de zorg voor het linnengoed en de klerenoverlieten, en die ook v.n.1. met het oog daarop sinds 1553 jaar-liks gekozen werden 5). Maar er bleef ook zonder dat zij naaiden voor de moeder ende dienstbode in huis en stal genoeg te doen over in een huis-houden met steeds meer kinderen, waaronder grote jongens, zo groot dach, ende wy hieten Jan nae onsse moers zn., actum a° 1495. — Starf op Synte Pouwelsavent a° voersz.&quot;. 1) In 1452; ook nog in 1491 en \'93 (H. G. Boeken I 2, bl. 4 en 11). 2) H. G. Memorieboek A II No. 2, fol. 48 vs.. 3) H. G. C, I en 2. 4) Blafferd 1539..... „om

een geel vel om kinderen cousen te maecken&quot;. Als het er niet uitdrukkelik bij staat, is alles wat ik voor het vervolg uit de blafferds aanhaal, te vindenonder het hoofd: „Oncosten of Alrehande Uutgheven&quot;. 5) Register der Smalle Diensten, 1553 en volgende jaren.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. dat men hen al geregeld moest laten scheren i). Het aantal koeien,ossen en varkens groeide aan; kocht men in 1466 en ook nog in1491 bier, in 1507 kreeg de Heilige Geest van Claer, Dirck vanDelfs dochter, half ten geschenke en half door koop een huis aande Rijn, grenzende aan de schuur van het H. G.-huis, dat totbrouwhuis werd ingericht Dit was niet de eerste uitbreidingvan het H. G.-huis, want al in 1484 had men er een ander huismet erf aan de Rijn naast dat van Dirck van Delft bij getrokken 3),en in 1495 had men aan de Breestraat het huis aan de linkerkantvan het H. G.-huis gekocht 4), en er kamers voor de kinderenvan gemaakt 5). Het eerste brouwhuis werd afgebroken en eennieuw „bierhuys&quot; gemaakt in 1532, een jaar waarin ook verderveel verbouwd werd. Het is niet veel, wat de blafferds ons omtrent het uiterlik van hetH. G.-huis leren. De wetenschap dat een opgeverfde duif, symbool vande patroon, het huis versierde 0), en dat er later een door Jan deBeeldeverver gestoffeerd werd 7), dat er een put was in de kelder,een wrakke zolder, met een oud molenzeil

gestopt, een hoge hooi-berg met een ladder bij de stal op het erf, een bleekveld meteen heining, een achterpoort aan de Rijn met een met ijzer be-slagen deur, een wingerd tegen het huis, een ooievaarsnest op heterf s), een lantaren, een kantoor voor de meesters, een kamertjevoor de vader en moeder, een verwarmde kamer voor de kinderen(„kinderstoef&quot;) achter de keuken, en in de keuken vuurpannen,tinnen kannen, ketels, potten, schotels, zeven, bekkenijzers enz.,ze is niet voldoende om ons een duidelik beeld van het H. G.-huiste geven; we kunnen er nog heel wat bij denken. Vermeldingverdient ten slotte, dat men in 1545 ook het huis aan de anderekant van het H. G.-huis kocht en liet opknappen om het te ver-huren 9). Ook over de huishouding en over wat er gegeten en gedronken werd,hebben we maar weinig gegevens. De moeder kreeg een wekelikse toe-lage om verse spijzen te kopen en nog wel eens wat extra op Paas- 1) Blafferd 1466, fol. 3 vs. en verder passim. 2) H. G. Register B 2, fol. 259\'. Blijkens de blafferd van 1507 betaalde men aan Claervan Delf voor de helft van dit huis 125 pond Hollands. 3) Ib., fol. 224&quot;.

4) Ib., fol. 2392 en 240\'. 5) H. G. Boeken I 7, fol. 9. 6) Blafferd 1471, fol. 3 en Blafferd 1519. 7) Blafferd 1478, fol. lo. 8) De ooievaar draagt in de blafferds de naam van „onse ouvader&quot; of „oudevaer&quot;. 9) Blafferd 1545 (de gemaakte onkosten).



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. avond, of inplaats daarvan een paaslam, en bij groter hoeveelhedenkocht men spek, dat soms heel uit Deventer aangevoerd werd, haringen bokking, gerst, rogge en tarwe, maar ook tarwebrood op eenkerfstok i), zout, olie, kruiderijen, zeep, erten, en afval en dunne-bier voor de varkens, eer men zelf brouwde. Bij sommige gelegen-heden werden de kinderen onthaald: wij noemden het Paasfeestal en verder lezen we van pannekoeken op Vastenavond vaneen feestmaal in het huis in 1515, van witte bollen met zoetemelk ter ere van het bezoek van de landvoogdes, koningin Mariavan Hongarije, aan Leiden in 15393), en van een jaarUks onthaalvan pasteien met rozijnen, zoetemelk en wittebrood volgens testa-ment van Gheryt Jansz. 4). Na 1547 kregen de kinderen ook nog2 maal per jaar room met wittebrood als herinnering aan eenvroegere weesvader, voor wie ze dan een Paternoster en een AveMaria moesten bidden 5), en na 1561 een jaarlikse maaltijd vangebraad of pasteien volgens een ander testament en met dezelfdeopdracht Waren er kinderen ziek, men liep naar de apoteek 7), zelfs inhet

geval dat een kind lam was of haalde wormkruid, spijs-kruid en dryakel bij de drogist 9), maar voor ernstige gevallenriep men de dokter 1°), b.v. om een kind van de steen te snijden &quot;),een tot gruis gebroken bovenbeen te behandelen (1494), eenhoofd te verbinden (1500), een kind van de pokken te genezen(1520), een „quade bant&quot; te helen (1583) en een kleine epidemievan scheurbuik („blaeuwe schuyt&quot;) te bedwingen (1583). Er warenherhaaldelik zere hoofdjes („scurfde hoefden&quot;) te behandelen, soms7 tegelijk (1477), waarvoor een enkele keer een vrouw uitDen Haag overkwam (1547). Ook werden haast jaar op jaar 1) Blafferd 1466, fol. 3 vs. b.v. voor Rijnsgulden. 2) Bl. 1470, fol. 4. 3) „Item om 16 witte bollen voer alle die kinderen myt zwote melck te eten, doendie conekynne bynnen Leyden quam&quot;. Zij kwam op 12 Aug. en bleef een nacht over;zie dr. L. Knappert - Theol. Tijdschr. XLI, bl. 32. 4) H. G. A II N°. 3, fol. 25; voor \'teerst verantwoord Blafferd 1543. 5) Ib., fol. 12. 6) Ib., fol. 15. 7) Blafferd 1470, fol. i vs.. 8) Blafferd 1491 onder Oncosten. Dit zal het kind geweest zijn van Jan van der Buc,waarvoor men i st. per week gaf,

maar dat blijkbaar niet in het huis was (Inneemboek1491, bl. 18), 9) Blafferd 1471, fol. i vs.. Wat spijskruid was, weet ik niet; dryakel of theriaculunjwas een in de M. E. zeer bekend geneesmiddel, uit allerlei grondstoffen bereid. 10) Het eerst blafferd 1470, fol. 4. 11) Blafferd 1472, fol. 47 en verder sparsim.



? i82 de heilige geest en het heilige geest-huis. kinderen naar Haarlem gestuurd om te laten onderzoeken, of zemelaats waren; ze gingen wel alleen per schuit (l 531), maar meestin gezelschap van de moeder en een enkele maal in dat van deschoolmeester (1554). Eéns vond ik, dat een kind na met eencertifikatie naar Haarlem gestuurd te zijn inderdaad uit het H. G.-huis werd overgebracht in het Leprooshuis, waar het na 3 wekenstierf; het meisje werd toen door de buren van het H. G.-huisnaar de kerk gedragen, en bij haar graf zette men kaarsen en lasmen gebeden (1531). Een ander kind, een jongetje van ongeveer6 jaar, in 1544 als vondeling in het huis gekomen, werd in 1548na geschouwd te zijn in het Leprooshuis gebracht i). Ook kinderendie aan pest leden, werden buitenshuis verpleegd, hetzij bij anderemensen uitbesteed 2) of aan een bepaalde ziekemeid toevertrouwd 3);in 1557 liet men in „de toren&quot; 8 bedsteden maken 4) en daarwerden toen de pestzieke kinderen door een dokter behandeld endoor enige vrouwen verpleegd. De vader en moeder hadden, ten-minste in 1538, hun eigen dokter, en na 1548 komt een

heel-kundige en barbier als vaste dokter van het huis voor, tegelijk ookom de jongens te scheren. Het waren zeker ook zieke kinderen, met wie men een bede-vaart ging doen, hetzij naar het graf van St. Bernulf te Utrecht (1476en 1536) s), hetzij naar St. Michgeyt te Utrecht (1537) of zelfshelemaal naar Nuys (1550). Eens gaf men ook de moeder van hetH. G.-huis 2 stuivers voor een bedevaart naar Schiedam (1476).Stierven er kinderen, en dit gebeurde maar al te vaak, dan zorgdede Heilige Geest natuurlik voor hun begrafenis. Gedurig werdvoor het maken van een kindergrafje een stuiver betaald 7) enkregen de buren wat voor het naar de kerk dragen van eenkleine dode. In het begin van de i6e eeuw waren het een tijd-lang de Cellebroeders uit het klooster op de naar hen genoemdeCellebroedersgracht (nu Kaiserstraat), die geregeld zorgden voorhet begraven van de kinderen, wat geheel in de geest was van devrome werken, waar zij zich mee bezighielden. Doodkisten komen 1) Inneemboek 1546 (VII 753), foL 3. 2) Blafferd 1471, fol. 3 vs. en Blafferd 1509. 3) Blafferd 1493, fol. 16. 4) Het blijkt niet, wat dit voor een toren was. Moet men

denken aan het huis metde toren over het H. G.-huis, waarvan in 149g sprake is (Inneemboek 1491, bl. 118)? 5) Vgl. hier bl. 175, noot 6. 6) Dit is een vreemde vorm; het lijkt het meest op St. Maohuyt of Machutus, voorwie een kapel was in de Jacobikerk, maar ik weet niet, of deze heilige als wonderdoendbeschouwd werd. (Ik vond het niet in van Riemsdijks boek over die kerk). 7) Blafferd 1477, fol. 11 en passim.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. in zeer groot aantal in de blafferds voor; de verklaring hiervan is,dat de H. G.-meesters doodkisten gaven voor de armen, wierfamilie er geen kon betalen. In 1517 namen zij een vaste kiste-maker aan, die voor het maken van grote kisten een blank, vankleine Vs blank zou hebben, en daarbij onder het werk nog een ontbijtmet een of 2 kan bier i); het hout voor de kisten kochten zij altijd zelf. Was dit alles maar zorg voor het stoffelike, de H. G.-meestersverwaarloosden ook de geestelike belangen van de kinderen niet.Zodra ze groot genoeg waren, gingen allen, jongens en meisjes,naar school de kleintjes op weekdagen, de groten die al op eenambacht waren op heiligedagen 3). Ze gingen niet naar de grote fschool maar naar allerlei bijschooltjes, want gewoonlik werd inéén jaar aan verschillende meesters en meesteressen schoolgeldbetaald; de een onderwees bepaald meisjes 4), de ander jongensen meisjes door elkaar. Er was een schooltje op het Begijnhof,waar de kinderen leerden 5), er waren schrijvers, die de boekenvan de H. G.-meesters, blafferds, maanboeken en kinderboekenvan mooie

opschriften en tietels voorzagen, en tegelijk ook deH. G.-kinderen in de geheimen van hun kunst inwijdden Zijwaren er niet heel duur mee: in 1515 betaalde men voor eenjaar schoolgaan van 7 kinderen 35 schellingen. Na 1538waren er een paar schoolmeesters op de Voldersgracht, door wiemen de kinderen graag lezen en schrijven of een van beideliet leren; in 1539 had Pieter Meeszn. daar 12 kinderen onderzijn opzicht, dageliks 8 en op heiligedagen nog 4, en in 1541had hij er zelfs 22 of 23. Waarschijnlik waren dit de grote jon-gens, want in dezelfde tijd gingen de kleine kinderen en viermeisjes school bij twee meesteressen, van wie de ene de meisjesook naaien leerde (i 542). De andere schoolmeester van de Vol-dersgracht, Cornelis Meeszn., later (1562) ook met zijn achternaam„van Houdt&quot; genoemd, de vader van de sekretaris Jan van Hout 7),onderwees weer andere kinderen, waarschijnlik de verst gevorderde,want hij had er altijd minder dan zijn broer, ook wel eens alleen 1) H. G. A II N°. 2, fol. 41 vs.. 2) Schoolgeld het eerst in 1473, en verder passim. 3) Dit is niet vreemd, als men weet, dat schrijven op heiligedagen vroeger in dekloosters zelfs

voor een biezonder vroom werk gold; zie dr. K. O. Meinsma-Middel-eeuwsche Bibliotheken, bl. 168 en 169. 4) Bl. 1477, fol. 10; 1478, fol. 9 vs.; 1488, fol. s; 1496, fol. 15\'. 5) Bl. 1499, fol. 14\'. 6) Bl. 1510 en verder passim. 7) Zie hiervóór, bl. 5.



? i84 de heilige geest en het heilige geest-huis. meisjes (1542), of een paar kinderen wie hij op heiligedagen zijnkunstig schrift leerde (i 547). Jaren lang was hij ook de vasteschrijver van de boeken en brieven van de Heilige Geest en somsook boekbinder (1539, 1571), nog lang nadat de meestershet beter en vooral goedkoper gevonden hadden de kinderenbinnenshuis door een vaste schoolmeester te laten onderwijzen. Die bezoldigde men voor het eerst in 1545, en in 1546 liet meneen zwart bord maken, dat hij bij zijn onderwijs nodig had. Alvroeger waren af en toe boeken aangeschaft: in 1470 een (Dietsche)doctrinale, in 1477 en in 1478 een boek met de zeven boetpsalmen,^in 1491 drie benedysten (benedicite = zegenspreuk) voor de boekenvan de kinderen en in 1573 kocht men weer enige niet naderaangeduide leerboeken. Eerst woonde de meester buiten het HG.-huis en onderwees hij sommige kinderen ook nog wel bij zichaan huis (1547), maar in 1558 werd een huisje voor hem naasthet H. G.-huis gemaakt en daarna hoorde hij er geheel en albij. Hij werd als stadsdienaar beschouwd, waarom hij van stads-wege jaarliks laken kreeg

voor een tabberd, want hij moest knapvoor den dag komen, als hij met de kinderen naar de kerk gingom een oogje op ze te houden, zoals een schoolmeester zelf ver-zekerde, toen het gerecht hem in 1574 zijn laken te lang onthield 3).Aanvankelik hoorde dit niet tot zijn taak, want nog in 1549 werdmet Mr. Bouwen, de barbier, overeengekomen, dat hij voor 16Rgld. per jaar met de kinderen naar de kerk zou gaan en methen in de processie vóór het Heilig Sakrament uitlopen 4). Waar-schijnlik heeft men eerst met de invoering van de hervormdegodsdienst in het H. G.-huis, toen de kinderen minder vaak naarde kerk gingen, de schoolmeester als hun geleider aangesteld. Hijschreef ook wel boeken, biljetten en huurcelen voor de HeiligeGeest (1575), evenals de vroegere schoolmeesters gedaan hadden,en was in 1582 zelfs tegelijk weesvader 5). Toén was het zeker,dat het schoolmeestershuisje weer verhuurd werd Als de leertijd van de kinderen om was en ook wel eerder,werden ze op een ajii,^cht gedaan en moesten de meisjes in hethuishouden helpen. Over de beroepen waartoe de wezen werden 1) Het „doctrynael&quot; kostte lo stuivers, de

„sevensalmen&quot; resp. 3 groot één duitenéén stoter, 3 „benedisite&quot; samen 2 groot. 2) Zie de blafferd van dat jaar. 3) Gerechtsdagboek I, fol. 170 vs.. 4) Kinderboek 1549 (H. G. Boeken VII 784). 5) Gerechtsdagboek A, fol. 164 vs.. 6) H. G. Boeken I 7, fol. loi, zonder jaartal.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. opgeleid, weten we eerst een en ander uit de Kinderboeken na 1546 i). Daar is sprake van een jongen, die voor 2 jaar voor24 Rgld. werd uitbesteed om te leren slotemaken en van eenander, die voor 21 Rgld. in 2 jaar zou leren smeden. De laatstekreeg een bedje met 3 nieuwe lakens, 2 peluwkleden en een dekenmee, wat bij zijn vertrek aan de Heilige Geest terugkwam. In 1547 werd een jongen voor 2 jaar uitbesteed om te leren boek-binden, en een ander voor een jaar om te leren schoer^aken. In1549 kwam er een in de leer bij een messemaker, waar hij ookal 2 st. per week zou verdienen behalve de kost, maar de vrouwvan de messemaker kreeg van de Heilige Geest Vs roggebroodper week. In 1550 leerde een jongen weven voor een roggebroodper week, terwijl hij een stoter verdiende; in 1551 werd er éénvoor 8 Rgld. een jaar te Noordwijk aan Zee uitbesteed op kleer-maken, een 2e leerde schoenmaken, een 3e slotemaken. In 1553kwam er een bij een linnenwever; in 1556 één bij een slotemakeren drie bij verschillende kuipers, waarvan een te Haarlem. In1557 leerde één jongen scheepmaken

en een ander schoenmaken,één meisje wollenaaien en een 2e spirmen aan een wiel. De algenoemde beroepen werden later ook nog door andere kinderengeleerd, en behalve deze linnennaaien (1560) en kopejslaan; ookwitmaken komt voor 2). Eerst het Kinderboek van 1584 is uitvoerigover de ambachten van de kinderen; behalve koperslaan, scheep-maken (7 maal), slotemaken en kuipen werden toen ook mande-maken, spoelen (7 maal) en hoedemaken geleerd, waarbij dekinderen meest dadelik, maar ook wel pas na een jaar wat verdienden. Al vroeg is er sprake van betaalde arbeid, die de H. G.-kinderenverrichtten. Zo kregen de meesters in 1488 en \'89 enig geldbetaald, dat de kinderen verdiend hadden met het spoelen vangaren 3). In 1490 verdiende „Heinric onsse kynt&quot; weer wat metspoelen, in 1493 Staes met vollen en van 1494 tot 1517 Gherytgenmet spinnen. Deze laatste, een idiote jongen, was in 1491 mettoestemming en zelfs op verzoek van het gerecht voor zijn levenin het H. G.-huis opgenomen, waar men hem de kost, kleren enschoenen zou geven 4). Hij bracht dadelik 70 pond paym. en in 1) H. G. Boeken VII 784, 785 en 786. 2) Niet

in het Kinderboek, maar in een register (H. G. Boeken I 7), fol. 57, zonder jaar-tal ; een andere aantekening op hetzelfde blad is van 1567. 3) Blafferd 1488, fol. 52 is de som niet ingevuld; bl. 1489, hoofd 11,is de som 2 schildenen 2 pond, 6 schell. payments. Ook de posten uit de volgende blafferds altijd onder hethoofd: „Alrehande Ontfanck&quot;. 4) H. G. Memorieboek A II No. i, fol. 12 vs..



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. 1498 nog een kleine erfenis aan de Heilige Geest, en wordt in1514 genoemd „Gheryt die binnen onse huis kneft is&quot;; hij behoordedus eigenlik niet tot de kinderen. Ook de oude moeder, LijsbetJansdr. i), verdiende in 1517 wat met spinnen. In 1499 en 1500verdiende „onsse Fransgen Loifzn.&quot; weer wat met vollen, en in1511 kregen „onse knechts die vollen gaen&quot; 8 Rgld. 9 st.; na-tuurlik werkten zij buitenshuis. Maar in 1512 en 1513 verdiendende kinderen binnenshuis weer ruim 11 Rgld. met garen spoelen.Daarna ontbreken dergelijke posten een tijd lang geheel, en eerstveel later konden de H. G.-meesters geregeld jaarliks een somboeken als verdienste van de kinderen, zoals die aan de buiten-moeders was afgedragen. In 1580 was dit 216 gld. V» st., in 1585al 299 gld. 10 St.; in het laatste jaar werd door de spinstersdaarenboven nog 95 gld. 8 st. verdiend, en door een meisje, datin het H. G.-huis spon, 17 gld. 7V2 st.. Maar wat als „kinderwinst&quot;werd geboekt, was zeker afkomstig van de grote jongens enmeisjes, wier werk niet meer onder kinderarbeid valt. Wij

hebbenal gezien, dat er geregeld jongens in het H. G.-huis waren, diegeschoren moesten worden, en wij weten ook uit een opgaaf van1582, dat tot de H. G.-kinderen een jongen van 19 jaar enverschillende jongens en meisjes van 14, 15 en 16 jaar werdengerekend 2). Er is dan ook geen sprake van, dat de H. G.-meesters inde i6e eeuw al optraden als uitbuiters, die zo gauw mo-gelik profijt wilden trekken van wat de kinderen verdienden;zij hadden er integendeel veel voor over om hun een goede vak-opleiding te laten geven. Terecht merkt Pringsheim op 3), dat destrenge gildebepalingen in Holland aanvankelik alle kinderarbeidf onmogelik maakten, maar met geheel juist is zijn bewering,dat het eerst de Franse Hugenoten waren, die hier het denkbeeldingang deden vinden, dat weeskinderen een goedkope arbeids-kracht voor de industrie konden zijn. W^eliswaar werd kinder-arbeid eerst in het eind van de 17e eeuw met de ontwikkelingvan het grootbedrijf algemeen, en waren het waarschijnlik uitge-wekenen, die de Hollanders leerden weeskinderen in de industriete gebruiken, maar het gebeurde al minstens 100 jaar vóór de 1) VgL bL 177; zij

stierf in ic;22, H. G. Boelcen I 2, bL 13. 2) H. G. Inneemboek 1546 (VII 753), fol. 81 vs. - 83. 3) Beiträge zur wirtschaftlichen Entwickelungsgeschichte der vereinigten Niederlandeim 17 und 18 Jahrhundert (1890), bl. 55.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. opheffing van het edikt van Nantes i). In 1582 was n.1. zekereGregorius \'s Heer Jacobs, geboortig van Doornik en in Amsterdamwonende, van plan te Leiden het vervaardigen van wollen en zijdenpassementen in te voeren Hij liet zijn patronen aan de stadsre-gering zien, en verzocht op 2 Jan. van deze behalve vrij wonen ineen geschikt, des winters verwarmd huis en vrijdom van aksijns,van schutters- en van waakdiensten, de hulp van 30 a 40 armewezen, die 4 jaar gratis voor hem zouden werken. Het gerechtwilde hem slechts vrij wonen voor een tijd van 3 jaar toestaan en8 a . 10 weeskinderen, die hem die tijd zonder betaling zoudendienen, mits hij hen behoorlik in zijn vak onderwees. Uit ditlaatste blijkt, dat de regering van Leiden, aan wie het denkbeeldvan Gregorius \'s Heer Jacobs nog geheel vreemd was, hem in deeerste plaats als leermeester, als vakonderwijzer beschouwde. Hijkwam niet dadelik, maar verzekerde op 28 Junie van hetzelfde jaar 3),dat hij zich niet te Leiden had kunnen vestigen, maar nog evenbereid was de Leidse wezen in zijn kunst in te wijden. Daaromvroeg hij, of zijn broer

uit Antwerpen in zijn plaats in Leidenmocht komen, en of deze behalve het toegestane ook vrijdom vanaksijns enz. mocht genieten. Dit laatste werd geweigerd maar metde gunstige bepalingen, dat hij zijn waak- en schuttersdienstendoor een ander mocht laten waarnemen 4), en dat de termijn van3 jaar, die te kort was om de jongens volleerd te maken in hetvak, verlengd zou worden. Aan de meesters van de huisarmenwerd bevolen het hun afgestane klooster van Sint Michiel voorde nieuwe industrie in gereedheid te brengen. De broer kwam,maar bleef niet langer dan 6 a 8 maanden, en op i Mei 1583nam Gregorius zelf zijn taak over; in 1584 vroeg hij nog eens5 kinderen behalve de 10, die hem al toegestaan waren en enigetegemoetkoming voor de tijd, dat hij niet meer vrij zou wonen S).Wat hierop besloten werd, blijkt niet, want het gerecht liet dezaak verder aan de meesters van de arme wezen en van de huis-armen over, en het Gerechtsdagboek vermeldt alleen, dat hunkontrakt met Gregorius \'s Heer Jacobs werd goedgekeurd 1) Te Rotterdam ook al in 1614: zie dr. C. te Lintum - De Textielindustrie van Oud-Rotterdam, in Rott. Jaarboekje 1900, bl. 26.

2) Gerechtsdagboek A, fol. 150 vs.. 3) Ib., fol 166. 4) Dit was anders streng verboden; men zie. de vele vonnissen in de Correctieboeken. 5) Gerechtsdagboek A, fol. 308 vs.. 6) Ib., fol. 321.



? i88 dp: heilige geest en het heilige geest-huis. Nu we al gezien hebben, hoe de kinderen in het H. G.-huisleefden, wordt het tijd na te gaan, hoe zij er kwamen. Wij wetendit na 1491 vrij nauwkeurig, doordat de H. G.-meesters geregeldopschreven, welke vondelingen, verlaten kinderen en wezen zij teverzorgen kregen, en de Inneemboeken van 1491 en 1546 bewaardzijn i). Het komt mij voor, dat deze boeken horen tot het be-langrijkste van het rijke Weeshuis-archief om de kijk, die ze onsgunnen op het leven in een Hollandse stad aan het eind van demiddeleeuwen. Als men deze boeken doorleest, ziet men ze aanzijn ogen voorbijgaan, die hele rij van arme stumpertjes, neergelegdop de altaren of in de biechtstoelen van de kille kerken, op stoepenof in portalen, onverzorgd en slecht gevoed, vaak na een paar dagenmoeilik leven al stervend, al die onwettig geborenen, een last voorde moeder en niet erkend door de vader, door beide oudersverlaten, en de arme wezen, over wie geen famihelid zich ontfermde,en dan kan men zich lang verdiepen in gissingen omtrent watwas voorafgegaan, eer de Heilige Geest zich het lot van die kin-deren

aantrok. Er moet wel veel ellende geleden zijn, eer men ertoe overgaat een hulpeloos kind te vondeling te leggen of teverlaten, en het is een ware opmerking, dat de statistiek vanhet aantal vondelingen en verlaten kinderen een aanwijzing isvoor toenemende of verminderende armoede 2). Zo\'n statistiek zalevenwel nooit voor één stad afzonderlik kunnen gelden, omdatde meeste vondelingen geen kinderen van burgers uit de stadzelf zijn, maar van vreemdelingen. Is het aantal te Leiden gevonden en verlaten kinderen geenmaatstaf voor de armoede in de stad zelf, in een ander opzichthebben de aantekeningen in de Inneemboeken zeer zeker statistiesewaarde. Ik heb daarom over een tijd van 50 jaar, van 1491 tot1544 (de jaren 1530—\'33 ontbreken geheel) alles aangetekend, watde H. G.-meesters omtrent de kinderen opschreven, en daaruitverschillende gevolgtrekkingen gemaakt. Zoals bij elke statistiekmoet men ook hier voorzichtig zijn: ik heb n.1. enige reden omte twijfelen, of de meesters werkelik altijd elk kind inschreven 3).Maar in elk geval zijn de cijfers welsprekend. Vóórin het Inneemboek van 1491 staan de namen van de 1) H. G.

Boeken VII 752 en 753. 2) De Bosch Kemper - Armoede, bl. 30 en 31. 3) Immers de jaren 1530—33 ontbreken, en soms ook is elders sprake van een kind,dat in het Inneemboek niet voorkomt. t



? de heilige geest en het heilige geest-huis. 189kinderen, waar de Heilige Geest al voor zorgde, aldus opgeschreven : „Item Marigen Pollendochter is Geeryt Pollen dochter, endewonde op die Uutterstegraft, ende haer moeder was van Aemsterdam,ende Marigen was gheboren in overspal, ende die moeder starf intgaesthuys tot Sinte Katrijnen, ende was hier ghebroch in tjaervan 88&quot;. „Sonder naem. Item Staes Janszn. die wy soe hieten, quam hier op SinteAnnestasiusdach in tjaer van 85, ende was gheleyt tot eenvondelinck in Sint Pieters kerck in die Passiweek. Starf anno 1493in Junio&quot;. „Grietgen. Item Grietgen was tot een vondelinck gheset in die Doelsteghea° 86, die wy Jan van den Muyer hieten sijn kynt. Dit kynt isgegeven een snider in Duyssentraetsteghe ende hiet Vrederic Uutten-ham ende hy sei thouden geliken sijn selfs kynt tot sijn mondigejaren toe, actum a° 94 in Mey. Dese Griet is hier weder&quot;. „Item Betgen, Willem Jans Conincxzs. dochter, wart hier ghe-brocht overmits dat dat Willem Jans niet hebben en wonde 2).Nochtans is them opghesworen mit allen rechten 3), ende daer wasmoeder off Trijngen ende is uut Vrieslant

gheboren, ende quamhier in tjaer van 85. Hier is off ontf. van Jan Conincxzn. 14 achtendel roghghe&quot;. „Sonder naem. Item Marigen, die men hiet Jonghe Marigen, ende was gheleitin Sinte Ursselen susteren in tjaer van 88, Onsse Vrouwe teLichmisse&quot;. „Item Matgen, quam ons in tjaer van tnegentichen, ende menseit dat dat uut die lande van Klef is, ende die moeder ghinckbidden bi den huyssen ende starf in tgaesthuys&quot;. „Item een kint, was ghevonden in Claes Janszs. port ende is endewas een knechgen&quot;. 1) Ik neem het woordelik over; men ziet vanzelf, vt^at in 1491 aangetekend en wat erlater bijgevoegd werd. 2) Hs. „een voude&quot;. 3) Over deze uitdrukking en dit hele geval, vgl. bl. 195 en 196.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. „Item Matgen, dat is Malle Trijnen kynt ende is dat groeststekynt, ende dese Malle Trijn plach te wonen buyten by die Bar-vote brueders, ende is Heynric Wouterszs. dochter, ende quamhier in tjaer van 89 omtrent Mitvasten&quot;. „Urssel. Item een kynt, dat wy bieten Urssella, ende was ghevonden opSinte Urssellen dach, ende wais gheleyt a° 88 tot een vondelinck.Dat kynt is nu hier in thuys. Dit kynt heeft nu Aelbert die opperman in die Mandemakers-steghe, ende hy sei thouden of tsijn eigen kynt waer tot sijnmondege jaren toe; actum a&quot; 94 in Julio&quot;. Er waren in 1491 dus 8 kinderen in het huis i), wat weinig lijkt,als men ziet, dat de H. G.-meesters in 1491 voor 19 en in 1492 voor24 kinderen te zorgen kregen. Maar dit waren jaren van pesten hongersnood, en daarbij stierven er in 1491 10 en in 14927 kinderen jong, keerden er in 1491 2 en in 1492 11 bij deouders terug (9 hiervan waren eigenlik geen verlaten kinderen,maar hun moeder lag tijdelik in het gasthuis), en werden er in1491 één en in 1492 drie door andere mensen als kind aange-nomen, zodat de Heilige Geest

er in beide jaren maar 6 en 3overhield. De nevenstaande tabel geeft een, zij het dan niet vol-ledig 2), overzicht van de gang van de bevolking van het H. G-huisover 50 jaren. Mijn eerste gevolgtrekking betrof de aard van de door de Hei-lige Geest opgenomen kinderen. Men spreekt van een weeshuis,maar uit het overzicht blijkt, dat het aantal opgenomen wezenf maar ruim 13 °;o van het geheel bedroeg; neemt men hun aantalover de eerste 25 jaar, dan komt men tot nog geen 9 °/o. Dit is hier-door te verklaren, dat wezen haast altijd wel door familieledenwerden opgenomen, die dan soms van de Heilige Geest een kleinetegemoetkoming in geld of brood hiervoor kregen. Daarentegenf waren ruim 27 0/0 van het hele aantal verlaten kinderen en ruim59 0/0 vondelingen. 1) Ik weet niet hoe Blok - Stad in de M. E. bl. 343 - voor 1490 aan een getal van 30arme wezen komt. 2) Van de laatste s js-^r zijn de opgaven stellig niet volledig; 1545 ontbreekt geheelen in 1546 begon men een nieuw boek.



? lAAR. Opgenomenkinderen. Vondelin-gen. Verlatenkinderen. Wezen. Jong ge-storven. Bg de ou-ders terng. Door ande-ren aange-nomen. Aan de H.G.gebleven. 1491 19 16 3 10 2 1 6 1493 24 13 11 7 11 3 3 1493 9 4 2 wrs. 3 1 3 5 1494 6 3 3 1 2 2 1 1 1495 6 6 6 1496 4 3 1 3 2 1497 5 3 3 1 3 2 1498 9 8 1 3 2 4 1499 5 3 3 1 2 2 1500 4 3 1 1 1 1 1 1501 3 3 3 1502 8 6 3 8 150b 3 3 2 1 1504 3 3 3 1505 4 4 3 2 1506 3 3 1 2 1507 6 3 1 3 1 1 4 1508 8 3 3 3 3 3 3 1509 3 2 1 3 L510 2 3 2 1511 10 5 1 4 2 1 7 1512 7 4 3 3 5 L513 5 5 1 4 L514 5 4 l I 4 L515 8 3 4 1 1 7 .516 10 3 4 4 1 9 .517 14 5 6 3 5 9 518 7 4 1 2 1 I 5 519 12 3 3 6 4 2 1 5 520 5 4 1 2 3 521 6 3 3 1 5 522 11 2 7 3 2 3 6 523 5 4 1 2 1 3 524 8 7 1 4 1 3 525 5 5 3 3 526 3 1 2 3 527 7 - 4 3 1 1 5 528 3 2 1 1 1 1 529 4 3 1 1 3 534 6 5 1 1 5 535 14 3 5 7 1 2 11 536 2 1 1 1 1 537 10 5 4 1 4 6 538 2 2 1 1 539 6 6 6 540 2 2 2 541 3 3 1 1 542 1 1 1 >43 1 1 1 i 144 3 3 1 1 3 318 189 87 43 75 54 1 176



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. Die vondelingen waren meest zuigelingen of in elk geval heeljonge kinderen: van de 189 waren er maar 8, die zelf hunnaam konden zeggen, en 34 anderen hadden een briefje bijzich, hoe ze heetten, waarvan er in de Inneemboeken nog 10liggen, op papier of perkament, met duidelike sporen van naaldof speld. Zulke kleine stukjes papier, die eens geprikt of genaaidzijn geweest op het mutsje, de schouder, de mouw of de borst vaneen klein verlaten kindje, met hun naïeve opschriften als: „Job ist geheten&quot;; ,,Item dit kint heeit Bartelmeis&quot;; „Dit kynt is ghekorstent ende haerren naem is Mariken&quot; ; „Dit kint heer i) Cornelis, dit hoet 2) een schilder een schildertoe, sijn wijf is een kemster&quot;; of met een poging tot dichten: „Mijn moeder mi een onrechtvader gaf, daerom ben icvoer een vondelinck gebracht.Bewaert dit briefken wael, hopdatmen mi weder halen sal. Ic bengedopt ende op Remigiusdach geboren&quot;;of met de smeekbede „houdt ghi der de handt aen, tis van unaeste bloet, omme Ghoeds wihen&quot;, zij geven ons nog weereen beter kijkje op de zeden

van de 15e en l6e eeuw dan deaantekeningen van de Heilige Geestmeesters. Behalve de inhoudvan de briefjes werden soms ook nog andere herkenningstekensopgeschreven, b.v. dat een jongetje een wit rokje droeg, eenmeisje een St. Jacobschelpje 3) om haar hals had hangen of tienamberen kralen 4), een jongen gewikkeld was in een oude zwartekeurs, een meisje een tand miste, in het briefje een oortje gepaktwas, een meisje om haar hals een rood snoertje had, waaraan 3zwarte kralen, één rode kraal en een evangelietje aan een zilverenringetje hingen, de kousjes en mouwen van een kind gebreidwaren, een zuigeling een rood borstrokje droeg en twee wollenluiers, een tweede een rood rokje, een derde een geel wollenhemdje, of dat er een behalve het pelsje, dat zij droeg, een heel 1) Lees : heet. 2) Lees: hoert. 3) Deze schelpjes waren een vast herkenningsteken van de bedevaartgangers naar St.Jacob a Compostella; zij droegen ze op hoeden of mantels. Op de schilderij N°. 1031in de Lakenhal draagt de St. Jacob op het rechterluik er een op zijn hoed. 4) Er staat: „ameren teylenen&quot;.



? DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. 193 uitzet bij zich had: een pakje linnen onder haar hoofd, een pappoten een houten tuit In het bezit van deze gegevens had men temeer kans de vondelingen hier of daar thuis te brengen. Met hetbijvoegen van de briefjes zal men soms het doel gehad hebbenalle vergissing uit te sluiten, als men de kinderen later weerterug wou hebben, maar ook nog een ander> n.1. te voorkomendat een kind voor de 2e maal zou worden gedoopt. Want aan dekinderen „sonder naem&quot; gaven de H. G.-meesters er een, meestdie van de heilige, op wiens naamdag ze aan de Heilige Geestkwamen 2), of onder wiens biezondere bescherming ze te vondelingwaren gelegd. Heel veel vondelingen kwamen n.1. uit de kerken,waar ze op of bij een altaar gelegen hadden; ook hier wil ikde cijfers laten spreken. Van 177 vondelingen staat aangete-kend, waar ze gevonden werden, n.1. 35 in de Pieterskerk(waarvan 15 op of bij altaren, 6 in biechtstoelen, één onder depreekstoel en één onder de vrouwebanken), 25 in de Hooglandsekerk (waarvan 10 op of bij altaren en 2 in biechtstoelen), 24 in deVrouwenkerk (waarvan 5

op altaren en 2 in biechtstoelen), 9 inkloosters en hofjes en 11 in gasthuizen, dus samen 104 of bijna597^ in de verschillende godshuizen. Dan werden nog 10 kinderengevonden vóór of op de drempel van het H. G.-huis, 14 in poortenof portalen van huizen, 5 op stoepen, één in het stadhuis en 43op straat, waaronder één in de brandnetels buiten de poort, éénop een mesthoop, één in een privaat aan de Vest, twee in hooi-bergen en één op het kaakje voor het stadhuis. Wij hebben gezien, dat de H. G.-meesters al in 1452 verklaardeneen deel van hun geld aan vondelingen te besteden: de daaraangehaalde plaats is niet de eerste, waar voor Leiden sprake isvan dat soort kinderen, want al in 1397 werd een kindje, dat inhet Katrijnengasthuis te vondeling was gelegd, op bevel van degasthuismeesters door een knecht naar de grootmoeder in DenBriel gebracht 3). Maar omstreeks het midden van de T5e eeuw•was het te vondeling leggen stellig niet ongewoon, Ayant op i Des. 1) Inneemboek 1546, fol. 74. De tuit, een tuitvormig voorwerp van hout, zal wel een.soort zuigfles geweest zijn. 2) Allerlei heiligenamen werden gegeven en ook andere, b.v. Paesken,

Pinster, Jhees-crijs (feziis Christus). Was er geen dag van een vrouwelike heilige in de buurt, dannoemde men de meisjes altijd maar Marigen. Een enkele keer noemen de H. G.-meestersde kinderen ook bij hun bijnamen: eeri meisje „Nelgen mit die lammen arem&quot;, een jongen„Ouwe Coeij&quot;. 3) Rek. Katrijnengasthuis 1397, fol. 12 vs.. 13



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. X 1459 werd een keur gemaakt dat wie aan een vrouw uit Leidenof uit den vreemde de gelegenheid gaf heimelik in zijn huis tebevallen, het kind tot zijn 7e jaar moest onderhouden, voor hetgeval dat het te vondeling werd gelegd. Wie hiervoor te armwas, moest een uur met het kind op de arm op de Blauwe Steenstaan en daarna mèt het kind de stad voor 5 jaar verlaten 2). Eenandere keur van dezelfde dag 3) bepaalde, dat wie vreemdelingengeherbergd had, die hun meegebrachte kinderen in Leiden als vonde-lingen achterlieten, die kinderen moest onderhouden of de daarevengenoemde straf ondergaan. De vondelingen waren meest kinderen ^ van vreemdelingen; dit blijkt ook hieruit, dat van de 38 vonde-lingen, van wie men tussen 1491 en 1544 de afkomst te wetenkwam, geen enkele in Leiden thuis hoorde. Er waren er uitAmsterdam, Haarlem, Hillegom, Sassenheim, Den Haag, Delft,Gouda, Nieuwveen, Langerak, Katwijk, Scheveningen, Zeeland,.Friesland, Tessel, Zwolle, Aken en Denemarken. Ook uit verschillende vonnissen blijkt, hoe streng men te Leidenhet te vondeling

leggen van kinderen tegenging. In i486 had eenongehuwde vader zijn kind bij een vrouw uitbesteed, die het zon-der zijn medeweten aan een ander oud wijf gaf om het te Delftin de kerk of voor de Heilige Geest te vondeling te leggen. Hetzaakje niet recht vertrouwend keerde de boodschapster evenwelonder weg terug en bracht het kind weer te Leiden, waar het.boze opzet van beide vrouwen uitkwam. Schepenen beslisten, datzij samen een uur op de kaak moesten staan, waarna de aanleg-ster van het plan voor eeuwig en haar handlangster voor 6 jaaruit Leiden verbannen werd 4). Lichter straf kreeg in 1512 zekereAechte Jansdr., alias Blaeu Aecht, die 2 maal een kind van deLeidse coman Frederick Jansz. tegen een geldelike beloning inHaarlem te vondeling had gelegd, waarvoor ze een uur op dekaak moest staan en op drie achtereenvolgende Zondagen in deprocessie van de kruisen van de Pieterskerk voorop lopen, telkensmet een kind van stro op de arm 5). Maar strenger werd in 1520weer een andere vrouw gestraft, die voor mr. Reyntgen vanSchiedam een kind in het Katrijnengasthuis te vondeling had 1) Hamaker - Keurboeken, bl.

248. Ook H. G. Memorieboek A II No. i, fol. 9 vs.. 2) In het Keurboek van 1508 werd deze bepaling herhaald, maar toen waren de zedenwat verzacht en kwam voor het kind een stropop in de plaats ; Hamaker bl. 249. 3) Hamaker, bl. 249. Ook H. G. Memorieboek A II No. i, fol. 10. 4) Correctieboek C, fol. 149. 5) Correctieboek F, fol. 53 vs..



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. gelegd: zij moest een uur op de kaak staan met een kind vanstro en werd voor 10 jaar verbannen Als wij zien, hoe overdeze vrouwen werd geoordeeld, verbaast het ons niet, dat hetgeen Leidenaars waren, die hun kinderen te vondeling legden,maar vreemdelingen, op wie de Leidse justitie geen vat had. Het t^was trouwens niet uit weelde, dat men tot deze wanhoopsdaadoverging ; dat bewijst wel het hoge sterftecijfer van de vondelingen,waaruit hun geringe levenskracht, gevolg van door de moeder ge-leden ontbering, blijkt. Van 62 van de 189 vondelingen, bijna33 0/0 dus, staat aangetekend, dat ze spoedig na hun opname stierven, t\' Op één lijn met de vondelingen stelde men de verlaten kin-deren, van wie de ouders wèl bekend maar in letterlike of figuurlikezin onbereikbaar waren. Hun aantal was te Leiden kleiner dan dat vande vondelingen, ruim 27 °/o van het gehele aantal opgenomen kin-deren, en van hen tekenden de meesters in de eerste plaats aan,wie hun vader of moeder was. Als het onechte kinderen waren,werd ook vaak de vader aangewezen: volgens het zeggen of b.v.volgens

heer Pieter, ons cappellaen, is die en die de vader.Onder die aangewezenen komen leden van bekende Leidse rege-ringsfamilies voor: Jan Ysbrantz. Buttewech (1491), die lateral zijn goed aan de Heilige Geest vermaakte Aelbaren vanNoorde (1490), Floris Heerman (1499), Claes van Berendrecht(1539). Bij het laatste geval staat aangetekend, dat het kind eenbriefje bij zich had: „Dyt kint hiet Jan Claesz. van Berendrechtende behoert thoe Claes van Berendrecht, scout van Leyden, mytmeer anderen woerden zoe ons ghezeyt is, meer heet 3) briefgenis verloren&quot;. Het is niet uit te maken, of we hier met een intriguetegen de schout te doen hebben, dan wel of de H. G.-meestershet briefje met opzet maar verloren om de schout te sparen.Want anders had hij in dit geval zijn eigen rechter moeten zijn. De vader, ook de onwettige, had n.1., wanneer volgens hette Leiden geldend recht zijn vaderschap bewezen was, met demoeder samen de onderhoudsplicht van het kind. Er zijn maartwee gevallen bekend, waarin de ouders zich aan die plicht wildenonttrekken en de H. G.-meesters hen in rechten aanspraken,,genoeg evenwel om de loop van het proces

na te gaan. In 1485was Betgen, onecht kind van Willem Jans Conincxz. en eendienstmeisje, heimelik door de kapellaan en de vroedvrouw in het 1) Correctieboek G, fol 33 vs.. 2) h. G. Boeken I 2, bl.- 6o. 3) Lees : mer het.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. H. G.-huis gebracht op verzoek van Fij, Jan die Coninckx wijf,de grootmoeder, die wel iets voor het kind wou betalen i). Devader had geweigerd het te erkennen, maar de moeder had in debiecht gezworen, dat het \'t zijne was (zij had het hem „opge-zworen&quot;), en deze eed was te Leiden rechtsgeldig. Toen dus deH. G.-meesters in 1487 voor schout en schepenen van de vaderen moeder eisten: i&quot; voor elke maand, dat zij het kind gehoudenhadden, 12 plakken te betalen, en 20 öf het kind een van beidenterug te nemen, öf 100 pond aan de Heilige Geest te geven,werden zij bij de kenning in het gelijk gesteld. Zij gaven alsreden van hun eis op, dat zij slechts verplicht waren arme vonde-lingen en wezen, kinderen zonder ouders of vrienden, die voorhen zorgen moesten, te onderhouden: voor die soort van kinderenhadden zij een huis ingericht, maar niet voor kinderen van wiede ouders gezond van lijf en leden waren. De tegenpartij wistslechts aan te voeren, dat het geen zaak van wereldlik maar vangeestelik recht was, dat hij weliswaar voor de provisor van Rijnlandde zaak al

had verloren, maar dat hij in hoger beroep nog eenuitspraak uit Utrecht wachtte, en niet verplicht was zich aan 2oordelen te onderwerpen. Geen wonder, dat het vonnis in hetvoordeel van de H. G.-meesters, die heel wat overtuigender redenenbijbrachten, uitviel 2). In 1518 werd nog eens een onwettig vader om dezelfde redenvoor het gerecht gedaagd; de moeder had bij haar dood gezegd,dat hij de vader was, maar ze was in het Katrijnengasthuiszonder biecht of sakrament gestorven. Dan was het opzweren nietrechtsgeldig, zodat schout en schepenen hier de H. G.-meestersniet in het gelijk konden stellen 3). Eens ook tekenden zij vaneen kind aan, dat de moeder bij haar dood wel aan de biecht-vader gezegd had, wie de vader was, maar dat zij het niet mochtenweten 4); van een proces kon toen natuurlik geen sprake zijn. Als vaders worden ook genoemd: Mr. David, de verleider vaneen uit Tessel gekomen dienstmeisje. Lichte Langen, een Vlaamse„stilleveger&quot;, die een bedevaart naar Rome ging doen, een ruiter,die de trommel sloeg. Robben die schylder en Rycke Pieter wijf 1) Inneemboek 1491, bl. 4 en H.\'G. Memorieboek A II No. 2,

tol. i. Jan Coninxs wasverschillende malen burgemeester en schepen van Leiden; de voor het gerecht gedaagdeWillem Jan Coninxs werd zelf in 1492 schepen (zie de lijstin Oudh. v.Rhijnl., Voorreden). 2) Kenningboek E, fol. 55. Ook gedeeltelik bij Blok - Reohtsbfonnevi, bl. 283. 3) Inneemboek 1491, bl. 5i. 4) Ib., bl. 74.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. zoen. De ouders van deze laatste beloofden met een zegelbrief,dat zij alle kosten van het kind aan de H. G. zouden vergoeden,maar het stierf spoedig. Als een opgenomen kind geld bezat, hadde Heilige Geest hier recht op. In 1537 stierf b.v. een vrouw,van wie een kind in \'t H. G.-huis kwam; haar man kreeg toenvan de boedel en de Heilige Geest de rest, maar onder voor-behoud dat men nog 1/3 deel zou uitkeren, als een dochter van19 jaar, waarvan niemand de verblijfplaats wist, soms te voor-schijn mocht komen Eens kreeg men ook, toen de vader vantwee verlaten kinderen doodgeslagen was, 18 Rgld. van de zoen (1508). In verschillende gevallen was de vader weggelopen of „uut dielande gelopen&quot;, en vrij dikwels ook de moeder, een b.v. met een Tventer van zwavelstokjes. Een moeder droeg de bijnaam van Marremet de Lippe, een andere was een statige, goed-geklede vrouw,een derde had vroeger bij de Grauwe Zusters gewoond (1536):een weggelopen non dus ? Een moeder uit Groningen, die na 7 jaarhaar kind terugkreeg, zond weliswaar niet het beloofde geld voorhet

onderhoud, maar wel een dankbare brief 2). Behalve dit kinduit Groningen was er ook een, waarvan de moeder in Utrecht, devader in Vianen woonde, maar de meeste verlaten kinderen kwamenuit Leiden zelf. Eens bracht ook de stadsbode een kind in hetH. G.-huis op bevel van het gerecht, met de belofte dat ervoorbetaald zou worden: het was een kind van Dulle Diewer, dusvan een krankzinnige of idioot (1527). Eens zond een weduwnaareen van zijn 5 kinderen in het huis met de bedreiging, dat hijweg zou lopen, als de mee.sters dit niet hielden, in welk gevalzij ze alle 5 te verzorgen kregen (1519). Toen in de i6e eeuw de lakenindustrie steeds achteruitgingen de bevolking verarmde, werd het weglopen en verlaten vanzijn kinderen meer gewoon; dit volgt uit wat er afgelezen \'twerd op 27 Febr. 1518 3). Verschillende mensen waren toen 1) H. G. Boeken I 4, fol. 66. 2) Inneemboek 1491, bl. 77 staat het geval aangetekend; de brief ligt erbij en luidt:„Erbaeren ende dyskret, guede gemynde vrunden, wesemesters van der stede van Leyen,ick Peter Petersdochter danc ju dusuntvolt sere van de groete leste, dye ghy mijn kyntbewesen hebben ende mijn dat

ju toe loenen, als yck best kan, ende ick hebbe mijn kyntontfangen van Klenys Jansen ende ju denders halven nyet, mer op desen tijt: so langeals dye haese vanget een hont etc. etc.&quot;. Het slot is vrij onbegrijpelik; de laatste regel iser stellig een van een bekend rijmpje, maar ik heb het niet kunnen vinden, en het geheelzal een verontschuldiging voor haar niet-betalen zijn. De knecht, die de jongen wegbracht, bleef 13 dagen uit (Blafferd 1531). 3) Afltezingsboek A, f01,75 vs.; ook in Memorieboek H. G A II No, i, fol. 32 In 1542en 1554 had weer de aflezing plaats.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. gewetenloos genoeg om te trachten hun kinderen op listige wijzein het H. G.-huis te krijgen, wat als in strijd met natuur, rechten rede door het gerecht verboden werd; een ieder moest zijnkinderen meenemen, als hij de stad verliet, op straffe van de wegvan de processie te moeten afleggen, een man m.et de ton om zijnhals, een vrouw met de steen. In 1544 werd deze straf inderdaadaan een man opgelegd i). Vóór deze algemene bepaling bestond,was het al eens voorgekomen, in 1483, dat een moeder wegenshet verlaten van 2 jonge kinderen, die eerst door de buren, laterdoor de Heilige Geest onderhouden waren, voor schepenen moestverschijnen. Alleen uit de overweging, dat zij door honger gedrevenzo onmenselik gehandeld had, werd haar als straf slechts eenbedevaart naar het Heilige Bloed te Bergen opgelegd Ondanks de keur van 1518 werd het weglopen en verlaten van&quot;f^ zijn kinderen steeds algemener. Bitter beklaagden de H. G.-meesterszich hierover in 1537 in een verzoekschrift aan het gerecht 3). Indie tijd van slappe nering werd hun hulp herhaaldelik

ingeroependoor mensen met veel kinderen en gezinnen, waarvan öf de vader öfde moeder gestorven was, en zij werden maar al te vaak tot gevengedwongen door de bedreiging, dat men anders weg zou lopenen de Heilige Geest met de kinderen laten zitten. Ook blééf hetniet bij dreigementen, en wanneer dan de mensen na 3 of 4 wekenterugkwamen en de buren de H. G.-meesters waarschuwden, warenze zo blij de kinderen kwijt te raken, dat ze de ouders wel 3 ä 4schellingen per week gaven. Elk jong kind kostte hun immers al5 ä 6 st. per week alleen aan de kost, behalve nog kleren en alhet andere. Zó brutaal waren de mensen soms, dat ze beweerdendoor de huiszittenmeesters weggezonden te zijn met de raad maarweg te lopen en de H. G.-meesters voor de kinderen te latenzorgen. Wij hopen, voegden de H. G.-meesters erbij, dat dezebeschuldiging tegen de huiszittenmeesters vals is, maar dat hetdikwels gezegd is, weten sommige leden van het gerecht heel goed.Zij verklaarden nu, dat niet zij maar de huiszittenmeesters deaangewezen personen waren om deze armen te ondersteunen; diewaren immers met hun tienen en hadden

elk hun kwartieren ofbonnen, waardoor ze de armen beter kenden en de „boeverie&quot; 1) Correctieboek H, fol. 226. 2) Correctieboek C, fol. 100 vs.. 3) H. G. A I No. 8, fol. 3 en 3 vs.; dit is een klad van het verzoekschrift zonder dehandtekeningen van de meesters. Het oorspronkelik bleef natuurlik onder berusting vanhet gerecht.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. beter konden onderzoeken. De H. G.-meesters gaven soms aanmensen, die het niet verdienden, waarom zij verzochten onthevente worden van het geven van aalmoezen en ook van het opnemenvan door de ouders moedwillig verlaten kinderen, in de meningdat dit tot de taak van de huiszittenmeesters behoorde, terwijlhet H. G.-huis alleen was ingericht voor vondelingen en wezen,waarvan men er op die tijd over de 80 had Dit is de eerste opgave na 1491 van het aantal verzorgde kin-deren; het was dus sedert die tijd al vertiendubbeld. Maar 1537was een ongunstig jaar, want toen de H. G.-meesters met Januarie1546 een nieuw Inneemboek begonnen, schreven ze daarin 2) de namenvan alle op dat ogenblik verzorgde kinderen en dat waren er toen55, waarvan in hetzelfde jaar nog 4 en in het volgende 14 weg-gingen. Het gemiddelde aantal zal in deze tijd wel niet veel meerdan 40 geweest zijn. Verderop in dit zelfde boek staat ook hetaantal kinderen van 1582 opgesomd 3): er waren er toen 49, waar-van 10 uitbesteed, maar in hetzelfde jaar kwamen er nog 8 bij. Het was natuurlik een sterk

wisselende bevolking, die van hetH. G.-huis, want lang niet alle kinderen bleven er, tot ze hunbrood konden verdienen. Wij merkten al op, dat veel vondelingenjong .stierven, en dat ze soms ook bij de ouders terugkeerden, diedan wel eens aan de meesters de gemaakte kosten vergoedden.Voor de 50 onderzochte jaren was het hele aantal van de jong-] gestorven kinderen ruim 23 °o en van de bij de ouders terugge-keerde bijna 17 &quot;/o, terwijl nog ruim 4 7o door andere mensen alskind werd aangenomen; kinderloze mensen kwamen n.1. soms inhet H. G.-huis om zich een zoon of dochter uit te kiezen, die zijdan met de kleertjes (b.v. met een blauwe tabberd en een roodkeursje) meekregen. Zo bleef maar ruim 55% van de opgenomenkinderen aan de Heilige Geest, meest wezen. In 1546 waren van de 55kinderen maar 16 &quot;/o vondelingen, bijna 31 % verlaten kinderen en bijna53®/ü wezen. Het aantal vondelingen nam in de 16e eeuw gaandewegaf, zodat in 1582 haast alle verzorgde kinderen wezen waren. Dit warennatuurlik meest kinderen van Leidse burgers, maar men namtoch ook evengoed wezen van buiten op Toen de armoede te 1) Het

blijkt niet, wat het gerecht op dit verzoek antwoordde: de Gerechtsdagboekenbeginnen eerst met Mei 1567. 2) Inneemboek 1546, fol. 1—3 de jongens, en fol. 70—72 vs. de meisjes. 3) Ib., fol. 81. 4) Eerst in 1585 besloot het gerecht, dat voortaan alleen kinderen zouden worden op-genomen van poorters of van inwoners, die langer dan een jaar te Leiden verblijf gehoudenhadden (Gerechtsdagboek A, fol. 335 vs.).



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. Leiden steeds groter werd, schijnen de H. G.-meesters zich hierwel eens tegen verzet te hebben, want in 1543 ontving het ge-recht een brief van de regering van Haarlem, dat men tot zijnverbazing gehoord had, hoe de Leidse Heilige Geest de armewezen van een daar gestorven Haarlemse vrouw niet had willenopnemen. Het gerecht moest zijn gezag over de H. G.-meesterslaten gelden om dit wèl te doen, daar immers de HaarlemseHeilige Geest vaak genoeg voor Leidse armen en wezen zorgde,zoals dat onder goede buren en vrienden dan ook hoorde. In deslotzin schemert de bedreiging door, dat men te Haarlem andersook maatregelen nemen zou ten nadele van de Leidse armen i). Op welke leeftijd de kinderen gewoonlik het huis verlieten, isniet precies na te gaan: in 1546 en \'47 gingen 6 jongens van12 jaar en 2 van 13 weg, 2 meisjes van 12, 2 van 13 en zelfs éénvan II jaar; van de opgenoemde kinderen was er toen géén ouderdan 12 jaar. Maar in 1582 waren 17 kinderen ouder dan 12 jaar,één 19 en verschillende 14, 15 en 16. Waarschijnlik was er dusgeen vaste regel voor,

maar bleef men voor de kinderen zorgen,tot ze zelfstandig waren. Ook is het in verband met de na 1580geboekte kinderwinst niet onmogelik, dat men de kinderen lateropzettelik langer onder toezicht hield om ook nog wat plezier vanze te hebben, als ze aan het verdienen gingen. — Wat er vanhun pupillen terecht kwam, tekenden de meesters gewoonlik nietop; een paar keer dat er enige naar Londen vertrokken: Thomasen Hannekijn in 1524, Heynrych in 1527, Half Paep in 1541 2);in 1546 ging er een als schoenmaker naar Antwerpen. Maar éénsmoest men aantekenen, nog wel van een meisje: „Het is utgesetende loept deur dat lant ende wil nyet dogen&quot; 3). Waaruit menzou opmaken, dat de H. G.-meesters wel plezier van hun werk hadden. Het verwondert ons dan ook niet, dat zij meer en meer dekinderverzorging als hun voornaamste taak en de algemene arme-I zorg als iets bijkomstigs gingen beschouwen. . Weliswaar groeidenin de 15e eeuw hun verplichtingen tot het uitdelen van bepaaldehoeveelheden brood of iets anders aan de armen op bepaalde dagengedurig aan, zodat zij op het eind van die eeuw al 33 maal perJaar brood

moesten uitdelen en nog eenmaal brood met wijn, 2 maal 1) H. G. Memorieboek A II No. i, fol. 24 vs.. 2) Blafferd 1541: „Maritgen, Jan Lappers wijf, van dat si Half Paep in Enghelantghebrocht heeft....&quot;. 3) Inneemboek 1491, bl. 37.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. schoenen, eenmaal geld en eenmaal kousen, schoenen, hemden, turf,hout of wat ze maar wilden, behalve nog de grote uitdeling op Kerst-avond en de schenkingen van wijn aan de gasthuizen, het Leprooshuis,kloosters, begijnen en hofjes i), maar zij hebben er blijkbaar hunhoofd niet over gebroken, hoe ze dit alles nauwkeurig zoudennakomen: zij voegden al het beschikbare geld eenvoudig bij elkaaren gaven, waar en wanneer \'t hun het meest nodig leek en zolangde voorraad strekte. Ook gaf men b.v. aan het Leprooshuis enhet Katrijnengasthuis, waar de meeste wijn geschonken moestworden, later voor het gemak maar een vaste som geld per jaaren werd ook het plaatsen van waskaarsen op de graven aan eenbepaald persoon opgedragen 3); dat bij de memoriediensten eenloodmeester de loodjes aan de priesters uitdeelde, hebben wij algezien. De H. G.-meesters meenden, en terecht, dat zij genoeg tedoen overhielden, als zij op deze manier hun administratie ver-eenvoudigden. Na 1451 zetelden zij in het H. G.-huis, waar ze hun kantoorhadden met een grote tafel, door een kleed van

laken bedekt 4),waarop de tinnen inktpot stond (1508), een kast met laden voorde zegelbrieven s) en natuurlik ook kasten voor de boeken enkisten voor de loodjes en het geld. Zij kwamen daar minstenseens per week, op Zaterdag, bij elkaar, maar waarschijnlik welvaker. Dan hielden zij hun boeken bij: memorieboeken, blafferds,maanboeken, inneemboeken en kinderboeken, die wel door schrijversvan beroep van tietels en opschriften voorzien, maar door demeesters zelf ingevuld werden: hun weinige geoefendheid in hetschrijven en hun losse opvattingen over spelling maakten de taakvan de geschiedschrijfster van de Heilige Geest niet gemakkeliker 1Daar deelden zij ook geld en loodjes uit voor allerlei mensen:kraamvrouwen, halve wezen, pestzieken en andere bedlegerigezieken, arme oude vrouwtjes, krankzinnigen, de verzorgster vaneen drieling, een onder de stadsmuur geboren kind, een blindebedevaartgangster met een kind, andere zwervers, zieke weduwen, ï) H. G. Memorieboek A 11 No. i, fol. 33: „Item hier beghint dat boeck van die wynenende broet ende anders dat men jaerlix imtreickt&quot;. 2) Zie voor de Leprozen b.v. de Blafferd van

1575, en voor het Katrijnengasthuis eenaantekening op de omslag van het Memorieboek H. G. A II no. 3, geschreven met dezelfdehand als het jaartal 1561, dat op die omslag staat. 3) In 1547 b.v. voor een tijd van 10 jaar tegen 10 Rgld. jaarliks: aantekening op deomslag van de blafferd. 4) Blafferd 1491: „van dat laken dat op onsse contoer leyt, daer wy an sitten....&quot;. 5) Blafferd 1496, fol. 152.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. een half blind meisje; zij gaven meest brood maar soms ookeen bed ten geschenke of te leen, en kleren zoals hemden of eenkeurs. Niet zelden was het slechts op bevel van het gerecht,dat zij deze aalmoezen gaven, met name voor de krankzinnigen ï).Ook wie een vondeling weg kwam halen, kreeg aan het kantoorsoms zijn kosten vergoed, en een beloning kreeg er ieder, dieinlichtingen over vondelingen kon geven; we lezen zelfs vaneen vrouwtje, dat daarvoor uit Haarlem overkwam (1549).Dan wisselde men er de loodjes van de schoenmakers en depriesters tegen geld in, en besprak wat er verder te doen was:wie de vaak verre reizen zou ondernemen om vondelingen bij hunouders thuis te brengen, (wat soms zo gevaarlik geweest schijnt tezijn, dat men een schoutendienaar moest meenemen wie delanderijen zou gaan verpachten of verkopen, wie voor een procesnaar Den Haag of naar de provisor van Rijnland zou trekken.Had men moeite de renten of huishuren binnen te krijgen, dan moestmen beslag op het huisraad laten leggen of panding aanvragen 3).Eens ook vond ik, dat

de H. G.-meesters als lombardhoudersoptraden, toen zij n.1. op 3 zilveren lepels, 3 malvezij koppen eneen zwart gordeltje 15 pond paym. leenden, wat bij gedeeltenweer werd afbetaald 4). De grootste drukte zullen zij gehad hebbenbij het voorbereiden van de grote deling op Kerstavond, wanneerzij voor honderden mensen klaar moesten staan, en men al eenweek van tevoren begon te bakken en spek te snijden. In 1495werden 1600 porties brood met spek uitgedeeld, n.1. 850 in deparochie van St. Pieter, 610 op het Hogeland en 140 in de Vrouwen-parochie ; sommige gezinnen met veel kinderen kregen nog watroggebrood extra 5). In 1544 werden ook weer 1600 porties broodmet spek uitgedeeld, nu 840 in de Pieters-, 630 in de Hogelands-en 130 in de Vrouwenparochie. Van dezelfde tarwe werden laternog 220 porties brood met een stuiver uitgedeeld in de parochievan St. Pieter en 70 in die van het Hogeland. Met Kerstmiswerden ook nog 650 roggebroden weggegeven: respektievelik 360,250 en 40 in de drie parochies 1) Vgl. onder Vrouwengasthüis, bl. loo en loi. 2) Blafferd 1466, fol. 57. 3) In de blafferd van 1491 staat onder „Alrehande

onooesten&quot; de eigenaardige post:„____van Jacop van Maerlants huys an te dingen 6 st.\'\'. 4) H. G. Boeken I 2, bl. 24 en 27. 5) H. G. Memorieboek A II No. i, fol. go vs.. 6) Achterin het Kinderboek van 1544-



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. Wij hebben in het begin van dit hoofdstuk gezegd, dat de fl.G.-meesters altijd tot een bepaalde parochie behoorden, en toch zienwe hen hier te Leiden de armen van 3 verschillende kerken bedelen.De oorzaak hiervan moet zijn, dat de H. G.-meesters van St. Pieter alzo gewoon waren voor de armen van heel Leiden te zorgen, toen debeide andere parochies ontstonden, dat men daar het instellen van eenHeilige Geest niet meer nodig oordeelde. Ook waren de H. G.-meesters niet de enige armverzorgers: de gasthuismeesters, dehuiszittenmeesters en de ziekhuismeesters namen een deel van huntaak over. Wel lezen wij enige keren van H. G.-meesters ophet Hogeland en tot Onser Vrouwen ï), maar daar ze geld afdroegenaan de meesters van St. Pieter en men ook wel de sleutels vande Heilige Geest naar de Vrouwenkerk bracht 2), natuurlik om degeldkist te openen, behoeven we in hen niets anders te zien dandegenen, die voor de Heilige Geest in de Hogelands- en Vrouwen-kerken koliekteerden. Ik heb ook nergens anders de minste aan-wijzing over hen gevonden. In gewone tijden konden

de H. G.-meesters hun armen vol-doende verzorgen, maar in dagen van hongersnood werd hetmoeilik. Behalve de al genoemde jaren 1489—\'92 waren in de15e eeuw ook 1481—^\'82 beruchts); men verkocht in zo\'n tijdhjfrenten om maar aan geld te komen en hielp soms ook dehuiszittenmeesters nog aan koren, alles onder pressie van devroedschap. Maar in de i6e eeuw werd de armoede al groter enraakte de Heilige Geest zelfs in schulden, waarvan in 1537 dezoeven genoemde klacht aan het gerecht het gevolg was 4). Wijdanken hieraan een van de weinige overzichten van de geldmid-delen van de Heilige Geest, daar de meesters de rekening van1536 overlegden. De vaste inkomsten (pachten, huren, renten)bedroegen toen 1441 Rgld. 13 st., de wisselende (melk van dekoeien, huiden en smeer van geslachte beesten, erfenissen, koliektenenz.) 362 Rgld. 5 st., maakt 1803 Rgld. 18 st.. De vaste uitgavenwaren: renten 90 Rgld. T3\'/2 st,, memoriediensten 242 Rgld.171/2 st., spek op Kerstavond 58 Rgld. 4V2 st., tarwe op die tijd61 Rgld. 5 st. en rogge 35 Rgld., lijfrenten 405 Rgld. 2 st.,samen 893 Rgld. 3 st.. Dan de uitgaven voor het H. G.-huis:

1) Blafferd 1466, fol. 5 en 1478, fol. 20. 2) B.v. Blafferd 1504. 3) H. G. Memorieboek A II No. i, fol. 32 vs.; Blafferd 1481—83, fol. 29 vs., en?Vroedschapsresolutie van 22 Nov. 1481. 4) Vgl. bl. 198.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. dagelikse kost 31 Rgld. 4 st., haver, gerst, erten enz. 127 Rgld.4V2 St., rogge 32 Rgld. 4V2 st., arbeidslonen 33 Rgld. 5 st.,varkensvoer 13 Rgld. 15 st., wittebrood binnen- en buitenshuis69 Rgld. 12 St., kleren en kleine uitgaven 368 Rgld. 14 st. ;eindelik nog voor het uitbesteden van kinderen en aan aalmoezenvoor krankzinnigen enz. 512 Rgld. 2V2 st., maakt een totaaluit-gaaf van 2081 Rgld. 5 st.. Er was dus over dat jaar een tekortvan 277 gld. 7 St., en als men niet nog rogge in voorraad gehadhad, zou het tot 529 Rgld. 7 st. gestegen zijn. Om verdere achter-uitgang te voorkomen vroegen de H. G.-meesters nu ontheffingvan de zorg voor moedwillig verlaten kinderen, zoals wij gezienhebben, en ook van het geven van aalmoezen aan krankzinnigenenz. en het verschaffen van doodkisten aan de armen. Wat hetgerecht antwoordde, is niet na te gaan, maar in de inneemboekenkomen na die tijd nog wel verlaten kinderen, in de blafferdsdoodkisten en in de kinderboeken uitgaven voor krankzinnigenenz. voor, zodat de uitspraak wel niet onverdeeld gunstig geweestzal zijn. Uit het stuk

blijkt trouwens, dat onder de klacht ookvrij wat nijd tegen de huiszittenmeesters school. Maar vooralmoeten we er de zucht in zien om wat door de omstandighedengeworden was, n.l. het opgaan van de instelling van de HeiligeGeest in een weeshuis, officieel door de stadsregering te zienbevestigen. Gebeurde dit nu nog niet, een goede 40 jaar laterzag niemand in de H. G.-meesters meer iets anders dan demeesters van de arme wezen, zoals ze toen óók door het gerechtgenoemd werden. In 1571 moesten zij weer renten verkopen en klaagden zij ander-maal bij het gerecht over verval en armoede i). De opstand tegenSpanje was begonnen, het was een „duyeren ende benauden tijdt&quot;,en zwaar drukte op de Heilige Geest de betaling van de loo^t^penning. De renten werden niet meer geregeld betaald en devroegere ontv^angsten van de kollekte met de bel en de verkochtemelk kwamen niet meer binnen 2). Ook in i 573 kregen de meestersvergunning geld op te nemen om in het nodig onderhoud van dekinderen te kunnen voorzien 3), en tijdens het beleg zal de toestander niet beter op geworden zijn. Maar daarover blijkt niets bie-zonders.

Wél dat de Heilige Geest zo hard achteruitging, dat destadsregering er zich ernstig mee ging bemoeien. 1) Gerechtsdagboek I, fol. 68. 2) Voor \'t eerst niet meer in de blafferd van 1571. 3) Gerechtsdagboek I, fol. 129.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. Eerst werd op 18 Febr. 1576 afgelezen, dat de H. G.-meestersop de eerstvolgende Zondag en Vrijdag en verder geregeld éénsper maand een kollekte mochten houden door de hele stad ;daarna verplaatste het gerecht de beestemarkt op 19 Junie 1578van vóór het Katrijnengasthuis naar het terrein tussen het H. G.-huis en de St. Anthonisbrug en schonk aan de Heilige Geest devroeger door het gasthuis genoten voordelen hiervan 2). Op 8Sept. van hetzelfde jaar brachten de burgemeesters bij mondevan Pieter Adriaensz. van der Werff de nood van het weeshuisin de vroedschap ter sprake 3). De meesters van de arme wezenhadden een staat overgelegd, waaruit bleek, dat men zonder krach-tige hulp werkelik de stichting zou moeten opheffen en de kinderenaan hun lot overlaten: „een zake, daerdoer den toorn des Heerendes te meer over deze stede waerschynelicker zouden ontsteecken&quot;.Dit mocht niet, en na lang praten werden de burgemeester JanLucassen van Wassenaer en de schepen Pieter Pieter Jorisz. aan-gewezen om de meest vermogende burgers aan te zetten tot

eenvrijwillige lening aan het weeshuis. Maar hun voorlopig sukses bijde rijkste burgers was zo gering&quot;, dat het tijdverlies geweest zouzijn met vragen door te gaan, waarom ze in de vroedschap van10 Okt. op krachtiger maatregelen aandrongen. Weer volgdenlange beraadslagingen tot eindelik werd besloten, dat men behalvede vanwege de Staten geheven penning ook nog een loomte penning zou eisen voor de instandhouding van het weeshuis 4). Dit bleef niet het enige, wat voor het weeshuis gedaan werd. Kreegmen tengevolge van de hervorming volgens besluit van de Statenvan Idolland in 1578 ook de helft van de goederen van de ZevenGetijden in de Vrouwenkerk (die in 1482 door de stichtster halfaan de Heilige Geest en half aan het Katrijnengasthuis warenbeloofd, als de Zeven Getijden niet meer gezongen zouden worden s)),in 1580 die van het opgeheven Cellebroedersklooster 0), van tweekapelrieën in de Hooglandse kerk op de altaren Van St. Andries?en St. Jan, overgenomen van Jan Jansz. Buytewech 7), van de 1) Aflezingsboek D, fol. 87 vs.. 2) Gerechtsdagboek A, fol. 87 vs.. 3) Vroedschapsresolutie van 8 Sept. 1578.

4) Vroedschapsresolutie van ïo Okt. 1578. 5) H. G. A I No. ii. 5) Al in 1421 aan de H, G. beloofd. Men verhuurde het klooster aan de Universiteithet archief van het klooster kwam in het Weeshuis: A VIII No. 130.7) H. G. A IX No. 132.



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. Calaenderbroeders in Rijnland i), en in 1584 van het Sakraments-gilde, waartoe het gerecht op 28 Jan. 15 80 al besloten had ookin ander opzicht bleef de stadsregering voor het weeshuis zorgen.Zo stond het gerecht in 1579 en 1580 aan de arme wezen deoortjes toe van de aksijnzen, gewestelike zowel als stedelike 3),en de vroedschap in 1580 voor de tijd van Va jaar de opbrengstvan de Zondagmiddagkollekte langs de huizen 4). Op l Okt. werddat van de pui van het stadhuis afgelezen s), met de vermaninguit Christelik medelijden met arme wezen mild te geven in dehoop op Gods zegen, en ook niet zonder de bedreiging, „dat zy(anders) van nootswegen ende by gebreck van behoorlicke middelentot het onderhout van de kinderen het huys moeten abandonnerenende verlaten ende de kinderen stroomsgewyze zonder anhout ofopzichte achter lande laeten zwerven, daeruyt zonder twyfel GodAllmachtich zijn geeselen ende straffe over deze stede heftelickenzoude gebruycken mit een uyterlicke ruyne ende ondergang vandezelve&quot;. In 1577 waren de ogen van de Leidse

regeerders voor hetvraagstuk van de armezorg geopend, zoals wij in het laatstehoofdstuk zien zullen, en men kreeg het maar niet zo dadelikweer van de baan. Hoe het gerecht op 23 Maart 1580 al beslotenhad het Vrouwengasthuis met dat van St. Elisabeth te verenigenen de wezen over te brengen in het Vrouwengasthuis, en hoehet door de schuld van de meesters van dit laatste eerst in 1583gebeurde, is hiervóór al verteld. Dat het hoog tijd werd dewezen te verplaatsen, blijkt uit een mededeling van het gerecht,dat men in het oude weeshuis al bedsteden had moeten uitbrekenom de wandluizen, reden waarom het maken van nieuwe bedstedenin het Vrouwengasthuis geen extra-uitgaaf zou zijn De meestersvan de arme wezen moesten in de zomer van i 583 hun hooi al in hetgasthuis opslaan ; zij konden voor de verbouwing hulp van stadswegekrijgen, b.v. hout van afgebroken kloosters. Het oude weeshuis bleefhun eigendom en kon door zijn gunstige ligging aan de Breestraatvoordelig verkocht of verhuurd worden 7). Daarenboven kregen ze 1) Ib. No. 131. 2) Ib. No. 138. 3) Gerechtsdagboek A, fol. 119 en 128 vs..4.) Vroedschapsresolutie

van 30 Sept. 1580. 5) Aflezingsboek E, fol. 100. 6) Gerechtsdagboek A, fol. 219 vs.. 7) Het was in 1584, \'85 en \'86 voor 60 pond Vlaams per jaar verhuurd: H. G.Boeken I 7, fol. 113



? l66 DE HEILIGE GEEST EN HET HEILIGE GEEST-HUIS. alle vaste bezittingen van het Vrouwengasthuis, uitgezonderd 2huizen en het gebouw, dat ingericht was tot een ververij voor desaainering, terwijl ze 2 mensen voor hun leven in 2 andere huizenmoesten laten wonen en enige renten aan het kapittel van St. Pan-kras en de huisarmen betalen. Eindelik moesten ze ineens f 3600betalen aan de meesters van het Vrouwengasthuis voor het over-brengen van de oude vrouwen naar het Elisabethsgasthuis ; zijstortten deze som bij gedeelten =). Op een los papier in de blafferd van 1583 staat nauwkeurigaangetekend, hoe het bij de verhuizing met de financies stond.Er was aan geld 1712 gld. 13 st. 8 p. aanwezig, en 130 achten-deel rogge, 37 achtendeel tarwe. De zuivere ontvangst aan rentenenz. volgens het maanboek was 2196 gld. 5 st. 2 penn., en deoverige ontvangsten bedroegen 2486 gld. i st. 5 p., zodat er eentotaalontvangst was van 6394 gld. 19 st. 15 p., tegenover een uit-gaaf van 6626 gld. 8 st. 4 p.. Het tekort was in dit dure jaardus niet heel groot, en men ziet, dat ondanks alles de inkomsten,maar ook de uitgaven, sedert 1536

meer dan verdriedubbeld waren.De gelden werden haast uitsluitend voor de wezen besteed, wantde memoriediensten, uitdelingen enz. waren natuurlik vervallen;alleen deed men enkele uitkeringen aan andere instellingen vanarmezorg. Ben ik hier en daar in mijn beschrijving al even verder gegaandan het jaar 1583, ik heb de verplaatsing van het H. G.-huis alsgrens aan mijn verhaal gesteld, en ik kon dit te eer doen, omdatde overgang van de Heilige Geest, de oude algemene instellingvan armezorg, tot een weeshuis op het eind van de i6e eeuwgeheel voltrokken was. Meer te geven dan het verhaal hiervan-hadik aan het begin van dit hoofdstuk niet beloofd. 1) Dit alles in de overdraehtsoorkonde: H. G. A IX No. 136. 2) Blafferd 1584 b.v. 600 gld. hiervoor.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. Toen omstreeks het midden van de 19e eeuw de hevige strijdover het bezit van en het oppergezag over het Huiszittenhuis tussenhet stedehk bestuur van Leiden aan de ene, de diakenen van deN.D.-Hervormde gemeente aan de andere zijde niet alleen inLeiden zelf, maar in geheel Nederland de gemoederen in beroeringbracht, is er over de oorsprong van dat Huiszittenhuis heel watgeschreven. Maar diep ging men er niet op in. Wel wist men,dat in vroeger tijd in elk van de drie Leidse parochies een afzon-derlik Huiszittenhuis had bestaan, en ontleende men aan vanMieris de wetenschap, dat al in de jaren 1426 (lees 1427) en 1428de regering van Leiden voor twee van die huizen een reglementhad gegeven, maar over het ontstaan van die inrichtingen bleefmen in onzekerheid verkeren. „Door wie, en ten welken tijde zijopgericht waren, ligt in het duister verborgen&quot;, verklaarde destadsadvokaat in zijn rede i), die aanleiding was, dat het pleitaanvankelik ten gunste van de stad werd beslist, en niemandsprak hem tegen. Had men echter toen zo goed als nu beschik-king gehad over het archief van het kapittel van

St. Pankras, devraag had niet onbeantwoord behoeven te blijven. Uit de stukkendaarvan is n.l. het ontstaan van de instelling van huiszittenmees-ters op het Hogeland nauwkeurig na te gaan, en voor de andereparochies moet men aan navolging denken van wat in die vanSt. Pankras al bestond. Ik begin dus de geschiedenis van de huis-zitten niet met die uit de oudste parochie, maar met die waarvanwij de oudste berichten hebben. i) Mr, J. E. Goudsmit - Pleitrede in de zaak van het Huiszitten- en Diakonie-Armen-huis te Leyden (1849), bl. 5.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 209 Onder de huiszitten of hever huiszittende armen verstond enverstaat men diegenen, die in stilte, d.w.z. zonder te bedelenarmoede lijden. Voor hen heeft men, en terecht, ook in de mid-deleeuwen vaak meer sympathie gevoeld dan voor de veelalbrutale bedelaars, al gaf men aan de enen zo goed als aan deanderen, omdat de kerk het geven van aalmoezen zonder uitzon-dering voorschreef. Omstreeks het midden van de 14e eeuw moeten er te Leiden almensen geweest zijn, die bij testament aan de geestelikheid vanhun kerk geld of landerijen vermaakten om de rente hiervanjaarliks uitsluitend onder die huiszittende armen te verdelen. Zokon in 1367 heer Willem Nannenz., kanunnik van de St. Pan-kraskerk, aan de deken en de pastoor van die kerk zonder ge-vaar te lopen van misverstaan te worden o.a. een jaarlikse rente van 10schell. en 3 penn. vermaken „pro pauperibus magis indigentibus,non tarnen pubhce mendicantibus&quot; i), de huiszitten zeer juist aan-duidende als de meest behoeftigen, die niet openlik bedelen. In 1369 bespraken zekere Michiel Gheretsz. van der Heyde enAve, zijn vrouw, o.a..

aan het kapittel bij hun leven een jaarhkserente van één pond om dat op Goede Vrijdag „na rechter con-sciëntie&quot; uit te reiken aan „armme(n) huyssitten binnen den prochivan den Hoghenlande, daer tbest an besteet is&quot;; zodra een vanbeiden gestorven was, kreeg men er nog een tweede pond \'s jaarsbij. De uitdeling werd opgedragen aan de onder-tresorier („mynrecameraer&quot;) van het kapittel en aan degeen, die de gift zou hebbenvan een door Michiel Gheretsz. gestichte kanunniksprebende, maarzij moesten volgens aanwijzing van de pastoor te werk gaan 2).Ook uit de overige beschikkingen van dit echtpaar blijkt hunliefdadigheid: bij beider begrafenis en eerste jaargetijde moestaan elke aanwezige arme een wittebrood van 2 penn. uitgereiktworden; het op beider lijkbaar te leggen witte laken van 40 ellang moest dadelik na de begrafenis onder arme huiszitten in deparochie van St. Pankras verdeeld worden; van de 5 waskaarsenvan 5 pond het stuk, die bij elke begrafenis aangeschaft moesten wor-den, kwam er na afloop van de dienst één aan de kerk en bleven deoverige vier daar om ze, zolang ze duurden, te branden bij

de begra-fenis van elk arm mens, dat zelf geen kaarsen krijgen kon; en al hun t) Memoriale A van St. Pankras, fol. 2. 2) Zegelbrief van 25 April 1369, Inv. St. Pankras No. 844; afschrift in Memoriale Avan St. Pankras, fol. 75 vs.. 14



? 2IO ? DE HUISZITTEN-ARMEN. kleren moesten onder de armen verdeeld worden, Aves bont be-paald onder haar arme vriendinnen en wel vóór de begrafenis. Twee jaar later vermaakte Folpert van der Woude, deken vanSt. Pankras, aan het kapittel o.a. één pond, dat eerst als lijfrenteaan zijn dienstmeid moest worden uitgekeerd en daarna bestemd „adusum pauperum non mendicantium&quot;, terwijl hij nog dadelik 4 pond\'s jaars vermaakte „pauperibus non hostiatim mendicantibus&quot;. Maarbij zijn graf moejst men „cuilibet pauperi venienti&quot; een halve groot ge-ven i). Ook hier werd dus tussen armen en armen nauwkeurig onder-scheiden. —? In 1377 was het weer een kanunnik, Claes Jacobsz., diehet vierde deel van de opbrengst van zijn land voor die meestbehoeftige maar niet openlik bedelende armen uit de parochiebestemde, en hij droeg de zorg hiervoor op aan de deken en hetkapittel óf aan degenen, aan wie zij het uitdelen van de aan dearmen gegeven of nog te geven gelden zouden opdragen 2). ffier werd dus de mogelikheid al geopperd, dat het kapittelbepaalde personen zou aanwijzen om al die langzamerhand voorde

arme huiszitten van het Hogeland geschonken renten tebeheren, en inderdaad ging men hiertoe in 1382 in een plechtigekapittel-vergadering over 3). De vergaderden gingen uit van deoverweging, dat al verscheidene van hun mede-kanunniken geldhadden nagelaten voor die zgn. „arme huyssitten&quot;, en dat nogvelen van hen dit voorbeeld wilden volgen. Daar het van belangwas, dat deze gelden getrouwelik voor de armen beheerd zoudenworden door iemand, die van mededogen voor hen vervuld was,besloten zij in het vervolg jaarliks in hun vergadering op de dagna het feest van de kerkwijding een bezitter van een kanunniks-prebende tot aalmoezenier aan te stellen om alle giften in ontvangstte nemen en nog twee andere kanunniken aan te wijzen om hemte helpen bij het uitdelen van de aalmoezen, terwijl deze driezich ook nog een of twee buiten het kapittel staande leken kondentoevoegen, van wie men wist, dat ze ondervinding haddenopgedaan omtrent de armen. De aalmoezenier mocht niets uitdelennoch het beheer voeren over het geld zonder overleg met deaangewezen kanunniken, maar als zij verhinderd waren, kon hijandere in

hun plaats raadplegen. Zij moesten er altijd nauwkeurigop letten aan wie zij gaven, en in de nood van de meest behoef- 1) Zegelbrief van 20 Mei 1371, Inv. St. Pankras No. 851. 2) Cartularium van St. Pankras, fol, 30 (tussengevoegd). 3) Zegelbrief van 9 Sept, 1382, Inv. St. Pankras No. 39; een afschrift in Memoriale Avan St. Pankras, fol. 60 vs.. Zie hierachter: Bijlage XVII.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 tigen voorzien, tenzij iemand soms had bepaald, dat men zijnverwanten vóór anderen moest ondersteunen. Het kapittel behieldzich het recht voor van jaar tot jaar een andere aalmoezenier enandere helpers aan te stellen, al naar het hun in het belang vande armen goed zou dunken. Ziehier de oorspronkelike instelling van huiszittenmeesters in deSt. Pankrasparochie: drie kanunniken, uit en door het kapittelgekozen, met fakultatief één of twee leken als hulp, een zuiverkerkelike instelling dus. En dat deze een tijdlang ook geheelkerkelik bleef, bewijzen verschillende testamenten onder de stukkenvan het kapittel, waaruit we tegelijk zien, hoe het kapitaal steedsaangroeide, waarover de aalmoezenier en zijn helpers de beschik-king kregen. Toen het „Statutum capitulare de elemosinis pauperum domesti-corum\'\' van 1382 in het Memoriale van St. Pankras werd ingeschreven,voegde men er een lijst aan toe van degenen, die al iets voor dehuisarmen gegeven hadden, en deze lijst werd ook nog een tijdlangbijgehouden. Maar meer dan uit deze opsomming van namen lerenwe uit de uitdrukkingen in enige

testamenten. Zo nam het kapittelvan St. Pankras in 1383 op zich aan heer Ghijsbrecht van Walenborch,proost van Leiden, een lijfrente uit te keren en na zijn dood o. a.tussen A.s-Woensdag en Pasen onder de arme huiszitten 3 portiesbrood en een stoop bier (daags ?) te verdelen Zo besprakErmgairt Plancmans in 1388 één pond per jaar aan het kapittelom door de aalmoezeniers onder de arme huiszitten op het Hogelandverdeeld te worden 2). Zo vermaakte de kanunnik Jan Willemsz.in 1395 aan het kapittel een jaarlikse rente van 3 pond, doorde aalmoezenier „die wittelic ende eendrachtelic van den dekenende capittel op tHoghelant ghecoren zei wezen&quot; onder de armehuiszitten, en wel in de eerste plaats onder hen, die familie vanhem waren, te verdelen 3). Maar het merkwaardigst is, wat er ineen van de memoriaalboeken gezegd wordt tot lof van wijlen dekanunnik Nicolaas van Bleyswijc 4). Hij had de loffelike gewoonteaangenomen in zijn preken het volk op te wekken aalmoezen tegeven voor hen, die zich schamen zouden te bedelen, gewoonlik„die arme huyssitten&quot; genoemd, en hij bracht hierbij allerlei uit-spraken en

eksempelen van heiligen te pas. Maar hij gaf ook zelf 1) Memoriale A van St. Pankras, fol. 46. 2) Memoriale B van St. Pankras, fol. 12. 3) Zegelbrief van 25 Januarie 1395, Inv. St. Pankras No. 725. 4) Memoriale A van St. Pankras, fol. 68 vs..



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 het goede voorbeeld. Want vaak haalde hij, zodra men de kol-lekte voor de huiszitten begon te houden, terwijl hij nog op depreekstoel stond, zijn beurs te voorschijn en wierp één of tweegroten op het blad van de kollektanten, metterdaad bevestigendwat hij in zijn preek geleerd had, zoals ook Jezus placht te doen.Behalve een aardige biezonderheid over de geprezen kanunniklevert deze lofrede ons ook het bewijs, dat er in de kerk voor dehuiszitten werd gekollekteerd. En nu spreekt het vanzelf, dat hetniet de aalmoezenier en de twee andere kanunniken waren, diedit deden, maar dat zij zich hiervoor leken toevoegden, zoals hunin het statuut van 1382 was toegestaan. Op dit punt gekomen moeten we een sprong maken. Want als wein 1427 weer iets horen over de verzorgers van de arme huis-zitten op het Hogeland, zijn het de regering van Leiden en Philipsvan Bourgondië, die hun voorrechten en voorschriften geven, enniet langer de deken en het kapittel van St. Pankras. De instellingis dan van een kerkelike in een wereldlike veranderd. Hoe kunnen we die overgang verklaren? Mij dunkt, heel een-voudig.

We hebben gezien, dat de Leidse regering al vanoudsher de meesters van het Katrijnengasthuis, een partikuliereinstelling van armezorg, benoemde en verantwoording voor zichliet afleggen, dat voor zover wij weten ook de H. G.-meesters,oorspronkelik dienaren van de St. Pietersparochie, altijd door destadsregering aangesteld werden, dat de stad ook het Vrouwen-gasthuis, zodra zijn stichters gestorven waren, onder toezicht nam,en het Elisabethsgasthuis al bij het leven van de stichters. Hetmoet dus voor de Leidse regeerders van zelf sprekend zijn gewee.st,dat zij hun toezicht óók uitstrekten over de verzorgers van dehuiszitten-armen, en zo zullen zij ertoe gekomen zijn het benoemenvan de leken, die de aalmoezeniers hielpen bij het koliekteren enhet uitdelen van de aalmoezen, aan zich te trekken. Langzamer-hand moeten die leken, die vooral de zorg voor het geld (tochaltijd het voornaamste!) hadden, het hele werk van de aalmoe-zeniers hebben overgenomen, — zij waren er waarschijnlik ookbeter voor geschikt —, en moeten deze zich teruggetrokkenhebben, zoals de kureit en de kerkmeesters van St. Pankras dedenbij het eerst onder

hun toezicht gestelde Vrouwengasthuis, derektor en de ministra van het klooster van St. Margriet en depastoor van de Vrouwenkerk bij het Elisabethsgasthuis. Het blijftonzeker, wanneer die huiszittenmeesters voor het eerst werden



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 benoemd; alleen voor die van de Vrouwenparochie weten we, dathet in 1426 was. Daar de huiszittenmeesters in het keurboek van1406 nog niet genoemd worden, moet hun eerste aanstelling inde parochies van St. Pieter en van het Hogeland tussen 1406 en1426 liggen i). In 1427 kwam er voor de huiszitten van St. Pankras eenbelangrijke verandering. Goede mensen „die Gode vruchten endeontsien&quot; hadden hun toen kort geleden veel geld gegeven, endaarom stond de stadsregering aan hun verzorgers toe op hetHogeland een huizing met erf te kopen, waar zij de goederen van dehuiszitten zoals koren, vlees, turf en hout konden opslaan, en waarzij alle Zondagen hun aalmoespot konden koken, waar veel armemensen uit gevoed werden. Verder mochten zij twee personen,mannen of vrouwen, als proveniers voor hun leven in dit huisopnemen met al hun bezittingen, tenzij deze rijk genoeg waren omiets achter te houden. Ook kregen de huiszitten nog evenals degasthuizen het volste recht op wat hun bij testament vermaaktzou worden, en eindelik schonk de stad hun ook de vrijheid vanaksijns, die de

gasthuizen genoten Omstreeks dezelfde tijd gaf ook Philips van Bourgondië enigevoorrechten aan dit Huiszittenhuis op het Hogeland, genaamd „dermynnen pot&quot;, en wel deze drie: wie in het huis als provenierwerd opgenomen, moest er bij zijn dood al z\'n goederen laten,tenzij hij rijk genoeg geweest was om het anders te bedingen; degoederen van alle bastaards of vreemdelingen, die in dit huismochten sterven, zouden daar rechtens blijven; en op wat enigpoorter van Leiden, \'t zij bastaard of niet, aan het huis mochtvermaken, zou het \'t volste recht hebben 3). Het lijkt vreemd, dat 1) Zij heten bij de verkoop van huizen, waar ze renten op hadden staan, in 1397: „dieaelmisseniers tot S. Pancraes&quot;; in 1417: „die huussitten op tHoghelant&quot; (Schuldschatting-en verkoopingboek 1394—1417, fol. 17 en 173; hs. Arch. Leiden). Misschien mag men deverandering hierom vóór 1417 plaatsen. 2) Register van de Huiszitten van St. Pankras, Archief Huiszittenhuis A No. 2, fol. i,.Afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 196 met jaartal 1426. (Waarschijnlik maakte hij dezewijziging willekeurig om overeenstemming te krijgen met het voorafgaande

charter vanPhilips van Bourgondië, gedateerd 5 Jan, 1426. Maar hij wist of bedacht niet, dat watvolgens de door het hof gebruikte Paasstijl 5 Jan. 1426 is, volgens de jaarstijl s Jan.1427 moet luiden). Zie hierachter: Bijlage XIX. 3) Ib.; afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 197. (Het lijkt vreemd, dat waar de briefvan de stad van 16 Jan. 1427 is, de brief van Philips al op 5 Jan. is gegeven, maarook hier moet de brief van de stad, zoals vaak het geval was, de bevestiging zijn geweestvan een al bestaande instelling. Stellig was het Huiszittenhuis er op 5 Jan. 1427 al). Ziehierachter: Bijlage XVIII.



? 214 DE iroiSZrrTEN-ARME:N. in dit stuk sprake is van de vele proveniers, die in het huisopgenomen wilden worden, terwijl we uit het stadscharter weten,dat het stellig geen bepaald proveniershuis was. Maar men merkeop, dat dit stuk in inhoud en vorm bijna letterlik overeenstenitmet het in 1401 door Albrecht van Beieren gegeven privilege voorhet Katrijnengasthuis. Stellig hadden de huiszittenmeesters aanPhilips om dezelfde voorrechten gevraagd, die het Katrijnengasthuisgenoot, en liet men aan het hof, waar men van Leidse toestandenniet zo precies op de hoogte was, het privilege van 1401 metenige wijzigingen afschrijven, zodat wie het stadscharter van 1427niet kent, een enigszins scheve voorstelling van dit Huiszittenhuismoet krijgen. De in het privilege van Philips gebruikte naam Minnepot komtook al voor in een testament uit het jaar 1428 van de hiervóór onderhet Katrijnengasthuis en het Leprooshuis genoemde Machtelt,Willem Foytgens wed., die een deel van de rente van aan het Katrij-nengasthuis vermaakt land eerst als lijfrente en later voor de huis-zitten van St. Pankras bestemde i). Eigenaardig is, dat zij verwantgeweest moet

zijn met heer Willem Nannenz., die wij als de éérstebegiftiger van de arme huiszitten ontmoet hebben, want op diensgraf moesten de in het testament voorgeschreven memoriedienstenvoor haar ouders, grootouders en verdere familie gehouden worden. De eerste huiszittenmeesters van St. Pankras, die we bij namekennen, Heynrick Reynersz. en Dirc Moenenz., kochten in 1428een huis en erf in Marendorp (de tegenwoordige Haarlemmer-straat), aan twee zijden begrensd door „Sinte Barberengasthuys&quot; enmet een steeg op de Oude Rijn uitkomende 2). Als we weten, dat dehuiszittenmeesters op het Hogeland het eerst in 1431 in eentestament, waarbij Dirc van Alcmade land onder Leiderdorp aande Minnepot vermaakte 3) en later herhaaldelik de „meesters&quot; of„huyssittenmeesters van Sinte Barberengasthuys&quot; genoemd worden,dan kan er geen twijfel bestaan, of dit St. Barbaragasthuis wasniets anders dan het Huiszittenhuis of de Minnepot. Er heeft dusniet, zoals men wel aanneemt, vroeger te Leiden een St. Barbara-gasthuis bestaan, waarvan we niets weten dan dat er later hetHuiszittenhuis gevestigd was, maar dit

gasthuis was niets andersdan het Huiszittenhuis, dat óók zijn kapel kreeg, aan St. Barbara 1) Zegelbrief van 3 April 1428 onder de stukken van het Katrijnengasthuis, ArchiefLeiden; ook Memoriale B van St. Pankras, fol. 79. 2) Register Huisz. v. St. Pankras, fol, 40 vs.. 3) Ib., fol. 20.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 gewijd, en dat naar analogie van de andere instellingen van arme-zorg St. Barbaragasthuis genoemd werd. De in 1459 gebruikteuitdrukking, dat iemand aan het St. Barbaragasthuis „totter armenhuyssitten behouff in Sinte Pancraes prochye&quot; land geeft, stemtgeheel met deze opvatting overeen Wanneer die kapel van St. Barbara gesticht werd, blijft onzeker;het eerste bericht over de kerkdienst in het Huiszittenhuis isvan 1451. Toen troffen de meesters een overeenkomst met dedeken en het kapittel van St. Pankras, dat zij op die tijd 2 of 3missen per week mochten laten houden, en wanneer zij er degeldmiddelen voor kregen, elke dag één mis maar nooit meer.Alleen op St. Barbara, op de kermisdag van het gasthuis en opSt. Andries mochten ze één zingende en 2 lezende missen latenhouden, mits zij dan aan elk lid van het kapittel, dat bij dedienst kwam helpen, 2 groot gaven. Men moest alle missen dooreen lid van het kapittel doen houden, tenzij niemand bereidgevonden werd één mis per week voor 3 Wilh. schilden te doen.Nam men in zo\'n geval een ander, dan moest deze zweren deSt.

Pankraskerk nooit in zijn rechten te zullen verkorten. Demissen moesten tussen de vroegmis en de hoogmis van St. Pankrasgehouden worden, en alle offergeld zou voor de huiszitten zijn,maar daarvoor moesten de meesters aan het kapittel een Engelsenobel per jaar betalen 2). In overeenstemming met dit verdrag vestigde heer WillemDircxz. van Poelgeest in 1452 een vroeger door zijn overgrootvaderin de kerk van Nieuwveen gestichte kapelrie, waarover groteruzie in de familie was geweest, in het St. Barbaragasthuis; dekapelrie werd aan Maria gewijd en zou uit twee missen per weekbestaan. De stichter en later de erfgenamen van de heerlikheidPoelgeest zouden de kollatie ervan hebben; de eerste priester werdWihems neef Jan Aerntz. en ook de latere priesters moesten liefstvan zijn grootvader Clais Willemsz. van Poelgeest afstammen 3).Enige dagen later keurde bisschop Rudolf van Diepholt de stichtinggoed 4). In 1454 schonken de huiszittenmeesters aan Jan Aerntz. 1) Ib., fol. 32. 2) Zegelbrief van 20 Aug. 1451, Inv. St. Pankras No. 99 ; een afschrift in het Cartu-larium van St. Pankras, fol. 114 vs. en 115. Zie hierachter: Bijlage XX.

3) Fundatieboek van St. Pankras, fol. 48 vs.; gedeeltelik afgedrukt in Oudh. v. Rhijnl.,bl. 239, maar van Heussen verwart daar het St. Barbaragasthuis met het St. Barbara-klooster. 4) Ib., fol. 50.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 voor deze kapelrie een brief van 2 pond, die in 1445 aan de armengegeven was In 1465 was het nog deze zelfde priester, die vanGeryt van Poelgeest en van bisschop David van Bourgondië verlofkreeg enige renten van de kapelrie zekerder te beleggen ; eerstin 1494 werd hij door een andere bloedverwant vervangen 3), diein 1509 op zijn beurt door een van Poelgeest opgevolgd werd 4),terwijl de kapelrie ook in 1529 en 1544 weer aan andere ledenvan die familie overging S). Vermelding verdient nog, dat tot dezekapelrie een zware kelk van verguld zilver behoorde, die hetkapittel van St. Pankras slechts tegen borgstelling aan de priestersin handen mocht geven 0). In 1488 stichtte de kanunnik Clais Tol een tweede kapelrievan 2 missen per week, ter ere van St. Jacob, in het St. Barbara-gasthuis. Bij mogelik verzuim zou de bezitter ervan, die eerstdoor heer Clais zelf, later door zijn verwanten zou worden aan-gewezen, telkens 2 plakken aan de huiszitten verbeuren. De stichtingwerd nog in 1488 door het kapittel, in 1491 door David vanBourgondië bekrachtigd 7). Ook deze kapelrie ging in 1496 en in1516 weer

aan familieleden van de stichter over 8). .—. In 1506droeg een dokter, Mr. Jan van Zeyst, aan de huiszittenmeestersweer de verplichting tot het houden van een mis per week op,maar er staat niet bij, dat het in \'t St. Barbaragasthuis moestgebeuren 9), en in 1514 namen zij ook nog op zich 3 missen perweek te doen houden, stellig wèl in hun eigen kapel, volgenshet testament van Jan Kerstantsz., die ook geld gaf voor een uit-deling van vlees aan de arme huiszitten op de Zaterdag vóór ofna Nieuwjaar ^o). Blijkt al uit deze bepalingen, dat de kerkdienst in het St. Barbara-gasthuis steeds beter werd ingericht, ook het huis zelf werd enigekeren uitgebreid. In 1435 en 1440 kochten de meesters weer eenhuis met erf naast het gasthuis; in 1449 een erachter aan deOude Rijn en men mag wel veronderstellen, dat deze huizen 1) Zegelbrieven van 1437, 144S en 1454, Inv. St. Pankras No. 833. 2) Zegelbrieven van 11 Mei 1465 en 16 Mei 1464, Inv. St. Pankras No. 836. 3) Zegelbrief van 4 Aug. 1494, Inv. St. Pankras No. 90&quot;. 4) Zegelbrief van 10 Junie 1509, Inv. St. Pankras No. 90&quot;=. 5) Zegelbrieven van 20 Julie 1529 en 16 Aug. 1544, Inv.

St. Pankras No. go&quot;^ <?&quot; f. 6) Fundatieboek St. Pankras, fol. 53 vs.. 7) Ib., fol. 46, 47 en 47 VS.. 8) Zegelbrieven van 12 Jan. 1496 en 23 Junie 1516, Inv. St. Pankras No. 90\'\' en S9- 9) Register Huisz. v. St. Pankras, fol. 42. 10) Ib., fol. 30 vs.. 11) Ib., fol. 40 vs., 41 en 40.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 erbij getrokken zijn. Waarvoor men al die ruimte gebruikte, enhoe het Huiszittenhuis was ingericht, blijkt heel aardig uit een in1458 gevoerd proces tegen de huiszittenmeesters In een tot het gasthuis behorend huis aan de Rijn, waar demeesters een kruis op hadden laten zetten, hadden jaren langzekere Clais Heere en zijn vrouw Winen gewoond. Zij hadden dithuis zelf gekocht en het laten vertimmeren uit de opbrengst vaneen vroeger door hen bewoond huis in de Koppenhinksteeg; hethad een vrije in- en uitgang aan de Rijn, en Clais zette er zijnnering voort, terwijl hij zelfs een handel in koren dreef op Calaisen andere plaatsen. Hij en zijn vrouw hadden nog een paar dienst-meisjes en ander personeel in de kost; zij waren dus volstrektniet gelijk te stellen met proveniers uit andere gasthuizen. En ditkon ook niet. Want in het St. Barbaragasthuis verpleegde mennoch zieken, noch gezonde proveniers, zoals in de andere gasthuizen,en er woonden ook geen moeder en dienstboden, maar het bestondalleen uit een kapel en een opslagplaats („deelhuys&quot;) van wol envachten, die daar dageliks uitgegeven

werden, waarvan de huis-zitten de voordelen genoten. Met het toezicht hierop was zekereHeynric Jacopsz. belast, die de dienst van portier deed en in hethuis een vrije kamer met de kost had; overigens woonde erniemand. Ook sloeg men er nog altijd voorraad voor de armen op,zoals brood en bier, en kookte men er \'s Zondags de minnepot.Nu had Winen altijd de sleutels van de voorraadskasten gehad, zodatze voor haar gezin vrij bier, brood enz. kon halen, of als er geenbrood meer in voorraad was, kocht ze soms voor 4 of 5 plakkenper week bij de bakker op kosten van het huis. Ook haalde ze\'s Zondags zo goed als andere arme mensen warm eten uit deminnepot. Na Winens dood meenden haar naaste erfgenamen, eengetrouwde nicht met haar man en twee neven, recht op haarnalatenschap te hebben en hierover ontstond een proces, daar dehuiszittenmeesters, bewerende dat Winen provenierster geweestwas, zich op de privileges van 1427 beriepen. De erfgenamenverklaarden het privilege van Philips van Bourgondië voor ongeldig,daar hij het als ruwaard gegeven maar niet als graaf bevestigdhad, en dat van de stad als niet van

toepassing, daar de huiszitten-meesters geen schepenbrief konden tonen, waarbij Clais en Winenals proveniers waren opgenomen. Verder betoogden zij, dat menonder proveniers alleen mensen verstond, die binnen de muren i) Kenningboek B, fol. 246 vs..



? 2I8 &quot;DE HUISZITTEN-ARMEN. van een gasthuis woonden, er alle maaltijden kregen en geheelverzorgd werden. En eindelik hadden de meesters van Winen ookgeen testament, met de zegels van de stad en van 2 schepenen, —Natuurlik bleven de meesters zich op de privileges van 1427beroepen en verklaarden zij ook met een brief, zij het dan geengezegelde, te kunnen bewijzen, dat Clais Heere en zijn vrouwopgenomen waren onder voorwaarde, dat al hun geld en goed op50 nobelen na aan de huiszitten zou komen. Wat Winen van hethuis genoten had, leek toch heel veel op wat proveniers kregen, enzij had zelf stervend aan de priester verzekerd, dat zij niemandiets vermaken kon, daar haar goed de armen al toebehoorde. —Het vonnis van de schepenen ontbreekt, daar de zaak daarvóóral geschikt („ghedadinct&quot;) was, zodat we het eind van dezegeschiedenis niet kennen. Maar we weten nu, dat het St. Barbara-gasthuis nooit anders dan kapel en „deelhuys&quot; van wol en vachtenis geweest, wat nader bevestigd wordt door de enige overgeblevenafbeelding ervan, die de kapel met een huis ernaast en een soortloods

vertoont i), terwijl er enkele proveniers in afzonderlikehuizen omheen woonden. Er is maar één kontrakt bewaard van1556, waarbij zekere Willem Heynnenz. met goedkeuring van hetgerecht als provenier in het St. Barbaragasthuis werd opgenomen.Hij bracht landerijen en renten en ook een bed met toebehorenen wat huisraad in. Bij zijn leven mocht hij zelf de pachten enrenten innen om er zijn levensonderhoud van te betalen, en alshij te kort kwam, zouden de meesters hem bijspringen; maarna zijn dood kwamen al zijn bezittingen aan de huiszitten Al gauw konden twee huiszittenmeesters het werk op hetHogeland niet meer af, en werd hun aantal tot vier uitgebreid;het eerst vond ik dat getal in 1446. In 14&6 werd ook voor henbepaald, dat ze altijd vóór Palmpasen rekening moesten afleggen 3),en in het keurboek van 1545 worden zij genoemd onder degenen,die binnen een maand, nadat de burgemeesters hun dit bevolenhadden, aan door het gerecht aangewezen personen verantwoor-ding moesten afleggen. Dit gold natuurlik voor de huiszitten inalle drie parochies, en dat was ook het geval met enige voor-rechten, die de huiszitten van de

stad kregen. 1) Bij van Mieris - Leyden I tegenover bl. iS8. Dit is de enige afbeelding, want deNo.\'s van de Cat. Prentverzameling v. li. Arch. te Leiden, 1 2846—2850 zijn alle hetzelfde;voor No. 2845 leze men het St, Barbaraklooster. 2) Register Huisz. v. St. Pankras, fol. 19. 3) Vroedschapsresolutie van 22 Maart 1486.



? dp: huiszitten-armen. 219 In de eerste plaats kreg&quot;en ook zij sommige boeten, die dannatuurlik onder de meesters van de drie parochies verdeeld werden.Al in 1438 (een jaar van hongersnood) werd iemand, die op Zaterdagmeer brood dan hij in een week gebruiken kon, ingeslagen enmet winst aan de armen verkocht had, veroordeeld tot een boetevan 10 pond aan de H. G.-meesters en huiszittenmeesters, en eenvrouw die ten nadele van de armen valse geruchten onder dekorenkopers uitgestrooid had, evenzo tot een boete van 6 pondKort vóór die tijd had al iemand, die wegens Godslastering eenbedevaart naar de paus moest doen, tegelijk een boete van 60 Phil.Bourg. schilden aan de huiszitten moeten betalen 2). In 1461 werdeen keur gemaakt over slecht en vunzig koren, waarvan bij allerleiovertredingen de helft aan de arme huiszitten kwam, wat ons geengrote aanwinst lijkt; in 1467 werd deze keur afgeschaft op debepaling na, dat alle vunzig brood, bij de bakkers aan huis gevonden,ten behoeve van de huiszitten verbeurd zou zijn, wat in 1477 nog eensopnieuw gekeurd werd 3). Toen de regering van Leiden in 1445aan de

Minderbroeders vergunning gaf een klooster in de Waardte stichten, werd bepaald, dat zo het klooster ooit door de broedersvan die orde verlaten werd, het huis met alle goederen aan dearme huiszitten zou komen, zoals het Cellebroedersklooster metter-tijd aan de Heilige Geest beloofd was 4). Eindelik golden de in 1436gemaakte keuren over de erfenissen van bedeelden, die onder deHeilige Geest al besproken zijn, eveneens voor de huiszitten s).Er is mij één voorbeeld bekend uit 1451, dat zo\'n bedeeldewerkelik iets van belang naliet en er twist over de erfenis ontstondtussen de erfgenamen aan de ene, de Heilige Geest, de huiszittenvan St. Pieter en de St. Quirijnsbroederschap aan de andere zijde.Het gerecht besliste toen, dat de huiszitten V2, de H. G. en debroederschap elk ^U van de landerijen kregen, maar ze moestenin dezelfde verhouding ook de schulden betalen. De huiszittenkregen het meest „also Aechte van den huussitten lange jarenbekent gheleeft te hebben&quot; Wij hebben al gezien, dat ook de H. G. voor huiszitten zorgde. 1) Correctieboek A, bl. 83 en 87. 2) Blok - Rechtsbronnen, bl. 71. 3) Hamaker - Keurboeken, bl.

254, 256 en 265. 4) Oudh. V. Rhijnl., bl. 195 en 197. 5) Vgl. bl. 170. Behalve op de daar genoemde plaats zijn de keuren ook te vinden inhet Register van de Huiszitten van St. Pieter, Archief Huiszittenhuis A No. i, vóór defoliering begint. 6) Reg. Huisz. v. St. Pieter, fol. V.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 en daarom kregen beide lichamen niet alleen soortgelijke voorrechten,maar werkten ze ook wel samen ; in een van de blafferds van de HeiligeGeest staan dan ook achterin enige ontvangsten en uitgaven geboektmet de toevoeging : „Item dat hier ghescreven staet, hoert te staen inghemeen bock van die huyssitten ende ons&quot; i). Er is van die boekenniets bewaard, maar deze aantekening betreft samen ontvangen erfe-nissen en samen betaalde doodkisten en boeten. Over hun samenwer-king in tijden van hongersnood zal in het laatste hoofdstuk nog een enander blijken. Dat er ook wel eens wrijving tussen de H. G.-meestersen de huiszittenmeesters bestond, is gebleken bij de besprekingvan hoe de eersten in 1537 verzochten van de zorg voor moed-willig verlaten kinderen ontheven te worden 2). Onze oudste berichten over de huiszitten van de St. Pietersparochiezijn van 1428: hun verzorgers kregen toen, evenals die van dehuiszitten van St. Pankras een jaar vroeger, het recht een huis tekopen om er hun koren, hout, turf en vlees op te slaan, en daar2 of 3 mensen als proveniers te laten wonen. De

bezittingen vandeze proveniers kwamen geheel aan de arme huiszitten en dezekregen van de stad ook vrijdom van aksijns en volledig recht opwat men hun bij testament mocht vermaken 3). Moeten wij ons voorstellen, dat de instelling van huiszitten-meesters in de St. Pietersparochie evenzo in zijn werk is gegaanals die op het Hogeland ? Zeer zeker niet. Wij hebben immers in hetvorige hoofdstuk al gezien, dat men in de oudste parochie herhaaldelikaan de H. G.-meesters uitdelingen onder de arme huiszitten opdroeg.Naast de H. G.-meesters waren dus in de 14e eeuw aalmoezeniersvan St. Pieter overbodig. Zij zullen er dan ook wel niet geweestzijn, eer de stadsregering het aanstellen van de huiszittenmeestersvan St. Pankras aan zich had getrokken; ik stel mij voor, datmen het omstreeks die tijd goed gevonden heeft ook in de grootsteparochie afzonderlike huiszittenmeesters te benoemen om de taakvan de H. G.-meesters wat te verlichten. In alle geval waren zijer al vóór 1428, want in het daareven besproken privilege wordtgezegd, dat de gelden van de arme huiszitten in de St. Pieters-parochie goed werden beheerd, en dat de instelling

kort geleden 1) Blafferd 1493, Cat. H. .G. . Boeken III 381. 2) Zie hiervóór, bl. 199. 3) Register Huisz. v. St. Pieter, fol. I; een afschrift hiervan door van Alphen in deportefeuille Armwezen op het Leidse Archief; afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 48. Ziehierachter: Bijlage XXI.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 door toedoen van veel goede mensen zeer uitgebreid en verbeterd was. Een week vóór het privilege gegeven werd, hadden de meestersZeger Willemsz. en Warmbout Karstantz. al een huis in deSt. Pieterskerksteeg gekocht om er het Huiszittenhuis van St. Pieterte vestigen Zij waren toen nog met hun tweeën, maar in 1440vond ik voor het eerst drie, in 1444 vier huiszittenmeesters vanSt. Pieter genoemd 2). Zij stonden evenals die van St. Pankrasonder toezicht van de stad en genoten dezelfde voorrechten. Eenstaaltje van de biezondere bescherming, die men hun verleende,is, dat in 1446 Jan Jansz., Boudijn mitten Vincken en Griete, zijnwijf, die de huiszittenmeesters van St. Pieter uitgescholden hadden,omdat deze hun niet genoeg gaven naar hun zin, met twee jaaiverbanning op verbeurte van hun leven gestraft werden 3). Eensvond ik vermeld, dat een stuk in de rainen gevonden laken aande H. G. en de huiszitten van St. Pieter alléén gegeven werd 4).Maar gewoonlik deelden ze de baten met de anderen. Heel dikwel^werden ook landerijen, renten of kleren vermaakt aan de huiszittenvan de drie

parochies samen 5). Men zou denken, dat ze dangelijk op deelden, maar dat is toch niet zo geweest. Ik vond maarééns zo\'n geval vermeld, dat 50 Kar. guldens onder de H. G. ende huiszitten verdeeld moesten worden, en toen kreeg de H. G. 16 Kar. gld., 13 st., 16 miten, de huiszitten van St. Pieter 17 Kar. gld., die van St. Pankras 13 en die van Onze Vrouwen3 Kar. gld., 6Va st., 8 miten Natuurlik zagen ook de meesters van St. Pieter langzamerhandhun kapitaal, en daarmee tevens hun verplichtingen toenemen. Zovermaakte Alijt, Jan Poesz., hun en de Heilige Geest samen in1435 een huis aan de Oude Rijn, waarvan ze in 1437 ook dehelft van de H. G. kochten, en alle brandstof, die ze zou nalaten 7); zowerd hun in 1454 een jaarhkse uitdeling van een pond wittebroodop de dag na Beloken Pasen opgedragen S), en in 1455 een Paas-uitdeling aan hoogstens iio arme mensen van Va pint rijnwijn eneen wittebrood 9); bij verzuim van deze laatste kwamen de wijn en 1) Ib., fol. II. 2) Ib., fol. V en III recto. 3) Correctieboek A, bl. 183. 4) Rek. Katr. g. 1441, fol. 22 vs.. 5) Zie b.v. Zegelbrief van 20 Maart 1460, Archief Leiden; id. van 17 Des. 1483,

Inv.St. Pankras No. 813; en Reg. Huisz. v. St. Pankras, fol...24 vs.. 6) Reg. Huisz. v. St. Pieter, fol. 46. 7) Ib., fol. II recto. 8) Ib., fol. VIII. 9) Ib., fol. IX recto.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 het brood op Beloken Pasen aan het Vrouwengasthuis. In 1479kregen ze de opdracht om jaarliks omtrent Driekoningen voor 2pond groot Vlaams aan goede zwarte turf onder de huiszitten teverdelen en in 1498 om van een toen aan een echtpaar verkochtelijfrente na de dood van een van beiden op Driekoningen aanhoogstens 60 arme mensen elk \'Aj groot uit te delen, na beider doodeen groot Aan een andere lijfrente, in 1522 verkocht, was geenbiezondere verplichting verbonden 3). Ook voor memoriediensten kregen ze soms te zorgen: in 1450droegen Wouter, coman Ysbrantsz., de stichter van het Jeruzalems-hof, en zijn vrouw Alijt, Pieter Jorysz. dochter, hun de zorg op vooreen kapelrie van 3 missen per week op het St. Franciscusaltaarin de Pieterskerk. Van de hiervoor gegeven rente van 34 pondwaren er 12 voor de missen, 5 voor het Barnardietenklooster teWarmond en 17 voor de armen bestemd. Bij hun leven wilden destichters de 17 pond zelf onder hun arme vrienden verdelen, eneerst na hun dood moesten de huiszittenmeesters ze jaarliks tussenSt. Maarten en Maria Lichtmis aan de armen

uitreiken 4). In 1467werd hun ook de zorg opgedragen voor een jaarlikse memoriedienstin de Pieterskerk met 3 missen, waarvoor zij 40 schell. per jaarkregen s). Verder droeg men hun soms uitdelingen aan andere instel-lingen van armezorg op, en eindelik kregen zij, evenals de huiszitten-meesters van St. Pankras, het oppertoezicht over enige hofjes,waarover in het volgende hoofdstuk gesproken wordt. Over de inrichting van het hluiszittenhuis van St. Pieter is nietsbekend. Wij weten alleen, dat de meesters hun huis in de Pieters-kerksteeg in 1449 aan hun buurman Jan Brouwer Louwerysz.verkochten, terwijl zij er de „houde&quot; en een jaarlikse rente ophielden In 1470 kochten zij van de stad het huis van Jan deRam in het Noordeinde van de Breestraat op de hoek van de.Schoolsteeg met het erf en een loods; zij moesten de put met deburen samen gebruiken en hun erf strekte zich uit tot de Volders-gracht 7 j. Hier bleef het Huiszittenhuis tot 1577 gevestigd. In1502 kochten de meesters er het lege erf achter en naast hunbuurmans huis, dat ook door een poort aan de Breestraat te be- 1) Ib., fol. 30. 2) Ib., fol. 24. 3) Ib., fol. 42. 4) Ib., fol. VI.

5) Ib., fol. XIV. 6) Ib., fol. IX. 7) Ib., fol. XVIII.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 reiken was, bij i), en in 1521 het huis zelf 2) rnet de poort ende steeg 3). In 1547 besloot de vroedschap het St. Jacobsgasthuis op deSteenschuur, dat gevaar liep wegens schuld verkocht te zullenworden, aan de huiszittenmeesters van St. Pieter te geven om erhun „residencie&quot; te vestigen; zij moesten dan ook alle schuldenovernemen en kregen daarvoor de 3 groten daags, die bij het metenvan gesneden laken voor de armen op de pers kwamen 4). — DitSt. Jacobsgasthuis was in 1477 door de St. Jacobsbroederschap, devereniging van de bedevaartgangers naar St. Jacob a Compostella,gesticht. De vroedschap had er toestemming voor gegeven S) en dekureit van St. Pieter had met goedkeuring van de Landkommandeurte Utrecht goed gevonden, dat men in de kapel dageliks eenlezende en op de kermisdag een zingende mis zou houden, waar-voor men hem 4 pond per jaar moest uitreiken Een echt gasthuis isdeze inrichting waarschijnlik nooit geweest, maar de broederschap hielder blijkbaar wel maaltijden : de H. G.-meesters verkochten tenminstein 1488 een halve koe aan het St. Jacobsgasthuis

7). Rijk schijnthet nooit geweest te zijn, want in 1486 leende het al 10 pondvan de H. G.-meesters Wij weten verder, dat het tenminsteal in 1541 gebruikt werd als opslagplaats van vachten en wol,waarom het dan ook van de stad de kosten voor het dekkenmet leien gedeeltelik terug kreeg 9). De huiszittenmeestersaanvaardden het gasthuis in 1547, maar vestigden er hun ver-blijf niet, en toen de burgemeesters in 1566 een geschikte op-slagplaats voor het stadskoren zochten, lieten zij hun oog vallenop dit „Sinte Jacobsgasthuys, jegenwoordelicken competerendede huyssittenmeesteren&quot; In 1567 verkochten deze het gasthuisvoor een rentebrief ter waarde van 400 gulden kapitaal aan destad, onder voorwaarde dat zij weer in al hun rechten zoudentreden en de koop ongedaan gemaakt zou worden, als de stad 1) Ib., foi. XVIII recto. 2) Ib., fol. 41. 3) Ib., fol. 41 recto. 4) Vroedschapsresolutie van 9 Sept. 1547. 5) Vroedschapsresolutie van 26 April 1477. 6) Van Mieris - Leyden I 188. 7) Blafïerd 1488, fol. 14 (Cat. H. G. Boeken III 380). 8) Blafferd H. G. 1486, fol. 19. 9) Vroedschapsresolutie van 10 Nov. 1541. 10) Vroedschapsresoluties van 18

Julie en 22 Aug. 1566.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 het gasthuis ooit aan partikuheren mocht verkopen Het be-zitten van het St. Jacobsgasthuis was dus maar van korte duur,en het Huiszittenhuis van St. Pieter bleef nog tot 1577 op deBreestraat gevestigd. Ten slotte iets over de huiszitten van de Vrouwenparochie.Hadden niet de stichters van het Elisabethsgasthuis groot belangin deze armen gesteld, wij zouden over hen niets weten, dan dater ook in de jongste en kleinste parochie van Leiden huiszitten-meesters geweest zijn, en dat men hun soms tegelijk met dehuiszitten van St. Pieter en St. Pankras in een testament bedacht.Maar blijkbaar waren, al staat het er niet uitdrukkelik bij. JanDirc Coenensz. en zijn vrouw ook de eersten, die geld gaven om inde Vrouwenparochie een instelling voor de arme huiszitten tevestigen en zo is het te verklaren, dat zij in het Register vanhet Elisabethsgasthuis de regels lieten inschrijven, volgens welkede door het gerecht aangestelde huiszittenmeesters zich te gedragenzouden hebben 3). Van die twee eerste verzorgers van de „rechtearme huyssitten, die gheen aelmisse en bidden bi den husen nochin der kercken&quot; in

de Vrouwenparochie was Jan Dirc Coenensz.zelf er in 1426 een. Hun eerste werk zou zijn voor de arme huiszitten in de Vrou-wenkerk te koliekteren. Dan moesten zij minstens ééns of twee-maal per week bij de armen rondgaan en hun loodjes („teykene&quot;)geven, waarop ze eten konden halen uit de „aelmispot&quot;, of andereaalmoezen, zover de geldmiddelen strekten. Men was n.l. ook inde Vrouwenparochie begonnen ééns (n.1. op Zondag) of tweemaalper week warm eten te koken voor de arme huiszitten : vlees, vis of„pottaetse&quot;, naar de tijd van het jaar eiste, en nu zouden de huiszitten-meesters ervoor moeten zorgen, dat die instelling in stand gehoudenen steeds verbeterd werd. Waar die „aelmispot&quot;\' gekookt werd, staater niet bij. Wij weten echter al uit een vorig hoofdstuk 4), dat sinds1435 de gasthuismeesters van het Elisabethsgasthuis verplicht warenop Dinsdag en Donderdag of op Woensdag en Vrijdag warm etenuit te reiken aan hoogstens 50 arme huiszitten uit de Vrouwen-parochie, behalve nog een jaarlikse uitdeling van laken en schoenen. 1) Zegelbrief van 13 Febr. 1567 (Inv. Elsevier i 118); afgedrukt bij van

Mieris-Leyden I 189. 2) Zij noemen zich zeer bescheiden „dieghene die naest Gode van Hemelrijc dat eerstefundament gheweest hebben mit horen goeden wille ende craften ende mit hore aelmis&quot;. 3) Register I Elisabethsgasthuis, fol. i—3. Zie hierachter: Bijlage XXII. 4) Zie hiervóór, bl. 116.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 22 5 Dit eten werd stellig in het gasthuis gekookt, en ik meen, datwe hierin niets anders te zien hebben dan een voortzetting vande „aelmispot&quot;, die men\' in 1426 al begonnen was te koken, en dietoen ook wel in het Elisabethsgasthuis gevestigd geweest zal zijn.Het blijkt n.l. noch uit dit reglement, noch ergens anders, dater in de Vrouwenparochie ook al dadelik een afzonderlik Huis-zittenhuis ingericht werd, waar men eten had kunnen koken, ende ondervinding zal in g jaar geleerd hebben, dat het eenvoudigerwas de spijsuitdeling in het gasthuis aan de meesters daarvan opte dragen dan aan de huiszittenmeesters, die in het gasthuis nietste zeggen hadden. Aan de laatsten bleef dan natuurlik de taakde armen uit te zoeken, die voor de uitdeling in aanmerkingkwamen, en hun loodjes te geven. Het was hun streng verbodeniets te geven aan bedelaars, want het was veel beter, dat dearmen thuis bleven om te werken en hun kinderen een handwerkte leren, dan dat ze erop uit gingen, terwijl zo ook degenen, diete oud of te gebrekkig waren om te werken, des te meer bijelkaar konden bedelen. Ook mochten de

meesters aan de armen,die zich in de adventen vóór Pinkster, Allerheiligen en Kerstmisen in de vasten vóór Pasen er niet op voorbereidden het H.Sakrament te ontvangen, tijdens die adventen geen vis of „pottaetse&quot;,op de laatste vleesdag ervóór en de eerste erna geen vlees geven,want de stichters van de „aelmispot&quot; vonden zich ook verplicht dearmen tot een goed leven te dwingen, en tot bidden voor hen,van wier arbeid zij leefden. Sterker nog: de meesters moesten deaalmoezen ook onthouden aan wie niet minstens \'s Zondags en opheiligedagen naar de hoogmis en de vesper gingen, tenzij ze erb.v. door ziekte niet heen konden. En de armen moesten altijdvoor hun begiftigers bidden. De twee eerste huiszittenmeesters kregen in 1426 geld genoegom er een jaar lang de armen van te verzorgen; wat zij verderdoor koliekten, giften en testamenten kregen, moesten ze voor hetvolgend jaar bewaren en daarvoor aan het begin van het jaarvlees of vis, in tonnen gezouten, turf, wollen laken, linnen enz.inslaan, maar nog genoeg overhouden om er vers eten voor de„aelmispot&quot; van te kopen. Zo zouden zij met hun geld altijd

een jaarvoor blijven evenals de meesters van het Elisabethsgasthuis. Watzij insloegen, zal wel in dit gasthuis geborgen zijn, en dan moetook de uitdeling van laken en van schoenen aan huiszitten, die in1435 aan de meesters van het Elisabethsgasthuis werd opgedragen,beschouwd worden als een verplichting, die van de huiszitten- 15



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 meesters op hen was overgegaan, daar de goederen toch in hetgasthuis lagen. Overigens hebben we over de huiszitten van de Vrouwenparochiegeen enkel bericht, dan dat ze later ook een eigen Huiszittenhuishadden; in 1487 stond dit aan de Haarlemmerstraat naast hettoen gestichte Stevenshof en vóór het klooster van St. Michiel ;in 1577 besloot men het te verkopen. Dat hier minder armenwaren dan in de andere parochies, hebben we al kunnen opmakenuit hun kleine aandeel in de Kerstuitdeling van de Heilige Geesten in de straks genoemde erfenis. Ook het feit, dat er in deVrouwenparochie nooit meer dan drie huiszittenmeesters geweestzijn 2), wijst hierop. Zoals alle andere instellingen van armezorg te Leiden, raaktenook die voor de huiszitten in de loop van de i6e eeuw, eerstonder invloed van de achteruitgang van de lakenindustrie en lateronder die van de 80 jarige oorlog, in grote moeilikheden. Heteerst vernemen we ervan in de parochie van St. Pieter. Daarstaken de meesters al in 1557 zo dik in de schuld, doordat zijde vorige winter veel koren hadden moeten uitdelen, dat zij geenraad meer

wisten en zich tot de vroedschap wendden. Deze hadhun immers bevolen het koren op te slaan, waarvoor zij dekosten hadden mogen halen uit een kollekte door de stad, maardie had 700 gulden te weinig opgebracht. De vroedschap beslooteerst, dat de huiszittenmeesters hun landerijen tot die waardemoesten verkopen, maar dit hielp niet en de klachten bleven aan-houden. Toen bepaalde de vroedschap op voorstel van een kommissie,dat het Katrijnengasthuis en de Heilige Geest de huiszitten van St.Pieter met 36 pond Vlaams elk zouden bijspringen, en dat men ookweer een kollekte zou houden en de „rijckdom&quot; om hulp vragen. Toendit nog niet afdoende bleek, besloot men tot een 2e kollekte, entoen die ook niet genoeg opbracht, moest de Heilige Geest weer24 pond Vlaams geven. Eindelik stemde de vroedschap er zelfsin toe, dat men het tekort van de huiszittenmeesters, die onder-tussen weer nieuwe rogge hadden moeten kopen, uit de stedelikeaksijnzen zou lichten 3). Ook het Sint Barbaragasthuis was in die tijd al hard achteruit 1) Zie stichtingsbrief Stevenshof (hs. Archief Leiden). 2) Volgens het Register der Smalle Diensten

waren er drie in 1515 en volgende jaren. 3) Vroedschapsresoluties van 30 April, 23 Julie, 8 Okt., 27 Okt. en 3 Des. 1517 en van29 Jan. en 26 Okt. 1558.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 22 5 gegaan. Daarom werd door tussenkomst van het gerecht degouden Eng. nobel, die het jaarliks aan het kapittel van St. Pankrasmoest betalen, in 1561 tot 48 stuivers verminderd ï), en daaromwerd er ook veel minder uitgedeeld dan vroeger. Op het Huis-zittenhuis moet vroeger een lijst op perkament gehangen hebben,waar de verplichtingen op stonden, die het St. Barbaragasthuisin 1568 had en deze bestonden behalve in uitkeringen aan dearmen uit het St. Anna- en St. Janshof maar in vier jaarliksedelingen. Ten eerste gaf men op Pasen aan 100 arme oude mensen,kraamvrouwen en zwangere vrouwen elk Vs pint rijnwijn of romenijemet een wittebrood van een duit; vervolgens op de Zondag naSt. Viktor aan 60 arme mensen vier schaapsbuiken en elk eentarwebrood van 3 pond; dan nog binnen twaalf dagen na Kerstmisaan 100 mensen samen een koe of een os, en eindelik op de Zondagvóór Vastenavond aan evenveel armen de minnepot, bestaande uiteen potje van Vs pint met hutspot of pastei en een roggebroodvan 8 pond. Dat was dus alles wat er van de geregelde Zondagsespijsuitdeling over was ;

de herkomst van de drie eerste uitdelingenblijkt niet. Ook de huiszittenmeesters van St. Pankras moestenin 1571 om rogge te kunnen kopen een rente aflossen 3). De taak van de huiszittenmeesters werd intussen niet makkeliker,doordat de armen voortdurend trachtten hen te misleiden omtrenthet aantal en de leeftijd van hun kinderen. Het gebeurde zo vaak,dat er in 1571 werd afgelezen, dat wie erop betrapt werd eenjaar lang de uitdeling zou moeten missen 4). Al voor het beleg moesten de meesters zorgen, dat er voorraadvan koren voor de armen kwam s), en begin 1574 konden zij hetwerk niet meer alleen af. Er werden toen twee „aalmoesseniers-extraordinarys&quot; benoemd, die er speciaal mee belast waren de inhet Huiszittenhuis van St. Pieter berustende matrassen en beddenbij wijze van lening onder de armen te verdelen; de huisbewaarderkreeg bevel hun hierin niet tegen te werken —• Na het beleghadden ook de huiszitten krachtige hulp nodig. In Nov. 1574werd al besloten hun de goederen van de opgeheven gilden tegeven 7), en toen in 1575 een keur werd gemaakt op de schutterij, 1) Los papiertje bij de zegelbrief van 20

Aug. 1451, Inv. St. Pankras No. 2) Van Mieris - Leyden I igg. 3) Gerechtsdagboek I, fol. 80. 4) Afiezingsboek C, fol. 28. 5) Orlers t. a. p. bl. 566. 6) Gerechtsdagboek I, fol. 146 vs..7j Gerechtsdagboek A, fol. 7 vs..



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 Stelde men vast, dat sommige boeten voor de huiszitten zoudenzijn Tegen de winter van 1576 gaf het gerecht weer vergunningtot een biezondere kollekte voor de huiszitten 2), maar al die kleinemiddelen hielpen niet op den duur. In 1577 zag men eindelik in, dat er een ingrijpende veranderingnodig was, en deze kwam in datzelfde jaar ook tot stand. Op 20Febr. werd n.l. in de vroedschap rapport uitgebracht over eenverbetering van de armezorg 3), waarvoor ik ook nu weer naarmijn laatste hoofdstuk verwijs. Maar op deze plaats wil ik er uit-lichten, wat uitsluitend op de huiszitten betrekking had. Er werdvoorgesteld de huiszitten van de drie parochies tot één lichaamte verenigen onder de naam „de huysarmen&quot;. Bij hun goederenzou men ook nog die van de gilden kunnen voegen, en dan verderalle door die gilden volgens een nieuw reglement te heffen inlagen enboeten, benevens aUe aan de stad toekomende boeten, voor hetvervolg aan de huisarmen toewijzen. Aan het hoofd van die in-stelling zou één generale overste of aalmoezenier staan met 8huiszittenmeesters, elk voor een bepaald kwartier van de

stadvolgens een nieuwe indeling. Deze konden zich weer doen bijstaandoor de heren van de gebuurten, en ook voor die gebuurten werdeen nieuwe indeling voorgesteld, waarbij ze elk niet meer dan 16a 24 huizen zouden omvatten. Zo kon de heer zijn luidjes goedkejinen en de huiszittenmeesters dus van grote dienst zijn. Er zouéén rentmeester aangesteld worden voor de administratie van hetgeld, maar de meesters moesten zelf volgens rooster in de kerkenkoliekteren en ook ééns per maand met een bus de stad rondgaan.Misschien zou men zelfs het koliekteren onder de predikatie, wattoch altijd hinderlik was voor spreker en toehoorders, tegelijk welkunnen afschaffen en elke Zondag een kollekte door de stad hou-den, zodat ook de Roomsen en de aanhangers van kleinere sektenmoesten offeren. Eindelik kon men de inkomsten nog vermeerderendoor aan de Staten vergoeding te vragen voor wat de abdijen,kloosters en kerken in de laatste jaren verzuimd hadden aan dearmen uit te delen, en toekenning van de renten en vaste goederen,die hun daartoe in vroeger tijd gegeven waren. — De meestersmoesten er, voorgelicht door de heren

van de gebuurten, nauwkeurigop letten, dat de aalmoezen ten goede kwamen aan wie ze \'t meest be- 1) Aflezingsboek D, fol. 71 vs.. 2) Ib., fol. 113. 3) Uitgegeven door J. Prinsen J.Lzn.: Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXVI (1905), bl.128—160.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 22 5 hoefden, zoals kraamvrouwen, zieken, weduwen en arme mensen metveel kinderen, maar niet aan nietsnutters en luiaards. Om bedrog tevoorkomen moest elke huiszittenmeester een lijst aanleggen met nauw-keurige gegevens over de behoeftigen in zijn kwartier, en op bedrogmoest de doodstraf of minstens brandmerking, geseling of verbanningstaan om anderen af te schrikken. De aalmoezeniers zouden hunhoofdverblijf vestigen in het St. Barbaragasthuis en daar eens oftweemaal per week vergaderen, terwijl men de beide andere Huis-zittenhuizen kon verkopen. Aan \'t eind van het jaar moesten zij enhun rentmeester verantwoording afleggen van hun beheer, en waser een tekort, dan mocht dit uit de stadskas óf uit een hoofdelikeomslag aangevuld worden. Ziehier wat in de vroedschap voorgesteld werd, en waaroverdeze niet dadelik een besluit durfde nemen i). Men liet de zaakaan het beleid van de burgemeesters en het gerecht over, en dezewaren doortastender dan de vroedschap, zodat al op 8 Aug. 1577een nieuwe verordening over de huisarmen door Jan van Houtvan de pui van het raadhuis kon

worden afgelezen 2). De denkbeelden uit het rapport waren hier vrijwel verwezelikt.De bezittingen van de drie Huiszittenhuizen werden verenigd, endaarbij werden de goederen van de gilden, die van alle Leidsekloosters op vijf na en die van het vroeger aan de huiszittenbeloofde Minderbroedersklooster in de Waard gevoegd; alleenmoest men de overgebleven kloosterlingen nog levenslang onder-houden. Alle aalmoezen zouden in het vervolg \'s Zondags tussenelf en één uur langs de huizen opgehaald worden door „seeckerequalificeerde personen&quot;, door de huiszittenmeesters aan te wijzen;niemand mocht zich hieraan onttrekken op een verbeurte van3 gulden, tenzij hij 3 dagen van te voren een geldige reden voorzijn afwezigheid opgaf. Om de geldmiddelen te versterken werdaan alle predikanten en andere ziekebezoekers en aan de nota-rissen op het hart gedrukt vooral de belangen van de huisarmenbij de stervenden te behartigen. — Alle armen, die voor bedelingin aanmerking wilden komen, moesten zich binnen 14 dagenaan het St. Barbaragasthuis aanmelden, op de werkdagen tussen2 en 5 uur; zieken mochten hun naam door

anderen latenopgeven. Na die 2 weken zouden de meesters elke Maandagen Vrijdag van 9—li en 2—5 zitting houden om nieuwe 1) Gerechtsdagboek A, fol. 58 vs.. 2) Aflezingsboek D, fol. 160 vs..



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 behoeftigen in te schrijven. Maar er werd ook rekening gehoudenmet wie zich voor het aan den dag brengen van hun armoedeschamen zouden: aan die bij de huiszittenmeesters onbekende armenmocht men wel aalmoezen „met goede discretie&quot; thuis zenden, maarwie het niet heimelik deed, verbeurde 3 gulden, 2 voor de huis-armen en één voor de aanbrenger van het feit. Voor bedelingkwamen allereerst zij in aanmerking, die al vóór 1572 in Leidenwoonden, maar ook wie buiten hun schuld hadden moeten ver-huizen en wie na 6 Mei 1577 uit Engeland, Vlaanderen, Artoisof Henegouwen uitgeweken en naar Leiden gekomen waren. Debedeelden zouden nooit in herbergen mogen gaan drinken, nochmeedoen aan kansspelen en allerminst verdachte plaatsen bezoeken,op straffe van verbanning. Ook zou geen lid van een bedeeldefamilie zich zonder toestemming van de huiszittenmeesters in hethuwelik mogen begeven op straffe van verbanning van de helefamilie. Op 15 Aug. besloot het gerecht nog, dat men de eerste keermet een open schaal zou koliekteren en later met een bus, endat men niet meer

turf en brood zou uitreiken maar geld Op18 Aug. werd afgelezen, dat men die dag voor \'t eerst zou rondgaan,waarbij ieder moest bedenken, „dat de Heere een milden geverliefifheeft, ende dat die in miltheyt zayt, in overvluet wedermaeyen zal&quot; 2). Zo was de zorg voor de huiszitten-armen geheel door de overheidgeregeld en had men een centrale instelling, die alle waarborgenbood voor een goede verzorging. De Huiszittenhuizen van St. Pieteren Onze Vrouwen werden in 1580 verkocht 3) en het St. Barbara-gasthuis bleef Huiszittenhuis. De kerkdienst was daar in 1572afgeschaft, maar toch eiste de rentmeester van St. Pankras nogtot 1578 betaling van de in 1451 aan het kapittel beloofde goudenEng. nobel \'s jaars. In 1580 geboden de burgemeesters teruggaafvan het sinds 1572 betaalde 4). De kerk werd eerst voor scherm-school, sinds 1585 als opslagplaats voor turf gebruikt S) en in 1591verkocht 1) Gerechtsdagboek A, fol. 68. 2) Aflezingsboek D, fol. 165. Orlers vindt dit belangrijk genoeg om \'t in zijn kroniekjete vermelden, t. a. p. bl. 574. 3) Gerechtsdagboek A, fol. 129 vs.. 4) Aantekening van Jan van Hout achter op de zegelbrief

van 20 Aug. 1451, Inv. St.Pankras No. 99. 5) Gerechtsdagboek A, fol. 354 vs.. 6) ld. B, fol. 69 vs..



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 22 5 Intussen beschouwde ook de Protestantse kerk de armezorgals plicht, en kreeg men te Leiden evenals elders diakenen, doorde kerkeraad aangesteld en met het onderhoud van de arme ledenvan de gemeente belast. Maar ook zij stonden onder toezicht vande stedelike overheid, want in 1580 en \'82 hadden zij de toe-stemming van het gerecht nodig om koren te mogen kopen i), enII Des. 1582 hielden zij met goedkeuring van het gerecht eenkollekte door de stad, die ruim 473 gulden opbracht 2). Op diezelfde tijd zag het gerecht, zo goed als de meesters van de huis-armen en de diakenen zelf in, dat men door samenwerking veelmeer goed zou doen. Nu werden immers dezelfde personen somsvan twee kanten bedeeld, terwijl anderen niet genoeg kregen. Duswerd besloten alle goederen van de huisarmen en van de diakenenbij elkaar te voegen, en alles gezamenlik uit te delen om des tebeter onnut gespuis te weren. De diakenen zouden op de gewonewijze gekozen worden. Tegelijk werd de oude bepaling afgeschaft,dat de erfenissen van bedeelden aan de huiszitten kwamen; alleenbleef bepaald, dat wie

later in beteren doen kwam of wie ietsnaliet, het genotene terug moest geven 3). Die samenwerking van huiszittenmeesters en diakenen, nu samenaalmoezeniers genoemd, ging eerst niet heel goed. Al heel gauwkwamen er botsingen tussen de wereldlike en de kerkelike arm-verzorgers, doordat de kerkeraad een gezag over de aalmoezenierswilde uitoefenen, waaraan de huiszittenmeesters zich niet wensten teonderwerpen. Zo stelde de kerkeraad in Mei 1586 aan het gerecht voorde stad in 4 kwartieren te verdelen en in elk een diaken meteen ouderling te laten rondgaan om de armen te bezoeken, en hendan of te helpen óf te vermanen, waarop het gerecht hooghartigantwoordde, dat men hiervoor de aalmoezeniers had en dat ophet bedriegen van deze strenge straffen gesteld waren. Men behoefdeniet aan de ijver van de aalmoezeniers te twijfelen, en kwam dekerkeraad enig bedrog ter ore, waar het gerecht niet van wist,welnu, dan was het hun plicht de aalmoezeniers en de schout tewaarschuwen. Van een inmenging van de ouderlingen in de armezorgv/ilde men niets weten 4). In Des. beklaagden de aalmoezeniers 1) ld. A, fol. 128 VS.

en 178 vs.. 2) Ib., fol. 184 VS.. 3) Ib., fol. 186 VS.. Vgl. ook in het gedrukte Keurboek van 1583 de keuren 140, 141,142 en 143, in April afgelezen. Alleen het verbod aan de bedeelden om te trouwen ont-breekt hier. 4) Gerechtsdagboek A, fol. 417 vs..



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 21 3 zich, dat de kerkeraad hen aan sommigen groter bedehng wildelaten geven en daarom inzage van hun boeken geëist had, waarophet gerecht even hooghartig verklaarde, dat de kerkeraad deaalmoezeniers niets had te kommanderen, maar dat zij alleen aande magistraat verantwoording verschuldigd waren i). In Febr, 1587was de kerkeraad de klagende partij: de aalmoezeniers handeldenzó precies volgens hun voorschriften, dat ze b. v. weigerden ietste geven aan van buiten gekomen „huysgenoten des geloofs&quot;, diede aalmoezen toch zeker verdienden, reden waarom de kerkeraadvreesde voor barbaars gescholden te zullen worden. Het gerechthield de aalmoezeniers wel de hand boven het hoofd, maar gaftoe, dat er uitzonderingen op de regel konden zijn Intussen had de vroedschap al besloten, dat het maar beterwas de diakenen en de meesters van de huis-armen weer vanelkaar te scheiden. Op 30 Aug. 1586 kwam n.l. in de vroedschapeen nieuwe kerkverordening van de matronale synode ter sprake 3),en toen werd bij art. 23, handelend over het ambt van dediakenen, aangetekend, dat in Leiden

weliswaar de diakenen metde huiszittenmeesters maar één beurs hadden en dat dit tot weder-zijds genoegen was, maar dat men hen wel weer van elkaar konscheiden, mits de diakenen geregeld aan de huiszittenmeesterslijsten overleverden van hun bedeelden. De diakenen moesten huntekort door vrijwillige bijdragen van hun gemeenteleden bij elkaarzien te krijgen, en de vroedschap stond, schoon met tegenzin, toe,dat ze verantwoording zouden afleggen aan de kerkeraad in plaatsvan aan de magistraat. Maar .... ze moesten toch altijd het ge-recht van te voren waarschuwen, opdat enige van hen aanwezigkonden zijn, en die moesten een afschrift van de rekening hebben;zo hield de Leidse vroedschap angstvallig aan zijn oude gewoon-ten vast. De scheiding had echter niet plaats: toen de kerkeraad zichin Febr. 1587 over de aalmoezeniers beklaagde, werd wel ge-vraagd, of het niet beter zou zijn de diakonie weer van de aal-moezeniers te scheiden, maar het gerecht ging hier niet op in.Ook in April onderhandelde het gerecht weer met de aalmoezeniersen de kerkeraad samen 4), maar in Julie wendden de meesters van 1) Ib., fol. 479.

2) Ib., fol. 516 VS.. 3) Vroedschapsresolutie van 30 Aug. 1586. 4) Gerechtsdagboek A, fol. 541.



? DE HUISZITTEN-ARMEN. 22 5 de huisarmen zich alléén tot de vroedschap om geldelike steun i),en in 1591 en \'92 tot het gerecht 2). Toch werd de scheidingvolstrekt niet doorgevoerd, want de keur van 1582 op de aal-moezeniers, bestaande uit meesters van de huisarmen èn diakenen,komt zo goed in het gedrukte keurboek van 1658 als in dat van1583 voor 3). In een gedrukte keur van 1613 over het uitdelenvan de aalmoezen worden ze weer in één adem genoemd enook Orlers vertelt, dat in zijn tijd de armverzorgers uit diakenenen huiszittenmeesters of aalmoezeniers bestonden S). Waarschijnlikleverde de scheiding te grote administratieve moeilikheden. Ik heb hier evenwel de grens van mijn bestek al overschreden,en wil dit hoofdstuk sluiten met de vermelding, dat het tegen-woordig Huiszittenhuis weliswaar nog voor een deel op de plekvan het St. Barbaragasthuis staat, maar dat er van het oude ge-bouw hoegenaamd niets over is. 1) Vroedschapsresolutie van 23 Julie 1587. 2) Gerechtsdagboek B, fol. S7 vs., 69 vs. en 204 vs.. 3) In Keurboek 1583 op bl. 102 als keur 140, in dat van 1658 op bl. 120 als keur 93. 4) Cat. Bibl. over

Leiden en Omgeving, No. 35S7- 5) Orlers, t. a. p. bl. 138.



? VRIJWONINGEN. Talrijker misschien dan ergens elders waren al in de middel-eeuwen te Leiden de inrichtingen, waar ouden van dagen, mannenof vrouwen, een veilig onderdak konden vinden, terwijl hun vaakook nog levensmiddelen, brandstof of kleren verschaft werden. Zezijn te beschouwen als een soort van ouderdomspensionering, diehofjes, daar hun stichting veelal een uitvloeisel geweest moet zijn,zo al niet van de uitgesproken gedachte, dan toch wel van het vagegevoel, dat rijke mensen, die goed waren voor hun onder-geschikten, ook de zedelike verplichting hadden de niet meer totarbeid geschikten een rustige ouderdom te verzekeren. Het besefdat die zorg voor de ouden behalve een zedelike ook een maat-schappelike verplichting is, is ook nu nog verre van algemeendoorgedrongen, al voorzien de armhuizen in de ergste nood. Maareven afschrikwekkend als voor de meeste ouden het armhuis is,even begeerlik leek en lijkt het wonen op een hofje in een eigenhuisje met de eigen meubels, waar men zijn „eigen baas&quot; kan zijnen zijn leven op de eigen manier inrichten, al moet men zich aanenkele noodzakelike regels

onderwerpen. Het karakter van een middeleeuwse stad gaf gerede aanleiding tothet stichten van vrijwoningen. De huizen waren ruim uiteen-gebouwd en de grote erven boden alle gelegenheid om er huisjeste bouwen, „camers&quot; noemde men ze, die men verhuren of kosteloosaan anderen in gebruik geven kon, terwijl ook grote huizen dik-wels plaats genoeg boden om er verscheiden mensen te huis-vesten. Hadden welgestelde burgers of mensen van adel eenmaalbij of in hun woning aan arme familieleden, oude bedienden ofandere armen huisvesting verleend, dan wensten ze dit goedewerk vaak na hun dood voort te zetten en zo ontstonden er hofjes.



? VRIJWONIISrGEN. 235&quot; Men neemt gewoonlik aan, dat deze te Leiden eerst uit de 2ehelft van de 15e eeuw dagtekenen, en beschouwt het Jeruzalems-hof als het oudste. Maar een nauwkeurig onderzoek leert, dat zeer al bijna 100 jaar vroeger geweest zijn, al zijn die oudste vrij-woningen dan ook geen blijvende instellingen geworden. Ik noemhier alles wat van die aard in de Katolieke tijd gesticht is, nogbestaand of sinds lang verdwenen, in chronologiese volgorde. Het huis van Meyne Uyt den Waerd. De eerzame jonkvrouw Meyne Uyt den Waerd, dochter van deridder Dirc Uyt den Waerd, die omstreeks het midden van de14e eeuw te Leiden woonde, had niet alleen haar ouders verlorenmaar ook al veel van haar vrienden zien sterven. Doordrongenvan de zekerheid, dat sterven ook eenmaal haar lot zou zijn, endat dit lot haar ieder uur te wachten stond, besloot zij tijdig voorhaar zieleheil te zorgen en tegelijk de nagedachtenis van. haarouders en vrienden te eren en boete te doen voor aller zondendoor het verrichten van een goed werk. Zij bewoonde aan een straat of pad, waarvan de naam nietgenoemd wordt, een huis met erf en

achterhuisje; wat haar ver-dere bezittingen waren, vernemen we ook al niet, maar stelligkon ze er ruim van leven en had ze genoeg voor meer dan één.Op 25 Julie 1368 kwam ze daarom ten huize van haar vriendinLijsbet van Zanthorst samen met heer Jacob, kureit van dePieterskerk, Thomas Koenraadszn. van Voir, notaris, en nog eenandere vriendin Aechte Jansdr. van Zassenaem om in hun bijzijnhaar uiterste wilsbeschikkingen te maken, waarbij ze haar helevermogen zonder enig voorbehoud aan de armen schonk. Na haar dood, zo bepaalde ze, moest heer Jacob of zijn opvolgerals kureit van Sint Pieter in haar huis zoveel eerzame armemaagden of weduwen doen wonen, als met schik geplaatst kondenworden, die van alle gemakken van het huis zouden mogen genietenzonder ervoor te betalen of zonder zich hierdoor tot iets anderste verplichten. Wanneer een van de vrouwen stierf, had ook weerde kureit tot taak haar plaats aan een andere te geven, en hiermeekon hij nog niet volstaan, want ook voor het beheer en hetonderhoud van Meynes huis zou de geestelike opziener ten eeuwigendage te zorgen hebben. Heer Jacob beloofde

om de wille van de goede zaak en opherhaald aandringen van Meyne, dat hij en zijn opvolgers aan



? 236 VRIJ WONINGEN. haar goede bedoelingen alle recht zouden laten weervaren, en zijkon naar huis gaan in de zalige overtuiging ook nog na haar doodaan enige arme vrouwen tot zegen te zullen strekken Is haar testament ook werkelik uitgevoerd ? Het blijkt nergens,maar het is natuurlik wel waarschijnlik, dat men er altans meebegonnen is. Het is mij niet gelukt iets over de stichting te vinden,maar over deze Meyne Uyt den Waerd zelf, die in haar tijd een be-kende juffer geweest moet zijn, ben ik wel een en ander te wetengekomen. Zij stamde natuurlik uit het geslacht, dat het huis teWaerde tussen Leiden en Leiderdorp bewoond heeft, eer het in1427 afgebroken werd Stellig was zij wel de Joncvrou Uten-weer, die in 1377 met de vrij hoge som van 50 pond poorteresvan Leiden werd 3). Ook de plaats van haar huis is zo ongeveerte bepalen: in 1385 werd n.l. aan de H. Geest een rente vermaaktop een huis met erf achter het Hof, aan de ene kant begrensddoor „een huys ende erve, dat Joncfrou Meynen te wesen plach&quot;,en aan de andere door de Hofgracht met een tussenliggendestraat Juffer Meyne moet dus gewoond hebben in het

blokhuizen tussen Rapenburg en Papegracht naast het Prinsenhof, naarde kant van de Pieterskerk toe, en dan waarschijnlik wel aan hetRapenburg. Uit de uitdrukking „dat Joncfrou Meynen te wesen plach&quot;kan men opmaken, dat zij in 1385 al overleden was. Zij had ookeen testament voor de H. Geest gemaakt, dat niet bewaard is,maar uit de maanboeken blijkt, dat zij een jaarlikse rente van6 pond aan de H. Geest besproken had op land in de Waard 5),en uit een kalender, dat men bij haar jaargetijde op Zondag enMaandag voor St. Gregorius voor een pond wittebrood aan dearmen moest uitdelen en nog tweemaal per jaar voor 20 schell.payments Verder had zij een jaarlikse rente van een pondvermaakt aan de in 1391 volgens testament van heer AerntZwaluaert in de Vrouwenkerk gevestigde kapelrie van MariaMagdalena, zodat door de priester daarvan ook voor haar zielgebeden moest worden 7). Overigens ben ik niets met zekerheid 1) Het testament berust in het Archief van de Balije te Utrecht; uitgegeven bij de Geer IINo. 606. Zie hierachter: Bijlage\'KXIII. 2) Tresoriersrekening 1427, fol.\'49, 49 vs., 65 vs., 83 vs. en 85 vs..

3) Poorterboek A (hs. Archief Leiden), op Zaterdag na St. Viktor 1377. 4) H. G. Register B i, fol. 55 vs.. 5) O.a. Cat. H. G. Boeken I i, fol. 31, en het Maanboek I 34. 6) Cat. H G. A II No. 3, fol. 6, 15 en 23. 7) H. G. Register B i, fol. 70 vs.. Vgl. bl. 165.



? VRIJWONIISrGEN. 237&quot; over haar te weten kunnen komen. Haar testament is het oudstemij bekende stuk uit ons land, waarin sprake is van een vrij-woning, en zo komt haar dan in alle geval de eer toe, dat zijeen van de eersten in Nederland geweest is, die op de gedachtekwamen een vreedzame wijkplaats te stichten voor ouden van dagen. Pieter Simonsz. Zusterhuis. Ik noem deze inrichting opzettelik met de oude naam en nietmet de meer gewone van Pieter Simonsz. Begijnhof om dadelikte doen uitkomen, dat dit zusterhuis in zijn oorsprong volstrektgeen begijnhof was, maar een zeer oud en zeer typies voorbeeldvan vrijwoningen. Zoals we zien zullen, is evenwel de bedoelingvan de stichter al vroeg misverstaan. Pieter Symonsz. van den Oerde, een weduwnaar zonder kinderen(zijn vrouw Elizabeth was in 1374 al gestorven woonde om-streeks 1385 met zijn broer Gerrit samen over het Hof, onder deparochie van St. Pieter. Hij was een geletterd man, had de stadvan 1356 tot 1358 als H. G.-meester gediend en was zeervermogend: op zijn erf stonden twee huizen, een klein aan destraat en een groot, met vijf kamers en een ruime

zolder, dat hijmeer achteraf had laten bouwen bij de tuin en de boomgaard,waardoor een deel van zijn erf werd ingenomen. Hij bezat lande-rijen onder Leiderdorp en Zoeterwoude en zeker ook nog anderefondsen. Maar zoveel weelde begeerde Pieter Symonsz. niet voorzich en zijn broer alleen. Reeds bij zijn leven liet hij zijn kleinehuis aan de straat bewonen door enige arme vrouwen, maagdenof weduwen zonder kinderen; het was zelfs geen bezwaar voorhem, dat hij zijn eigen woonhuis niet anders bereiken kon dandoor dit huisje heen. Het was blijkbaar wel niet heel mooi, wantna zijn dood wilde hij het voor turfschuur en bergplaats latengebruiken, maar de vrouwen waren zeker blij onder dak te zijn,en Pieter Symonsz. deed er een goed werk mee, dat hij bij zijndood niet te niet wilde laten gaan. Dus bepaalde hij in 1389 bijtestament, dat het door hem en zijn broer bewoonde huis ten eeuwigendage tot verblijf zou strekken aan arme vrouwen, zoals er in hetkleine huis woonden, die het vrije gebruik van huizen, boomgaard 1) Zij hoorde tot de benefactrices van de St. Panlcraslcerk; zie Memoriale A van St.Pankras, fol. 41. 2) H. G. Register B i,

fol. 13 vs., 15 en 15 vs..



? 238 VRIJ WONINGEN. en erven zonder enig voorbehoud zouden hebben. De mogelikheidvoorziende, dat hij vóór zijn broer Gerrit zou sterven, stelde hijalleen als voorwaarde, dat deze tot zijn dood het grote huis zoublijven bewonen, met gebruik van erf en boomgaard en vrijedoorgang door de voor- en achterdeur van het kleine huis. Ja,dit laatste was nog niet genoeg: er moest na Pieters dood in degang van het kleine huis een schut gemaakt worden naar de kantvan de woonvertrekken toe om Gerrits gang duidelik van hetoverige deel van het huis af te scheiden. Misschien was GerritSymonsz. wat verlegen, of vreesde Pieter, dat de vrouwen mindereerbied voor zijn broer zouden hebben dan voor hemzelf. Maarmet Gerrits dood verviel ook deze beperking, en kwam het grotehuis met erven en boomgaard aan de vrouwen, terwijl ze hetkleine voor berging van turf of andere benodigdheden mochtengebruiken. Om nu de zekerheid te krijgen, dat zijn uiterste wil ook nage-leefd zou worden, droeg Pieter Symonsz. zijn stichting op aan dekureit van de Sint Pieterskerk en de twee gasthuismeesters vanhet Katrijnengasthuis, en hun opvolgers. Hij had

dit stellig tiietgedaan, als hij had kunnen vermoeden, dat zij al dadelik zijnbedoelingen zó slecht zouden begrijpen. De macht, die hij hunverleende, was vrijwel onbeperkt. Zij kregen het recht zoveelarme vrouwen in het huis te doen wonen, als waar behoorlikplaats voor was, ja ook ze eruit te verwijderen, maar dit laatstealleen op goede gronden. Bij het openkomen van een plaatsmochten zij die weer doen vervullen door wie ze maar wilden;natuurlik gingen de eerste keer de vrouwen vóór, die al in hetkleine huis woonden. De kureit en gasthuismeesters kregen behalvehet eigendomsbewijs van het huis ook de beschikking over 2V2morgen land, de Doesvenne, onder Leiderdorp, waarvan ze deopbrengst eerst aan Gerrit Symonsz. moesten uitreiken en nazijn dood aan de vrouwen, voor het kopen van turf en anderenuttige zaken en voor het onderhouden en herstellen van hetgemeenschappelik huis; zolang Gerrit leefde, kregen ze hiervoormaar 5 pond \'s jaars. Men ziet, dat Pieter Symonsz. zijnstichting in de puntjes wilde hebben. Het werd haast al temooi, en hij vreesde dan ook wel, dat zijn wettige erfge-namen niet biezonder met dit liefdewerk

ingenomen zouden zijn.Daarom vond hij het nodig te bepalen, dat wie van hen deuitvoering van het testament op enige wijze zou trachten tebeletten, daarmee het recht op het hem toekomend deel van de



? VRIJWONIISrGEN. 239&quot; overige nalatenschap verbeurde, dat dan ten deel viel aan degraaf van Holland. In 1393 was Pieter Symonsz., naar zijn eigen uitdrukking, deweg van alle vlees gegaan, zonder dat zijn broer hem overleefdhad i). De kureit van Sint Pieter, heer Jan Zuurmont, en degasthuismeesters Syman Symansz. en Goeswijn Claesz. gingen dusmet zijn testament naar de stedelike regering en schout, schepenenen raad, overwegende daty^lle gheoerdineerde dinghen vredeliczijn ende alle ongheoerdineerde dinghe onvredelic\'^/lÉeurden hetgoed, dat zij een uitvoerige „ordinancie&quot; voor de bewoonstersvan het huis maakten. Het blijkt nergens, dat zo iets in PieterSymonsz. bedoeling had gelegen; hij eiste van de bij hem wonendevrouwen niets anders dan dat ze arm zouden zijn, en dat ze geenman zouden hebben en geen kinderen tot haar last. Maar de uit-voerders van zijn uiterste wil begrepen het anders. De bewoonstersvan het huis, bepaalden zij, zouden God moeten dienen, zedig endeugdzaam leven en van de wereld met zijn zonden afsterven.Het werd haar verboden buitenshuis te overnachten of buitenshuismet

enig werk haar brood te verdienen, ja zelfs zonder toestemmingvan de bestuurders het huis te verlaten behalve voor de gewonedagelikse boodschappen. Zij moesten eenvoudig zijn in kledingen schoeisel: geen heldere kleuren, kostbare stoffen, of geplooidemutsen, geen nauw-geregen middeltjes of schoenen met puntenzouden worden geduld. Vreedzaam moesten ze zijn, inschikkelikvoor anderen en vooral niet eigenwijs, want als ze weigerden naareen driemaal herhaalde vermaning te luisteren, konden ze zondermeer uit het huis worden gezet. En opdat ze dit aUes goed zoudenweten, moest haar bij haar komst in het huis het hele reglementvoorgelezen worden. Dat een huishouden van 12 vrouwen onder elkaar (wantzoveel wisten de eksekuteurs er in Pieter Symonsz. huis teplaatsen) zo maar goed zou gaan, was meer dan drie mannendurfden hopen. Daarom stelden ze ook hiervoor een regelingvast. De kureit en gasthuismeesters zouden altijd twee van devrouwen als „bewaersteren&quot; aanwijzen, die elk ogenblik afzetbaarzouden zijn. Deze kregen samen het bestuur over de huis-houding; bij onderling verschil moesten ze zich aan

de uitspraakvan kureit en gasthuismeesters onderwerpen. Zij mochten elkeweek aan een van de vrouwen opdragen de gemeenschappelike i) Hij stierf in 1392 volgens een aantekening in Memoriale A van St. Pankras, fol. 41.



? 240 VRIJ WONINGEN. pot te koken, en alle anderen waren verplicht te eten, wat dezeverkoos haar voor te zetten, hetzij moes, erten, melkspijs ofiets anders, en God te danken, of het eten goed of slecht wasklaargemaakt. Mocht het blijken, dat het beter was een vastekeukenmeid aan te stellen (als het eten al te vaak slecht was,kon het op den duur met die dankbaarheid wel eens mislopen,zal men gedacht hebben), dan konden de bewaarsters ook dit doenen er haar een bescheiden loon voor uitbetalen. Voor het huis-houden mocht men niet meer geld uitgeven dan Pieter Symonsz.aan rente nagelaten had, maar als iemand anders later iets aande stichting gaf of vermaakte, dan zou ook dit ten bate van degemeenschap komen onder goedkeuring van kureit en gasthuis-meesters. ffoewel aan deze „ordinancie&quot; de slotbepaling werd toegevoegd,dat ze altijd onder goedkeuring van de stedelike overheid veran-derd zou mogen worden, zullen de makers ervan wel gevondenhebben, dat er voor het ogenblik op hun werk niet veel vielaan te merken. Maar ons ontgaat het niet, dat zij aan heel ietsanders dachten dan Pieter Symonsz. zelf. Hun

zweefde als voor-beeld een begijnhof voor de geest, en zij rekenden zelfs op bewoon-sters met neigingen en middelen voor wereldse pracht, waar destichter alleen bedoeld had arme onverzorgde vrouwen een veiligonderdak te bezorgen. Misschien ook wisten ze wel beter, maarvonden ze het jammer dat mooie huis te laten bewonen doorarme stakkerds, uitgeworpenen uit de maatschappij. Hoe dit zij,er schijnt zich niemand tegen deze regeling verzet te hebben,zodat ze werd goedgekeurd. En nu gingen kureit en gasthuismeesters tot de uitvoering vanhet testament over. Zij lieten op de zolder van het grote huisnog een kamer timmeren, zodat er nu zes kamers waren, elkgroot genoeg voor twee bewoonsters. Daarna wezen zij bij lotingaan 12 vrouwen, twee aan twee, de kamers toe. Van het kleinehuis aan de straat werd een bergplaats gemaakt. Het was verstandig geweest van Pieter Symonsz. maar voor deadministratie een beetje lastig, dat hij de zorg voor zijn stichtingaan verschillende personen had opgedragen. Daarom had hij hetzo geschikt, dat de kureit zich vergenoegen zou met het houdenvan toezicht, terwijl het geldelik beheer geheel

aan de gasthuis-meesters kwam; zij inden dus de renten, kochten er turf en etenvoor, zorgden dat huis en tuin goed onderhouden werden, enhielden afrekening met de bewaarsters. Om dit beheer te kunnen



? VRIJWONIISrGEN. 241&quot; voeren moesten zij de stukken tót hun beschikking hebben, en zo :korrit het, dat wij uit het Register van het Katrijnengasthuis,begonnen in 1397, en uit de gasthuisrekeningèn de juistegeschie-nis van de stichting van „Pieter Symonsz. Zusterhuis&quot; kunnen lezen i). Het is niet veel, wat wij verder over deze stichting te wetenkunnen komen. Maar genoeg om te zien, dat de bedoeling vanPieter Symonsz. langzamerhand geheel vergeten werd. -Vrij dik-wels vinden wij de bewoonsters van zijn huis genoemd in testa-menten uit de 15e en i6e eeuw. Zij heten dan meest begijnen,soms ook arme begijnen, zusteren of „arme vroutgens&quot; uit Pietei&quot;Symonsz. huis of begijnhof, ,en men vermaakt haar wat gèld ondervoorwaarde, dat ze op memoriedagen op de graven zullen komenbidden en offeren,, waarbij ze soms ook het graf moeten beleggenmet een zwart kleed en groene takken. Meest worden er vier ofacht vrouwen gevfaagd voor elke memoriedienst, een enkele maalook vijftien Zij werden dus als een soort arme geestelike zustersbeschouwd. Zekere Marye Thomasdr., die in 1534 heimelik

eenwederdoop bijwoonde, heet in de sententie over dat feit zelfs„yerloepen clopsuster in Pieter Symonsz. zusterhuys tot Leyden&quot; 3), Dat zij in de eerste tijden tot de armen gerekend werden, blijktook hieruit, dat zij op 29 Mei 1429 tegelijk met de ga.sthuizen enandere instellingen van armezorg werden vrijgesteld van het betalenvan aksijns 4). Maar die vrijstelling; moet later ingetrokken zijn ;in de jaren 1531—1592, waarvan de rekeningen bewaard zijn s),betalen ze de bieraksijns geregeld. Het beheer van de gasthuismeesters óver Pieter Symonsz. huisduurde niet lang. Van 1394 tot 1424 deden ze alle uitgaven voorturf, rietdekken, bestraten, schoonmaken van de put, omspitten enbemesten van de tuin, timmeren en beschieten van bedsteden enz.. 1) Da belangrijkste stukken in het Register Katrijnengasthuis 1397 zijn: 1°. de koopbriefvan het huis 1383, bl. 90; 2°. het testament in Latijn 1389, bl. 55 (een vertaling ervan opbl. 58); 3°. de ordonnantie voor de bewoonsters 1393, bl. 59, en 4°. „die cavelinghe vanPieter Symans soens susterhuys&quot;, geschreven op het, achterste. schutblad van hetzelfde Re-gister. Voor deze stukken zie

men hierachter de Bijlagen XXIV, XXV, XXVI en XXVII Daar de gasdmismeesters, vreemd genoeg, geen afzonderlike.rekening van „Pieter SymonsSusterhuys&quot; hielden, komt het onder deze, naam herhaaldelik , in de gewone Gasthuis-rekeningen voor. . 2) Rekening Katrijnengasthuis 1485, fol. 29 vs.. Overigens zie.men hiervoor vooral, de-Memorieboeken van hetzelfde gasthuis. : ? ; 3) Aangehaald bij dr. L. Knappert - Anabaptistica, Theol. Tijdschr. 1905, bl..i47; ; . 4) Stedeboek, fol. 267. ; : . 5) In twee delen 1531—1564 en 1564—1592, hss. Archief Leiden. ^kê)



? 242 VRIJ WONINGEN. maar later schijnen ze toch ingezien te hebben, dat het beter wasvan Pieter Symonsz. huis een afzonderlike rekening te laten houden.In 1426 en 1427 keerden ze 8 pond ineens uit voor „turf endepottaidse na inhout Pieter Symons zoens testament&quot;, maar ia1432 2) niet meer. Blijkbaar inden de bewaarsters toen zelf ookal de renten en maakten zij een rekening, die door kureit engasthuismeesters goedgekeurd moest worden, zoals we dat voor1531 en volgende jaren zeker weten. Pieter Symonsz. Zusterhuisverdwijnt uit de Gasthuisrekeningen; alleen wordt aan de zustersnog wel eens geld uitgereikt uit een testament of voor memorie-diensten 3). Ook uit andere gegevens blijkt, dat het hof meer zelfstandigwerd. In 1458 schonk Haes Clais Wermboutsz. dochter aan KatrijnMychielsdochter en Marritgen Roeloffsdochter, „bewairsteren vanPieter Symons BaghijnhofF, staende after Sinte Pieters kerck totLeyden, tot der gemeen baghynen ende hoififs behoiff&quot; een jaar-likse rente van 31 comans groot, waarvoor ze ten eeuwigen dageop de sterfdagen van de schenkster en van haar moeder een uit-voerig

omschreven memoriedienst op de graven moesten doen.Ook kregen ze twee vrouweplaatsen in de Pieterskerk 4). Hier zienwe de bewaarsters als wettige vertegenwoordigsters van het hofoptreden. En blijkbaar ging het zo heel goed. In 1498 tenminste konPieter Symonsz. Beghijnhof van het „Gemeen convent van SinteMarien ende Bethleem te Abcou&quot;, gevestigd in de Jan Vossteegte Leiden, een huis met poort kopen, gelegen aan de Houtstraatnaast het hof s). Dit huis werd blijkens de rekeningen geregeldverhuurd In de i6e eeuw zag het er op Pieter Symonsz. erf heel andersuit dan vroeger. Er was heel wat gebouwd en getimmerd, enmisschien ook wel wat afgebroken. Toch schijnt het oorspron-kelike huis te zijn blijven staan. In 1564 wordt tenminste nog 1) Rek. Katr. g. 1426, fol. 32; 1427, fol. 34 vs.. 2) De rekeningen van 1428, 1429, 1430 en 1431 ontbreken. 3) Rek. Katr. g. 1459, fol. 97; 1467, fol. 59 vs.; 1485, fol. 29 vs. en 43 vs.. 4) Zegelbrief van 28 Augustus 1458, Archief Leiden. 5) Zegelbrief van 30 Desember 1502, Archief Leiden. In dit jaar werd de akte van-verkoop eerst opgemaakt. 6) Van 1531 tot\'1592 werd elk jaar de

buursom geïnd. Alleen in de rekening van 1556vinden we vermeld: „Van thuys in de Houtstraet en hebben wy niet ontfangen, want de vrou die daerinnegewoent heeft en heeft niet te geven, ergo........nihil&quot;.



? VRIJWONIISrGEN. 243&quot; een pacht betaald van 17 stuivers „op tgemeen conventshuus responderende 00c aen de Houtstrate&quot; i), en eigenaardiggenoeg is dit dezelfde rente, verschuldigd aan „die van Rijs-oorde\'\', die er in 1383 al op stond, toen Pieter Symonsz. hethuis kocht Maar terwijl dit gebleven was, had men overigenszoveel veranderd, dat niemand de oorspronkelike stichting her-kend zou hebben. In de jaren van 1531 tot 1571 was de toestandblijkens de rekeningen heel bevredigend. De gewone inkomstenbestonden toen v.n.l. uit huis-, land- en losrenten en uit wat aande vrouwen bij memoriediensten op de graven werd gegeven;verder betaalden nieuwe bewoonsters van het hof een bepaaldesom, 2V2 Rijnsgulden, en lieten de gestorvene kleine sommetjesaan het hof na. De vaste uitgaven betroffen in de eerste plaatsde memoriediensten (memoriebrood, wijn, kaarsen, offergeld enz.),verder „de pot&quot;, brandstof, bier en bieraksijns, reparaties aan dehuizen, stedelike belastingen als bruggegeld, het schrijven van derekening, de bewaking \'s nachts door de klepperman en enigeverschuldigde renten. Twee

bewaarsters legden jaar op jaar ver-antwoording af van haar beheer aan de kureit van Sint Pieter ende gasthuismeesters van het Katrijnengasthuis, die bij die gelegen-heid „de kinderen&quot; 15 a 20 stuivers gaven voor haar „recreatie&quot;. Maar de gebeurtenissen van 1572 en volgende jaren brachtenveel beroering op het hof. Toen de woeste soldaten van Lumeyin 1572 in Leiden huishielden, was het met de memoriedienstenop de graven en het opnemen van nieuwe begijnen gedaan 3). Ookwilden de gasthuismeesters, tot het nieuwe geloof overgegaan, hetbeheer niet langer met de kureit van Sint Pieter delen; het nazienvan de rekeningen bleef enige jaren geheel achterwege. Maar degasthuismeesters kregen hun zin, want de rekeningen van 1571 tot1575 zijn alle eerst in 1576 goedgekeurd en wel voor het eerstdoor de gasthuismeesters alleen. Er waren in 1572 vrij grote uit-gaven nodig om het hof tegen de soldaten te beschermen 4) en 1) Rekening 1564, fol. 8 vs.; andere jaren staat er altijd alleen maar: „de pacht&quot;. 2) Zie bijlage XXIV. 3) Rekening 1572: „Ende wert alhier ter memorie gesteh, dat van den ontfang van ingang

mitsgaders vanden ontfang van de graven overmits dese jegenwoordige beroerte van den jare 1572 nyeten is gecomen, dus alhier............nyet&quot;. 4) Ib.: „Item gegeven ten tyde dat de grave van der Marek eerst binnen Leyden quam vuytzaecke van een sovegaerde .... .....4 g\'d. 10 st..



? 244 VRIJ WONINGEN. de inkomsten verminderden: niet alleen werd op de graven geengeld meer ontvangen, maar de vaste renten werden hoe langer hoeongeregelder betaald Men verkocht zelfs een buksboom uit detuin om maar aan geld te komen, en toen in hetzelfde jaar degemeenschappelike huishouding werd opgeheven, had men ooknog een voordeeltje door het verkopen van de oude potten enpannen 3). Van 1572 tot 1576 werd aan de bewoonsters van het hof elk12 gld. per jaar uitbetaald voor haar onderhoud 4). Maar ook ditveranderde al gauw. Behalve het huis in de Houtstraat werdsedert 1563 nog een ander huis, staande op het hof, verhuurd.\'Na 1576 werden alle huizen verhuurd; van 1576 tot 1580 be-taalden 8 mensen huur, later meer, van 1590 tot 1592 zelfsvijftien. Toen was er van Pieter Symonsz. oorspronkelikestichting niets meer over, zelfs niet de naam, want in de reke-ningen van 1576 tot 1592 heet het „St. Pietersbagijnhoff&quot;.Dat het achter de Pieterskerk lag, was natuurlik aanleiding totdeze vergissing. Er waren na 1576 ook al mannelike bewoners,maar de vrouwen kregen nog jaarliks een kleinigheid

uitbetaalduit een testament, onder beheer van het Katrijnengasthuis. Eenandere herinnering aan de oude toestand vinden we nog in derekeningen van 1586 en 1587; er werd toen aan „Maria Jansdr.,eertijts cloostermaecht upten voorsz. hove, de somme van 12 gld.ter cause van een jaer alymentatie, haer uyt gratie vergunt&quot;betaald. Er is in de laatste jaren van het bestaan van Pieter Symonsz.hof een bewaarster geweest, die blijkbaar buitengewoon bij dehand was en aan wie voor een groot deel de ondergang van hethof als zodanig te wijten zal zijn. Zij heette Agniese Claesdcchter,was jaren lang bewaarster, en dit sinds 1576 zelfs alléén. Blijk- Item noch gegeven een persoon, die tvoorsz. hoffken ten zeiven tyde bewaerde overmitstgevi\'elt van de soldaten......... . .10 gld.&quot;. 1) In 1575 bleef b.v. 51 gld. 17 st. 2 p. achterstallig, terwijl in het geheel 73 gld. 14 st.13 p. .ontvangen werd. 2) Rekening 1572: „Item van een bosboom by de rendanten vercoft .... 4 gld.&quot;. Misschien pluktemen hier vroeger de groene takken af voor de graven, die men nu niet meer nodig had. 3) Ib.: „Item van ketelen ende potten by de rendanten vercoft . . . - 7

gld. 10 st.&quot;. 4) Ib.: „Item noch die baghynen up tvoorsz. hoffgen gegeven om haer zeiven te onderhouden(volgende daffirmatie van Agniese Claesdr.) elcxs de somme van twaelffgulden, fecit... 72 gld.&quot;.



? VRIJWONIISrGEN. 245&quot; baar streefde ze naar volledige alleenheerschappij, en wilde zezich ook aan het toezicht van de gasthuismeesters onttrekken.Maar dit gelukte haar niet. De gasthuismeesters wendden zich totde stedelike regering, die door Jan van Hout de zaak liet onder-zoeken, en in hun vergadering van 30 Julie 1579 verklaardenschout, burgemeesters en gerecht, dat zij „gezien de uyterstewille van zaliger Pieter Symonszoon van Noorde, beroerende destichtinge van zeeckere aelmoeskamerkens, gelegen ter zyden vantgevangenhuys aen de Papegraft in tbon van Overhof, daerbyhy de meesteren van St. Katrinengasthuys in der tijt tot opsien-ders van de voorsz. camerkens heeft gestelt&quot;, een ieder bevelgaven de gasthuismeesters bij het houden van dit toezicht niette hinderen, maar hun integendeel ter wille te zijn i). Het hofmoest bij die gelegenheid aan Jan van Hout enig schrijfgeldbetalen. En tot 1589 tekenden de gasthuismeesters weer gere-geld elk jaar of om de twee jaar de rekeningen. Ook geldelik trachtte Agniese Claesdochter zichzelf te bevoor-delen; in 1572 wist ze gedaan te krijgen, dat een jaarlikse

rentevan 6 pond Hollands, aan het hof toekomende, haar bij akte voorhaar leven persoonlik werd toegewezen, onder voorwaarde dat hetgeld na haar dood weer aan het hof 2) zou komen 3). Rijk werdze toch zeker niet, want toen in 1582 haar hele inboedel doorbrand was vernield en ze zich tot het gerecht wendde om betalingte krijgen van enige lijfrenten, werd besloten dat men haarzou behandelen als andere oude „miserable&quot; mensen 4). Vande jaren 1590, 1591 en 1592 maakte ze één rekening, de laatstedie we hebben. Maar deze is niet opgeteld en niet door de gasthuis-meesters getekend. Van Agniese Claesdochter weten we verder alleennog, dat uit haar sterfhuis de bewaarde rekeningen te voorschijnzijn gekomen 5), Waarschijnlik stierf ze al in 1592, want in dat 1) Verklaring op papier, geschreven en getekend door Jan van Hout,.hs. Archief Leiden. 2) Bij het nazien van de rekening werd dit veranderd in „aen St. Cathi-ynengasthuys&quot;. 3) Rekening 1572: „Ende wert oick ter memorie gestelt, dat de losrente van zes ponden Hollants spreeckendeup Cornelis Jacobszoon Coninck, verschynende Meyedage, weder tvoorsz.

hoffgen onthaeltes by Aechte Conincx, ende dat dselve losrente in presentie van wettige getugen dvoorn.Agniese Claesdochter, rendant alhier, haer leven lang geduyrende by de voorn. Aechtegegeven es omme de jaerlixe reate alleen tot haeren behouve te ontfangen, onder conditiedat na de doot van Agniese voorsz. dvoorsz. rentebrieve weder comen zall aen tvoorsz.»hoffgen, dus gedüyrende tleven van de voorn. Agniese alhier .... nyet&quot;. 4) Gérechtsdagboek A, fol. 161 vs.. 5) In een van de boeken ligt een los papiertje: „1605. Dit zijn boecken ende bryeven, die uyt het sterffhuys van Agnyete Claesdochterzijn gecoomen ende werden alhyer gehouden voor Memorye&quot;.



? 246 VRIJ WONINGEN. jaar hadden de gasthuismeesters zelf het beheer in handen, envroegen ze „als gesuccedeert sijnde in de plaetse van Pieter Sy-monszs. bagynen&quot; betaling van een rente aan het gerecht Ooknog in 1598 lieten zij rechten op het hof gelden. In dat jaar besloot de vroedschap een tuchthuis te laten bouwen,en in de vergadering van 12 Maart 2) werd voorgesteld het tezetten „ter plaetse daer jegenwoordeliken staende es de vergade-ringe, die men nomt Pieter Symonszs. bagijnhofif, mitsgaders terfifvan de huysinge van zaliger Henricus Gallus, daertoe in effectegecoft&quot;. De gasthuismeesters schikten zich hier niet zo maar in,want „belangende de zwaricheyt, by eenige van de meesteren vanSt. Catrynengasthuys voorgewent nopende haer perticulier intrest,als sustinerende gerechticht te zijn tot het gebou van Pieter Sy-monszs. bagijnhoff, es geresolveert, dat die van den Gerechte denvoorn, meesteren ten behouve van den gasthuyse diesangaenderedelicken vergenougen zullen geven, als ten opzicht van haertytel ende gerechticheyt bevonden zal werden te behooren&quot;. Dezaak is toen door Jan van Hout

onderzocht, want volgens de In-ventaris Elsevier I 208 moeten hierover in het Archief een aan-tal belangrijke stukken van zijn hand zijn, waaronder een kopievan Pieter Symonsz. testament. Alleen dit laatste, een extrakt, isop het ogenblik te vinden 3). We weten in elk geval, dat het hofdoor de stad is aangenomen en later afgebroken. In de Tresoriers-rekeningen van de jaren 1599 en 1642 vond van Mieris het bewijs,dat de stad toen nog een rente betaalde, die vroeger op het huisvan Pieter Symonsz. gestaan had 4). De drie beschrijvers van Leiden: Orlers, van Leewen en vanMieris vertellen overigens niets van het hof dan een paar onjuist-heden. Volgens van Leewen s) en van Mieris 6) werd het verplaatst 1) Gerechtsdagboek B, fol. 173. 2) Vroedschapsresolutieboek N, fol. 141 vs.. 3) Onder de stukken v. h. Kapittel van St. Pankras, No. 885. 4) Van Mieris - Leyden I 158. In 1599: „Betaald Adriaan Fransz. als Rentmeester of procuratie hebbende van JacobAlbout twee gulden vier stuivers wegens verloopene pacht of renten, gestaan hebbende opPieter Simons Baghijnhoff alhier, twelck by de Stad aangenomen is om gebruict te wordentot een

tuchthuis&quot;. In 1642: „Aan Jongheer Aelbout als competerende van deeze Stad een jaarlijkse pagtvan seventien schellingen mit der houde, gestaan hebbende op Pieter Symons Begijnhof,twelke sedert tot een timmerwerf is gebruikt geworden; ook is aldaar geweest de oudepicqueurstal en loots&quot;. 5) T. a. p. bl. 60. 6) T. a. p. bl. 158.



? VRIJWONIISrGEN. 247&quot; naar de St. Jozefssteeg achter de Vrouwenkerk (waarheen men laterhet hofje van Syon overbracht), volgens van Mieris nog later naarhet Mierennest. Maar daar ik hiervoor geen enkel bewijs gevondenheb, weiger ik het te geloven, te meer omdat Orlers, die de aan-neming van het hof door de stad beleefde, er niets van vertelt.We mogen gerust aannemen, dat de hele stichting in 1598 te nietis gegaan. Zijn dit al twee stichtingen, waarvan de ene in het geheel niet,de andere niet in zijn oorsprong bekend was, ik moet alvorenstot de bekende en nog bestaande hofjes over te gaan enige ouderenoemen, waarover we alleen maar vage aanduidingen bezitten. In 1429 werden, zoals meermalen vermeld is, de inrichtingenvan armezorg vrijgesteld van het betalen van aksijns, en daarworden oorspronkelik, tussen de leprozen en de huiszitten in, ge-noemd „die wonen in Heyn Rcynszit. huys&quot;, maar het is al vroegook weer doorgehaald. Dit moet wel een spoedig verdwenen vrij-woning geweest zijn. Onder het Vrouwengasthuis is al even sprake geweest van „een deel cameren, staende..... optie Vliet, dat men van

ouds hiet Willem Danelszs. doester, dairinne dat vele arme parsonen wonen&quot;,gesticht door Fije, de weduwe van Willem van Bosch. Haar klein-zoon Huge Claisz. bepaalde in 1487, dat de 13 arme oude mannen,aan wie op zijn memoriedag bij het graf 6 comans groot elk ge-geven moesten worden, bij voorkeur uit dit huis zouden zijnOok dit waren vrijwoningen, die stellig in 1487 al een tijd bestaanhadden, maar waarvan ik verder geen spoor gevonden heb. In de papieren van het Katrijnengasthuis is enige keren sprakevan twee maagden, wonende in het huisje of camertgen van Lijsbetvait Overwael. Zij droeg aan de gasthuismeesters vijfmaal per jaareen uitdeling van wijn met Gentse koeken en ééns een van rijnwijnvoor de arme zieken op, en verder voor de bedoelde twee maagden11 maal een uitkering van rijnwijn en wittebrood per jaar 2). Ditklinkt wel, alsof het een blijvende vrijwoning was en niet maareen tijdelike voor twee oude dienstboden. Ik vond er alleen nogover, dat de gasthuismeesters in 1485 aan „die maechden die inLijsbet van Overwaels huys woenen&quot; 16 schell. uitkeerden 3). 1) Vgl. hiervóór, bl. 94 en 95. 2) Wijn-

en Maaltijdenboek Katrijnengasthuis No. 8, na Allerheiligen. 3) Rek. Katrijnengasthuis 1485, fol. 43 vs..



? 248 VRIJ WONINGEN. Het Jeruzalemshof. In de eerste helft van de 15e eeuw woonde er te Leiden eenvermogend kruidenier Wouter, de zoon van koopman Ysbrant. In zijnwinkel kon men zowel specerijen als eenvoudige waren kopen: koek,honing, vijgen, rozijnen, gember, saffraan, wormkruid, rijst, „oly vanBayen&quot;, peper, raapolie, wijn, azijn, kwikzilver, amandelen, zwavel,„poer&quot;, suiker, komijnekaas, zeep, alles lag er bont dooreen, zoals hetover land en over zee, van verre en nabij aangevoerd was Woutersvader „coman IJsbrant&quot;, zoals hij altijd genoemd wordt, zal ook welkruidenier geweest zijn, en zijn moeder Lijsbet handelde in kost-bare zijden en wollen stoffen Het ging hun goed, want zijwaren vermogend genoeg om aan de gasthuismeesters van hetKatrijnengasthuis het houden van een eeuwige memoriedienstop hun graven op te dragen en daarbij geld te geven voor eenwekelikse mis, \'s Zondags te houden in de ziekezaal van het gast-huis tot troost voor de arme zieken 3). In 1449 waren zij beidengestorven, want toen reisde heer Dirc van Oyen naar Utrecht, enverkreeg toestemming tot het houden van deze mis

buiten dekapel 4). Ook hun zoon Wouter IJsbrantsz. ging het voorspoedig, en hijgenoot achting genoeg om in 1443 tot H. G.-meester gekozen teworden S). Hij trouwde met Alijt, Pieter Jorysz. dochter, maarzijn huwelik bleef kinderloos. Vroom als beiden waren, wisten zijgeen betere bestemming aan hun kapitaal te geven dan door hetvoor godsdienstige doeleinden te gebruiken, en zo stichtten zij alin 1450 een kapelrie van drie missen per week in de Pieterskerkonder toezicht van de huiszittenmeesters van St. Pieter, waaraanzij jaarlikse giften aan het Barnardietenklooster te Warmond enaan de arme huiszitten verbonden In 1457 woonden zij op deCellebroedersgracht, waar Wouter toen een loods bij zijn huis lietbouwen tegen de muur van zijn buurman aan 7), Hij kocht er in 1) Rek. Katrijnengasthuis 1439, 3^- 2) Rek. Pieterskerk 1427, t. a. p. bl. 130. 3) Memorieboek Katrijnengasthuis No. 7, bl. 156. 4) Rek. Katr. g. 1449, fol. 47 vs.. 5) Register Katr. g. 1513, fol. 64. 6) Vgl. bl. 222. 7) Register Jeruzalemshof, fol. 19 vs.. Dit 4° register op perka,ment berust met anderestukken van het hof bij de regenten (tans bij de heer P. J. Mulder).



? VRIJWONIISrGEN. 249&quot; 1464 het aangrenzende huis met erf en 2 kleine huisjes en ook dehierheen leidende poort met steeg bij, zodat zijn bezit zich nu totde Handboogschutterssloot uitstrekte i). En dit deed hij nietzonder een biezondere bedoeling. Hij had in 1462 een reis naar Jeruzalem ondernomenwaarheen handelsbelangen hem wellicht niet minder gedrevenhebben dan zijn vroomheid; van die reis nam hij een af-beelding van het Heilige Graf mee, en hij werd er lid doorvan de Jeruzalemsbroederschap, die in die tijd te Leiden ver-scheiden leden telde. Een reis naar het H. Land was nogaltijd merkwaardig genoeg om de herinnering eraan te bewaren;Wouter Ysbrantsz. was kinderloos en zijn enige erfgename,zijn zusters dochter, had de sluier aangenomen in het kloostervan Rodenburch: wat kon hij dus beter doen dan door eenblijvende vrome instelling zijn zielsrust voor goed verzekerenen de herinnering aan zijn reis bewaren ? Zo stichtte hij eentoevluchtsoord voor 13 arme oude mannen en verbond er eenkapelletje aan, de Kruiskapel, waar het H. Graf een plaats zouvinden. Hij was ontwikkeld genoeg om zelf zijn testament

teschrijven, wat hij op de avond vóór Pinkster 1467 deed 3). Deoude mannen moesten fatsoenlik en verarmd zijn („van goedenvergaen&quot;); voor zover ze getrouwd waren, mochten ze ook tot hundood hun vrouwen bij zich op het hof hebben. Wouter IJsbrantsz.gaf aan de stichting de helft van 9 morgen land bij Honselaarsdijk, dehelft van 91/2 morgen land in Maasland en 3 morgen land bij Hugens-hoek, met lOO kronen uit zijn „comanscip&quot; om de kapel van misbe-nodigdheden en versieringen te voorzien en er elke Vrijdag eenmis te laten lezen. Hij had de stadsregering natuurlik kennisgegeven van zijn plan, en deze vond het niet nodig zelf meestersvoor het hof te benoemen, maar wilde er toch indirekt toezichtop oefenen door het onder de huiszittenmeesters van St. Pieter testellen: immers zo iemand, dan waren deze oudjes huiszitten-armen.Wouter IJsbrantsz. droeg zijn stichting dus aan die huiszitten-meesters op met de bepaling, dat zij geregeld twee brave mannenuit de buurt van de Cellebroedersgracht als beheerders zouden 1) Ib., fol. 23 vs.. 2) Dit stond vermeld op een geschilderde tafpl, die vroeger op het hof gehangen

moethebben: van Mieris - Leyden I 246. 3) Register Jeruzalemshof, fol. 20 en 24; Register Huiszitten van St. Pieter, fol. 35 f;afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 246.



? 250 VRIJ WONINGEN. aanwijzen; zodra er een stierf, moest hij door een ander vervangenworden, door de huiszittenmeesters in overleg met de beheerdersaangewezen. Voor hun toezicht kregen de huiszittenmeesters 100kronen, maar zij hadden daarvoor ook nog de verplichting jaarliksop Kerstavond aan elke oude man een nieuw hemd uit tereiken. Al in 1466 had Wouter IJsbrantsz. aan de heren van de DuitseOrde toestemming gevraagd tot de stichting van de Kruiskapel.De kapittelvergadering van de Balije te Utrecht keurde het 7 Sept.1466 goed, en op 2 Aug. 1467 verscheen Wouter ten huize vanheer Jacob Martijnsz. van der Woirdt, kureit van St. Pieter, ophet Pieterskerkhof, en daar maakten zij voor de notaris PetrusMilde en in het bijzijn van 3 priesters een verdrag op over de dienstin de kapel i). Er mocht daar een altaar gewijd worden, maarmen mocht er niemand begraven noch er een kerkhof aan ver-binden. Men zou er elke Vrijdagmorgen vóór 8 uur een misdoen lezen en die aankondigen door het luiden van een op dekapel gehangen klokje van niet meer dan 24 pond. De herenvan de Duitse Orde zouden deze mis mogen doen of

andersalleen een wereldlik priester, met goedkeuring van de kureit aan-gesteld en door hem af te zetten, als hij iets meer wilde doen daneenvoudig de mis lezen. De kapel met de huisjes mocht nooit ineen geestelik gesticht veranderd worden; evenmin mocht men erbroederschappen of gilden vestigen, en de bewoners zouden altijdparochianen van St. Pieter blijven. Het offergeld uit de kapel bleefaan de stichting, maar hiervoor moest men de kureit jaarliks 3gouden keurvorster Rijnsgulden betalen of meer, als de kapel rijkerwerd, volgens uitspraak van 4 verstandige, geleerde mannen metde deken van Naaldwijk. Bisschop David van Bourgondië hechtteop 17 Aug. 1467 zijn zegel aan dit verdrag, de landkommandeurvan Utrecht, Heynric van Hacfort, op i September Al vóór de kapel geheel af was, stierf Wouter IJsbrantsz. opSt. Pieterskermisavond 1467 3). Maar nu namen zijn mederidders vande Jeruzalemsbroederschap zijn taak over, waar zij voorlopig geen sine-kure aan hadden. Toen Wouter eenmaal dood was, eisten n.1. zowelzijn weduwe als het nonneklooster van Rodenburch, waar zijn 1) Het stuk berust in het archief van de Balije te

Utrecht; uitg. bij de Geer II No. 621.Ook Register Jeruzalemshof, fol. 7; Reg. Huiszitten van St. Pieter, fol. 35 zonder begin enslot van de notaris; aldus afgedrukt bij van Mieris - Leiden I 247. 2) Register Jeruzalemshof, fol. 9 vs. en 10. 3) Van Mieris - Leyden I 246. Waarschijnlik is dit 10 Sept..



? VRIJWONIISrGEN. 251&quot; nicht toe behoorde, een deel van zijn erfenis. Wel droeg het kloosteral op 13 Jan. 1469 zijn rechten aan de Jeruzalemsbroederschapover i), en verklaarde Alijt in 1470 het testament te zullen eer-biedigen maar de zaak was niet uit, eer het gerecht er zichmee bemoeid had, en eer beide partijen ook nog eens aan dehuiszittenmeesters van St. Pieter hetzelfde verklaard en als aandeelin de erfenis een som geld ontvangen hadden 3). In later tijd ont-stond de sage, dat het aan dit van weinig piëteit getuigend op-treden van Wouter IJsbrantsz. weduwe te wijten was, dat vrouwenna de dood van haar man het hof moesten verlaten 4). Het is mij niet recht duidelik, waaraan de ridders van Jeruza-lem hun rechten op het hof ontleenden s); uitsluitend aan hunbelangstelling in de stichting? Ik weet alleen, dat nog in 1541 eenhuisje op het hof de „riddercamer&quot; genoemd werd, waar zij vroegerhun vergaderingen wel gehouden zullen hebben Naar hen bleef destichting zeker Jeruzalem heten, terwijl de naam kruiskapel nooit ge-bruikt werd. Aan hen zal het ook mede te danken zijn geweest,dat de dienst in de kapel in 1474

belangrijk uitgebreid kon wor-den. De kureit van St. Pieter, Aelbrecht Roelofsz. van Baern, gaftoen verlof om op alle weekdagen een mis in de kapel te latenlezen, die \'s zomers vóór 8 uur, \'s winters vóór de hoogmis in St.Pieter uit moest zijn. Op enige hoge feestdagen (de 4 hoogtijden,alle Vrouwedagen en nog 7 feestdagen) mocht men er geen hebben,maar wel een op Palm-Zondag vóór het wijden van de palmen 7).En op de kermisdag zou nu een van de Duitse heren de mis inde kapel komen zingen, waarvoor hij een stoop rijnwijn moesthebben 8). Het hof werd nu beheerd door de twee regenten, die in 1476„die capelmeesteren van der cappelle ende goidshuse, gehieten Jhe-rusalem&quot; heten 9), later „toesieners&quot;, soms ook „bewarers&quot; of 1) Zegelbrief van 13 Jan. 1469, liggend in Register Jeruzalemshof. 2) Reg. Jeruzalemshof, fol. 20 vs.. 3) Ib., fol. 21—23. 4) Orlers, t. a. p. bl. 143. 5) Hun broederschap was daar zeker niet gevestigd; dit hadden immers de DuitseHeren uitdrukkelik verboden. 6) Rekening Jeruzalem 1541 {in het bezit van Regenten zijn 2 deeltjes oude rekeningen:1541—1547 en 1584—1587).

7) Palm-Zondag was de gewone feestdag van de Jeruzalems-broederschappen. Zie overdeze: C. J. Gonnet in Bijdr. Gesch. Bisdom Haarlem XI (1882). 8) Register Jeruzalem, fol. 10 vs., met de toestemming van de Landkommandeur Johanvan Drongelen, fol. 12 vs.. 9) Ib., fol. 16.



? 252 VRIJ WONINGEN. meesters. Eigenaardig is, dat de huiszittenmeesters gedurig naasthen optreden als beheerders: in 1485 wordt een koop voor hethof gesloten door huiszittenmeesters en toezienders samen in1508 en 1511 worden giften voor Jeruzalem vermeld aan de huis-zittenmeesters alleen, in 1510 aan de toezienders aUeen 2). Algauwkreeg het hof schenkingen van anderen: in 1480 namen de kerk-meesters van St. Pieter op zich volgens testament van Mr. Symonvan der Speek jaarliks op Vrijdag vóór Maria Hemelvaart aan de13 oude mannen samen 20 schell. uit te reiken, waarvoor ze ophet graf van Mr. Symon in de Pieterskerk elk één penning moestengaan offeren 3); in 1492 wordt een aanzienlike schenking van rentenen land vermeld van Louwerys Jacopsz. 4); in i 511 erfden zij vanMr. Gerit Wit een huisje met erf in de Heermaelssteeg op deHooigracht; de 13 mannen moesten hiervoor jaarliks op de memo-riedag bij Gerits graf in de St. Pankraskerk komen offeren enkregen dan elk 8 penn., Vs pint rijnwijn en een wittebrood van4 penn. s). Wij merkten al op, dat de mannen van Jeruzalem als arme huis-zitten beschouwd

werden, en als zodanig genoten zij dan ook vrij-heid van aksijns, schoon deze nooit bepaald aan de stichting verleendwerd. In 1516 werd bij de verpachting van de aksijnzen die vrij-heid opgezegd, en hierover kwam een van de huiszittenmeesterszijn beklag doen in de vroedschap 0). Hij toonde het charter van 1428,waarbij aan de huiszitten van St. Pieter aksijnsvrijheid was toege-staan, en betoogde, dat dit stellig voor de bewoners van Jeruzalemgold. De vroedschap hield de zaak in beraad : het hof zou voor-lopig geen aksijns betalen, niet krachtens het charter van 1428,maar alleen krachtens besluit van de vroedschap. Wat laterbesloten werd, blijkt niet, maar in 1541 betaalde men aksijns voorturf, vlees en bier. In 1548 had het hof aksijnsvrijheid voor 20vaten bier en vroeg het die voor 36, waarvoor de meesters 96Kar. gld. wilden betalen ; de vroedschap keurde dit goed 7), maartoch schijnt het niet doorgegaan te zijn, want in 15 51 vroegen zijM^eer vermeerdering van aksijnsvrijheid van 20 tot 36 vaten bier en 1) Ib., fol. 18. 2) Ib., fol. 25 en 24 VS.. 3) Ib., fol. 17. 4) Ib., fol. 18 VS..... 5) Ib., fol. 25. 6) Vroedschapsresolutie van i6 Des. 1516.

7) Vroedschapsresolutie van 10 Nov. 1548.



? VRIJWONIISrGEN. 253&quot; vrijheid van aksijns voor 3 runderen, wat de vroedschap ook weergoed vond De meesters klaagden bij deze gelegenheid over devervallen staat van de kapel en de 13 huisjes, wat veel onder-houdskosten meebracht, terwijl ziekte en armoede van de bewonerstelkens nodig maakten hen met geld te steunen.\': t ? Juist voor deze zelfde tijd weten we nog wat naders oveï hethof uit de al aangehaalde rekeningen. De kapel met het torentje,waarin de klok hing, was een klein, van binnen gewit gebouwtje.Aan de zolder hing een kroon, en het altaar stond ér achter eenoksaal, dat in 1542 een nieuw „verhemelt&quot; kreeg. In een nis stondde afbeelding van het H. Graf, die Wouter IJsbrantsz. uit Jeruza-lem had meegenomen, en van die nis liet men in 1541 en 1543 hetgewelf doorbreken om er in ijzer gevatte vensters in te laten aan-brengen ; in 1546 moesten die gestopt worden, omdat er telkensuilen door naar binnen , vlogen 2). De schilderij uit het: H. Grafwerd in 1541 vermaakt en vernieuwd. \'Een ander aantrekkingspuntvan de kapel was de stal van Bethlehem, in 1544 gemaakt op-kosten van het hof en van de

priester Willem; van Zijl samen, enin een gegrendeld eikehouten kastje ^ opgeborgen. In 1546 liet mener twee herders in schilderen, maar in hetzelfde jaar kocht meneen Bethlehem van stenen heiligen om dat in de plaats van hetoude te zetten. Dan was er nog een geschilderd altaarstukvan St. Anna en een gekleurd Maria-beeld, waarvoor tweeop het hof wonende vrouwen een mantel van wit „camelot&quot;maakten. Behalve de gewone misbenodigdheden en priesterklerenvond men er nog een vaandel om op de kermisdag te gebruikenen een memoriekleed, in 1541 van een rand voorzien, dat menbij memoriediensten gebruikt moet hebben. Eindelik had men erenige schilderijen en beelden en een geschilderd tafreel van hettestament van Wouter IJsbrantsz., en bewaarde men er de ezel,die de oude mannen op Palm-Zondag door Leidens straten trokken,terwijl de ridders van Jeruzalem met hun palmen van Jericho ofJeruzalemsveren er plechtig vóór liepen 3); hij kreeg in 1542 een 1) Vroedschapsresohitie van 10 Nov. 1551. 2) En geen dieven, zoals Mr. J. C. Overvoerde meent in zijn artiekel: Het hof en dekapel van Jerusalem, gesticht in

1467, Leidsch Jaarboekje 1904, bl. 40—65. Hij besluituit die „dieven&quot; zelfs tot een biezonder rijke versiering van de kapel, terwijl er staat:„doen stoppen die glaesen over dat Heylige Graf, dat die uien niet in en soude comen&quot;.De belangstellende lezer zal opmerken, dat mijn voorstelling op nog enige punten van dezijne afwijkt. 3) Orlers, t. a. p. bl. 144. In Utrecht trokken de broeders van Jeruzalem, die in hetH. Land geweest waren, de ezel, terwijl de andere hun volgden: Gönnet, t. a. p. bl. 198.



? 254 VRIJ WONINGEN. nieuw „verhemelt&quot; (wschl. het afdakje, waaronder hij stond) enin 1544 zelfs twee. De 13 mannen kregen dan elk een paar nieuweschoenen, en we moeten het zeker ook als een beloning voor ditvrome werk beschouwen, dat men sinds 1474 juist op Palm-zondag een mis in de kapel mocht lezen. Van de 6 wekelikse missen betaalde het hof er in 1541 drie, dehuiszittenmeesters van St. Pieter één en de Zevengetijdenmeestersvan St. Pieter twee. De oude mannen waren verplicht de Vrijdagsemis bij te wonen en verbeurden een oortje voor elk verzuim.Een van hen was koster en zijn vrouw kosterin, waarvoor zij be-taald werden; de man moest bij de dienst helpen en de kapelopenen en sluiten, de vrouw moest die schoonhouden, „den ofïelaetbewaren&quot; én bier tappen, terwijl zij samen hadden toe te zien,dat de „ordienantie&quot; van Wouter IJsbrantsz. op het hof nageleefdwerd. De bewoners kregen toen, behalve turf, vlees, haring enpotspijs in de vasten en bier, ook een feestmaal op de kermisdagen in tijd van ziekte of gebrek geldelike ondersteuning. In 1546kregen ook een man en vrouw, die van melaatsheid

verdachtwerden, geld om zich in Haarlem te laten schouwen. Stierf iemand,dan betaalde het hof de kosten van zijn uitvaart, waar tegenoverstond, dat men zijn huisraad behield en verkocht. Zo leefde men kalm voort, al deelde het hof in de grote ge-beurtenissen, die Leiden beroerden, zoals het bezoek van Karei Vin 1542, bij welke gelegenheid de mannen 6 schell. kregen „omvrolic te wesen&quot;. Maar in de 16e eeuw ging ook Jeruzalem achteruit,zodat de meesters b. v. in 1569 drie huisjes te Leiden moestenverkopen i). En met de hervorming verloor het hof zijn voor-naamste aantrekkingspunt, het H. Graf in de kapel, dat wel doorde beeldstormers vernield zal zijn. Omstreeks 1570 moet de Kato-lieke eredienst afgeschaft zijn en de kapel van al zijn nog over-gebleven sieraden beroofd. Na 1585 werd hij een tijdje voorschermschool gebruikt 2), en later weer als Luterse en als Engelsekerk. In 1887 is hij afgebroken en zijn alle huisjes vernieuwd,zodat wie nu het Jeruzalemshof aan de Kaiserstraat gaatbezoeken, van de stichting van Wouter IJsbrantsz. niets meervinden zal. 1) Gerechtsdagboek I, fol. 27. 2) Gerechtsdagboek A, fol. 354 vs..



? VRIJWONIISrGEN. 255&quot; De cameren van Katherijn van der Hoeven. Op 15 Junie 1478 kocht Katherijn, de weduwe van Claes vander Hoeven, van de huiszittenmeesters van St. Pankras twee„cameren&quot; of huisjes met hun erven naast de kerk van hetSt. Barbaragasthuis. Zij zou er bij haar leven de vrije beschikkingover hebben, maar zij droeg bij de koop aan de huiszittenmeestersop, ze na haar dood geregeld elk door twee „goede, eerbare, armevrouwepersoenen van goeden naeme ende fame&quot; te laten bewonen.Het zou aan hen staan een andere te kiezen, zo vaak een vande bewoonsters stierf, maar de vrouwen die zij er bij Katherijnsdood zouden vinden, moesten zij er laten op de door haar gemaaktevoorwaarden. Mocht men het koor van de St. Barbarakapel ooitwillen vergroten en daarvoor de beide huisjes willen afbreken, danwaren de huiszittenmeesters verplicht twee andere even goedehuisjes te kopen of te bouwen op een even „eerbare&quot; plaats endie weer door vier arme vrouwen „in aelmissen&quot; te laten gebruiken.Alle onderhoudskosten, de betaling van enige renten en ander„ongeld&quot; kwamen tot

last van de huiszittenmeesters, maar tochwaren zij „by hoir consciencie&quot; verplicht de huisjes altijd kostelooste laten bewonen, zoals Katherijn bepaald had Op 20 Julie van hetzelfde jaar maakte zij een nader, nog gun-stiger verdrag met de huiszittenmeesters. Zij zouden n.1. tijdensKatherijns leven de huurprijs van de beide huisjes blijven ontvangenom die onder de armen uit te delen, hoewel zij zich verbond ertoch zelf ook al vier vrouwen kosteloos te laten wonen. Een uit-zondering werd gemaakt voor het geval, dat haar dienstbode MeyneJansdr. haar mocht overleven: deze zou dan tot haar dood eenvan de huisjes alléén krijgen, terwijl in het andere dadelik tweevrouwen zouden wonen. Ten slotte werd bepaald, dat de huis-zittenmeesters de huisjes altijd, als ze open kwamen, op de eerst-volgende eerste Mei of eerste Nov. aan de nieuwe bewoonstersmoesten geven Dit is alles, wat over de „cameren&quot; van Katherijn van der Hoevenblijkt; bij gebrek aan rekeningen van de huiszittenmeesters wetenwe niet, hoe lang ze aan hun oorspronkelike bestemming hebbenvoldaan. Later zijn ze zeker tot de gewone bezittingen van dehuiszitten

gerekend. i) Register Huiszitten van St. Pankras, fol. 38.a) Ib., fol. 39.



? 256 VRIJ WONINGEN. Het Sy onshof. In de geschiedenis van Leiden en Rijnland heeft de naam vanZwieten een goede klank. Oorspronkelik thuis horende op het huiste Zwieten onder Zoeterwoude, vestigden vele leden van dezeridderlike familie zich al in de middeleeuwen te Leiden en be-kleedden er de hoogste posten in dé regering : er gaat haast geenjaar voorbij, of men treft een of meer van Zwietens als schout,burgemeester, schepen of veertig aan. Omstreeks het midden van de 15e. eeuw was een bekend lidvan ? dit geslacht Hugo van Zwieten, die niet alleen in 1471, 1477en 1481 onder de veertigen en in 1475 en 1476 als burgemeestervan Leiden voorkomt i), mag,r ook als schout van Oegstgeest, als, rent-meester van Rijnsburg en als raad in Den Haag. Hij moet een vroom,beschaafd en zelfs ontwikkeld man geweest zijn: de kerkvaderAugustinus hoorde tot zijn. geliefkoosde lektuur en vormde nogmaar één deel van de door hem en zijn vrouw verzamelde biblio-teek, die na hun dood voor eeuwig op het huis te Zwieten moestblijven. Want zijn vrouw, een jonkvrouw Luytgairt Claisdr. vanBoschuysen, stammende uit een ridderlik

geslacht^ dat nauweliksminder naam heeft in de regering van Leiden dan de van Zwie-tens, moet in vroomheid en beschaving niet voor haar man onder-gedaan hebben. In één opzicht zal zij wel bij hem achtergeblevenzijn : zij zal hem niet vergezeld hebben op zijn tocht naar Jeruza-lem, die hij blijkbaar al vóór 1469 ondernam, daar hij in dat jaarvoorkomt onder de leden van de Jeruzalemsbroederschap te LeidenKinderen schijnen zij niet gehad te hebben, zodat het voor Hugoen Luytgairt aangewezen was altans een deel van hun aanzienlikvermogen, toch niet meer dan leengoed van God, voor vromestichtingen te bestemmen. Onder deze neemt naast het HeiligeGeesthuis te Katwijk aan Zee het Syonshof te Leiden de voor-naamste plaats in 3). Zij hadden van Hugo\'s grootvader Boudijn van Zwieten, destichter van het bekende klooster Mariënpoel onder Oegstgeest,twee huisjes met erven aan de Papegracht bij de Voldersgrachtgeërfd. Daar zij noch de huisjes zelf, noch de inkomsten ervan 1) In de lijst in Oudh. van Rhijnl., Voorreden. 2) Zie het op bl. 251, noot 3, genoemde stuk. 3) A. Pars - Katwijksche Oudheden (1745), bl. 166—173.



? VRIJWONIISrGEN. 257&quot; nodig hadden, heten ze die kosteloos door arme mensen bewonen.Het is zelfs niet onmogelik, dat hun grootvader dit ook gedaanhad; in elk geval noemde men deze huisjes al in 1458 „dieaelmishuysen van Zwieten&quot; i). Daar kochten zij nu langzamerhandde aangrenzende huizen met hun erven bij: in 1465 één, in1470 vier, in 1471 en in 1472 één op de Voldersgracht, in 1473?één in de Schoolsteeg en in 1474 nog twee aan de Papegracht•en één in de Schoolsteeg en al die huisjes gaven ze kosteloosaan arme mensen ter bewoning. Men schreef 1480. Hugo en Luytgairt zagen de jaren snel voor-bijvlieden en lezende in Augustinus werden zij getroffen door dewoorden: „die mensche kenne hemselven sterflic te wesen endealle dingen, tsy goet of quaet, zijn den mensen onseker, mar diedoot is men seker ende die ure des doots is verburgen ende seischier comen ende en sei niet marren&quot;. Daar bleven zij overpeinzen, tot hun besluit vaststond om voor de rust van hun zielenen die van hun ouders van die „aelmishuysen&quot; een blijvendestichting te maken onder de naam Syon, als een eeuwige

herin-nering aan het feit, dat het op die berg buiten Jeruzalem was,dat de Heer van de Hemel met zijn 12 apostelen het laatsteavondmaal hier op aarde gebruikte. Zo verschenen zij op 9 Julie1480 samen voor het gerecht om de stichtingsoorkonde 3) te latenopmaken van hun „beghinsel&quot; van een gasthuis, dat zij aan God,Maria en de apostelen wijdden. Zij gaven in de eerste plaats de12 huisjes met het bijbehorend erf, waar ze in hoefijzervorm om-heen lagen, maar dat was lang niet alles. Voor het onderhoudvoegden ze er drie schuldbrieven bij van 89 nobelen samen, eenTentebrief van 2 schell. per jaar en een huis aan de Breestraatop de hoek van de Lombardsteeg, in 1473 gekocht 4), en na beiderdood beloofden ze aan de stichting hun hele inboedel en al hunhuisraad in of buiten Leiden, behalve hun boeken, die op het huiste Zwieten moesten blijven, en hun gouden en zilveren sieradenen juwelen. Zij bedongen, dat al het geld binnen Rijnland inzekere renten belegd moest worden, waarvan men de 12 huisjesmoest onderhouden, terwijl men het overblijvende gelijkelik onder 1) Register Syonshof (hs. Archief Leiden), fol. 6. 2) Ib., fol.

4—6 vs.. 3) Zegelbrief van 9 Julie 1480, Archief Leiden; kopieën in Register Syonshof, fol.:2—4 en Reg. Huiszitten van St. Pieter, fol. 36; een kopie op papier als No. 890 onder.de stukken van St. Pankras. Afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 255. 4) Register Syonshof, fol. 7. / 17



? 258 VRIJ WONINGEN. de bewoners ervan kon verdelen. In de woningen, waarvan erblijkbaar twee groter waren dan de andere, mochten ten eeuwigendage 14 oude „deuchtelike ende rackelicke&quot; mannen wonen, mèthun vrouwen voor zover ze bij het betrekken van het huis wettiggetrouwd waren. Stierf de man vóór de vrouw, dan moest zijzonder morren het hof verlaten met de helft van het huisraad envan alles, wat zij en haar man samen bezeten hadden. Stierf devrouw het eerst, dan mocht de man in zijn huisje blijven, maarbij een 2e huwelik moest hij het voor altijd verlaten. Vóór hetbetrekken van de woning moest iedere man een schepenbrief over-leggen naar een vast model, waarin hij bij zijn dood al zijn goederenaan het hof beloofde, en verklaarde zich aan de bepalingen vande stichters te zullen houden i). De stichting werd onder toezicht gesteld van de kureit vanSt. Pieter en de vier huiszittenmeesters van die parochie, die tebeslissen zouden hebben, aan welke arme oude mannen de opnameop het hof het best besteed zou zijn. Deze waren verplicht dage-liks te bidden voor de zielen van de stichters, van hun ouders envan

allen, die hun verder nog zouden weldoen. De huiszitten-meesters kregen het geld en de brieven in handen maar zijzouden met de kureit samen jaarliks twee mannen uit de buurt,b. V. van de Pieterskerkgracht, de Papegracht of uit het Noord-einde Van de Breestraat, aanstellen voor het dageliks toezicht ophet hof en de bewoners. Ten slotte bepaalden Hugo en Luytgairtvan Zwieten, dat de oude mannen eendrachtig, vreedzaam enzonder twist, zonder scheld- of vechtpartijen moesten leven. Werdhiertegen gezondigd, „dat God verhoeden wil&quot;, dan konden dekureit en de huiszittenmeesters de schuldigen van het hof weg-jagen, en deze hadden het binnen 8 dagen na het uitspreken vande straf te verlaten om er nooit terug te keren. Onder voorwaardedat dit alles trouw zou nageleefd worden, deden de stichters vanSyon nog bij hun leven afstand van al hun aanspraken op het hofen zijn bezittingen. Nu traden de huiszittenmeesters van St. Pieter met de tweedoor hen en de kureit aangestelde „bewares ende toesieners&quot;,„bescickers&quot;, „regierders&quot; of „besorgers&quot; als beheerders van Syonop. Hierbij is op te merken, dat de

stad dus indirekt ook op deze 1) Het model staat in Register Syonshof, fol. i vs. en Reg. Huisz. van St. Pieter, fol..36 e; afgedrukt bij van Mieris -Leyden I 259. 2) Register Huisz. v. St. Pieter, fol. 36 f staan alle renten van Syon aangetekend.



? VRIJWONIISrGEN. 259&quot; stichting toezicht oefende, en tevens, dat soms de huiszittenmees-ters alleen voor het hof optraden, soms de regenten alleen en somsbeide partijen samen. Van het laatste vond ik voorbeelden in tweekoopbrieven van 1485, één van 1487 en één van 1502 i), van heteerste in een overgift van 1512 2), en van het tweede in brievenvan 1513, 1515 en 1518 3). Al gauw kreeg Syon ook enige schenkingen van anderen: in1493 van Jan Claesz. van Berkel een jaarlikse rente van i4Rijnsgld.om daarvan voor alle oude mannen een voet vlees te kopen 4),en sinds 1499 jaarliks op de memoriedag van Pieter Jan Martijnsz.een wittebrood van een groot voor ieder van de 14 mannen, doorde H. G.-meesters uitgereikt s). Overigens is er uit de geschiedenis van het hof al heel weinigbekend, daar behalve de stichtingsbrief en het oude register nietsdan één zegelbrief van 1568 bewaard is gebleven. Maar die isdan ook vrij belangrijk : een overeenkomst door de vroegere bakkerJan Lourysz. met de huiszittenmeesters van St. Pieter en demeesters van Syon gesloten Hij gaf hun land, de belofte vaneen jaarlikse uitkering van boter

en verschillende rentebrieven,waarvoor zij hem een lijfrente van 13 pond groot Vlaams moestenuitkeren. Na zijn dood kwam 4 pond hiervan als lijfrente aan zijndienstmeid en één pond aan een andere vrouw; stierven zij vóórhem, dan had hij het recht andere vrouwen in haar plaats testellen. En tegelijk met \'t uitreiken van die lijfrente moest menbeginnen dageliks aan elk van de 14 mannen van Syon eenpint goed bier uit te reiken, terwijl dit na de dood van de tweevrouwen i Va pint zou worden. Voor dit bier had het gerecht vanLeiden aksijnsvrijheid toegestaan. Op 23 Julie 1568 bevestigde devroedschap op verzoek van de huiszittenmeesters van St. Pieterdie aksijnsvrijheid, omdat de huiszitten-armen er voordeel bij had-den, mits Jan Lourysz. nog bij zijn leven de rentebrieven enz.overgaf 7), wat op 23 Des. gebeurde. Voor ons tijdperk is van het hof van Syon overigens nietsmeer bekend. Het is in de 17e eeuw naar de St. Jozefssteeg (nu 1) Register Syon, fol. 7 vs., 8, 8 vs. en 12. 2) Ib., fol. 10 vs.. 3) Ib., fol. ii, ii vs. en 12 vs.. 4) Ib , fol. 9. 5) Register Huisz. v. St. Pieter, tol. 36 g. 6) Zegelbrief van 23 Des. 1568, Archief Leiden.

7) Vroedschapsresolutie van 23 Julie 1568.



? 677 VRIJ WONINGEN. Sionsteeg) aan de Haarlemmerstraat verplaatst, zodat men het opde oude plaats op de Papegracht vergeefs zoeken zal. Het Stevenshof, Het door Wouter Ysbrantsz, in 1467 gegeven voorbeeld tothet stichten van een blijvend tehuis voor oude mannen wekte totnavolging op: Willem van Tetroede en Cristijn Aerntsdr., die in1487 het Stevenshof stichtten, verklaarden uitdrukkelik te willen,dat men er het leven van de oude mannen net zo zou inrichtenals op het Jeruzalemshof Zij moeten eenvoudige burgermensen geweest zijn: Cristijnsgeslachtsnaam wordt niet genoemd en de naam van Tetroedekomt maar een enkele keer in de regering van Leiden voor;Willem zal wever geweest zijn, daar hij in zijn testament spreektover vlas en garen „datter blyven sel na sijn doot&quot;. Maar vermo-gend waren zij zeker. Toen Willem van Tetroede tegen het einde van 1487 zijndood voelde naderen, maar nog helder van geest was, besloothij over al wat God hem gegeven had te beschikken op eenwijze, die zijn zielsrust en die van zijn vrouw en ouders voorgoed verzekeren zou. Met zijn vrouw samen maakte hij dus vooreerstop 27 Nov.

een testament voor de notaris Jan van Leyden, waarbijzij tot eer van God, Maria en de 12 apostelen, dertien huisjesmet erf in Marendorp (de tegenw. Haarlemmerstraat) bij deVrouwenkerk gaven om er dertien oude, fatsoenlike, verarmdemannen voor hun leven te laten wonen, mèt hun vrouwenvoor zover ze die hadden. Zij woonden zelf in een huis daarnaast,waarvan zij een uitgebouwde achterkamer ook al dadelik aan hunstichting gaven als „spraeck- ende beraetcamer&quot;, om er de boekenen gelden te bewaren, rekening af te leggen en te vergaderen. Daar zij wilden, dat de armen ook enige „proven&quot; zouden ge-nieten, voegden zij aan hun schenking de helft van een groteboerderij met landerijen, tuin en boomgaarden onder Valkenburg i) Het lijkt mij niet onaardig op te merken, dat Wouters voorbeeld blijkbaar zelfsbuiten Leiden werkte. In 1484 droeg een vrome vrouw te Haarlem aan de Heilige Geestaldaar het stichten van een tehuis voor 13 oude mannen op, en zij verklaarde het goedte vinden, als iemand daar mogelik een H. Graf mocht willen maken zoals te Leiden ofte Utrecht. In Utrecht was dit H. Graf een afzonderlike kapel;

het Jeruzalemshof wasdus het onmiddellik voorbeeld. Zie Gönnet, t. a. p. bl. 192.



? VRIJWONINGEN. 201 en land onder Voorschoten toe, terwijl zij er na beider dood hethele door hen bewoonde huis aan bespraken, dat men moest ver-huren en goed onderhouden zonder het ooit te verkopen of aanhet hof te trekken. Hieronder was alle huisraad en zilverwerkbegrepen, dat men ten voordele van de stichting verkopen mochtmet uitzondering van de grote schrijftafel („contoer&quot;), een kasten een bedstee. Eindelik gaven zij er nog een jaarlikse rente van5 Rijnsgulden bij om de mannen op Kerstavond elk een nieuwhemd te geven. Zij stelden hun stichting onder toezicht van de zangmeestersvan de Vrouwenkerk, die altijd twee fatsoenlike mannen uit debuurt moesten belasten met het onderhoud van het hof en de zorgvoor de bewoners, en die ook het geld moesten beheren, maardaarvan jaarliks aan de zangmeesters verantwoording afleggen.Als er een plaats open kwam, zouden zij met de zangmeesterssamen een andere oude man uitkiezen; hierbij moesten armebloedverwanten van Willem en Cristijn altijd voorgaan. Wie opge-nomen werd, gaf aan het hof het recht op al wat hij nalatenzou, uitgezonderd alleen het

aandeel van zijn vrouw. Was er iemand,die vocht of ruzie maakte, die kon voor goed van het hof gezeten door een ander vervangen worden. Verder moesten de zangmeesters met de twee meesters sameneen goede degelike priester aanstellen om elke Vrijdagmorgenom 8 uur op het altaar van de Zeven Getijden in de Vrouwen-kerk een mis te lezen voor Willem en Cristijn, welke de dertienarme mannen verplicht waren bij te wonen, op verbeurte van eengroot aan de anderen samen. Als de priester na de mis naarbeider graf ging om er een Miserere, een De profundis, een Paternoster en een Ave Maria te bidden met een collect voor de zielen,moesten zij hem daarheen volgen. De H. G.-meesters zouden diepriester 6 Rijnsgulden per jaar uitreiken i), waarvoor hij ookbeider jaargetijde moest laten doen; dan moest ook op het grafo. a. voor 6 stuivers wittebrood onder de armen verdeeld worden.Als de priester dit verlangde, mocht hij alleen in de grote kamervan het hof wonen. Vervolgens gaven de stichters van het hof nog een jaarlikse i) Willem en zijn vrouw hadden n.1. eerst het houden van een memoriedienst in dePieterskerk en van een mis

in het gasthuis met andere uitdelingen aan de H. G.-meestersopgedragen, maar dit later veranderd, toen deze het kapitaal al in handen hadden (Cat.H. G. A II No. i, fol. 6).



? 679 VRIJ WONINGEN. rente van een pond Hollands, waarvan men aan elk van de 13oude mannen, die bij gelegenheid van het jaargetijde \'s avonds en\'s morgens in de kerk kwamen offeren, een stuiver moest gevenen twee stuivers aan de priester. Eindelik werd bepaald, datde oude mannen aan dezelfde regels gebonden zouden zijn als dievan het Jeruzalemshof, en dat zij de zangmeesters en de tweeandere meesters gehoorzaamheid verschuldigd waren op verbeurtevan hun plaats en van de uitdelingen. Zo werd het testament,nadat het op 3 Des. nog wat verduidelikt was, door de notarisopgesteld i). Intussen had Willem van Tetroede nog andere beschikkingengemaakt: op 30 Nov. 1487 stichtte hij een kapelrie van tweemissen per week op het St. Stevensaltaar in de Vrouwenkerkvoor zijn zielsrust en die van zijn ouders. Hij zou er eerst zelfdegift van hebben, die later aan de oudste mannelike afstammelingvan zijn vader kwam, of bij ontbreken van deze aan de oudstevrouwelike. Een arme priester of klerk, liefst uit het geslacht vanTetroede, of anders een uit Wassenaar of uit Leiden, moest dezemissen bedienen en erna altijd op Willems

graf gaan bidden. Voorde eerste keer stelde hij zijn neef Aernt Willemsz., „een armscolier&quot;, als priester aan. Op 6 Mei 1488 hechtte bisschop Davidvan Bourgondië zijn goedkeuring aan de stichting Hoewel dezekapelrie oorspronkelik niet bepaald bij de vrijwoningen van Tetroedebehoorde, kregen deze toch stellig hiernaar de naam van Ste-venshof; hoe dit kon, zal zo straks blijken. Eerst vermeld ik nog, dat Willem van Tetroede ten slotte op1 Des. bij testament over al zijn overig goed beschikte, waarbijo.a. de drie Huiszitten-huizen elk 15 Rgld. kregen, Cristijn allekleren en kleinodieën en het overblijvende vlas en garen, en dedrie eksekuteurs van het testament elk drie zilveren lepels 3).Kort daarna stierf hij. Het gerecht van Leiden had na de dood van Wouter IJsbrantsz.ondervonden, hoe lastig het was, dat zijn weduwe er zich per slottegen verzette de begonnen stichting af te maken. Bij Willem vanTetroede verkeerde men in hetzelfde geval, daar de 13 huisjes 1) Origineel met merk van de notaris Jan van Leyden (Archief Leiden); ook opgenomenin beide in het Archief bewaarde Registers van het Stevenshof (I op perkament en II oppapier);

gedeeltelik afgedrukt bij van Mieris - Leyden i 260. 2) Zegelbrief van 30 Nov. 1487 met transfix van 6 Mei 148S, Archief Leiden; ook op-genomen in de Registers van het Stevenshof. 3) Zegelbrief van i Des. 1487 (Archief Leiden); ook in de Registers van het Stevénshof.



? VRIJWONIISrGEN. 263&quot; bij zijn dood nog niet af en bewoond waren. Overtuigd dat „desmenschen sinnen zeer wandelbaar ende glydende zijn&quot;, Het hetgerecht zijn weduwe op 13 Febr. 1488 voor zich verschijnenom te beloven, dat zij haar helft van de stichting zou laten af-maken en zich zou houden aan de bepalingen van de stichtings-brief. Voor het geval dat ook zij mocht sterven, eer het hof voltooidwas, droeg zij haar rechten en verplichtingen aan de eksekuteursvan haar mans testament over, met de bepaling dat niemand ietsuit haar boedel mocht hebben, eer de verpHchting tot het afmakenvan de stichting nagekomen was Als beloning schonk de vroed-schap nog in datzelfde jaar aan het „aelmishuys&quot; aksijnsvrijheidvoor 4 vaten bier per kwartaal 2). Cristijn of Kerstijn overleefde haar man vele jaren: in 1494kocht ze nog van het Katrijnengasthuis met haar neef Clais Dierksz.samen een lijfrente van 9 Rgld. voor de langstlevende 3), en in1506 maakte zij een nader testament 4). Hieruit blijkt, dat zij nogaltijd zelf haar stichting bestuurde, en dat de zangmeesters vande Vrouwenkerk niet biezonder gelukkig waren in het

vooruitzicht,dat het beheer weldra op hen zou overgaan. Zij onthief hen altansvan alles, wat zij en haar man hun hadden opgedragen, en droeg hetover aan Jan Arentsz. van Tetroe, Dirck Arentsz. van Tetroe enClaes Willemssen en na hun dood aan de drie naaste bloedverwantenvan haar man en haarzelf; zodra er een stierf, moesten de beideanderen de naaste verwant aan zich toevoegen. Deze drie moestennu ook de priester kiezen, die de Vrijdagse mis zou lezen, enKerstijn bepaalde, dat deze de „nedercamer&quot;\' met de zolderdaarboven in gebruik zou krijgen, terwijl hij hetzelfde als vroe-ger verdiende. Zij wees als priester Arent van Tetroede aan, dienog een jaarlikse rente van 12 Rgld. extra zou hebben om voorhaar ziel te bidden. Verder bedacht zij in haar testament enigekloosters en de drie gasthuizen, en stelde zij vast, dat de ekseku-teurs ten eeuwigen dage samen 3 Rgld. per jaar zouden krijgen.Mochten er ooit geen drie mannen uit het geslacht van haar ofvan haar man meer te vinden zijn, dan moesten de zangmeestersvan de Vrouwenkerk het bestuur overnemen, waarvoor ze de 3Rgld. zouden krijgen. 1) Zegelbrief van 13

Febr. 1488 (Archief Leiden), gestoken door \'t al genoemde testa-ment van 27 Nov. en 3 Des. 1487. 2) Vroedschapsresolutie van 16 Aug. 1488. 3) Zegelbrief van 23 Jan. 1494, Archief Leiden. 4) Register Stevenshof II, fol. 115 vs..



? 681 VRIJ WONINGEN. In 1509 was Kerstijn blijkbaar gestorven, want toen sloten dedrie in haar testament genoemde personen een koop als „regierersende bewairers van S. Stevenscloester&quot; Hier komt de stich-ting voor het eerst met de naam van St. Steven voor, en dit iszo te verklaren, dat het hof nu onder de beheerders van dekapelrie van St. Steven stond, zodat men er één instelling in gingzien. Het blijkt niet, of de stichters deze naam gebruikt hebben. Al gauw kreeg het klooster, zoals het bijna altijd genoemdwordt, ook gaven van anderen. In 1511 vermaakte de priesterGheryt Wit er een huis met erf op de Papegracht aan, metbepalingen bijna gelijkluidend aan die hij voor de armen vanJeruzalem maakte, maar de mannen van het Stevenshof kregenook nog op 4 feestdagen in het jaar Vs pint zoete wijn In1526 was het Willem Arentsz. van Tetro, die aan het St. StevenS-gasthuis 4 pond per jaar besprak om er op alle QuatertemperZaterdagen een mis voor te laten lezen, die de 13 oude mannenmoesten bijwonen; ze kregen dan elk één stuiver en de priestertwee 3). In 1531 was het weer een ander familielid, ErckenraetPietersdr,, de

weduwe van Michiel van Tetroede, die aan demeesters van het Vrouwengasthuis o. a. een jaarlikse brooduit-deling aan de armen va^ het St. Stevensconvent opdroeg 4). Blijkenshet register hadden de oude mannen omstreeks de helft van dei6e eeuw ook nog recht op een jaarlikse brooduitdeling van PieterJan Maertsz.; van een groot elk bij het jaargetijde van Dirckvan Delff; en van een andere „gracy&quot; bij dat van Michiel Jansz.van Tetroe s). In 1559 kreeg het klooster weer Vs morgen landonder Wassenaar volgens testament van de priester Arent Willemsz.van Tetrode Uit deze zelfde tijd weten we nog een en ander over het St. Ste-vensklooster uit de rekeningen 7). In 1559 en volgende jaren legdeeen van de drie beheerders rekening af aan de beide anderen, maarde eigenlike administratie werd gevoerd door een betaalde rent-meester 8). De ontvangsten bestonden in 1559 uit landhuren, pachten. 1) Register Stevenshof I, fol. ii. 2) .b., fol. 13. Vgl. bl. 252. 3) Zegelbrief van 4 April 1526 (Archief Leiden). 4) Kopie op perkament a° 1565 van een zegelbrief van 4 Jan. 1531 (Archief Leiden). 5) Register Stevenshof I, fol. 23. 6) Zegelbrief van 30

Sept. 1559 (Archief Leiden). 7) Een gebonden deel 1559—1603 (Archief Leiden). 8) Aldaar fol. i, 7 en 7 vs..



? VRIJWONIISrGEN. 265&quot; losrenten, huishuur, nagelaten goed van twee in het huis gestor-venen, smeer en huiden van het slachtvee enz. tot een bedragvan 197 gld. 7\'/2 st. ; de uitgaven v.n.l. uit de bedeling voor deoude mannen van 25 ton turf, een nieuw hemd en een voet vleesper jaar elk, benevens een pint bier daags (159 gld. 15 st.), enverder uit de reparatiekosten van de huizen, de aankoop van nieuwhuisraad als drie blauwe zitkussens, koperen kandelaars, borden,een ijzeren kroon in het voorhuis en stoelen voor de regenten,het salaris van de rentmeester en de schrijver van de rekeningen enige kleinigheden, tot een bedrag van 197 gld. 11 st. 12 p..Aksijns werd niet betaald, want toen men in 1546 aan het hofde aksijnsvrijheid voor bier had willen ontnemen, hadden de re-genten de tussenkomst ingeroepen van Karei V zelf, die juist inUtrecht was, en op zijn verzoek hadden ze 20 vaten bier per jaarvrij gekregen tegen betaling van 40 Kar. gld.; in 1547 was dituitgebreid tot zoveel Leids bier als op het hof gebruikt werd, enin 1556 had men er aksijnsvrijheid voor drie runderen bij ge-kregen Er was tot 1572-73 op het hof als

„dienstersse&quot; zekere Annavan Tetroede, die ook wel familiaarweg „Anna nicht&quot; genoemdwordt, en die behalve voor het dageliks tappen van het bier ookvoor het naaien van de hemden betaald werd. Met haar doodvalt, misschien louter bij toeval, een stagnatie in het beheersamen, die tot 1583 duurde. De rekeningen van 1571 en volgende jaren zijn n.1. alle eerstin 1583 getekend door 5 of 6 personen, in tegenwoordigheid vande stadssekretaris Jan van Hout. Zijn vader, Corn. Meeusz. vanHout, had die rekeningen in duplo gemaakt en schreef erin, wateen moeite dat geweest was en dat hij er wel 8 gld. voor mochthebben. Maar de post is door zijn zoon in 4 gld. veranderd, metde bijvoeging dat „de rendant&quot; de andere helft maar moest be-talen 2). Wie was die rendant? Blijkbaar een van de familieleden,die een afschrift van de rekening gevraagd had. Er moet in detijd van de hervorming ruzie in de familie zijn gekomen over dekapelrie van St. Steven en over het hof, waar het gerecht tenslotte een eind aan maakte. In het Gerechtsdagboek staat n.1. op20 Julie 1583 een opgaaf van alle bezittingen, uitdelingen en

1) Vroedschapsresoluties van 23 Julie 1546, 10 Nov. 1547 (00k Register Stevenshof I,fol. 17), en 15 Sept. 1556. 2) Rek. Stevenshof, fol. 156 vs..



? 266 VRIJ WONINGEN. kerkelike verplichtingen van het Stevenshof; Jan van Hout schreeferbij, dat de laatste nu opgehouden hadden, en dat men degoederen van de kapelrie van St. Steven na het overlijden vande laatste priester ook met die van het hof zou mogen ver-enigen i). Zo was de vrede hersteld en begon voor het hof een nieuwtijdperk. De meesters kregen in 1592 vedof een nieuwe regente-kamer te laten bouwen, bij welke gelegenheid hun nog eensnadrukkelik bevolen werd goed toezicht te doen houden op hetopenen en sluiten van de poort en geen onwaardigen op het hofte laten wonen 2). Het St. Stevensklooster, zoals het nog altijd ge-noemd werd, bleef voorlopig onder toezicht van drie meesters uitde familie van de stichters, en is nog, schoon verbouwd, op zijnoude plaats aan de Haarlemmerstraat te vinden. Het Joostenpoortje ofSt. Ann a-h ofin de Zegerssteeg. Zo had men te Leiden al twee hofjes voor 13 en één voor 14oude mannen, maar nog geen voor zoveel vrouwen. Dat wildenJoest Heynricxz. en Geertruyt, zijn vrouw, niet langer aanzien entegen het einde van de 15e eeuw lieten zij op een hun toebe-horend terrein aan

de Zegerssteeg 13 huisjes voor arme oudevrouwen in gereedheid brengen. Vóór de stichting af of de stichtings-oorkonde opgemaakt was, stierf Joest, zodat het zijn weduwewas met haar beide zoons, die zich op 16 Maart 1503 naar denotaris Jan van Leyden begaven om alles te laten beschrijven,zoals zij het hebben wilden 3). Zij wijdden hun stichting behalveaan God, Maria en alle heiligen in \'t biezonder aan St. Anna enSt. Nicolaas, en maakten er de volgende bepalingen voor. De huisjes moesten bewoond worden door brave weduwen ofjonge dochters boven de 40 jaar, aan te wijzen door de kollatorvan de stichting. Zij moesten tevreden zijn met het haar gegevenhuisje en vóór haar komst op het hof al haar schulden betalen;na die tijd mochten zij nooit meer iets beloven, weggeven of ver- ij Gerechtsdagboek A, fol. 221 vs.. 2) Gerechtsdagboek B, fol. 259 vs., 3) Origineel met merk van de notaris Jan van Leyden, Archief Huiszittenhuis. Hierberust ook een kopie ervan, door de notaris Aernt van Tetroe op 24 Jan. 1521 op verzoekvan de stichters gemaakt, omdat het origineel „doer misval ende snode aventuyr gemaculeertende binae

onleesbaar&quot; geworden was. Het is evenwel ook nu nog heel goed te ontcijferen.Afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 261.



? VRIJWONIISrGEN. 267&quot; kopen zonder toestemming van de kollator. Wilde een vrouwweggaan na meer dan een halfjaar op het hof gewoond te hebben,dan bleef haar hele inboedel er ten behoeve van de anderen;ook bij haar dood was ze verplicht al haar bezittingen aan hethof na te laten. Kijvende en vechtende vrouwen, of die zichonbehoorlik gedroegen, moesten voor de eerste keer door dekollator daarover onderhouden, voor de tweede keer uit haar huisjegezet worden met achterlating van al het huisraad. De vrouwen,die niet ziek of gebrekkig waren, moesten elke Vrijdag de misgaan horen op het St. Anna-altaar in de Pieterskerk op verbeurtevan V2 stuiver aan de anderen samen, en ijverig bidden voor dezielsrust van de stichters. Mocht de kollator later nog anderegoede bepalingen hieraan willen toevoegen met goedkeuring vande kommandeur en de huiszittenmeesters van St. Pieter, danmoesten de vrouwen ook die naleven. Bij haar komst op het hofmoesten zij een schepenbrief overleggen met de belofte zich aanhet reglement te zullen houden. Voor het onderhoud van de huisjes gaven dé stichters 2 morgenen 6 morgen land

onder Oegstgeest, waarvan alleen in geval vannood iets verkocht mocht worden ; wat van de opbrengst overbleef,was altijd voor de vrouwen. Ook wat later aan het hof vermaaktof gegeven werd, moest men in handen stellen van de kollatoren de huiszittenmeesters van St. Pieter, die het voor één derdevoor de huiszittenarmen en voor de rest voor de vrouwen moestenbesteden, ook weer zonder ooit vaste renten of landerijen te ver-kopen behalve in geval van brand of iets dergelijks. De kollator moest jaarliks binnen 12 nachten na Kerstmisrekening afleggen van zijn beheer aan de kommandeur en dehuiszittenmeesters van St. Pieter; de eerste kreeg dan 8 stuiversvoor zijn moeite, de huiszittenmeesters elk 2 stuivers en de kollatorzelf 8 stuivers, uit te betalen door de priester van de ook doorJoest en Geertruyt gestichte kapelrie op het St. Anna-altaar inde Pieterskerk. De kommandeur en de huiszittenmeesters moestenbij die gelegenheid het hof bezoeken en konden de kollator afzetten,als hij de boel verwaarloosd had, wat zij ook mochten doen, alshij weigerde rekening af te leggen. In die beide gevallen werdde kommandeur kollator en moest

hij aan de huiszittenmeestersrekening afleggen; deed hij dit niet, dan kwam de kollatie aande huiszittenmeesters. In hetzelfde stuk lieten Geertruyt en haar zoons ook de stichtingbeschrijven van een kapelrie van één mis per week, elke Vrijdag



? 268 VRIJ WONINGEN. te houden op het St. Anna-ahaar in de Pieterskerk. Dezelfdekollator, die het toezicht over het hof had, moest deze kapelriealtijd toewijzen aan een priester van onbesproken gedrag of aaneen klerk, die binnen 2 jaar priester zou worden, mits deze ge-durende die 2 jaar de missen geregeld door een ander liet lezen.De mis moest beginnen tegelijk met het introïtus van de mis op hethoogaltaar en het moest een H. Kruis-mis zijn, als geen biezonderefeestdag dit belette. De priester moest bidden voor de zielen vande stichters, en als hij zijn plicht niet deed, verbeurde hij de„proeven&quot; ipso facto. Deze „proeven&quot; bestond uit een jaarlikserente van 10V2 schild op land onder Bodegraven, en de priestermoest hiervan behalve de 24 stuivers aan de beheerders van hethof ook een memoriedienst voor de stichters betalen, te houdenop de Zondag en Maandag vóór St. Chrispijn op hun graven inde Pieterskerk ten Zuiden van het St. Anna-altaar; bij die ge-legenheid moest hij onder zoveel van de 13 arme vrouwen, alsaanwezig waren, 26 comans groten verdelen. Verder werd hemook nog het houden van een memoriedienst

op de Zondag enMaandag vóór St. Petrus ad vincula opgedragen voor Margriet,Jan Dircxz. weduwe, die in hetzelfde graf als Joest fieynricx.begraven lag, bij welke gelegenheid de 13 vrouwen van het hofelk 2V2 comans groot kregen. Er moesten voor Margriet dan 5missen op het St. Anna-altaar gelezen worden. Hiervoor kreeg depriester een jaarlikse rente van 2 pond Holl. op een hofstedeonder Leiderdorp, en een van 4 schell. en 2 penn. groot Vlaamsop land onder Zoeterwoude, waarvan hij het overschot zelf mochthouden. Eerst behield Geertruyt de kollatie van het hof en de kapelriezelf, en verder kwam deze aan haar zoon Heynric Joestz. en zovervolgens aan de andere afstammelingen in de rechte linie, man-nelike en vrouwelike, maar zo dat de jongere man voorging bijde oudere vrouw, als beiden even na verwant waren. Was hetgeslacht uitgestorven, dan werd de kommandeur van de Pieters-kerk kollator, en als deze zich niet goed van zijn plicht kweet,dan ging de kollatie over op de huiszittenmeesters van St. Pieter,wie men bij het lijden van Christus bezwoer ervoor te zor-gen, dat de 13 huisjes eeuwig in goede staat zouden blijven.

Deze stichtingsbrief is het enige, wat van de oude papieren vanhet hof bewaard is; ik kan dus geen nadere biezonderheden uitde geschiedenis ervan vertellen. Het werd öf St. Anna-hofjegenoemd, naar de kapelrie op het St. Anna-altaar in de Pieters-



? VRIJWONIISrGEN. 269&quot; kerk, die ermee verbonden was, of Joostenpoortje, naar het op-schrift boven de ingang aan de Vestgracht: „Dit Hofje is gefondeerddoor Joost Heindricxz.. Anno 1503&quot; i). Het St. Jans-hofje, Een jaar na de stichting van het eerste hofje voor 13 oudevrouwtjes kreeg men er te Leiden voor het eerst een voor mannenen vrouwen samen, ook weer bestaande uit 13 woningen. Hetwaren Jan Stoop Kerstantsz., die als burgemeester en herhaaldelikals schepen van Leiden voorkomt, en zijn vrouw Claertgen, PieterJan Clarenzs. dochter, die gedachtig aan de waarheid, dat demens elk ogenblik sterven kan, vóór hun dood hun dankbaarheidwilden bewijzen voor al het goede, dat zij van God ontvangenhadden. Zij hadden van twee hun toebehorende huizen met ervenaan de Haarlemmerstraat bij de Zijlpoort 13 huisjes met ervenlaten maken om er brave oude mensen, die buiten hun schuld armgeworden waren, te laten wonen, met een regentekamer erbij ennog een huisje ernaast buiten de poort, dat verhuurd moest wordenom van de opbrengst de onderhoudskosten van de huisjes en eendaarop staande pacht van

47 comans groten te kunnen betalen. Op 26 Junie 1504 verschenen Jan Stoop en zijn vrouw voorhet gerecht om de stichtingsoorkonde van hun hof te doenopmaken, dat zij volgens gewoonte aan God, Maria, de 12apostelen en alle heiligen wijdden. Zij bepaalden hierbij hetvolgende. De 7 kleinste huizen moesten altijd bewoond worden door vrouwen,de 6 grotere door mannen; als deze getrouwd waren, mocht hun vrouwbij hen wonen, maar zij moest na de dood van de man het hof ver-laten, tenzij er juist een klein huisje leeg stond, dat men haargeven kon. De bewoners van elke kamer kregen jaarliks ^/e rund,een last turf, een hemd en een paar schoenen, waarvoor destichters 30 Rijnsgulden en 9 groten aan vaste renten bestemden.Bij hun komst op het hof moesten alle bewoners een zegelbriefoverleggen, dat zij afstand deden van het recht om over hun goe-deren te beschikken; alleen als een getrouwde man vóór zijn vrouwstierf, kreeg deze bij haar vertrek de helft van het gemeenschap-pelik bezit mee. 1) Van Mieris - Leiden I 267. 2) Zegelbrief van 26 Junie 1504, Archief Leiden. Afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 268.



? 270 VRIJ WONINGEN. Mocht een van de bewoners van het hof een erfenis van meerdan 100 Rijnsgulden krijgen en zichzelf daarom te rijk vindenom er te blijven wonen, dan stond het hem vrij weg te gaan,maar hij moest van de erfenis of zoveel minder als de meesterszouden goedvinden, aan het hof laten. Het was de bewoners ver-boden in of buiten Leiden langs de huizen te gaan bedelen, maarzij mochten wel voor de kerkdeuren gaan zitten en dan om aal-moezen vragen. Kinderen werden om twist te voorkomen niet op het hof toege-laten. Wie zich slecht gedroeg, kon door de beheerders uit zijnhuisje gezet worden en moest dan de helft van zijn goederenachterlaten. Verder was het verboden bomen, heesters of plantenop het erf te brengen zonder verlof van de meesters. Een van deflinkste en verstandigste onder de bewoners moest naast de poortwonen en de dienst van portier doen. Eindelik was nog be-paald, dat alle gezonde mannen en vrouwen elke Vrijdag een mismoesten gaan horen en dan ijverig bidden voor Jan Stoop enClaertgen en al hun weldoeners. Het toezicht over de huisjes en het beheer van het geld werdopgedragen

aan de huiszittenmeesters van St. Pankras met eenvan de naaste bloedverwanten van de stichters. Als hun familieuitgestorven was, moest het gerecht in overleg met de huiszitten-meesters twee mannen uit de parochie van St. Pankras aanwijzenom het hof te helpen besturen. Zij waren verplicht de huisjes, diedoor brand of een ander ongeval vernield waren, weer te doenopbouwen; was dit voor meer dan ^[3 deel van de huisjes tegelijknodig, dan moesten degenen, die van de stichters een hofstedemet land onder Hazerswoude geërfd hadden, binnen een halfjaarnadat erom gevraagd was, 10 pond groot Vlaams aan de be-heerders van het hof uitreiken. Het valt dadelik op, dat in deze hele oorkonde geen meldinggemaakt wordt van de apostel St. Jan, naar wie men hethofje later altijd noemde. Ik kan niet zeggen, hoe men aandie naam gekomen is, maar weet alleen, dat toen de vroed-schap in 1513 aan dit hofje dezelfde aksijnsvrijheid van biertoestond als aan Syon en het Stevensklooster, het met de naam„Sirtte Jans doester&quot; aangeduid werd i). Mogelik noemde men hetzo in overeenstemming met de doopnaam van de stichter. Veel is er

uit de geschiedenis van deze stichting natuurlik niet I I Vroedschapsresolutie van i6 Febr. 1513.



? VRIJWONIISrGEN. 688&quot; te vertellen. Uit de i6e eeuw is mij maar één gift aan het St.Jans-hof bekend: de vroegere huiszittenmeester Geerlof Pietersz.,pottebakker, gaf in 1558 600 Kar. gulden aan de huiszitten-meesters van St. Pankras om daarvan 5 maal per jaar aan debewoners van elk huisje op het St. Jans-hof 6 stuivers uit tereiken, waarvoor zij op zijn graf moesten gaan bidden; in 1583nam het gerecht akte van deze schenking i). In 1565 kwam er voor dit hof een grote verandering: toenstonden n.1. Jan Stoops erfgenamen al hun rechten op het St.Jansklooster af aan Mr. Geraert van der Laan, licentiaat in debeide rechten, geheel alsof de fundatiebrief niet bestond, ondervoorwaarde dat de eigenaars van de in die brief genoemde hof-stede onder Hazerswoude van de daarop rustende verplichting omeventueel 10 pond aan het hof te moeten uitkeren, bevrijd zoudenzijn. Ook de huiszittenmeesters van St. Pankras en de twee „toe-besienders&quot; van het hof deden ten behoeve van Mr. Geraert afstandvan hun rechten 2). Waarschijnlik was de stichting zeer verwaarloosd, misschienzelfs afgebrand, en had Mr. Geraert van der

Laen aangebodenhet hof als het ware opnieuw te stichten. Hij liet tenminste opde grond van het klooster met grote kosten een poorthuis met12 huisjes bouwen 3), en hij of zijn erfgenamen plaatsten bovendie poort een venster met het geslachtswapen van van der Laenen het opschrift: „Mr. Geraert van der Laen heeft gefondeertSt. Janshof A° 1565 \' 4). We hebben hier dus het eigenaardigegeval, dat een hofje tweemaal gesticht is. Mr. Geraert stierf zonder op zijn beurt de stichting te hebbenlaten beschrijven: zijn erfgenamen deden het op 27 Okt. 1584 s).Zij gaven voor het onderhoud van het hof verschillende rentebrieventot een waarde van 3900 Kar. gulden, onder voorwaarde dat deregering van Leiden de bewoners volledige aksijnsvrijheid zoulaten genieten. In het reglement kwamen de volgende verande-ringen : de huisjes werden nu alle door fatsoenlike echtparen,die niet mochten bedelen, bewoond, en mannen noch vrouwenmochten hertrouwen zonder toestemming van de regenten, diedoor de erfgenamen van Mr. Geraert van der Laen aangewezen 1) Van Mieris - Leyden I 199, en Gerechtsdagboek A, foL 262 vs.. 2) Zegelbrief van 3

Febr. 1565, Archief Leiden; afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 271. 3) Zie van Mieris, t. a. p.. 4) Ib I 277. 5) Ib. I 267.



? 2 VRIJ WONINGEN. werden. Als zij verzuimd hadden regenten of een rentmeester overhet hof aan te stellen, kon de Leidse regering dit voorlopig doenzonder dat de erfgenamen hun rechten verloren. Een flink echtpaar, dat het poorthuis bewoonde, had toezichtover de anderen, en er moesten altijd minstens 3 van de 12 parenzijn, die geschikt waren die taak desnoods over te nemen. Bijziekte moesten de mannen de mannen, de vrouwen de vrouwenbijstaan, en als een man of vrouw stierf, was de wederhelft ver-plicht de helft van alle goederen en van de pas ontvangen uitdelingten bate van de anderen af te staan. Men moest alle vuilnis enzeepsop buiten het hof brengen, en mocht geen andere mensentoestaan er te komen bleken, wassen of spoelen aan de pul. Ookwas het verboden er anderen te laten slapen of iemand te etente vragen op tijdelike verbeurte van alle uitdelingen. De bepalingover het bijwonen van een mis per week was natuurlik vervallen. Eindelik was er een portier, die \'s zomers om 5, \'s winters om7 uur de poort opende en die \'s zomers om 9, \'s winters om 5 uursloot. Juist een jaar, voordat dit stuk opgemaakt werd,

haddende bewoners van het hof zich bij het gerecht beklaagd over deschreeuwende kindertjes van de portier, die hen van hun nachtrustberoofden, waarom zij vroegen hem ergens anders te laten wonen,maar het gerecht had hun geduld aangeraden en hun verbodenooit weer met zo\'n verzoek aan te komen i). Het hof bleef dus onder toezicht van de familie van der Laen,maar alle losrentebrieven werden voor de zekerheid in een kist meteen dubbel slot opgeborgen, waarvan de familie één sleutel enburgemeesters en gerecht de andere kregen, zodat geen brieven licht-vaardig verkocht konden worden. Ook bij het afleggen van de rekeningdoor de rentmeester mocht de regering van Leiden vertegenwoordigdzijn. Zo bleef het hof een hele poos bestuurd, tot het ten slottegeheel onder toezicht van de stad kwam, maar dit gebeurde ineen tijd, die ik niet meer behandel. Gedeeltelik verbouwd is hetSt. Jansklooster of -hof nog heden op zijn oude plaats aan deHaarlemmerstraat te vinden. Het St. Anna-hofje op de Hooigracht. Men kan de hofjes uit zeer. verschillend oogpunt beschouwen:de een ziet er alleen de historie in, het eigenaardige dat dat nu i)

Gerechtsdagboek A, fol. 208 vs..



? VRIJWONINGEN. 273 al zoveel eeuwen door altijd maar hetzelfde is gebleven; een anderheeft vooral oog voor het goede werk, dat er gedaan wordt, enverheugt zich goedkeurend knikkend met de oudjes, die er mogenwonen; een derde, lichtelik tot dwepen geneigd, droomt er zichhet leven, ver van het gewoel van de grote wereld, als een ideaalvan reine kalmte en verheven gelijkmoedigheid; wie minder vrien-delik gestemd is, ziet er allereerst kleine broeinestjes in van ver-veling en kwaadsprekerij, met soms plotseling uitbarstende maarook gauw weer bedwongen kibbelpartijtjes en boze, stekende ogenachter de fuchsia\'s en geraniums in de scheef-gezakte venster-bankjes ; en wie op een zonnige nazomerdag op een hofje verdwaalt,als de stokrozen en goudsbloemen en hortensia\'s volop bloeien,wordt het meest getroffen door \'t vriendelik-mooi van de heleomgeving. Uit dit laatste oogpunt, dat wij maar het estetiese zullennoemen, wordt van alle Leidse hofjes wel het meest dat van St.Anna aan de Hooigracht beschouwd, en het dankt dit v.n.1. aanhet bezit van zijn kapelleken, waardoor het zich van alle andereonderscheidt ï). Schoon de

stichtingsbrief ervan eerst van 1507dateert, waarom ik het hier dan ook na het Joostenpoortje enhet St. Jans-hofje behandel, werd het al in 1492 door WillemClaesz. en zijn vrouw Hillegont Willemsdr. gesticht: dit staat inGotiese letters vermeld op het stenen altaar in de kapel, het enigestenen altaar in Noord-Nederland, naar ik meen, dat door zijnligging in een verborgen hoekje aan de woede van de beeldstormersontkomen is 2). Het staat ook boven het poortje aan de Hooi-gracht, dat de lange smalle gang, die naar de huisjes en hetkapelletje voert, afsluit, maar dit opschrift is evenals de hele poorteerst uit het eind van de 17e eeuw. We hebben hier dus weer?een voorbeeld, dat vermogende mensen bij hun huis vrijwoningeninrichtten en die lieten bewonen, zonder dat zij er dadelik officieelkennis van gaven aan de stadsregering. Willem Claesz., die brouwer van beroep was en in 1478 ookonder de schepenen van Leiden voorkomt 3), kocht in 1487 in 3 1) Het opschrift is afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 281. 2) Een beschrijving van de kapel is gegeven door Ch. M. Dozy, in de Ned. Spectator1894, No. 28; en door L. Stolk - De Kapel van het

Sinte Anna-hofje te Leiden (1896).?Goede afbeeldingen vindt men in de „Inventaris van het Archief van het Sint Anna Aal-imoeshuis, genaamd Sint Anna- of Doornicks Hofje, op de Hooigracht te Leiden&quot; doorP. N. van Doorninck. 3) Oudh. v. Rhijnland, Voorreden. 18



? 274 VRIJ WONINGEN. percelen een groot huis met erf aan de Hooigracht en de daar-achter en daarnaast gelegen schuur, steeg en poort met een erfuitkomende op de Middelstegracht ï). In het grote huis ging hij-zelf wonen, maar het langwerpig vierkant erf aan de Middelste-gracht liet hij aan de ene kant met 7, aan de andere met 6huisjes voor oude vrouwen bebouwen, terwijl aan de ene kortezijde een soort stenen veranda, aan de andere een kleine kapelmet één travee, gesloten door drie zijden van een achthoek, ge-bouwd werd. De onmisbare waterput kwam vlak in \'t midden vanhet open blijvend erf. Waarschijnlik hebben Willem Claesz. en zijn vrouw zelf debouw van de kapel niet meer beleefd, en in geen geval hebbenzij er de mis horen lezen, want eerst in 1507, toen beiden aldood waren, kregen hun kinderen en erfgenamen de daarvoornodige toestemming van het kapittel van St. Pankras, onder welkeparochie het hof behoorde, en in de desbetreffende oorkonde staat,dat de kinderen de kapel hadden „getimmert\'\'. . Tegelijkertijd bevestigden de erfgenamen ook de stichting vanhet hof in een oorkonde, bezegeld met de zegels van de

stadLeiden en van het kapittel van St. Pankras Er waren alleeneen zoon Willem Willemsz., die zijn vader in de brouwerij opge-volgd was, en een dochter Clemens, getrouwd met Jan Nannenz.,in leven, maar zij handelden ook voor de erfgenamen van hunzuster Sophie Willemsdr., die getrouwd was geweest met Jan Ker-stantz.. Zij verklaarden de uiterste wil van hun ouders te willen uit-voeren en bestemden dus „ter eren Goodts, zijnre liever Moeder, alleGoodts heiligen ende bysonder der waerdiger vrouwen Sinte Anna,oudemoeder des Zoons Goodts, tot verlatenisse van onser ouderen,onsen ende aller dengenen, dien ons goet hebben gedaen, haersonden&quot; de 13 huisjes met de kapel en de poort, die op de Hooi-gracht uitkwam, om er eeuwig 13 arme maagden of vrouwen eeningetogen en godsdienstig leven te laten leiden. Voor het onderhoud van de gebouwen en een uitdeling vanvlees, turf of iets dergelijks aan de vrouwen gaven zij er hetgrote huis en erf met schuur bij, waar vroeger hun oudersgewoond hadden en waar nu hun zusters zoon Willem Jan i) Cartularium van het St. Anna-hofje (Inventaris N°. 85), fol. 10 vs.—13 vs...2)

Zegelbrief van 3 Aug. 1507, Inv. St. Anna N°. i ; ook in het Cartularium N°. 85.fol. I—3. Een i6e eeuwse kopie in het Gem.-Archief te Leiden, Inv. St. Pankras N°. 884Afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 277.



? VRIJWONIISrGEN. 692&quot; Kerstantsz. woonde, benevens de tienden op een stuk land onderLeiderdorp, dat Willem Willemsz. in leen had van de heer vanCulenborch; op het hof zelf rustten jaarlikse renten tot een bedragvan 28 stuivers, op het grote huis 4 pond Holl., 2 comans groten,Vs gouden nobel en 13 comans groten. Men mocht alleen goed bekend staande vrouwen opnemen vanboven de 40 jaar, liefst verarmde afstammelingen van WillemClaesz. en Hillegont Willemsdr., die dageliks in haar gebeden destichters en al haar weldoeners moesten gedenken, rustig en inzusterlike vriendschap leven en elkaar in geval van ziekte helpen.Zij waren verplicht bij haar dood haar goederen aan het hof nate laten. Het hof zou voorlopig bestuurd worden door Willem en Clemensmet Jan Kerstantz., de weduwnaar van hun zuster, hun moedersbroer Jan WiUemsz. die Bruyn i), Willems zoon Quirijn Willemsz.en Clemens\' oudste zoon meester Vrank Jan Nannensz.; als ervijf van hen gestorven waren, ging het bestuur over op de dekenen de scholaster van St. Pankras met de laatst overgeblevene vande zes, die steeds opgevolgd moest worden

door de oudste ennaaste mannelike of vrouwelike afstammeling van Willem Claesz..De jongere man moest voorgaan bij de oudere vrouw, als beideneven na familie waren. Wilden de deken en de scholaster zelf deadministratie niet voeren, dan konden zij hiertoe enige „goedeharten&quot;, mannen of vrouwen, uit de parochie aanwijzen, maar zijmoesten toch altijd met de naaste bloedverwant samen beslissenover de opname van vrouwen in de huisjes en de bestuurdersvoor zich rekening laten afleggen. Zij kregen hiervoor jaarliks alledrie een pond Holl, van 30 comans groten uit de inkomsten vanhet hof. Op dezelfde dag sloten Willem en Clemens ook het verdragmet het kapittel van St. Pankras over de dienst in de kapel, datvolgens de uitspraak van de deken van St. Salvator te Utrechteen einde maakte aan het geschil, dat over deze kapel tussen destichters ervan en de moeder-parochie gerezen was 2). Men kwam 1) Later ging men Hillegont Willemsdr. ook de naam „die Bruyn&quot; geven, omdat haarbroer zo heette; zij behoeft die naam evenwel niet gedragen te hebben, want in dezetijd had men in één familie nog vaak verschillende

achternamen, of gaf men de een eenachternaam, de ander niet. Waarom men Willem Claesz. later „van Doornick&quot; is gaannoemen, is mij niet duidelik. Gaf men de naam willekeurig, omdat zijn afstammelingenlater zo heetten? 2) Zegelbrief van 3 Aug. 1507: één eks. in het Archief te Leiden, Inv. St. Pankras



? 693 VRIJ WONINGEN. het volgende overeen: de kapel zou nooit vergroot of verbouwdmogen worden, en men mocht er een altaar doen wijden om daardageliks de mis te laten lezen, behalve op Zondagen, Vrouwedagenen \'andere hoge feesten, als in de St. Pankraskerk vóór de hoogmisgepreekt werd, terwijl de mis op andere heiligedagen vóór hetluiden voor de hoogmis in St. Pankras uit moest zijn. Er mochtnooit gepreekt worden, men mocht er geen biecht horen, niemandin of bij de kapel begraven en er geen H. Sakramenten toedienen;voor dit alles moesten de vrouwen naar de parochiekerk gaan.Men mocht zelfs geen klein klokje in de gevel hangen, maar slechtsmet een schel het begin van de dienst aankondigen. De bezittervan een in de kapel gevestigd beneficium of officium zou altijdonder toezicht van de deken en het kapittel van St. Pankrasstaan ; gedurende 150 jaar mochten de afstammelingen van WillemClaesz. en zijn vrouw hem aanwijzen, maar daarna kwam de giftvoor goed aan het kapittel. Op het hof zou nooit iets veranderdmogen worden. Uit dankbaarheid voor de bewezen gunst en alsvergoeding voor het gemis van het

offergeld, dat in de kapelgebracht zou worden, gaven Willem en Clemens aan het kapittel8 hont land onder Oegstgeest i). Toen dit overeengekomen was, kon men de kapel voor dedienst gaan inrichten, en de nog bewaarde altaarbenodigdhedenen enkele aardige schilderijen bewijzen, dat men het met liefdedeed. Bij de wijding van het altaar werd de kermisdag vande kapel op de Zondag vóór Vastenavond quinquagesima vast-gesteld. Vreemd genoeg blijkt evenwel noch uit de papieren van hethof, noch uit die van het kapittel van St. Pankras, dat er in dekapel werkelik enig officium of beneficium gesticht is Hoe is ditte verklaren, daar wij immers zowel uit wat in de kapel over isals uit de oudste rekeningen 3) zeker weten, dat de mis er gelezenwerd? Ik meen die verklaring hierin te mogen zoeken, dat de N°. 466, en één op het St. Anna-hof, Inv. N°. 2. Afschrift in het Cartularium St. AnnaN&quot;. 85, fol. 3—5. Afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 279. 1) Zegelbrief van 31 Aug. 1507, Inv. St. Anna-hof No. 3; afschrift in het CartulariumN°. 85, fol. s VS.. 2) Voor het verschil tussen officium en beneficium zie men: D. G. Rengers HoraSiccama - De

Geestelijke en Kerkelijke Goederen enz. (1905), bl. 10—52. Ik vond voorLeiden geen voorbeeld, dat in een inrichting van armezorg een beneficium gevestigdwerd; men zie hiervóór bl. 39, waar twee kapelrieën genoemd zijn, die men zelfs vol-strekt geen beneficia mocht noemen. 3) Rekeningen St. Anna-hof 1551 —1555 (Inv. N°. 91), fol. 7 vs., 10, 11 vs. en 12.



? VRIJWONIISrGEN. 277&quot; dienst pro Deo door familieleden van de stichters waargenomenzal zijn. Onder de oudste bestuurders van het hof noemden wijal een meester Vranck, kleinzoon van Willem Claesz., en laterwoonde in het grote huis op de Hooigracht een kanunnik vanSt. Pankras Cornelis Willemsz., die in de rekeningen „priesterneef\' genoemd wordt i), en die ook o. a. aan de kapel eenschilderij gaf, waar hij zelf als begiftiger op voorkomt Mijdunkt, dat hun belangstelling in het hof het stichten van eenofficium wel overbodig gemaakt zal hebben. Uit de rekeningen weten we ook, dat de St. Anna-dag plech-tig op het hof gevierd werd, en dat het koor van de St. Pan-kraskerk („die sangers&quot;) zelfs wel op de avond ervóór het lofkwam zingen 3). Na geestelike voorrechten verworven te hebben trachtte WillemWillemsz. in 1516 voor het St. Anna-hof ook vrijdom van bier-aksijns te krijgen, maar dit lukte voorlopig niet 4). In 1522 pro-beerden de „vaders ofte bewairders&quot; van het hof het nog eens:ze vroegen vrijdom van aksijns voor 3 a 4 vaten bier per jaaren boden in ruil hiervoor een of meer rentebrieven op de stadaan, door

Nanne Paedze aan het hof vermaakt, toen hij er metzijn vrouw Adrian Volpertsdr. twee jaarlikse maaltijden, op St.Anna en op de kermisdag van de kapel, aan besprak s). Ook nuhad de vroedschap er geen oren naar, maar in 1525, toen de stadaan de familie Paeds 62 pond groot Vlaams schuldig was, endeze aanbood ze kwijt te schelden, als het St. Anna-hof daarvoorvrijdom van aksijns voor 16 vaten bier en voor 2 runderen perjaar kreeg, vond de vroedschap goed de aksijnsvrijheid voor 16vaten bier toe te staan, maar slechts totdat door de stad 1/4 deelvan het aan de familie Paeds verschuldigde zou zijn terugbe-taald ö). Daar de stad die verplichting nooit nakwam, bleef hethof de vrijdom genieten, en deze werd in 1571 tot 20 vaten bieruitgebreid 7). Het is ons al gebleken, dat het hof ook giften van anderen 1) Ib., fol. 2. 2) Inventaris St. Anna, plaat N°. VI. 3) Rek. 1551 — 1555, fol. 7 vs., 21 en 45 vs.. 4) Vroedschapsresolutie van 8 Aug. 1516. 5) ld. van 16 Mei 1522. Vgl. Rek. St. Anna 1551—1555, fol. 10 en 11 vs.. 6) Vroedschapsresolutie van 25 Aug. 1525. 7) ld. van 10 Nov. 1571.



? 695 VRIJ WONINGEN. kreeg, en het was wel v.n.l. die familie Paeds die zich in ditopzicht verdienstelik maakte. Wij noemden Nanne Paedze en zijnvrouw Adrian Volpertsdr. al; de eerste had voor de twee maal-tijden rentebrieven op de stad, de laatste land onder Valkenburggegeven In 1543 schonk Cornelis Paeds Jansz. 240 Kar. gul-den aan het Vrouwengasthuis, waarvoor o. a. op 6 hoge feest-dagen aan de 13 vrouwen uit het St, Anna-hof Vs pint rijnwijnof romenije en een wittebrood van 4 penningen uitgereikt moes-ten worden 3); zij moesten dan voor Cornelis Paeds, zijn vrouw,ouders en alle gelovige zielen bidden. In 1552 schonk hij aanhet hof als donatio inter vivos een jaarlikse rente van 6 goudenKar. gulden; zijn moeder had aan de vrouwen zes vaten bierper jaar vermaakt en hij wilde dit tot 8 vaten uitbreiden,waarvan dageliks getapt moest worden 4). De gift van de moederbestond uit een jaarlikse rente van 3 pond Holl. en was in 1543 doorzijn broer Vranck Paeds aan het hof overgedragen S); zijn eigengift transporteerde hij in 1555 Behalve deze zijn mij nog verschillende andere schenkingen aanhet St. Anna-hof bekend. In 1556

namen de „homans&quot; van hetin de Pieterskerk gevestigde H. Sakramentsgilde op zich, jaarliksvoor de priester Geryt Pietersz. o.a. aan de 13 vrouwen uit hetSt. Anna-hof elk 9 duit uit te reiken ?). In 1558 schonk de zoevenal genoemde kanunnik van St. Pankras Cornelis Willemsz. eenlosrente van 4 pond 16 schell. aan het hof om jaarliks voor elkevrouw een verse zoetemelkse kaas te kopen 8). Wie aan de huis-zittenmeesters van St. Pankras al vóór 1568 had opgedragen jaar-liks met Pasen aan de 13 vrouwen elk V? pint wijn en een broodvan een duit uit te reiken, wordt niet vermeld 9). Ook het testa-ment van Mr. Gerrit de Wit, volgens hetwelk op Zondag na St.Lambrechtsdag aan elk van de vrouwen Vs pint romenije, een 1) Ik houd deze om het voorkomen van de namen Nanne en Vranck voor afstamme-lingen van Jan Nannensz. en Clemens Willemsdr., die een zoon Vranck hadden. 2) Rek, 1551—1555. fo\'. 7- 3) Zegelbrief van si April 1543, Inv, St, Anna N°, 4; afschrift in het Cartularium N°. 85,fol. 22 VS. en 23. 4) Cartularium N°. 85, fol. 25 vs.. 5) Zegelbrief van 20 Junie 1^43, Inv. St. Anna N&quot;. 5; afschrift in het CartulariumN°. 85,

fol. 26 VS.. 6) Zie Inv. St. Anna N°. 7. 7) Zegelbrief van 10 April 1556, Archief Oud-Bisschoppelijke Klerezij te Utrecht. 8) Inv. St. Anna N&quot;. 8. 9) Van Mieris - Leyden I 199.



? VRIJWONIISrGEN. 279&quot; wittebrood van een oort en V2 stuiver uitgedeeld moest worden i),is niet bewaard, maar zal wel van 1511 geweest zijn, daar hijtoen ook het hof van Jeruzalem en dat van St. Steven bedacht. In 15 51 bestonden de ontvangsten van het St. Anna-hof behalveuit de huur van het grote huis aan de Hooigracht en de tiendenop land onder Leiderdorp uit enige andere renten en pachten, hetop de St. Anna-dag ontvangen offergeld en de huiden en het smeervan 2 runderen; van het laatste had de kapel al i o pond kaarsen?en hadden de oude vrouwtjes elk 7 pond gekregen. Deze inkomstenbedroegen 64 Kar. gulden, 14 st., 15 d.. Hiertegenover stondenuitgaven voor turf, 2 runderen, enige maaltijden, reparaties, dekerkdienst en wat kleinigheden tot een bedrag van 74 Kar. gld.,8 st., 7 d., maar men hield toch nog 49 Kar. gld., 12 st., 7 d.aan geld over, daar men blijkbaar met een groot overschot be-gonnen was. De rekening werd door de deken en de scholastervan St. Pankras getekend, die er elk 30 st. voor kregen. Anderejaren genoot men ook inkomsten, doordat er een vrouw op hethof gestorven was, maar daar

stonden dan uitgaven voor de be-grafenis tegenover. In 1565 werd het huis op de Hooigracht voor 500 gulden oprente verkocht, met dien verstande dat de koper elk jaar 31 gld.aan het hof zou betalen Er werd o.a. bij bedongen, dat mende kapel op één roede niet zou mogen betimmeren, en toen hethuis in 1571 aan een ander overging, werd dit nog eens naderomschreven 3). In 1571 stond het hof nog onder toezicht van de deken en descholaster van St. Pankras met Pouwels van Thoornvliet Willems-sen als naaste afstammeling van de stichters. Toen de Kato-lieke eredienst in de St. Pankraskerk zowel als in de kapelvan het St. Anna-hof was afgeschaft, hield dit natuurlik op,en gedurende enige jaren moet er op het beheer geen toezichtgeoefend zijn. Maar op 31 Des. 1587 besloot het gerecht, nainzage genomen te hebben van de stichtingsbrief, in het vervolgtwee personen aan te wijzen in de plaats van de deken ende scholaster en met l Jan. 1588 traden Lourys Huygensz.Gael en Willem Willemsz. Ouwelant met de naaste bloedverwantvan de stichters, Johan Paets van Santhorst, als regenten van 1) Rek. St. Anna 1551—1555, fol. 10 vs..

2) Inv. St. Anna N°. 9; afschrift in het Cartularium N°. 85, fol. 38 vs. en 39. 3) Cartularium N°. 85, fol. 39 vs. en 40.



? 697 VRIJ WONINGEN. het St. Anna-hof op i). Zo had ook bij deze hefdadige stichtingop het einde van de l6e eeuw een grote verandering plaatsgegrepen. De „cameren&quot; van van Beringen. Een eigenaardig voorbeeld van vrijwoningen vond ik in eentestament uit het jaar 15ii onder berusting van de huiszitten-meesters van St. Pieter 2). Jan Arentz. van Beringen en zijn vrouw Agnis Thomasdr.gaven toen „puermentelic om Goods willen&quot;\' aan die huiszitten-meesters 5 huisjes met hun erven en een leeg erf aan het Levendaalachter de ffoogewoerd; ze lagen dicht bij de Vest, want daaraangrensde het terrein met de voorzijde. Op 3 van de huisjes samenstond een rente van 4 comans groot „mitten houde&quot; en eenandere van 6 penn., en precies hetzelfde op de 2 andere huizenmet het lege erf. De huiszittenmeesters kregen het volle eigendoms-recht ervan onder voorwaarde, dat ze de huisjes gedurende 50 jaar,vanaf de schenkingsdag gerekend, „ter eeren Goods ende Maria,zijn gebenedide moeder&quot; kosteloos door brave oude mensen, hetzijeen man, een vrouw of een kinderloos echtpaar zouden latenbewonen. Mochten die

mensen zich slecht gedragen, dan kondende huiszittenmeesters hen uit de huisjes zetten. Bloedverwantenvan Jan van Beringen of zijn vrouw zouden altijd voorgaan, alszij hier wilden wonen, onder beding dat ook zij een deugdzaamleven moesten leiden. Jan van Beringen en een voorzoon vanzijn vrouw, heer Jan Govertsz., behielden het recht om bij hunleven zelf bewoners voor de huisjes aan te wijzen. Maar preciesna 50 jaar werden deze onbetwistbaar eigendom van de huis-zittenmeesters van St. Pieter, die ze dan mochten verhuren, ver-ruilen, verkopen of vervreemden naar welgevallen. Van Jan Arentz. van] Beringen weet ik verder slechts, dat hijzelf o. a. in 1505 huiszittenmeester van St. Pieter geweest is 3),en ook veertig en schepen van Leiden. Het testament is natuurlikuitgevoerd en later moeten de huizen tot de gewone bezittingenvan de huiszitten gerekend zijn, maar biezonderheden heb ik erniet over gevonden. 1) Zie Dienstboek A, op het jaar 1588. 2) Register Huiszitten van St. Pieter, fol. 37. 3) Register Jeruzalemshof, ifol. 46 vs..



? VRIJWONIISrGEN. 281&quot; Het Hofje van Bethanien. Het laatste hofje in de Katolieke tijd te Leiden gesticht is datvan Bethanien op de Cellebroedersgracht (Kaiserstraat), tussenhet hof van Jeruzalem en de Zegerssteeg gelegen en met deachterkant grenzende aan het Joostenpoortje. De stichtster, vrouweAgatha van Alckemade, weduwe van de ridder Johan van Cu-lenborch, vrouwe van Opmeer, ambachtsvrouwe van Rijnswoude,Lier en Zouteveen, van Zegwaard, Zevenhuyzen, Zoeterwoude,enz., verscheen op 15 Okt. 1563 voor de schepenen van Lei-den om de stichtingsakte van haar vrijwoningen te doen opma-ken I). Voor haar eigen zielsrust en die van haar ouders „ende hoo-pende te thezauriseren in den hemele&quot; gaf zij 13 huisjes om teneeuwigen tijde „om de minne Gods&quot; door brave arme mensenbewoond te worden, en daarbij voor het onderhoud van de huizenen voor uitdelingen aan de bewoners nog elf verschillende los-rentebrieven. Zij maakte er de volgende bepalingen bij voor„het huys van Betania&quot;, zoals zij haar stichting wilde noemen. Wie er opgenomen wilde worden, moest eerst aan de vrouwevan

Alckemade zelf, en later aan haar „gecommitteerden&quot;, eengetuigschrift tonen van de pastoor van zijn parochie en van fat-soenlike buren, dat hij zich altijd goed gedragen had en vrijwas van ketterse denkbeelden. Het was de eerste keer dat dituitdrukkelik geëist werd: een bewijs voor de voortgang, die dereformatoriese denkbeelden te Leiden gemaakt hadden. Ookmoesten zij, zoals dat bij alle hofjes de gewoonte was, eenschepenbrief overleggen met de verklaring, dat ze al hun goederenbij hun dood aan het hof vermaakten. Men mocht alleen fatsoenlike armen opnemen, geen bedelaars,kreupelen of blinden of mensen met „eenich merckelijck lichamelijckgebreck&quot;, wat de aristokratiese stichtster op zichzelf al oneerbaarschijnt gevonden te hebben, evenmin als dronkaards of ruziezoekers,en ook geen mensen „die met kinderen belast zijn of met schulden&quot;.Die laatste verbinding lijkt ons eigenaardig, maar blijkbaar vondde vrouwe van Alckemade, van wie het niet blijkt, of ze kinderen i) Een kopie van het oorspr. onder de stukken van de St. Pieterskerk in het Archief teLeiden, Inv. N°. 394. Afgedrukt bij van Mieris - Leyden I 282.



? 282 VRIJ WONINGEN. had, deze twee even erg. Ook op dit hof mochten zowel mannenals vrouwen wonen, en ook hier was bepaald, dat geen man nochvrouw hertrouwen mocht op verbeurte van de vrijwoning en deuitdelingen. Zij mochten volstrekt niet bedelen en de huisjes nietverlaten „van weelicheyt ofte van armoede&quot; zonder toestemmingvan de „meesters ende toesienders&quot;. In het grootste huis moest altijd een flink en deugdzaam echtpaarwonen, belast met het toezicht op het hof en op de naleving vanhet reglement en ook met het uitdelen van koren, turf, bier, vleesenz., en er moesten altijd minstens drie paren op het hof zijn,geschikt om zo nodig hun plaats in te nemen. Men was verplichtrustig en eendrachtig te leven en kon bij overtreding van ditgebod met verlies van zijn huisje en alle uitdelingen, of. alleenmet verlies van bier gedurende 2 ä 3 weken gestraft worden.Ook wie wist, dat anderen het reglement overtraden, zonder hetaan te brengen, kon op dergelijke wijze gestraft worden. Bij ziektemoesten de mannen de mannen en de vrouwen de vrouwen bijstaan,op verbeurte van de turfuitdeling gedurende de hele winter.

Stierfeen man of vrouw, dan moest de overlevende dadelik de helftvan de inboedel en c. q. ook van de pas ontvangen uitdeling tenbate van het hof afstaan. Wie zonder verlof van de opzichterenige dagen van huis bleef, verbeurde zijn bier gedurende de drievolgende dagen; dezelfde straf stond op het storten van vuil in degoot bij de put, waardoor die verstopt raakte, en op het nalatenvan het wieden van de straat. Dan was het nog verboden anderenop het hof te laten bleken, wassen, slapen of eten en drinken.De poort werd met het luiden van de kerkklok geopend, en \'swinters om 5 uur, in herfst en lente één uur na zonsondergang^en \'s zomers om 9 uur gesloten. Het recht van begeving van de huisjes kwam na vrouwe Agatha\'sdood aan haar erfgenamen, die niet bij name genoemd worden,en deze moesten ook meesters over het hof aanstellen. De losrente-brieven zouden evenwel bewaard worden in een kist met 3 slotenop het Huiszittenhuis van St. Pieter, waarvan de erfgenamen, deregenten en de huiszittenmeesters elk een sleutel zouden bewaren,zodat de brieven nooit lichtvaardig gelost konden worden. Maarvoor het overige bleef het

hof geheel onder toezicht van defamilie. Tien jaar later, in 1573, toen de vrouwe van Alckemade over-leden was, hadden haar erfgenamen verzuimd regenten voor de„aalmoeshuysen van Bethanien&quot; aan te stellen. Daarom, belastte



? VRIJWONIISrGEN. 283&quot; het gerecht de poorters Cornelis Gerritsz. de Haes en Claes Ghijs-brechtsz. van Dorp voorlopig met het toezicht op het hof; zijmoesten aan het gerecht rekening afleggen. Maar zodra de familiezelf meesters zou aanstellen, hadden zij zich terug te trekkenInderdaad deed de familie later weer rechten op Bethanien gelden,want eerst in het begin van de i8e eeuw droeg zij deze voorgoed aan de huiszittenmeesters over. Voor het door mij behandeldetijdvak zijn mij evenwel geen nadere biezonderheden over ditlaatste van de oude hofjes bekend. A i) Gerechtsdagboek I, fol. 136.



? DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE ARMEZORG. Hoewel in de voorgaande hoofdstukken al zo herhaaldelik vande zorg van burgemeesters, gerecht en vroedschap van Leidenvoor de instellingen van armezorg is gebleken, dat men allichtvrezen zal in dit slothoofdstuk niets dan herhalingen te zullenvinden, is er op dit punt nog genoeg onvermeld gebleven om eenafzonderlik hoofdstuk niet slechts wenselik, maar zelfs noodza-kelik te maken. Voor het overzicht herinner ik er even aan, datvan de oudste tijden af de regering alle inrichtingen van armezorgonder toezicht nam, dat de gasthuis-. Heilige Geest-, ziekhuis- enhuiszittenmeesters door het gerecht werden aangesteld en aan hetgerecht verantwoording moesten afleggen, en dat zij geen koop,geen ruil, geen kontrakt, hetzij over het houden van memorie-diensten, het opnemen van proveniers of het uitreiken v^an lijf-renten mochten aangaan zonder toestemming van het gerecht,soms zelfs van gerecht en raad beide. Alleen voor de hofjes, vanminder belang als ze waren, stelde de stadsregering geen meestersaan, maar indirekt waren deze toch ook aan stadstoezicht onder-worpen, voor

zoverre zij onder de gasthuismeesters van het Ka-trijnengasthuis en de huiszittenmeesters van St. Pieter of St.Pankras stonden. Voor koop en verkoop hadden zij trouwens,zoals voor de i6e eeuw uit de Gerechtsdagboeken blijkt, evengoedals de gasthuizen de toestemming van het gerecht nodig Hetwas een voorrecht voor de H. G.-meesters, dat hun in 1565 bijuitzondering vergund werd huisjes beneden de waarde van 10 pondVlaams zonder verlof van het gerecht te verkopen 1) Zie b.v. Gerechtsdagboek I, fol. 27, 85 vs. en 151. 2) Cat. H. G. A I 10.



? 285 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. Raakte deze zorg alleen de administratie, ook tot het onderhoudvan de inrichtingen werkte de stadsregering mee doorhet verlenen vanaksijnsvrijheid, het toekennen van boeten, het geven van voorrechtenals het recht op de erfenissen van bedeelden aan de H. Geest ende huiszitten, en het recht op die van de in gasthuizen gestorvenenaan de gast- en leprooshuizen, ja in een enkel geval, dat vanhet Leprooshuis, zelfs door het geven van grond, geld en stenenvoor de bouw van het huis. Ook dwong de regering soms de ene in-stelling de andere met geld bij te staan, in de overtuiging dat hetbelang van de armen boven dat van de afzonderlike huizen ging.Eindelik trad zij ook soms in rechten voor de verschillende meestersop ter zake van erfenissen, en steunden schout en schepenen hentegenover wie hen beledigden of wie hun inrichtingen schadewilden doen. Maar tegelijk was van het begin af aan het streven erop gerichtde aalmoezen, ook die van partikulieren, ten goede te doen komenaan wie ze het meest verdienden. Hiervan is bij de biezonderezorg voor de huiszitten-armen al

een en ander gebleken, maar hetblijkt het best uit de onafgebroken en steeds krachtiger wordendebestrijding van de bedelarij. Al in de keurboeken van 1397en 1406 vindt men twee keuren hierover i). Het was toen in hetalgemeen verboden in de kerk, op het kerkhof of binnen 3 roedendaaromheen anders dan voor zichzelf te bedelen, maar men koner van de schout, één raad en twee of meer schepenen verlof toekrijgen. Had men dit, dan mocht men niemand lastig vallen, maaralleen voor de mensen gaan staan, zeggende: „Geeft om Godedesen man&quot;, of naar omstandigheden „desen wive, desen kinde&quot;zonder meer, op een verbeurte van 12 schell. voor elke overtreding.Langs de huizen mocht men uitsluitend voor zichzelf bedelen opeen verbeurte van 3 pond. Dit was nog volstrekt geen verbodvan bedelarij, maar een maatregel om de aalmoezen liefst te latengeven aan de gasthuis- en H, Geest-meesters, voor wie in deeerste keur een uitzondering gemaakt was, en die toen al, zoalswe gezien hebben, geregeld in de kerken koliekteerden. In een appendix op het keurboek van 1406 staan al veel strengerbepalingen, op i Mei 1446

gemaakt 2). Toen mochten in de kerkalleen nog de gasthuis-, H. Geest- en huiszittenmeesters, benevensde leden van biddende orden (tarminarii) aalmoezen vragen, terwijl 1) Hamaker - Keurb., bl. 45 en 91. 2) IbV bl. 490 en 492.



? 286 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. alle anderen, die geld bedelden voor bedevaarten of voor armen,in de galerijen („seventaren&quot;) of vóór de kerkdeur moesten blijvenstaan op een verbeurte van looo stenen aan de kerkmeesters,binnen 14 dagen aan de kerk te verwerken. Wie dit niet betalenkon, moest Leiden vóór zonsondergang verlaten, tot hij zijn boetekon voldoen. Bedelen langs de huizen of op straat was geheelverboden op een verbeurte van 10 pond. Bedelaars mochtenniet in de kerk komen, en als arme mensen, zieke of gezonde,daar toch om aalmoezen vroegen, mocht iedereen hun het geld,dat ze op hun schotel of in de hand hadden, afnemen en dat onderde buiten de kerk staande armen verdelen, terwijl de schout deovertreders van het gebod een etmaal in de gevangenis moestopsluiten. In aansluiting hieraan werden op 29 Junie 1447 Dulle Weyn,die verklaard had het bedelen in de Pieterskerk in geen geval tezullen laten en niet bang te zijn voor verbanning, en een in \'tgrijs geklede Waalse vrouw, die ook dageliks in de Pieterskerkbleef bedelen, beide tot een boete van 1000 .stenen of ver-banning

veroordeeld i). Erger straf kreeg in 1450 zekere HeynricClaisz., bijgenaamd Backertgen, die langs de huizen om broodplacht te gaan vragen. Weigerde men het hem, dan begon hij terazen en te vloeken, roepende: „God gheve dattet al barnenmoet, dat in thuys is, ende alle moet ghy barnen in taffgrontvan der helle!&quot; Hij moest eerst een uur in een mand aan dewijnkraan (op de Nieuwe Rijn) te pronk hangen, aan het einddaarvan zelf de touwen doorsnijden, zodat hij in het water viel,en dan de stad voor 3 jaar verlaten 2). Nog strenger werd even-wel in 1458 zekere Boen Jansz. gestraft, omdat hij een armeman, die langs de huizen om brood ging bedelen, zonder nood-zaak of reden uitgescholden en daardoor zeer gekwetst had;hierom en om meer dergelijke dingen werd hij veroordeeld toteen bedevaart naar Rome, waarvan hij „goet betoich&quot; moest in-zenden, waarna hij eerst volgens besluit van de meerderheid vanhet gerecht in Leiden terug zou mogen keren 3). Hieruit ziet men,dat bedelen om brood toch wel oogluikend werd toegelaten, alsde vragers maar niet brutaal optraden. Waren de oudste strafbepalingen over bedelarij v.n.1.

gericht 1) Correctieboek A, bl. 239. 2) Correctieboek B, fol. 31. 3) Ib., fol. 104. Het betoog werd op 13 Maart 1460 ingeleverd.



? 287 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. tegen inwoners van Leiden, het werd in de loop van de 15e eeuwmeer en meer noodzakelik zich tegen een grote toevloed vanvreemde beroepsbedelaars te beschermen. Daarom was in een ap-pendix van het keurboek van 1406 (van ±; 1440) al bepaald, datwie in de Leidse gasthuizen slapen wilden, een teken bij de schoutmoesten halen op straffe van de volgende dag een uur op dekaak te moeten staan en dan voor een jaar uit Leiden, Rijnland,Den Haag en Haag-ambacht verbannen te worden. Zodoendekon de schout ongewenste elementen weren en erop toezien,dat men geen misbruik van de gasthuizen maakte. Tegelijkwas bepaald, dat ook de „spechaelres&quot;, zij die geen geld maareten vroegen, wanneer zij kosteloos of voor geld te Leiden slapenwilden, een teken bij de schout moesten halen, met bedreiging vandezelfde straf, terwijl de waard, die hen zonder teken herbergde, 3 pondverbeuren zou i). — Op 28 Nov. 1445 werd Joest van Nijs, dieeerst een nacht met teken in het Katrijnengasthuis geslapen had,daarna met toestemming van de gasthuismeesters nog een

nachtzonder teken en die toen men hem dit de derde keer weigerdeals in strijd met de stedelike keur, daarover boos was gewordenen de gasthuismeesters gedreigd had, tot de bewuste straf veroor-deeld Een maand later verschenen vöor schepenen Jacob vanBelefroet en Cornelis van Stienbergen, die zonder teken in hetKatrijnengasthuis geslapen hadden en daarom door de schout ge-vangen genomen waren; op hun nederig verzoek liet men hen los,waarbij ze beloofden op verbeurte van hun leven twee jaar uitLeiden te zullen wegblijven 3). Op 31 Des. 1446 werden twee„speckhaelres&quot;, die zonder teken van de schout in de stad ge-slapen hadden, veroordeeld om een uur lang in een mand aande wijnkraan te hangen, waarna ze met de mand in het watermoesten vallen om dan de stad voor een jaar te verlaten 4). Hoofdzakelik met het oog op deze vreemde bedelaars en ge-deeltelik in aansluiting aan het plakkaat van Philips van Bourgondiëwerden op i Des. 1459, tegelijk met twee in het hoofdstuk over deH. Geest al besproken keuren over vondelingen, weer vijf nieuwekeuren gemaakt s). Ten eerste zouden voortaan vreemde

bedelaarsen „spechaelres&quot;, mannelike en vrouwelike, in gasthuizen of bij 1) Hamaker - Keurb., bl. 498. 2) Correctieboek A, bl. 178. 3) Ib., bl. 179. 4) Ib., bl. 220. 5) Hamaker - Keurb., bl. 249—252. Vgl. hiervóór, bl. 13.



? 288 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. partikulieren niet langer geherbergd mogen worden dan één nachtin de zomer (van St. Valentijn, 14 Febr., tot St. Bavo, i Okt.,)en twee nachten in de winter, tenzij ziekte hun belette voort tetrekken. Als zij zo een of twee nachten te Leiden geslapenhadden, mochten zij er binnen 6 weken niet weer komen bedelenof slapen. Bij overtreding hiervan moest de waard of waardinmet de gast samen \'s middags een uur lang op de Blauwe Steen vast-geklonken staan. Een uitzondering werd alleen gemaakt voor armeklerken, die te Leiden school gingen, en arme handwerksgezellen,die er hun ambacht leerden. — In de tweede plaats zouden armemensen van buiten Leiden, die zich daar eerst na Mei gevestigdhadden, \'s winters geen aalmoezen van de Heilige Geest noch vande huiszitten kunnen ontvangen, uitgezonderd arme kraamvrouwen.Dit diende natuurlik om te voorkomen, dat een deel van deplattelandsbevolking zich \'s winters ter wille van de aalmoezenin de stad zou vestigen om die in het voorjaar weer te verlaten.—In de derde plaats werd het bedelen geheel verboden aan

alleingezetenen en vreemdelingen tussen de 18 en 50 jaar, op straffevan een uur op de Blauwe Steen vastgeklonken te staan, met uit-zondering van arme klerken en scholieren, zieken en mismaakten,en mensen met zoveel kinderen, dat zij er onmogelik de kost voorkonden winnen, ter beoordeling van het gerecht. ?—• Ten vierdewerd bepaald, dat wie voor de kerkdeur gebedeld hadden teneinde wegens ziekten of gebreken bedevaarten te gaan doen naarSt. Cornelis, St. Quirijn of andere plaatsen, aan de kerkmeestersonder ede een schriftelike opgaaf van de som van hun aalmoezenmoesten overleveren. Daar dit gewoonlik geen armen waren, maarbedelaars uit vroomheid, moesten ze na afloop van de reis hetopgehaalde geld aan de kerk teruggeven, die er de helft van hield,terwijl de Heilige Geest en de huiszitten van de betreffende pa-rochie er elk 1/4 deel van kregen. — Eindelik werd opnieuw ver-boden in de kerken te bedelen, ook aan hen, die het wel in degalerijen of buiten de kerk mochten doen, op straffe van een uurop de Blauwe Steen vastgeklonken te staan. Al deze bepalingen bleven een hele tijd geldig, want in hetkeurboek van

1508 zijn ze weer opgenomen. Maar het blijkt, datniet altijd dezelfde straf gegeven werd. Zo werden in 1474 viermannen en een vrouw, die in de Pieterskerk gebedeld hadden,allen van 24 Jan. tot St. Odulf (18 Julie) verbannen op verbeurtevan een door de schout te kiezen lid van een vinger; een van hen,die al op 24 April terugkwam, moest inderdaad zo\'n lid ver-



? DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE ARMEZORG. 289 liezen i). In 1477 verscheen voor schepenen een van twee armegezellen, die slachtoffers geworden waren van een misplaatste grap.Terwijl zij de schoutsknechten zochten om een teken voor nacht-verblijf in het gasthuis te vragen, kwamen ze toevallig bij eencoman Geryt, Geryt Hugensz., die hun voor de aardigheid eenloodje gaf, dat zij voor echt hielden en waarmee ze naar hetgasthuis gingen. Toen de gasthuisknecht hen hierop niet binnenwilde laten, werden ze zo boos, dat ze met hem begonnen tevechten, waarbij Baernt Willemsz., in Ter Wadding „Broer&quot; bij-genaamd, de knecht wondde. Hij werd veroordeeld om in een mandaan de wijnkraan te hangen, zichzelf zodra hij wilde los te snijdenen dan Leiden voor 4 jaar te verlaten op verbeurte van zijn rech-terhand. Maar ook de grappige coman Geryt moest tot straf 3000stenen aan de stadsvesten doen verwerken 2). Bedelaars, die biezonder brutaal opgetreden waren, kregennatuurlik strenger straffen. In i 511 werd b.v. een bedelaar, die alsmen hem geen aalmoes wilde geven, zo lelik begon te vloeken,dat men de woorden

niet in het vonnis kon opnemen, veroordeeldom in de voor boosdoeners gemaakte houten huik vóór de processieuit te gaan en daarna de stad voor 100 jaar en een dag te ver-laten 3). — In 1518 verschenen een Westfaler en een Amsterdammerwegens een dergelijk feit voor schepenen. Zij hadden de gewoonteaan de huizen brutaalweg de klink van de deur over te halen,binnen te gaan en dan naar de heer of vrouw te vragen, alsof zijmet deze iets te maken hadden. Bij een lid van de regering haddenzij in tegenwoordigheid van de man onbeschaamd tegen de vrouwbeweerd, dat zij haar 3 jaar geleden enige voorwerpen te bewarenhadden gegeven en die terug geëist. Op het antwoord van devrouw: „Lieve gesellen, ic en hebbe u van mijn dagen noytgesien. Wat zoudt ghy my te bewaeren gegeven hebben ?&quot;, haddenzij gedreigd: „ Wy willen onse pande van u hebben, of wy zullense van u mans vel hebben&quot;, en hadden zij de man willen slaan,waarop ze met de woorden : „Wy sullent u naehouden, wacht uzoe ghy best moecht&quot;, vertrokken waren. De een werd veroordeeldde ton, de ander de steen de weg van de processie te

dragen, enbeiden werden voor 25 jaar verbannen 4). In de l6e eeuw werden de bepalingen tegen de bedelarij steeds 1) Correctieboek B, fol. 248 vs.. 2) Ib., fol. 276 VS.. 3) Correctieboek F., fol 47. 4) Ib., fol. 132 VS.. 19



? 290 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. weer afgelezen en verscherpt. Men begon nu ook straf te bepalenvoor wie de bedelaars door het geven van aalmoezen steunden,en zo werd op i Febr. en 28 Sept. 1521 en ook weer in 1522,1526 en 1529 afgelezen, dat wie een aalmoes gaf aan bedelaarsin de parochiekerken of de kerk van de Witte Nonnen, 2 stuiverszou verbeuren, één voor de kerk en één voor de aanbrenger vanhet feit Op 7 Nov. 1523 werd het verbod om in de kerken tebedelen nog eens afgelezen, daar er telkens inbreuk op gemaaktwerd 2). Hoewel dit in 1531 werd herhaald, werden in 1538 nog2 blinden uit Gouda en Amsterdam, die in de St. Pankraskerkgebedeld hadden ondanks waarschuwing van de klokluider („cloppe&quot;)en in 1542 een man met een lamme arm uit Vilvoorde, die datin de kerk van de Witte Nonnen gedaan had, voor een jaar ver-bannen 3). —- In 1531, het jaar van het bekende plakkaat overde armen van Karei V, werd tegelijk afgelezen, dat bedelaars vanbuiten, die dageliks in grote menigte te Leiden kwamen, er nietlanger dan één dag en nacht mochten blijven op straffe van eenuur op

de Blauwe Steen te staan 4). In 1534 traden de bedelaars, vooral \'s avonds, zo brutaal op,dat nog eens opzettelik verboden werd op de deuren te kloppenof aan de klinken te rammelen; zij aan wie het bedelen toege-staan was, moesten eenvoudig voor de deur blijven staan en be-hoorlik om een aalmoes vragen; op 23 Nov. 1549 werd dit verbodherhaald 5). Een vrouw uit Amsterdam, die op schandelik onbe-schaamde wijze aan de huizen gebedeld en ook mensen op straataan de kleren getrokken had, werd in 1543 veroordeeld om doorde schoutsknechten zonder huik de weg van de processie langsgevoerd te worden en de stad voor 4 jaar te verlaten 6). Uit de aflezingsboeken kan men zien, hoe de regering ertegenwaakte, dat de keuren vergeten zouden worden. Die van 1459 overde bedelaars en „spechaelres\'\' werden op 17 Febr. en 6 Mei 1536en op 5 Nov. 1544 nog weer eens afgelezen 7), die over de vreemdebedelaars van 1531 op 23 Maart 1537, 23 Nov. 1538, 17 Des.1541, 10 Des. 1547 en 23 Nov. 1549 8). In 1539 werd bepaaldelik 1) Aflezingsboek A, fol. 99. 2) Ib., fol. 121 vs.. 3) Correctieboek H, fol. 150 en 200 vs..

4) Aflezingsboek B, fol. 19. Vgl. hiervóór, bl. 16. 5) Ib., fol. 28 vs. en 170 vs.. 6) Correctieboek H, fol. 214. 7) Aflezingsboek B, fol. 52 vs., 54 vs. en 126 vs.. 8) Ib., fol. 61 VS., 72 vs., 154 en 170 vs..



? 291 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. het bedelen voor kloosters of andere verenigingen zonder toe-stemming van de burgemeesters verboden i), in 1542 het bedelenom wol aan de huizen van de drapeniers door nonnen of begijnen,en het vragen van aalmoezen voor arme kraamvrouwen of andereongelukkigen, wat enige vrouwen door middel van schaalkollektesgedaan hadden, zonder verlof van het gerecht; behalve verderebestraffing zou in geval van overtreding ook al het opgehaaldeverbeurd zijn Tegen de winter van 1544 nam men, in aan-sluiting aan de tweede keur van 1459, een krasse maatregel: allevreemde armen, die na i Mei in Leiden waren komen wonen,moesten vóór de volgende Zaterdag de stad verlaten 3). Het staat vast, dat de keuren niet bij machte waren alle bedelarijte weren, toen de nood in en buiten Leiden steeds groter werd.Daarom werden de strafbepalingen dan ook gaandeweg verscherpt.Op 8 April en 28 Aug. 1566 en op 2 Maart 1567 werd afgelezen,dat alle vreemde bedelaars boven de 12 jaar diezelfde dag vóórzonsondergang de stad moesten verlaten op straffe van tot bloedenstoe

gegeseld te worden, terwijl er op i Sept. 1567 milder werdbijgevoegd, dat het gerecht ze ook anders kon straffen 4). Van 23 Des. 1568 dagtekent een nieuwe reeks van bepalingenover armen en bedelaars 5): 1° mocht men slechts alleenen nooit in gezelschap gaan bedelen, en daarbij niet op deurenkloppen of aan bellen trekken, en de mensen niet vasthouden,aan hun kleren trekken, naschreeuwen of nalopen; 2&quot;. mochtenzij die van de aalmoezen van de Heilige Geest of de huis-zitten leefden, voortaan niet in herbergen gaan drinken opstraffe van de eerste keer voor 14 dagen, de tweede keer vooreen maand in de „Pellecaen&quot; op water en brood gezet en de derdekeer gegeseld te worden^); 3°. werd nog eens verboden voorkraamvrouwen of andere zieken geld op te halen zonder toestem-ming van het gerecht, op straffe van 14 dagen op water en broodgezet en, bij herhaling, gegeseld te worden; en 4&quot;. werd verbodenop Nieuwjaar en Driekoningen langs de huizen liedjes te gaanzingen of met rommelpotten en trommels lawaai te maken op 1) Ib., fol. 74. 2) Ib, fol. 96. 3) Ib., fol. 126 VS.. 4) Ib., fol. 269 en 299. 5) Ib,, fol. 314

vs.. 6) Deze beide bepalingen waren het eerst op 31 Des. 1565 en ook op 22 Nov. 1566afgelezen (Ib , fol. 267).



? 709 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. verbeurte van het bovenste kledingstuk ten voordele van deschoutsknechten, die het de overtreders onmiddellik mochten uit-trekken. — In 1571 werd de keur op vreemde bedelaars van 1566nog eens afgelezen, werd het bedelen behalve tussen \'s middags11 en I uur geheel verboden, terwijl er nog eens aan herinnerdwerd, dat men hierbij niemand lastig mocht vallen, en werd debepaling herhaald, dat door de Heilige Geest of de huiszittenbedeelden niet in herbergen mochten gaan drinken Dit is alleswat ten opzichte van de bedelarij bepaald werd vóór het jaar1577, toen een nieuwe verordening op de armverzorging werdafgelezen, die straks ter sprake komt. Eerst dient nog een en ander vermeld te worden, dat de stadsre-gering in vroegere eeuwen meer direkt voor de armen deed. Iknoem hier in de eerste plaats het aanstellen van stadsdokters en-vroedvrouwen, die de armen kosteloos moesten helpen en daar-voor van de stad en de instellingen van armezorg enige vergoedingkregen, zoals wij in het hoofdstuk over de H. Geest gezien heb-ben. Een nader bericht over zo\'n

stadsdokter is van 1453: Mr.Philippus bezocht toen de armen in de gasthuizen niet trouw genoegen de vroedschap beval het gerecht hem op zijn plicht te wijzen,omdat hij anders afgezet zou moeten worden 2). Hij kreeg evenalszijn opvolger niets dan een tabberd per jaar voor zijn diensten 3).In 1481 verdiende de dokter, die de zieken in het gasthuis moestbezoeken en vooral ook de pestzieken, behalve een tabberd nog 6pond groot, en werd aan een andere dokter uit Dordrecht, als dezezich te Leiden wou vestigen, aksijnsvrijheid voor 10 vaten bierbeloofd 4). Plet schijnt, dat men in die tijd bepaald gebrek aan dok-ters had, want het volgend jaar werd aan alle dokters, die in Leidenwilden komen, elk jaar 5 el laken voor een tabberd en aksijns-vrijheici voor 15 vaten bier voorgespiegeld 5). Maar dit heeft tochblijkbaar te sterk getrokken, want in 1488 zei men de vrije boven-kleding aan de dokters weer op, behalve aan één „doctor inmedecinen&quot; en „der stede surgijnmeester&quot; In 1491 vond ikvoor het eerst ook een stadsvroedvrouw genoemd; zij kreeg toenevenals de 5 dokters aksijnsvrijheid voor 10 vaten bier 7j. In 1524 1) Aflezingsboek

C. fol. 25. 2) Vroedschapsreschuie van 25 Mei 1453. 3) ld. van 29 Jan. 1458. 4) ld. van 13 Junie en St. Martijnsavont. 1481. 5) ld. van 28 Junie 1482 6) ld. van 25 Kebr. 1488. 7) ld. van 16 Aug. 14Q1.



? 293 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. kreeg zij vooral wegens de heersende pest opslag tot lOO schell.groot Vlaams per jaar en 20 schell. voor een lakense tabberd,onder voorwaarde dat ze niemand wegens ziekte zou schuwen i).Ook later leest men nog herhaaldelik van vroedvrouwen, die hetzijvrije woning, hetzij meer geld vroegen — De dokters verdiendenook langzamerhand meer: in 1540 b.v. 14 Karolusgulden (van 40groten) per jaar 3). In 15 5 i kregen daarbij 2 stadsheelmeesters elkjaarliks een tabberd 4); zij hielden er hun barbierswinkel bij aan,want in 1555 beklaagden ze zich, dat hun nering verliep, doordatze zoveel pestzieken moesten helpen, terwijl zij ook zichzelf en hunvrouwen dageliks in gevaar voor besmetting brachten. Zo verlorenzij meer dan hun door de stad en de gasthuizen betaald werd,waarom ze verzochten voor 10 of 12 in plaats van voor één jaaraangesteld te worden en meer te verdienen s). De later aangesteldestadspestmeester (1583), die onder het Katrijnengasthuis genoemdis, was ook een chirurgijn. Maar al in oude tijd steunde de stadsregering de armen ookvaak nog meer rechtstreeks.

In 1481, een jaar van hongersnood,besloot de vroedschap in de kerken te laten afkondigen, dat menvan stadswege, bon voor bon, langs alle huizen zou laten vragen,hoeveel ieder wekeliks voor de armen wilde geven ; hiervan werdaantekening gehouden, en de H. G.- en huiszittenmeesters moestenzorgen, dat elke arme, volwassene of kind, zo spoedig mogelikeen pond brood per week uit deze buitengewone fondsen kreegToevallig zijn in het archief van de Heilige Geest enige van dielijsten van buurten en bonnen met de namen van de bewonersen van hoeveel ieder per week gaf, bewaard; het was meest i a5 stuivers 7). De meeste lijsten dragen geen jaartal; er zijn er bijvan 1528 maar ook veel oudere, waarschijnlik wel van 1481; wijzullen nader zien, dat dit middel in tijden van nood gedurig werdtoegepast. Ook de winter van 1491 op 1492 was, zoals onder de HeiligeGeest al besproken is om zijn armoede berucht. Op 28 Nov. 1491 1) ld. van 20 Sept. 1524. 2) O.a. id. van 10 Nov. 1535, 27 April 1536, 18 [ulie 1338, 8 Julie 1539, Febr. 1545,18 Maart 1552, i, 4 en 13 Maart 1553, 26 Mei 1554, 15 Sept., 9 en 19 Nov. 1556, 5 en II Des. 1565,

18 Jvüie 1566. 3) ld. van 10 Növ. 1540. 4) ld. van 13 Maart 1551. 5) ld. van 15 Maart ISSS- 6) ld. van 22 Nov. 1481. 7) Cat. H. G. A I, iii. 8) Zie hiervóór, bl. 178.



? 294 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. besloot de vroedschap weer te laten onderzoeken, hoeveel iederburger voor de armen geven wou, maar toen de offervaardigheidvan de burgerij niet groot bleek, besloot men op 7 Des. met depastoors te spreken en hün te vragen de mensen tot het gevenvan groter aalmoezen aan te sporen. Ook zou het gerecht metde H. G.&quot; en huiszittenmeesters overleggen, wat deze van hunvaste goederen zouden kunnen verkopen; dat men werkelik totverkopen moest overgaan, is onder de Heilige Geest al gebleken.Het was een buitengewoon strenge winter, want op 18 Febr. 1492vroor het nog altijd sterk; toen besloot de vroedschap door depastoors te laten afkondigen, dat iedereen betalen moest wat hijbeloofd, maar nog niet gegeven had, en ook moesten zij eropwijzen, dat de Heilige Geest en de huiszitten al 900 Rijnsguldenschuld hadden, zodat zij hun uitdelingen zouden moeten staken,als niet alle vermogende burgers een handje wilden helpen 1). Op dergelijke wijze zien wij de .stadsregering herhaaldelik intijd van nood optreden, hi 1521, een jaar van misgewas en buiten-sporige

korenprijzen, moesten de bonmeesters huis voor huisrondgaan om de voorraad van tarwe, rogge, gerst enz. op te schrij-ven. Wie iets achterhield, verbeurde de helft daarvan voor deGraaf en de helft voor de armen In de i6e eeuw was in Leiden de nood nogal eens hoog, zoalsal meermalen vermeld is. Zeer ernstig was de toestand het eerstin 1530, toen de burgemeester Willem van Oy, doctor in de rech-ten, de nood van de armen in de vroedschap met donkere kleurenschilderde 3). Door de „sobere neringe der draperye&quot; heersten„zware armoede, grote honger ende commer&quot;, zodat sommigemensen herhaaldelik baden: „Och lieve Heere, en gaet ons nietverby mit u gave der heete ziecte, want wy liever sterven danlanger leven\'\'. De armoede had tot gevolg, dat er dageliks veelgestolen werd, en de pastoors en kapellaans hadden het gerechtbezworen, dat het werkelik nodig was de armen te helpen. Veel vol-ders, wevers, kemsters en spinsters verlieten de stad, waar zij het zoslecht hadden, en het gerecht had er al verscheiden keren over gespro-ken, hoe men de armen \'t best door aalmoezen of wekelikse bijdragenhelpen kon.

Holland werd nu al 40 jaar door allerlei plagen als deSpaanse pokken, de pest, hevige oorlogen, de Engelse zweetkoorts 4) 1) Vroedschapsresoluties van 28 Nov. en 7 Des. 1491 en 18 Febr. 1492. 2) Aflezingsboek A, fol. 107 vs.. 3) Vroedschapsresolutie „van i Des. 1530. 4) Zie hierover o.a. Thorold Rogers - Six Centuries of Work and Wages, II 335—336-



? 295 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. en overstromingen bezocht, een bewijs van Gods toorn over de mense-hke zonden, waartegen geen beter middel bestond dan het geven vanaalmoezen, zoals God zelf in zijn Evangelie gezegd had. Men hoort indeze hele schildering van de burgemeester en vooral in de laatste zinde invloed van de denkbeelden van Vives. Geen wonder: hij hadhet vorige jaar kennis gemaakt met het IJperse stelsel van arm-verzorging I), toen door de zes grote steden van Holland over deinvoering daarvan gesproken was, en al behoorde Leiden juisttot de steden, die het niet aandurfden, Vives\' denkbeelden kondenniet nalaten op de geest van de meest ontwikkelden indruk temaken. En ook wat Mr. Willem van Oy voorstelde en wat devroedschap besloot, lag geheel in de lijn van het IJperse stelsel.Men zou n.1. aan alle vermogende burgers vragen, hoeveel zij elk12 weken lang per week voor de armen wilden bijdragen; mochtiemand zich uit gierigheid hieraan willen onttrekken, dan moesthet gerecht zijn bijdrage vaststellen. Een kommissie van 3 per-sonen kreeg tot taak dit geld wekeliks onder de

armen te ver-delen. Dat er feitelik een soort armebelasting geheven werd, blijktuit de vroedschapsnotulen van het volgende jaar 2). Toen was hetde pensionaris Mr. Willem Uytenagger, die de nood van de armenals nog groter afschilderde en alle schuld gaf aan de achteruitgangvan de lakennering, waarin vroeger veel arme mensen hun broodverdienden, die nu van gebrek dreigden om te komen. Het ge-recht had een staat of raming opgemaakt van hoeveel ieder burgerwekeliks voor de armen zou kunnen geven, die in de vroedschapvoorgelezen werd, en daar werd de vermaning aan toegevoegd,dat ieder „vlytich&quot; moest opbrengen wat van hem geëist werd,zonder onwil of tegenspraak. Men was er dus van teruggekomende burgers zelf hun bijdrage te laten bepalen en schatte, volgenseen veel beter beginsel, ieder naar zijn vermogen. Eigenaardig is,dat toen de pensionaris uitgesproken had, Mr. Willem van Oy nogeens het woord nam om dit alles uitvoeriger aan te bevelen en tebespreken; hij was hier zeker de stuwende kracht. Hoe lang dit „weeckgeld&quot; opgebracht moest worden, is niet nate gaan. Maar er kwamen andere jaren,

waarin de regering dearmen helpen moest. In 1545 dreigde b.v. weer hongersnood alsgevolg van de „geringe nering&quot; en hoge graanprijzen 3). Men schatte 1) Misschien kende hij het ook al van vroeger: hij had altans, blijkens zijn tietel, aaneen buitenlandse universiteit gestudeerd. 2) Vroedschapsresolutie van 28 Nov. 1531. 3) ld. van 10 Nov. 1545.



? 296 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. het aantal armen toen op 5 a 6000; om aan ieder Vs roggebroodper week te kunnen uitreiken, had men minstens ruim 50 lastrogge nodig. Op bevel van de burgemeesters hadden de huiszitten-meesters 52 last rogge ingeslagen, maar zij konden die niet binnen14 dagen, zoals verplicht was, betalen. Moest dit geld over deburgers omgeslagen of door een kollekte opgebracht worden ?De vroedschap besloot de huiszittenmeesters een kollekte te latenhouden, die in alle kerken aanbevolen moest worden; bracht dezeniet genoeg op, dan kon men de rest voorlopig uit de stadskasvoorschieten. In 1552 ging men nog verder i): de korenprijzen waren toenweer, als gevolg van de oorlog, buitengewoon hoog. Het gerechthad nu door de gasthuismeesters van het Katrijnengasthuis en deH. G.-meesters roggebroden laten bakken en die gedeeltelik aande armen laten uitreiken, gedeeltelik tegen lage prijs doen verkopen.Hierop was ruim 106 Karolusgulden verloren, en de vroedschapbesloot, dat de stad zelf dit verlies zou dragen. Dit gaf de burge-mee.sters moed in het voorjaar van 1553 in de

vroedschap een-voudig te verklaren, dat zij weer 80 gulden uit de aksijnzengelicht hadden om de armen te helpen. Zij hadden het wel moétendoen: onlangs was de werkklok niet geluid, zodat massa\'s mensenleeg liepen zonders iets te verdienen en de huiszittenmeesters ombedeling smeekten. Maar daar hun geld voor de winter zo goedals op was, hadden de burgemeesters hun die 80 gulden verstrektom daarvan elke arme een „oert stuvers&quot; per week te kunnengeven, waarbij de huiszittenmeesters zelf nog een oort aan turfvoegden. Gerecht en vroedschap vonden, dat het Katrijnengasthuisdit wel had kunnen betalen, maar daar dit juist een schadepostvan ±: 100 gulden had gehad door het doen uitdiepen van degracht bij de Rijnsburgerpoort, welk werk de stad eigenlik hadmoeten uitvoeren, besloot men ten slotte ook die 80 gulden maaruit de stadskas te betalen 2). Tegen de winter van hetzelfde jaarbesloot de vroedschap nog het molengeld van de rogge, dat menhet vorige jaar om de armen te helpen tijdelik opgeheven had,voorlopig in het geheel niet meer te heffen 3). Het is mijn schuld niet, dat mijn verhaal hier al biezondereentonig

wordt. Want haast jaar op jaar heersten in deze tijd 1) ld. van 10 Nov. 1552. 2) ld. van 23 Maart 1553. 3) ld. van 7 Nov. 1553.



? 297 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. hongersnood en gebrek. Tegen de winter van 1555 werd eerstweer besloten een hoofdelike omslag voor de armen te heffen,„reparatiegeld&quot; noemde men het, en later nog een speciale kollektete doen houden met het oog op de duurte van de brandstof: de.snoodszou men hiervoor tweemaal alle bonnen rondgaan, men moest erin de kerken en godshuizen over preken, maar hiervoor zou iederzelf zijn bijdrage mogen bepalen i). In verband hiermee werdenop 12 Des. verschillende, deels al genoemde keuren over aalmoezenen bedelarij afgelezen: 1°. zouden slechts inwoners van Leidenvan de uitdelingen van de Heilige Geest en de huiszitten genieten,2°. was het bedelen alléén toegestaan vóór de kerken en kloostersen langs de huizen, 3&quot;. mochten vreemde bedelaars niet langerdan twee dagen in Leiden blijven en slechts tusschen 11 en i uurbedelen, werd aan alle bedeelden verboden in herbergen tegaan drinken, 5°. bedreigden schout en schepenen hen, die eengroter aantal kinderen opgaven, dan ze hadden, met het inhoudenvan de aalmoezen, en 6°. eveneens

hen, die het ontvangen broodof de loodjes verkochten 2). Het ergst was wel de winter van 1556 op \'57. Al in Aug. 1556werd op verzoek van de huiszittenmeesters van St. Pieter besloten15 of 16 last rogge voor de armen te kopen, die men proberenzou uit een te houden kollekte te betalen. In Nov. moesten deburgemeesters aan de vroedschap bekennen, dat zij op eigen houtjeal 40 last rogge a 58 goudgulden voor de stad gekocht haddenom die goedkoop aan de arme burgers en werklui te kunnen ver-kopen. Zij hadden dit zo haastig gedaan, omdat de korenprijzenbleven stijgen en zij waren bereid zelf de schade te dragen, als devroedschap hun daad niet goedkeurde. Maar de vroedschap vondhet best en bepaalde de prijs van een roggebrood op 2 stuivers ;de stad zou zo nodig het tekort bijpassen, maar hier tegenover konlater het molengeld van de rogge wel weer ingevoerd worden.In Des. deelden de burgemeesters mee, dat hun door de Raad vanHolland bevolen was koren op te slaan, waarom ze 10 last roggemeer gekocht hadden dan de vroedschap toegestaan had, maar\'t was nóg niet genoeg. De vroedschap vond goed behalve die

10 lastnog 20 last meer in te slaan en \'t brood weer voor 2- stuivers teverkopen. Het geld, dat de burgemeesters hiervoor persoonlik voor-geschoten hadden, mochten ze uit de wijn- en bieraksijns lichten 3). In 1) ld. van 10 Okt. en 24 Nov. 1555. 2) Aflezingsboek B, fol. 211 vs.. 3) Vroedschapsresoluties van 19 Aug., 23 Nov. en 18 Des. 1556,



? 298 dp: overheidsbemoeiing met de armezorg. Febr. 1557 werd besloten nog 16 ä 20 last rogge te kopen, om volgensde opdracht van het Hof tot Mei genoeg te hebben; het hiervoornodige geld zou door een hoofdelike omslag opgebracht worden.Begin April was er nog niet veel kans op aanvoer van koren uithet Oosten en bleven de prijzen stijgen, zodat de vroedschap goedvond nog wat rogge in te slaan, nu op kosten van het Katrijnen-gasthuis en de Heilige Geest. Eind April kocht men er weer watbij, en toen moesten de huiszitten van St. Pieter al land verkopenom hun schulden te kunnen betalen, zelfs moest men hun tenslotte uit de stadskas bijspringen, waartoe de regering niet gauwoverging i). In 1565 werd op koninklik bevel wegens de hoge graanprijzenbesloten weer voor 5 ä 6000 gulden koren op te slaan 2). In ver-band hiermee werd op 31 Des. o.a. nog eens afgelezen, dat be-deelden niet in herbergen mochten gaan drinken en geen bier ofloodjes mochten verkwanselen 3), wat op 22 Nov. 1566 herhaaldwerd. In diezelfde tijd besliste de vroedschap, dat de stad voortijden van hongersnood een eigen korenschuur nodig had,

waartoehet St. Jacobsgasthuis werd uitgekozen 4). Het duurde door detroebelen nog tot 1570, eer men ertoe overging het gasthuishiertoe in te richten S). En zo zijn wij ongeveer genaderd tot de moeilikste jaren, diede stad Leiden beleefde, de jaren waarin de armoede het grootsten de nood het zwaarst te lenigen was. Te schetsen hoe hoog deellende tijdens het beleg klom, en wat de overheid deed om dezete verzachten, ligt niet op mijn weg. Een en ander is erovergezegd in het hoofdstuk over de Huiszitten-armen, en in alle mo-nografieën over het beleg is er wel iets over te vinden. Mij resttot slot nog slechts te vermelden, hoe de regering van Leiden inI577j teen de stad de geleden verliezen te boven begon te komen,ook alle aandacht wijdde aan een afdoende regeling van de arm-verzorging, in overeenstemming met het besluit van de Staten vanHolland van 1575, dat de armezorg voor goed onder de overheidbracht 6). 1) ld. van 6 Febr., 8 en 30 April 1557. Vgl. ook bl. 226. 2) ld. van 24 Sept. 1565. 3) Aflezingsboek B, fol. 267. 4) Vgl. bl. 223. 5) Vroedschapsresolutie van 3 April 1570. 6) Res. Staten van Holland van 2 Maart 1575; ook bij van

Mieris - Leyden I 50;en Groot-Placcaatboek IV 346.



? 299 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. Het was in de vroedschapsvergadering van 20 Febr. 1577, dathet in de inleiding genoemde rapport van enige gekommitteerdenuit burgemeesters en gerecht werd voorgelezen waarover zijgeen beslissing hadden willen nemen zonder de vroedschap ge-hoord te hebben. Er waren enige gekommitteerden, maar zij haddenhet aan een van hen overgelaten voor het gerecht een rapportop te stellen, dat nu ook aan de vroedschap werd voorgelezen.De opsteller, wiens naam niet blijkt valt dan ook al gauwin de „ik&quot;-vorm, als hij meent de stoutheid van zijn denkbeeldendoor zijn jeugd te moeten verontschuldigen. Als bloedverwant envriend van de Leidse drapeniers, van vaderszijde gesproten uithet vermaarde weversgeslacht van de Garrabijnen, dat elders dante Leiden geleefd moet hebben, als zoon van een burger, dieevenals zijn vader en zijn grootvader in de lakennering zijn broodverdiend had, was hij wel de man om onbevooroordeeld op demisstanden te Leiden, voor een groot deel door de lakenneringveroorzaakt, te wijzen, maar hij was ook flink genoeg om afdoendemiddelen

tot herstel voor te slaan. Hij had een mooie, levendigestijl, en maakte van zijn rapport een stukje proza, dat naast hetbeste van zijn tijd gelegd kan worden, en dat naar vorm en naarinhoud onder de eerste goede voortbrengselen van de renaissancein Noord-Nederland behoort. Oók naar de inhoud, want iemanddie zó de oorzaken van de armoede kon blootleggen, gaf wel inde eerste plaats blijk histories begrip te bezitten, wat de renais-sance-man juist zo treffend van de middeleeuwer onderscheidt. Gelijk het de plicht van elke goede Christelike overheid is dearmen voor gebrek en honger te bewaren, zo begint het rapport,is het evenzeer plicht te zorgen, dat de aalmoezen aan geen on-waardigen verspild worden, zoals tot nu toe maar al te vaak isgebeurd. Het onnut gespuis, dat ervan genoten heeft, is in driegroepen te verdelen: 1°. degenen die nooit iets anders geleerdhebben dan bedelen en ook nergens anders plezier in hebben, alhebben ze het soms zo weinig nodig, dat ze hun erfgenamenflinke sommetjes nalaten; 2°. zij die wel een ambacht geleerd heb-ben, maar uit luiheid zijn gaan bedelen, en dit zijn blijven doen,toen ze eenmaal de

schaamte overwonnen hadden; en 3°. men- 1) Misschien door Jan van Hout, maar zelter is dit niet. Hij voerde wel eerst het woord,maar als \'t rapport begint, staat er: „Ende was vorder den voorsz. van de vroetschappetvoorgaende rapport ende goetduncicen in tlange voorgehouden ende voorgelezen&quot;. 2) Zie hiervóór, bi. 3—8.



? 300 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. sen die wel werken, maar ook dadelik alles verteren en ver-kwisten in, het vooruitzicht van \'s winters toch wel geholpen tezullen worden. Dit volkje trouwt maar steeds onder elkaar,krijgt kinderen, voedt die in de eigen zonden op en vergroot zogedurig het aantal bedelaars. Ook de ware armen, het moeterkend worden, hebben wel aalmoezen genoten, maar niet veel,gedeeltelik ook door eigen schuld, omdat ze zich schaamdenover hun armoede te klagen. Maar meestal waren de onbeschaamdebedelaars hun vóór, ja vaak wisten deze de huiszittenmeesters doordreigementen het brood af te dwingen, waar zij dan hun varkensmee mestten of dat ze als voedsel voor jachthonden verkochten.Men moest het als zeker beschouwen, dat deze gruwel mede aan-leiding was geweest tot Gods toorn, die in vorige jaren groteellende en hongersnood veroorzaakt had, waardoor duizenden mensengestorven waren. Het was niet zonder reden, dat de spreker dit alles ophaalde :hij moést het wel doen om te kunnen verklaren, waardoor nooitin enige andere stad van Holland zoveel misbruiken op dit

stukwaren voorgekomen als juist te Leiden. En hij zei het ondankszijn jeugd vrij-uit en zonder schroom: de eerste oorzaak was tezoeken in de uitdelingen van de rijke kloosters in en bij Leiden;de tweede in de vrees van de rijke boeren uit de buurt, diesoms gaven uit vroomheid maar meest uit angst voor de wraakvan de bedelaars, en hen zo altijd meer aantrokken; en de derdein de lakennering, waar men zei dat Leidens bloei van afhing,maar die inderdaad, terwijl ze aan sommigen grote rijkdommenverschafte, juist grote armoede ten gevolge had. De zuiver-materialistiese verklaring, die dan volgt, van hoe eenkapitalistiese groot-industrie noodzakelik pauperisme meebrengt, iseen zeer merkwaardige uiting voor zijn tijd. De drapeniers, zo wordt gezegd, begeerden nooit anders danrijkdom en macht voor zichzelf, die ze vóór het beleg dan ookbezaten, maar zij wilden hun arbeiders geen fatsoenlik loon geven,beschouwden hen liefst als slaven en betaalden hun zo weinig,dat ze \'s Zondags nog moesten gaan bedelen, wat hen vaak lang-zamerhand geheel tot bedelaars maakte. De hierdoor ontstaneoproeren, stakingen en processen om hoger loon

beschouwde despreker als uit de geschiedenis genoeg bekend, en dit alles wasvoor hem voldoende om de armoede onder de Leidse burgers teverklaren. — Verder hadden de roep van weldadigheid, die hetrijke Leiden met zijn vele kloosters altijd genoten had, en het



? 718 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. feit dat de overheid vroeger alle bedelarij toestond, scharen vanvreemde bedelaars doen toestromen, die het aantal armen nogvergrootten. Wat dit toestaan van de bedelarij betreft, overdreef de spreker,zoals wij weten: de vreemde bedelaars waren zelfs herhaaldelikde stad uitgewezen (1544, 1566, 1567, 1571). Dit brengt mijvanzelf tot de vraag: overdreef hij niet in meer opzichten ? Inder-daad is mijn indruk, dat hij als vurig aanhanger van de nieuweregering en het nieuwe geloof neiging heeft al het oude zo zwartmogelik af te schilderen, en waar hij kritiek levert op het vroegerbestuur, doet men goed hem niet te letterlik te nemen. Maar zijnschildering van de toestanden moet in hoofdzaak juist zijn. Na deze uiteenzetting komt hij aan zijn plan, na er eerst opgewezen te hebben, dat aangezien Leiden volgens een oud spreek-woord meer bedelaars telde dan heel Holland, het ook aanLeiden stond het eerst de armverzorging goed te regelen. Omdrie redenen was het er ook juist de tijd voor: tijdens het belegwaren veel bedelaars aan de pest gestorven; de oorlog trok metmagnetiese

kracht een massa gespuis aan; en de bedelmonniken,„den grontslach ende tfundament&quot; van alle bedelarij, waren geheeluitgeroeid. Het plan komt in hoofdzaak hierop neer: i\\ Alle inkomsten en goederen van de armen moeten in éénalgemene beurs gestort worden. 2°. De armen worden in vier soorten verdeeld: wezen, leprozen,hulpbehoevende oude mensen en huisarmen. 3°. De wezen en de leprozen houden hun eigen inkomsten,maar van het Katrijnengasthuis, Vrouwengasthuis en Elisabeths-gasthuis wordt één algemeen gasthuis voor oude hulpbehoevendemensen gemaakt, geve.stigd in het Katrijnengasthuis, waar deniet meer gebruikte kerk overvloed van plaats voor bedden aan-bood. Alles wordt daar ingericht volgens de oude gebruiken vanhet Katrijnengasthuis, die eerst door een kommissie herzienen naar de tijdsomstandigheden gewijzigd worden. Ook zou menhet Katrijnengasthuis en het Vrouwengasthuis naar de Campkunnen overbrengen in de kloosters van St. Michiel en St. Ursulanaast het Elisabethsgasthuis en daar ook een pesthuis bouwen,dat met het oog op een mogelike belegering niet buiten de wallengeplaatst

kon worden en dan in de Camp het minste gevaar zouopleveren. De kosten voor de verbouwing worden gevonden uit een loterij,te houden op 3 Oktober, waarbij men de houders van rentebrieven



? 302 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. op de stad vergunnen kon om voor het geld, dat de stad hunnog aan rente schuldig was gebleven, loten te nemen, mitsze er loten voor een gelijk bedrag aan baar geld bij namen i^).Door die vereniging zouden de kosten van de binnenmoeders,meiden, knechts, boden en rentmeesters van twee gasthuizen uit-gewonnen worden, terwijl ook overigens het hele huishouden goed-koper werd, en de verkoop van de gebouwen heel wat zou op-brengen. Men kon de drie verbonden stichtingen „het gemeengasthuys&quot; noemen om zo de naam van St. Katrijn, een overblijfselvan de „oude papisterie&quot; weg te krijgen 2). 4\'&quot;. Een overste of superintendent, staande onder burgemeestersen gerecht, heeft het toezicht over de drie inrichtingen. Verderkrijgt het gasthuis zes meesters, één keukenmoeder en zes buiten-moeders ; het weeshuis en het leprooshuis elk vier meesters, vierbuitenmoeders en één keukenmoeder; de besturen vergaderengeregeld wekeliks. Eens per jaar worden alle diensten verzet,waarbij telkens de helft van de bestuurders aanblijft, maar zó datniemand ooit

langer dan drie jaar in één huis dienst doet. Binnen14 dagen hierna leggen de meesters en hun rentmeester verant-woording af van hun beheer voor één burgemeester, twee schepenenen de overste, en zij maken twee rekeningen, een voor hun archiefen een voor dat op het raadhuis. 5°. Heeft een van de drie huizen gebrek aan geld, koren ofiets anders, dan zijn de andere twee verplicht het zoveel hiervanaf te staan, als ze maar enigszins missen kunnen. Wat de meestersof de rentmeesters voorgeschoten hebben, wordt binnen een maandna het afleggen van de rekening terugbetaald, óf uit de stadskasóf door middel van een hoofdelike omslag over de burgers. 6\\ Er wordt één predikant aangesteld voor de huizen, die \'sZondagsmorgens in het gasthuis, \'s middags in het leprooshuis preekt. . De huiszitten-huizen worden verenigd, zoals dat in het hoofd-stuk over de Huiszitten-armen (bl. 228—-229) verteld is. 8°. Uit de bezittingen van de huisarmen wordt een kapitaal van2 ä 3000 gulden gelicht om door een kommissie van mannenen vrouwen, onder toezicht van de aalmoezeniers, aangewend teworden tot het doen vervaardigen van linnen of

netten door 1) Ik geef deze verklaring in plaats van die van Prinsen, t. a. p. bl. 148. Men kontoch de mensen geen loten verkopen voor geld dat ze schuldig vi^aren! 2) Eigenaardig is, dat het Katrijnengasthuis al in 1375 onder de naam „ghemeengasthuys&quot; voorkomt in een stuk van de kommandeur van St. Pieter (Register Katrijnen-gasthuis 1397, bl. 21).



? 303 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. vrouwen, jongens en meisjes, die beweren geen werk te kunnenkrijgen. Wordt bewezen, dat zij van de opbrengst van hun arbeidniet kunnen leven, dan mag men hun een bijslag uit de kas vande huisarmen geven. Ook kan men door het verlenen van vrij-dommen speldemakers of andere mensen, die een makkelik teleren ambacht uitoefenen, naar de stad lokken om bedelaars aande arbeid te zetten. Luiaards die het werk zouden willen beder-ven, worden de eerste keer door de overste aalmoezenier berispt,de tweede keer uit de stad gezet of nog strenger gestraft. 9°. Alle bedelarij wordt op straffe van geseling verboden. 10°. Het bedriegen of beledigen van de oversten, meesters enaalmoezeniers moet dadelik aangebracht en streng gestraft worden. Wanneer alle gestelde machten maar goed samenwerkten omdeze bepalingen uit te voeren, dan zou de stad van een hooponnut en lui gespuis worden verlost, dat of naar elders trekkenof, wat nog wenseliker was, een geregeld en arbeidzaam levenzou gaan leiden. Hiermee eindigde de spreker; op zijn voordracht volgde eenlang

debat, waarvan ons geen biezonderheden bekend zijn. Bijmeerderheid van stemmen werd eindelik besloten de gasthuizenniet te verenigen, en de kwestie van het verenigen van de huis-armen aan het beleid van burgemeesters en gerecht over telaten. Wij weten al, dat begin Augustus inderdaad een nieuwe ver-ordening over de huisarmen werd afgelezen, die in zijn soort alseen model kan gelden, en die geheel in de geest van het Ypersestelsel van armverzorging is. Ook uit de overweging, waarmee deaankondiging begint, n.1. dat bedelarij en ledigheid „als een moeder,spruytzel ende vuetzel van alle quaden ende misdaden\'\' belet moetenworden spreekt de geest van de renaissance. De bedelarij werddan ook geheel verboden onder bepaling, dat wie er zich na 18Aug. 1577 aan schuldig maakte „als der gemeene ruste unnut endescadelick sijnde&quot; uit de stad zou worden verbannen. Kwam hetde aalmoezeniers ter ore, dat enig lid van een bedeelde familie inof buiten Leiden gebedeld had, dan werd voor de eerste of tweedekeer de hele familie tijdelik van de bedeling uitgesloten, voor dederde keer uit Leiden en Rijnland verbannen.

Vreemde bedelaars i) Aflezingsboek D, fol. 160 vs.. We vinden deze verordening voor een groot deel terugin het gedrukte Keurboek van 1583, n 1. behalve de al genoemde bepalingen omtrent dehuis-armen ook het verbod van bedelarij en de bepalingen over de van buiten komendebedelaars faldaar: keur 139, 144 en 145).



? 304 DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE» ARMEZOR(r. mochten één dag en nacht in de stad verblijf houden zonderevenwel te bedelen, en alleen op voorwaarde dat ze dadelik bijde knecht van de aalmoezeniers een briefje gingen halen, waaropze één nacht in de „beyert&quot; van het grote gasthuis konden logeren;mochten ze daar ziek worden, dan konden zij er tot hun herstelgehuisvest blijven. Wanneer vreemde bedelaars toch om aalmoezenvroegen, was iedereen verplicht hen hierover te onderhouden, enals zij zich onwillig betoonden, moesten ze op staande voet destad uitgezet worden door de knechts van de aalmoezeniers, dieer niets, of door de ,,dienaers metten swaerde&quot;, die er telkensvier stuivers voor kregen. De poortwachters enz. mochtenalleen bedelaars binnenlaten, die bewijzen konden, waar ze vandaankwamen; dan moesten ze hun zeggen, dat bedelen verboden was,en hen dadelik naar de knechts van de aalmoezeniers verwijzen,op straffe van verlies van hun ambt. Overigens was het iedereenverboden zulke vreemde bedelaars te herbergen of hun een woningof slaapplaats te verhuren, op een verbeurte van zes

gulden. Armen en bedelaars die zich, tegen wie dan ook, bij het na-leven van deze bepalingen mochten verzetten, zouden verbannenworden. Hoeveel goeds er in deze verordening ook is, het springt inhet oog, dat een zeer belangrijk punt van het voorstel, werkver-schaffing aan bedelaars, niet ten uitvoer werd gebracht. En menkwam hier later ook niet toe, terwijl als uitvloeisel van de ge-voerde besprekingen allerlei andere dingen op het gebied van dearmezorg nog wèl veranderd werden. Wij weten, dat het gerecht op 17 Okt. 1577 besloot, weereens met Dirc Jacobsz. van Montfoort, de overste-aalmoezenier,over de kwestie van het onderhoud van de armen te sprekenom „gelijcheyt daerinne te brengen&quot; maar het resultaat daar-van heb ik niet gevonden. Mogelik liepen de besprekingentoen alleen over de vereniging van de drie huiszitten-huizen,die natuurlik administratieve moeilikheden opleverde: wij zagenal, dat de twee niet meer gebruikte huizen eerst in 1580 verkochtwerden. Ook het voorstel omtrent de gasthuizen werd met enige wijzi-gingen langzamerhand uitgevoerd: in 1583 werd het Vrouwen-gasthuis met het Elisabethsgasthuis

verbonden, en hierbij werdop I Jan. 1593 ook het Leprooshuis gevoegd; het Weeshuis i) Gerechtsdagboek A, fol. 72 vs..



? DE OVERHEIDSBEMOEIING MET DE ARMEZORG. 305 werd overgebracht naar het oude Vrouwengasthuis, en aan hetKatrijnengasthuis, dat v.n.1. ziekehuis bleef, werd na 1596 eenpest- en dolhuis verbonden, gevestigd in het oude Ceciliënklooster,en waarvan de kosten gedeeltelik uit de opbrengst van een loterij,gedeeltelik door de gasthuizen samen betaald werden. Zo had de man, die het vraagstuk van de vereniging van alleinstellingen van hefdadigheid in 1577 in de vroedschap ter sprakebracht, niet tevergeefs gesproken: het was voor een groot deelaan hem te danken, dat Leiden met een goed stelsel van arm-verzorging een nieuw tijdperk van bloei tegemoet ging. 20
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? BIJLAGE 1. (Zie hiervóór, bl. 20.) Petriis van Zitden, wijbisschop van Ut7^echt, verbiedt in of bij dekapel van het Katrijnengasthuis te Leide7t iemand te begraven,behalve een of twee stichters, en er dienst te houden, alsde Pieterskerk onder geestelik inter dikt staat,i2\'j6 Jamiarie i. „Petrus Dei gratia Zudensis episcopus, curam gerens pontificalisoffitii per civitatem et dyocesim Traiectensem, universis presentiavisuris salutem et noscere veritatem. Noverit universitas vestra,quod, licet ad divini cultum nominis ampliandum capellam hospitalisde Leyden et altare consecravimus ad maius salutis aucmentumet devotionem hominum provocandam, declaramus tarnen omninoprohibentes, ne ex huius dedicatione predicta matrici ecclesiede Leyden preiudicium seu dampnum aliquod generetur, et neesoror nee frater dicti hospitalis, nee aliquis parrochianorum deLeyden ibidem forinsecus nee extrinsecus ecclesiastica gaudeatsepultura, nisi saltem unus vel duo, qui patroni seu fundatoresdicti hospitalis fuissent, ibidem in capella eligerent sepeliri, salvomatrici ecclesie iure suo. Inhibemus preterea, ne ecclesia parrochialide Leyden ecclesiastice interdicta

in dicto hospitali celebrenturdivina, ne per hoe ipsi matrici ecclesie dispendium oriatur et viaillic pateat a cohibitione ecclesiastica evadendi. Datum anno DominiM°CC°LXX° sexto, feria quarta post nativitatem Domini&quot;. Aldus afgedrukt uit het Archief van de Balije te Utrecht bij de GeerII N°. 600.



? 3 16 BIJLAGEN. BIJLAGE II. (Zie hiervóór, bl. 48.) Paus Innocentms V geeft verlof aan de opziener en broeders vanhet Katrijnengasthuis te Leiden om voor hun kapeleen eigen kapellaan aan te stellen.i2\'j6 Maart 25. „Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto electoTraiectensi salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii,preceptor et fratres hospitalis pauperum de Leyden, Traiec-tensis dyocesis, nobis humiliter supplicarunt, ut cum ipsi in eodemhospitali capellam habeant habendi capellanum proprium eadem i),qui eis divina celebret et ministret ecclesiastica sacramenta.Maxime cum parati sint de bonis propriis eidem capellanosufficientes redditus assignare eis licentiam concedere dignaremur.Volentes igitur tibi, qui loci diocesanius existis in hac parte,deferre discretioni tue, per apostolica scripta mandamus, quatenuseisdem preceptori et fratribus facientibus quod offerunt, si expedirevideris, postulata concedas sine iuris preiudicio alieni. DatumLaterani 8 Kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno primo&quot;. Naar een kopie in liet Privilegeboek A van de stad Leiden (hs. Gemeente-Archief). BIJLAGE III. (Zie hiervóór, bl. 28.)

Schout, schepenen en raad van Leiden verbieden in het Katrijnen-gasthtds meer dan vier broeders en szisters tegelijkals proveniers op te nemen. 1388 Julie i<p. „Scout, scepene ende raede der stede van Leyden doen condallen luden, datter een koere ghemaect is bi den ghemeenengherechte van Leyden, alsdat men gheen broeders noch zustersin den gasthuysse te Leyden ontfanghen en sei noch proevenendairin copen moghen van deser tijt voirt, die broeders ende diesusteren en zijn versturven, dier nu ter tijt in sien, op drie,ende dan mach mer één ontfaen ende boven vieren dair niet 1) Privilegeboek AA heeft: „in eadem&quot;. 2) ld. heeft: „diocesanus&quot;.



? BIJLAGEN. 3 I 5 in te comen van dier tijt voirt. Ende dat sal men altoes passen,als men best ende eerst mach, dat die twie zijn manne-persoenen ende die ander twie vrouwenpersoenen, ende dairofsoe sullen die een twie als mannepersoenen ende vrouwenper-soenen twie voir ende after in den gasthuysse dienen midzulker hulpe als den uutmeesters guet denct. Ende wanneer menyemand in ontfaet, die zei ontfanghen worden mid al zinen goede,dat hi heeft ende upcomen of besterven mach. Ende als zi dairinontfanghen zien, alsulke cleder als zi dairin brenghen, zo zullenzi virsliten, mar dairentenden als men se van des goedshuys goedecleeden, soe seilen se die uutmeesters deden mid grawen endemid witten na hairre behoeften ende zi volbrenghen moghen. Inkennessen der wairheyt hebben wi desen brief beseghelt mid onserstede seghel van Leyden in tjaer Ons Heren duysent driehondertacht ende tachtich \'tSonnendaghes na Sinte Margrieten dach&quot;. Naar een kopie in het Register Katrijnengasthuis 1397 (hs. ArchiefLeiden). BIJLAGE IV. (Zie hiervóór, bl. 29 en 43.) Het gerecht van Leiden geeft een vidimus van een brief,

waarbijAlbrecht van Beieren de keuren van het Katrijnen-gasthuis aldaar bevestigt en vermeerdert. 1401 Oktober i8. „Scout, scepenen ende rade der stede van Leyden doen condallen luden, dat wi gesien ende gelesen hebben enen brief, gans,gave, ongeraseert ende wel besegeit mit ons liefs Heeren segelvan Hollant, sprekende van woerde te woerde als hierna bescre-ven staet: Aelbrecht, bi Gods genaden palensgrave opten Rijn, hertoge inBeyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende heervan Vrieslant, doen cond allen luden, want wi verstaen hebben, datSinte Kathrinen gasthuse binnen onser stede van Leyden veel versoecsende anvals heeft van veel armer zieker luden, die dairin gebrochtworden om des groten toesiens wille ende gemacs, die hem allen aldaercomende gedaen woirt, welke weldaden te meerren ende te starken,so hebben wi onse caritate dairtoe gedaen, dat wi geconfirmeerthebben ende confirmeren mit desen brieve sulke kueren, als onse



? 3 16 BIJLAGEN. gerechte van Leyden tot des voirsz. gasthuse behoef gekuerthebben of noch kueren sullen, vaste ende gestade bliven sullen.Dats te weten dat in den voirsz. gasthuse ontfanghen ende gheproventsullen wesen twie manspersonen ende twee vrouwenpersonen endeniet meer, ende wanneer dat mer enich in ontfaet, die sei ontfanghenworden mit allen sinen goeden, die hi heeft ende mit alle dathem opcomen ende besterven mach, den voirsz. gasthuse te bliven,tenwair dat hi also rijc wair, dat hi mit voirwaerden goede butenhielde, ende dair soude die persoen, het wair man of wijf, sinenwille mede doen. Voert wat bastaerde of vreemde lude in denvoirsz. gasthuse comen ende dair oflivich worden, dien willen wi,dat alle hoir goede den voirsz. gasthuse bliven. Voert waer tsake,dat enich bastaert of vreemde luden den gasthuse voirsz. of enighengodshuse binnen Leyden enich goet maecten mit besprec of intestament, dat willen wi, dat den voirsz. gasthuse of godshusevolghe sonder yements wedersegghen. Ende want wi om deserpunte wille van Gode hopen gheloent te wesen, so willen wi, datsi vaste ende gestade gehouden

worden van ons ende van onsennacomelinghen, ende hebben in kennesse der waerheit desen briefdoen beseghelen mit onsen segel hieran ghehanghen.. Ghegheven inden Haghe opten vierden dach in Augusto in tjair Ons Heeren1400 ende yen. In kennesse der waerhede hebben wi onse stede segel van Leydenaen desen brief gehanghen in \'tjair Ons Heeren 1400 ende yenop Sinte Lucas dach&quot;. Naar een kopte in liet Register Katrijnengasthuis 1397 (iis. ArchiefLeiden). BIJLAGE V. (Zie hiervóór, bl. 85.) Claes Rengher koopt ten behoeve \'van het door hem gestichte gast-huis op de Hooigracht een jaarlikse rente van 10 schellingen.^395 September ig. „Wy Symon Bort ende Baernt Janssoen, scepene in Leyden,oirkonden dat voer ons quamen Wibrant Louwensoen ende GherytFiensoen, ende ghelieden dat si vercoft hebben mid ghezamenderhant Claes Rengher tot des ghasthuyse behoef, dat hy ghestichtheeft op die Hoeygraft, tien scellinghe Hollans comans pay-



? BIJLAGEN. 3 I 5 ments sjaers, alle jaer te betalen tot Voerscoter ende Valken-burger marcten, te versien ende staende op een huys ende erve,dat gheleghen is op Sinte Joestsgraft, ende heeft beleghen an die eenside Jan Bredekijn ende an dander side Claes, Gheryt Gheyen-soen, beide mit horen husen ende erven. Voert so gheliedenWibrant ende Gheryt Fien, dat op dit huus ende erve niet meerrenten en staen behalven dese tien scellinghe sjaers voirscr. dandrie ende twintieh comans groot sjaers. Ende Wibrant endeGheryt voirnoemt lieden him hierof wel voldaen ende betaelt denlesten penninc mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegheltmit onsen zeghelen in tjair Ons Heren duysent driehondert vijfende tneghentich, tSonnendaghe na Sinte Lambrechts dach&quot;. Naar de oorspronkelike zegelbrief in het Archief te Leiden. BIJLAGE VI. (Zie hiervóór, bl. 85.) Claes Rengher en Jonkvrottw Machtelt, zijn vrouw, schenken aanhet door hen gestichte gasthuis op de Hooigracht een kampland onder Koitdekerk onder voorwaarde, dat men opbeider sterfdagen een memoriedienst zal doen houden.jjgS September 7. „Wi Dirc van

Oestgheest ende Pieter Butewech, Gheryt Lamssoen,.scepene in Leyden, oirkonden dat voir ons quamen Claes Rengherende Joncfrou Machtelt, sijn wijf, ende ghelieden, dat si gheghevenhebben mit ghesamender hant in rechter aelmissen den ga.sthuyse,dat si ghesticht hebben in der eren Goods ende der reynre moederende maghet Marien, op die Hoeygrafft alrenaest Jan Grietensoenshuys ende erve gheleghen, een derdendeel van ene campe lantshoudende vijfthalff morghen, een hont ende veertich gairden,van welken op Claes deel staet seven penninghen goets gheltssjairs, ende is gheleghen in den ambocht van Coudekerc in denHoghen Wairt in ghemengheder voer mit Gheryt, Jonghe Dircxsoens ende sijnre kinder lande. Ende van den renten van desenlande voirsz. ende van anderen renten, die Claes ende JoncfrouMachtelt eer den voirsz. gasthuyse ghemaect hebben, sei men horebeyder memorie doen elcx eens tsjaers mit vier stalkaersen desavonts ende des ochtens; dat is te weten, dat men gheven seielc op sijn graf den deken des avonts enen groten ende eiken



? 3 16 BIJLAGEN. canonic ende den coster elcx enen halven groten ende desghelijcxeiken also veel des ochtens. In oirkonde desen brieve besegheltmit onsen zeghelen in tjair ons Heren duysent driehondert achtende tneghentich op Onser Vrouwen avont nativitas&quot;. Naar de oorspronkelike zegelbrief in het Archief te Leiden. BIJLAGE VII. {Zie hiervóór, bl. 86.) Claes Rengher en Machtelt va^t den Zijl bevestigen de stichtingvan hun gasthuis op de St. Paiikraskerkgracht, en dragen hettoezicht hierover op aan de pastoor en de kerkmeestersvan de St. Pankraskerk. 1403 Junie 2. „Scout, scepenen ende rade der stede van Leyden doen condallen luden, dat voir ons quamen Claes Rengher ende JonfrouMachtelt van den Zijl, sijn wijf, mit horen voecht voirscr. endeghelieden, dat zi bi hore beider moetwille, bi horen gaen, bihoren staen ende wetende hore zinnen ghemaect hebben omzalichede hore ende hore ouder ziele ende ghedenckenesse alsulctestament als hierna bescreven staet. Eerst hebben si puirlic omGods wille ghegheven tot enen gasthuyse een huys ende erve,dat gheleghen is op Sinte Pancraskercgraft ende heeft beleghenan die

een zide Florys van den Woude ende an die anderzide Willem Willemssoen mit horen husen ende erven, strec-kende voir uter graft, after an die Burchgraft, op welc huysende erve staen tot jairlixen renten ses ende vijftich comans groot.Dit is in deser manieren, dat dit voirscr. gasthuus regiert selworden bi rade van den prochipaep tot Sinte Paneras, die nu isiof namaels wesen sei, ende bi den vier kermeesters tot SintePaneras, die nu sien iof namaels wesen seilen. Ende men sel indesen gasthuyse herberghen arme menschen, die des van nood tedoen hebben. Ende omdat dese caritate te volstandigher blivenmach ende opdat die arme hoir ghemac te bet hebben moghen.so hebben Claes Rengher ende Jonfrou Machtelt, sijn wijf, dairtoeghegheven tot ewighen renten, in rechter aelmisse ende testament,alsulc lant als hierna bescreven staet. Eerst een derdendeel vanenen campe lants houdende vijftalf marghen, een hont ende veer-tich gaerden, van welken lande op Claes deel staet zevendalf



? BIJLAGEN. 3 I 5 pennynghen goet ghelts sjaers, ende is gheleghen in den ambochtvan Koudekerc in den Hoghen Waert in ghemengder voer mitGheryt, Jong Dircssoen, ende sijnre kinder lande. Item vier marghenende tien hont lants gheleghen in den zeiven ambocht in den LaghenWaert in Jans Brunen weer in gemenghder voer mit Jan van Tol,Gheryt, Jong Dirxsoen, ende Bruuntgen Ghibensoen. Ende op ditvoirscr. lant staen seven scellynghen ende twie pennynghen comanspayments sjaers, ende dit voirscr. lant ghelt nu ter tijt tien pont endezevendalven scellynghen payments sjaers. Ende mit desen renten seimen Claes Renghers ende Jonfrou Machteiden, sijns wijfs, memoridoen na elx doot eens sjaers; dat is te weten, dat die prochipaep endedie kercmeesters gheven seilen over elx graf van Claes endeJonfrou Machteiden des avonts den deken enen groten ende eikenkanonic ende den coster enen halven groten ende desghelijx desochtens over elx graf; ende men sei dese memori doen mit vierstalkaerssen. Ende wes van desen voirscr. renten overblijft van dermemori voirscr., dat seilen die prochipaep ende die

kercmeestersoerbaren tot des gasthuys ende toter armer behoef, alse dairomte copen turf, vleysch, spec iof anders des him behoeftich is. Endedit seilen Claes ende Jonfrou Machtelt selve bewaren iof doenbewaren van denghenen die zi dairtoe setten, also langhe als sileven. In kennesse der waerhede hebben wi desen brief bezegheltmit onser stede, zeghel in tjair Ons Heren duysent vierhondertende drie opten Pynsteravont&quot;. Naar de oorspronkelike zegelbrief in het Archief te Leiden. BIJLAGE VIII. (Zie hiervóór, bl. 87.) Schout, schepenen en raad van Leiden besluiten in het vervolg ookvoor het Vroitivengasthuis twee gasthuismeesters aan te stellen. 1416 Oktober ig. „Scout, scepene ende raide der stede van Leyden doen condt allenluyden, want in voirleden tyden in der eren Goids ende in rechteraelmissen een gasthuus begrepen ende geordineert is by goedeneerbaren parsonen, eerwilen onsen poortere, alse Clais Rengerende Joncfrou Machtelt van den Zijl, sijn wijf, die God beydegenadich zy, ende want dair veel armer luyde in hantiert wordenende in goeden regementen staet, soe is onse wille ende meninge



? 3 16 BIJLAGEN. alsulke godlike wercken van caritaten te stereken ende in horenstaet te houden na aUe onse vermogen, ende hebben dairomeendrachtelic gekuert, dat dat gerecht van der stede voirt analle jair op Sinte Pieters avont, als men der stede dienstenverset, kyesen sullen twie goede knapen, die dat voirscr. gasthuusregieren sullen, die goeden, die dairin comen, op te bueren endeweder uut te gheven tot oirbair des gasthuus ende der armer luyden.Voirt sullen zy mede ommegaen mitter bede in Sinte Pancraeskerc,als men van des goedshuys ende van anderen diensten wegenbidt; desgeliken saU een parsoen van des gasthuus wegen driewarven ter weecke ommegaen mitter schelle binnen Sinte Pancraes-prochie eweliken durende. In kennisse der wairheit hebben wydesen brief besegeit mit onsen zegelen, Ende wy Voppe Dircxz.ende Ysbrant, Geryt Sproncxz., hebben als scepene om der merezekerhede wille desen brief mede besegeit mit onsen zegelenin tjair Ons Heren dusent vierhondert ende sestien opten negen-tienden dach in Octobri&quot;. Naar een kopie in liet Register II O. L. Vrouwengasthuis, hs. ArchiefIxiden.

BIJLAGE IX. (Zie hiervóór, bl. 89.) De deken en het kapittel van St. Pankras sluiten een overeenkomstmet de gasthuismeesters van het Vrouzvengasthins over de in-richting van de kerkdienst aldaar. Omstreeks 1418. „In die ere Gods ende sijnre ghebenedider moeder Maria endeom vervolch ende begheren der goeder luden van den rechte vanLeyden, so hebben wi, deken ende capittel van Sinte Pancraes-kerc te Leyden, Onser Vrouwen gasthuys, gheleghen in onserprochye, gheoorloft ende gheconsenteert twie missen te weke tehebben in manieren als hierna ghescreven staet. In den eerstendat men die missen voirscr. lesen zei alle weke, die een optenDonredach ende die ander opten Zaterdach, beyde als die clocachte ghesleghen heeft ende nyet eer; ende waer dat zake dattetheylichdach waer op enich van den daghen voirscr., so soud menvoir den Donredach nemen den Dinxdach ende voir den Zater-dach den Donredach op die ure voirscr. sonder arghelist. Endewes toter missen coemt, sei dat capittel hebben of die gasthuys-



? BIJLAGEN. 3 I 5 meesters seilen den capittel dairof mit renten wel vernoeghen.Item ende die missen voirscr. en sei men nyement besteden tedoen dan enen priester van den cappittel, also verre alser yementis, die se annemen wil te doen om redelic loen; mer waerrenyement van den capittel, die se doen woude om redelic loen,dan seilen die gasthuysmeesters voirscr. bi den deken ende capittelenen anderen nenien van buten. Item sei men jairlix in den gast-huys voirscr. een kercmisse singhen of lesen, hoe dattet die ghast-huysmeesters ghedaen willen hebben, ende wes dan ten outaercoemt van offer, sei men den capittel brenghen of haer moededairof hebben, alle dinc sonder arghelist. Voert en sei men ghiencloc groter hanghen in den ghasthuyse voirscr. dan dair nu tertijt boven in die ghevel hanghen mach. Voert en sei men dairghien wijnwater werpen ende aldair ghien sermoen doen, tenwairdat die gasthuysmeesters die kercmisse voirscr. ghesonghen woudenhebben, so sei onse cureyt die misse singhen ende dan een ser-moen doen of een collacie ende des gasthuys bootscip doen toteenre bede, van welker bede die

gasthuysmeesters voirscr. onsencureyt voirscr. wel lonen seilen, mer die offer sei comen alsvoirscr. is. Ende hiermede seilen die gasthuysmeesters tevredenstaen ende nyet overtreden in enigher wijs op een peyn etc.&quot;. Naar een klad of kopie van de oorspronkelike brief, liggend in hetCartularium van St. Pankras, hs. Archief Leiden. BIJLAGE X. (Zie hiervóór, bl. De wijbisschop Mathias van Budoa verleent 40 dagen aflaat aanhet Vrouwengasthtds te Leiden bij gelegeïiheid van de altaar-wijding. 1421 September 2Q. „Mathias, Dei gracia episcopus Buduanensis, reverendi in Christopatris ac domini, domini Frederici, eadem gracia episcopi Tra-iectensis, in pontificalibus vicarius generalis, notum facimus uni-versis, quod anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimoprimo, in die sancti Michaelis archangeli, unum altare in hospitalisancte Marie Virginis, noviter erectum in Leyden de consensurectoris parochiahs ecclesie ibidem, in honore Virginis MarieMichaelis archangeli et omnium sanctorum consefcravimus, coöpe-



? 3 16 BIJLAGEN. rante nobis gracia spiritus septiformis, cuius quidem altaris dedica-cionem constituimus Dominica ante Assumptionem beate MarieVirginis singulis annis perpetuis temporibus tenore presencium inDei nomine celebrandam, unde omnibus vere penitentibus, confessiset contritis, qui ad dicti altaris dedicacionem et in festis beateMarie Virginis gloriose coram reliquiis, ibidem per eius octavas,oraciones eius fecerint, etiam in quocumque die tam devocionis,oracionis aut peregrinacionis accesserint, aut infirmos debiles pauperesibidem visitaverint, confortaverint, consilium, auxilium vel favoremeis dederint aut alia opera caritativa fecerint, vel qui pro sepulturaeorum mortuorum ibidem sepeliendorum ibidem aliquid dederint,etiam qui corpus Christi vel oleum sacrum, dum infirmis et debilibusvel quibus aliis dicto hospitali ministrantibus secuti fuerint, velqui ibidem celebraverint vel celebrari fecerint, necnon qui ad fabricamdicti hospitalis luminaria, ornamenta, vestimenta, libros, calicesaut quevis alia, dicto hospitali et pauperibus ibidem necessaria, insuis testamentis vel extra donaverint, legaverint aut donari vellegari procuraverint, manusque

porrexerint adjutrices tociensquociens premissa vel aliquid premissorum devote adimpleverint,de omnipotentis Dei misericordia, beatorum Petri et Pauli apostolorumeius ac beati Martini, patroni ecclesie Traiectensis auctoritate confisi,quadraginta dies indulgenciarum de injunctis eis penitenciis miseri-corditer in Domino relaxamus. fJarum nostrarum testimonio litte-rarum Datum ut supra&quot;. Naar een kopie van de oorspronkelike brief in het Register II O. L. Vrouwengasthuis, hs. Archief Leiden. BIJLAGE XI. (Zie hiervóór, bl. 107.) Jan Dirc Coenenzn. en zijn vroitw, Katrijn Willem Teedenzs.dochter, stellen het door hen gestichte Sint Elisabethsgasthuis inde Vrouwen Camp te Leiden onder bescherming van het ge-recht, dat belooft twee gasthuismeesters te zulle7t be-noemen, en van de rektor en de ministra vanhet klooster van St. Margriet.1428 Oktober 5. „Scout, scepene ende rade der stede van Leyden doen condtallen luyden, dat wy willen, meynen ende begeeren, dat Goids 1) Hs. „ad vitrices&quot;. 2) Hs. „lettrarium&quot;.



? BIJLAGEN. 3 I 5 dienst ende sijn eer overall ghemeerret, gebreedt ende gesterctworde, ende Sonderlinge in onser stede voern., so hebben wygenomen ende nemen in onser bescermenisse alsulke huysingenende erven, als Jan Dirc Coenenzoen, onse medepoorter, endeKatrijn Willem Teedenzoens dochter, sijn wijf, mit haren properengoede hebben gecoft ende doen vertymmeren, ende sijn gelegenin Onser Vrouwen prochie in den Camp, ende hebben belegenan die een side Gheertruut, Robbrechts weedwy, ende an dieander side Gheertruut, IJsbrants weedwy, streckende voir vander straet, after an der stede graft, welche huysingen endeerven voersz. Jan Dirxzoen ende Katrijn sijn wijf voern. overge-geven ende in handen geset hebben der voirsz. stede ende denrectoor ende ministersse des convents van Sinte Margrieten, binnenonser stede vriheit geseten, die nu sijn of namaels wesen sullen,ende wy voert bi begeerte van Jan Dirxsoen ende Katrijn sijnwijf voersz. gheordineert hebben een gasthuus te wesen, ende isgesticht in den eeren der Heiliger Drievoudicheit, der gebenedidermoeder Goids der maget Marien, ende der heiligen

vrouwen SinteElysabeth, tot armer, ellendiger, sieker vrouwenpersonen behoef,ende daer niement uut te wisen, waen si comen, na dat die goededes voersz. gasthuys vermogen. Des sal die stede van Leydendaertoe setten twee godvruchtige manne, die den rectoor endeministerse des convents voern. hulpelic ende onderstandich sullenwesen dit voersz. gasthuus te helpen regieren, ende sullen doenalle, dat si menen dat nut ende oirbaar is den voersz. gasthuysende den armen, ellendigen, sieken vrouwenpersonen; ende desetwee godvruchtige manne voersz. sullen tot allen tiden in OnserVrouwenkercke mede bidden den armen, ellendigen sieken desvoersz. gasthuus tot des gasthuus ende sieken behoef voirn. opsulke dage ende tide, als die goidshuysmeesters van Onser Vrou-wenkerc in derselver kercken bidden totter kercken behoef. Desso sal die rectoor ende ministersse des convents voirsz. in desenvoirn. gasthuus scicken te wonen drie of vier devote, conscien-ciose maechden of weduen, ende dese maechden of weduen voersz.sullen altoes staen onder den rectoor ende ministerssen des con-vents voersz., in alien manieren gelijc

den inwoenres des voersz.convents, uutgeset dat sy eens tsjaers, als Paesschens, sullenbiechten jegens den cureyt der prochyen voersz. ende dien hytbeveelt, ende dat Heilige Sacrament ontfaen in der kerckenvoersz., ende ten drien hoechtiden hair offerhande brengen ofsenden in der voersz. kercken. Ende die rectoer ende ministersse



? 4 320 BIJLAGEN. yoern. sullen dese maechden of weduen voirn. mogen veranderen,als den enen uut te nemen ende den anderen in te setten, nadat si menen, dat die eer Goids ende die oirbair des gasthuysmeest in gelegen is. Des so seilen dese voersz. maechden of we-duen in alle hore dienste ende hantwerc des gasthuys oirbairdoen ende anders vorderlic sijn, na dat sy vermogen, die wiledat si daerin wonachtich sijn, ende daervoer naest Goids loonanders geen loon hebben, dan dat si die wile, dat si in dendienst sijn, haer noturft sullen hebben van dien, dat si behoeven,ende daermede tevreden wesen. Ende opdat dit voersz. gasthuyseen voertganc mach hebben totter eeren Goids ende noturft derarmer voersz., ende die wercken der ontfermherticheit daerinvolbrocht mogen worden, so hebben Jan Dirc Coenenzoen endeKatrijn sijn wijf voirn. vier koeyen hiertoe gegeven ende daertoehondert gouden Vrancrixe cronen, een goet beghinsel mede temaken. Voert so hebben wy onse caritate daertoe gedaen, endehebben den voersz. gasthuys gegeven ende gheven mit desen brieve,:so wes personen in desen voerscr. gasthuys tot eniger tijt

oflivichworden ende enich goet aftedaten, dat dat goet den voersz. gasthuyssal bliven eygentlike, gelike anderen gasthuysen in der stede vanLeyden. Voert wair tsake, dat yement den voirn. gasthuys yet maectemit besprec of mit testament, dat willen wy, dat den voersz.&quot;gasthuyse volge, ende dattet van wairden si, gelyken anderengasthusen te Leiden. Voert hebben wi gegeven ende consenteertden gasthuus voern. tot ewigen dagen vry te sitten van allen ongeldeende alle vriheden te gebruyken, te weeten die drie of vierdienstmaechden of weduen ende die arme, ellendige sieke in dengasthuyse voirn., gelike andere gasthuysen binnen der stede voirn..Ende want wy om deser punten wille van Gode hopen geloontte wesen, so willen wi, dat si vast ende gestade gehouden wordenvan ons ende van onsen nacomelingen, ende hebben in kennesseder waerhede desen brief besegeit mit onser stede segel. Gegevenin tjair Ons Heren duysent vierhondert acht ende twintieh optenyijften dach in Octobri&quot;. Transfix. De rektor en de ministra van het klooster van St. Margriet be-loven zich aan de bepalingen van de voorafgaandebrief te zuließt

honden. 1428 Oktober 6. „Wi Coenraet Janszoen priester, nu ter tijt rectoor, ende Katrijn



? BIJLAGEN. 321 Woutersdochter, nu ter tijt ministersse des convents van Sinte Mar-grieten binnen der stede vryheit van Leyden gheseten, doen condtallen luyden, dat wy voir ons ende voir ons nacomelinge consenteertende anghenomen hebben, consenteren ende annemen alsulke godlikewercke te volbrengen ende te doen volbrengen, als der stede briefvan Leyden inhout, dair dese brief doirghesteken is, in allen denpunten, dair wy in den voirsz. stede brief genoemt ende gheroertworden, angaende Sinte Elisabetten gasthuys, ghelegen in OnserVrouwen prochie binnen der stede van Leyden, totter armer,ellendigher, sieker vrouwenpersonen behoef ende anders, als dieprincipale brief inhout. In kennesse der wairhede so hebben wydese confirmacie besegeit mit ons convents segel in tjair OnsHeren duysent vierhondert acht ende twintich opten sesten dachin Octobri&quot;. Naar de oorspronkelike doorgestoken zegelbrieven in het Archief teLeiden. BIJLAGE XIL (Zie hiervóór, bl. 109.) Reglement voor het Sint Elisabethsgasthuis, door de stichters in 1428 gemaakt. „Item het is dergheenre uterste wille, die Sinte Elyzabettengasthuus te

Leyden, dat staet in Onser Liever Vrouwen prochiin den Camp, eerst begonnen hebben mit haren goeden wil endegoet, den sieken, die in desen voerscreven gasthuus ontfanghenende ghehantiert sehen worden, dat men se goedertierliken endeontfermhertelike hantieren i) sei, ende men sei hem dicke ver-manen dat waerde liden Ons Heren Jhesu Cristi over te dencken,ende hem te loven ende te dancken ende te trecken tot verdul-dicheit ende ander doechden, als men airebest can ende mach;ende men sei hem berechten scoene lindenwaede; ende men ensei daer gheen proveniers in ontfangen, mer men sei dairin ontfanghendie also siec is, dat hi sijn prochikerc niet versoecken en machende sijn broet winnen of bidden en mach, ende also vroe als histerc is, dat hi sijn prochikerc versoeken mach ende sijn broetwinnen of bidden mach, so sei men hem uut desen gasthuus setten i) Hs. „hantiereren&quot;. 21



? 3 16 BIJLAGEN. ende gheven hem, dat hi daer ghebrocht heeft, ende men seidaer niement uutwisen, waen hi gecomen is, nadat die aelmisvermach. Item men sei den sieken allen hoechtiden tot vijf tiden vanden jaer, als die hoechtijt van Paesken, van Pinxter, van OnserVrouwen Hemelvaert ende die hoechtijt van Aldenheilighen endedie hoechtijt van Kersdach haer biecht doen spreken endetrecken se tot dat waerde Heilighe Sacrament te ontfaen, ofmen mach. Item in desen voers. gasthuus sei men den sieken berechten inden eersten goet bier ende tarwenbroet, ende ten eten ewichdurendealle Sonnendaghes ende Donredaghes of Dinxdaghes des morghensghebraden vleisch, ende men sei copen te braden voer elc achtemenschen een volwassen entvoghel ende voer alle ses menscheneen minre voghel ende voer alle vier een meerre vogel dan eentalinc, ende alle vleysch, het si scapen- of lams- ende calfsvleyscheof swinen of gansen of honren, naedat die tijt van den jaer is,daerna die veelheit; ende men sei hem gheven of berechten desManendaghes, des Dinxdaghes of des Donredaghes des middaghesvorsch ghesoden vleysch, ende

men sei hem gheven pottaetse,spec, ghesouten vleysch mitten verschen vleysch, die dat hebbenwil, ende dit sei men doen, als die heilighe kerc gheoerloft vleyschteten. Als men den sieken des morghens ghift ghebraden vleisch,so sei men hem gheven des avonts ghesoden vleisch, ende viertiendaghe nae Paeschen soe en sei men den sieken des avonts ghienvleysch gheven, mer eyer, die se hebben willen. Item men sei den sieken voers. gheven des Woensdaghes, desVridaghes ende des Saterdaghes des middaghes visch of eyer ofander notorftelike voetselen, naedat die market van den visch is;ende als men suvel eten mach, so en sei men niemen gheven meerdan eenrehande visch of ander notorftelike voetselen behalven pot-taetse. Ende in die vasten die sieken, die dan vasten of sondersuvel sijn, die sei men ghesoden visch ende ghebraden of ghebackenspise in die panne, ende die niet en vasten ende sonder suvel sijn i);dese voers. notorft sei men hem delen des middaghes ende desavonts, ende men sei hem gheven froit ende scoen broet. Item ewichdurende die moeder, die in dit voersc. gasthuus seiwonen, sei alle morghens den

sieken hoer corfgens scoenmaken i) Deze zin is door de afschrijver blijkbaar zeer bedorven. Na het eerste „men&quot; lezemen „gheven&quot;, maar er moet meer weggevallen zijn.



? BIJLAGEN. 3 I 5 ende gaen om mit een corf ende gheven hem versehe broet,bier, caes ende butter ende melc te ontbiten of bierenbroet,diet hebben wil, ende also veel broets, caes ende butter als sibinnen den daghe eten moghen, ende des avents sei si wederomgaen voer etentijt mit een corft, als si des morghens ghedaenheeft; is daer dan yement van den sieken, die meer broets, bier,caes of butter hebben wil, dat sei si hem dan gheven. Ende desavents, het si vleysdach of vischdach al die weke doer, so sei menden sieken gheven ghesoden caernemelc of ghesoden suetemelcof bierenbroet, die dat hebben wil, ende men sei dairin doen watgherosiert gherijft broet, ende also vro als die caernemelc beghintte lawen, so sei men die beghinnen te roeren ende sieden wel,omdat die melc bequaem sei worden den sieken te ghebruken. Item of in desen voersc. gasthuus versch vleysch gheslaghenwordt, hoe dattet ghenoemt mach wesen, of ghesent, of spise, diesei men ghebruken totten besten oerbare. Item so wat spise dat men den sieken andient in dat gasthuus,die sei men hem bi laten ter tijt toe, dat si se selve quyt willenwesen. Item men

sei des middaghes omgaen onder den sieken mit eenpot mit mostert, ende is daer yemant van den sieken, die mosterthebben wil, die sei men hem gheven. Item of daer yemant cranc waer of sonderlinghe siecten haddein dit voerscreven gasthuus, die sei men berechten boven alle desenvoersc. punten dat sijn noet is, het si voer ghescreven of na. Item die moeder ende die diensteren des gasthuus, die ghesontsijn, seilen des avents versehe spise hebben na veelheit voers. endedes morghens niet. Item in desen gasthuus sei men scicken altoes een siekemarthete wesen in dat huus, daer die sieke legghen, die daer dwaen seidat daer te dwaen is ende bedden ende voert doen sei, dat daerte doen valt, ende den sieken onderstandich wesen sei ende goeder-tieren van dien, dat si te doen hebben ende begheren; ende ofsi meer ledichs tijts heeft, so sei si hantwerc doen, dat vrouwenbehoerlic is te doen, dat si te doen hebben. Ende alst noet is tewaken in dat siechuus, so sei die moeder daertoe scicken te wakentwee menschen ; die een sei waken die voermiddernacht ende dieander die namiddernacht, ende si seilen also vroe te bedde

gaenende des morghens also langhe slapen, dat si ghenoch gheslapenhebben na redeliker manieren; ende of yement also siec waer,dat hem een mensche niet wel heffen noch legghen en mocht, of



? 3 16 BIJLAGEN. dat daer also veel te dwaen waer, dattet oec een mensche nietwel doen en mocht, so soude die moeder voers. hoer een biscicken, die hoer hulpelic waer. Ende of in desen voers. gasthuusenighe opvallende werken quamen, so souden die dienres desgasthuus malcander hulpelic wesen, hoe die ghenoemt moghenwesen, opdat die oerbaer des gasthuus ymmer volbrocht werde.Ende men sei den sieken des winters hoer bier die coude of latengaen, ende men sei hem vlesschen mit heten water an hoer voetensetten, ende men sei hem des morghens hantwater gheven, endemen sei hoer hoefde ende voeten dwaen, ende hoer naghelen cortenende ander dienstachticheit doen, die si te doen hebben, nadathoer noet is ende oerbaer des gasthuus, omdat dat lof Gods endeminne ons evenmenschen ymmer volbrocht worde. Item die ellendighe, die in dit gasthuus gheherberghet wordeneen nacht of twee om God, van Alreheilighendach tot Sinte Pie-tersdach daeran naestcomende, sei die moeder voersc. elc menschegheven alle avonts een scotel pottaetse, ende na Sinte Pieters-dach tot Alreheiligendach toe en sei si hem niet

gheven butennootsaken; ende men sei hem gheven voetwater of hoer voetedwaen, nadat die minne of oerbaer eyschet, ende men sei hemdes avonts een vier maken ende een licht gheven, alst noet is. Item alle Sonnendaghes des middaghes na den eten sei diemoeder des voers. gasthuus dese voersc. ordinancie lesen of doenlesen voer die inwoenres, die dat gasthuse dienen, opdat die eerGods ende die uterste wille des menschen ymmer volbrocht werde,die dit voersc. gasthuus eerst begrepen hebben. Item die moeder sei ter merct gaen ende besorghen, dat diespise wel ghecoect wort, omdat daer den sieken goet of ghesciensei, ende si sei die spise rechten; ende die moeder voersc. seieen naerstich toesien hebben, dat die goeden des gasthuus voersc.niet versumet en worden, ende dit gasthuus godlic ende eerlicgheregiert wort, ende alle profiten ende voersc. punten ende oer-baerlicheden des gasthuus volbrocht worden na al hoere macht. Item die gasthuusmeesters seilen tot allen tiden bidden in dieprochikerc tot des gasthuus ende sieker behoef, als die godshuus-meesters bidden in die kerc voersc., als die stedebrief daerof begrijpt.

Item als daer enich siec mensch begheert te wesen in dit gast-huus, so seilen die gasthuusmeesters of die moeder ondervinden,oft sijn noet is, ende wat hi heeft ende wat hi sculdich is of wat i) Hs. ghsoien.



? BIJLAGEN. 3 I 5 men hem sculdich is, ende bescriven dat; of hi weder uten gast-huus ghinghe, so wist men, wat men hem gheven soude. Item wat menschen die siec ghebrocht worden in dit gasthuusof daer sterven, sulke cledere of ander dinghen, hoe si ghenoemt mo-ghen wesen, die si daer brenghen, die en sei die moeder niet vercopenbuten den gasthuusmeesters; ende als daer een mensche stervet,so sei men daer een boelhuus houden of een uutdraecster ontbiedenende vercopen dat guede mitten quade, dat men in dat gasthuusgheen doen en heeft. Item of die moeder of enich van den diensteren enich ghelt ofander dinghen ghegheven wort tot des gasthuus of sieker behoef,dat seilen si alle weke den gasthuusmeesters te kennen gheven. Item die moeder des gasthuus, dat ghelt dat daer coemt vanden melcten coeyen, en sei si in gheenre wijs verminderen, mersi seit vergaderen, ende tot allen vieredeel jaers sei si dat gheltovergheven den gasthuusm.eesters, ende die seilen dat opscriven,omdat men weten mach, wat jaerlics van den coeyen coemt. Item doe dit gasthuus eerst een voertganc begonde te crighen,doe wort die

moeder ghegheven twintieh cromsterten, daer si utedoen soude die weke lanc den daghelixen cost van verscher spisenende ander dein dinghen, hoe si ghenoemt moghen wesen; endeof dit gasthuus meerre wort ende meer behoefde, so souden diegasthuusmeesters dese twintieh cromsteerten vermeren also veel,als dat die moeder die weke lanc ghelts ghenoech hadde in dendaghelixen cost uut te gheven. Item die bede die men bidt in die prochikerc tot des gasthuusbehoef, die seilen die gasthuusmeesters vergaderen in die kerc ineen bosse van dat een vierendeel jaers tot dat ander dat jaerlanc ewichduerende, ende tot eiken vierendel jaers seilen si datghelt uter busse nemen ende teilent ende scrivent op ende legghendat ghelt in dat gasthuus in een bloc; ende alle Sonnendaghesseilen die gasthuusmeesters comen in dat gasthuus ende ghevendie moeder also veel ghelts 2) uten bloc, daer die bede voersc. ingheleit is, als si binnen die weke uutghegheven heeft, ende ver-vollen alle Sonnendaghe dat geit, dat die moeder van den eerstenbeghin ghegheven wort ende gheordiniert van denghenen, diedit gasthuus eerst begonnen ende

becosticht hebben; ende of diebede voersc. tot den daghelixen cost niet ghenoech en waer mede i) Hs. in een., 2) Hs. ghels.



? 3 16 BIJLAGEN. te doen, so soud men daer ander ghelt toe doen, dat den daghe-lixen cost ymmer volbracht wort. Item die gasthuusmeesters seilen alle weke ten minsten eens oftweewerve onder die sieken gaen ende ondervinden, of hem yetghebrect, ende rechten dat ende spreken hem toe van Gode, endeseilen dat gasthuus achter ende voer gaen ende sien, dat diedinghen wel gheregiert worden, ende alle goede ordinancie ghe-screven voer ende nae volcomelic volbrocht worden; ende voertso seilen si doen ende innemen ende uutgheven ende besorghendat ander gasthuusmeesters doen ende besorghen in ander gasthusen. Item alle dese voerscreven punten voer ende nae ghescreven opeen verbeteren tot oerbaer des gasthuus ende ghemac ende vol-comen notorft der armer sieker ellendigher behoef, hoe die notorftghenomet mach wesen&quot;. Naar het oorspronkelike, zoals het staat in Register I Elisabeths-gasthuis in het Archief te Leiden. BIJLAGE XIII. (Zie hiervóór, bl. 114.) Heer Jan van Epe, kureit van de Vrouwenkerk te Leiden, maakteen overeenkomst 7net de stichters van het Sint Elisabeths-gasthtiis over de daar te houden

kerkdienst. 1432 Mei 7. „Jan, Dirc Coenensoen, ende Katrijn, sijn wijf, sien overdreghenmit heren Jan van Epe, cureit van Onser Vrouwen kerc binnenLeyden voer hem ende sijn nacomelinghen, cureyten der selverkerken, roerenden van Sinte Elyzabetten gasthuys in der prochienvoers.: In den eersten sei men in denselven gasthuys een outaermoghen doen wien ende daerop misse doen celebreren eens desdaghes mit ludinghe ende teykenen der doeken, als dat behoerlic is,uytghenomen Sonnendaghes ende ander sonderlinghe hoechtiden, alsmen in der prochykerc des morghens onder die eerste misse tenstoel gaet na ghewoenten der kerken voers.; of wanneer daereen dode waer in den Camp twischen Dirc Capoens husinghe,die staet neffens die steghe, die men hiet Josephs steghe, strec-kende tot Willems Jansz. husinghe, mede daerin gherekent neffensWillem Everaerts soens afterhuys, dat Calslaghens steghe plachte wesen, an beyden siden van die straet, so en sei men gheen



? BIJLAGEN. 3 I 5 ludinghe noch teyken doen mitter docke, welcke cloc si sullen indenselven gasthuys moghen doen hanghen ende die betamelicghebruken; of mede wanneer enich religiöse of devote priesterenin denselven gasthuus uut devocien wilde misse lesen meer daneens des daghes, so en soude men oec gheen teiken der dockendaertoe luden; welke missen die men openbaer sei moghen doen,sullen altijt wesen ghedaen, eer men totter hoechmisse te hoepluyt in der prochikerc voerscreven. Item men sei hoechtijt houdenin denselven gasthuys op Sinte Elyzabetten dach ende op dendach der wyinghe des altaers, ende dan sei men vesper ende missesinghen ende een sermoen doen, welc vesper, misse ende sermoendie cureit, of dien hy tbeveelt, sei doen, ende die offerhande diedaer dan of comen sei in die twee singhende missen, sei die cureit,die nu is of namaels wesen sei of haer vice-cureiten der kerkenvoers. toebehoren sonder yemens wedersegghens; ende dienres ofsanghers, die si dan hebben willen, seilen si besorghen buten descureits cost. Ende op dien tween voirs. hoechtiden sei men dencureit, die nu is of namels

wesen sei, alsulke gunst ende reve-rencie bewisen, als men den cureyt van Sinte Pieters kerke bewijstin Sinte Katrinen gasthuys. Item si sullen in denselven gasthuyseen sermoen moghen doen na der noen of na der vesper, als menin derselver prochikerke gheen sermoen doen en sei. Item mensei in denselven gasthuys wywater moghen maken ende werpenden sieken ende alle denghenen, die daer misse horen, alle dinc sonderarch ende list. Item die cureyt, die nu is of hierna wesen sei, sei eentoesien tot dit voersc. gasthuys hebben, dattet een voertganc hebbetotten love Gods ende der armer ellendigher sieken behoef, endedattet voirs. gasthuys godlijc ende eerlijc gheregiert warde. Item voerafterwesen, dat die voers. cureyt daerof hebben mocht, hebbenJan Dircs soen ende Katrijn voers. uyt haren eyghen goede dencureyt, die nu is of hierna wesen sei, ghegheven ende bewijstop tgasthuys voirs. twee loot fijns sulvers of die waerde daervoertsjaers, uyt te reyken uyt den drien ponden tsjaers, die Jan endeKatrijn voers. hadden van Gheryt Pieters soen, daer si hem lantvoer gaven, nadien dat Jan Dircs soen ende Katrijn voers.

datgasthuys hadden gheset in der steden hant van Leyden, welkerenten die gasthuysmeesters den cureyt voers. alle jaer sullen uut-reyken tot ewighen jaren durende op Alreheilighendach. Ende bidese voerwaerden hebben gheweest als dadinghes luden ende i) Hs. cuyer.



? 3 16 BIJLAGEN. middelaers heer Jacob Dircs soen van Wassenaer, heer VolckwijnDircs soen, vicarius in derselver prochikercke, ende heer GillysJacobs soen, op die tijt vice-cureyt van der Ouder kerck totDelf. Ghedaen in heer Jans des cureyt huys voers. in den jaerOns Heren dusent vierhondert twee ende dertich opten seven-den i) dach in Meye&quot;. Naar een kopie van de hiervan gemaakte notariële akte in het Register IElisabethsgasthuis, Archief Leiden. BIJLAGE XIV. (Zie hiervóór, bl. 126.) De poortmeesters van Leiden verkopen aan Willem Foytgen eenterrein buiten de stad aan de Nieuwe weg, dat aangewezenwas om er een leprooshuis te bouwen. 1399 November 5. „Wi Pieter Wit ende Heynric Harmansz., scepene in Leyden,oirkonden dat voir ons quamen die poortmeesters als Ysbrant vander Laen, Vranc Poesz., Dirc van der Specken ende BoudijnDircxz., ende ghelieden dat si vercoft hebben van der stede weghenWillem Foytkijn een erfkijn, dat gheleghen is an den Nuwenwech, dat toter armer behoef van der stede weghen anghecomenwas die beziecke lude op te tymmeren. Ende die poortmeestersvoirscr. loveden van der

stede weghen Willem Foytgen dit ervete waren jair ende dach, alse recht is, als men een vri ervesculdich is te waren. Ende die poortmeesters lieden van der .stedeweghen him dairoff voldaen ende betaelt den lesten penninghemitten eersten. In oirkonde desen brieve beseghelt mit onsenzeghelen in tjair Ons Heren duysent driehondert neghen endetneghentich, tsWoensdaghes na Alrezielendach&quot;. Naar een kopie van de oorspronkelike brief in het Register Katrij-nengasthuis 1397, Archief Leiden. i) Hs. selvenden.



? BIJLAGEN. 3 I 5 BIJLAGE XV. (Zie hiervóór, bl. 128.) De regering van Leiden schenkt aan de leprozen het vrije gebruikvan de sifigel van de Nieuwe weg tot de Naakte sluis. 1428 Oktober z/. „Scout, scepene ende rade der stede van Leyden doen cond allenluden, dat wi bi rade ende goetdencken van der vroescip ghe-geven hebben ende gheven mit desen brieve van der stede wegenden ziechuse, staende buten der Noortpoort, toten armen zieckenbehoef die bruucwair ende dat ghenot van den Singhel ewelicdurende, streckende van den Naecsluze tot an den wech toe,behoudelic der stede horen ommeganc ende die scutten horenzodenslach van den Singhel voirscr.. Dit is hun ghegeven puermentelicom Goods willen om den dienst Goods te vermeren in den husevoirsz.. In kennesse der wairhede hebben wi desen brief bezegeltmit onser stede zegle. Ghegeven in tjair Ons Heren duysentvierhondert acht ende twintich op Sinte Lucas avont&quot;. Naar de oorspronkelike zegelbrief, Archief Leiden. BIJLAGE XVI. (Zie hiervóór, bl. 130.) ,Het gerecht van Leiden maakt een reglement voor hetLeprooshuis of de St. Anthonis-kapel,

staandebuiten Leiden aan de Nieuwe Weg. 1441 Maart 22. „Wy scout, scepene ende rade der stede van Leyden doencondt allen luyden, dat wy geordineert, geconfirmeert ende gesethebben omder i) der siecker luyden huys, die belast ende besmitsijn mitter lazarien, ende hebben die meesters van den huysevoirsz., die nu zijn of namails wezen zeilen, geconfirmeert endegelasticht die capelle van den lazerusen ende die huysinge dairtoebehorende, staende buten der stede van Leyden an den Nuwenwech, te houden in rake ende in dake, also als dat behoirt. Endeen zeilen gheen gesonde luyden in den huyse laten wonen dan Lees : onder ons.



? 3 16 BIJLAGEN. dieghene, die dairin dienen. Voirt so seilen die siecken ende hoirboden, die nu in den huyse voirsc. sijn, of namails wesen seilen,den meesters van den sieckhuyse onderdanich ende gehoirsamychwesen van tghene, dat die meesters him hieten of verbieden. Des-gelijx so seilen die sluyter ende lavengierster godertierentlic doen,dat him die meesters van den sieckhuyse bevelen te doen of telaten, gelikerwijs yof tgherecht selve bevael of verbode. Endeso wat sieken, die in den voirsc. sieckhuyse woennachtich sijn,of woenen seilen, die zeilen al hoir goet, dat sy hebben, of hiernamails vercrygen mogen, eygentlic den zieckhuyse voirsc. bliventotter armer ellendige siecken behoiff. Ende so wat sieken uutden zieckhuyse voirsc. sceyden mit wille of mit voirwairden, dieen zeilen after die tijt niet meer in den zieckhuyse voirsz. wonen. Voirtso seilen die sieken ende hoir boden, die nu in den ziekhuyse voirscr.sijn of namails wesen zeilen, den sluyter gehoirsamych ende onder-danych wesen van tselve, dat die sluyter him hieten of verbiedensali, gelikerwijs yoft die meesters van den zieckhuyse voirsc. zelveverboden. Oick so en sei men

gheen luyden in den zieckhuysevoirsc. herbergen dan dieghene, die besmit ende becommert sijnmitter lazarien, ende die sei men herbergen enen nacht of twieende niet langer. Ende wanneer men die nachtclocke luut, soseilen sy alle ghemeenlic, die in den huyse voirsz. woennachtichsijn, knielen ende oetmodeliken leesen drie Ave Maria ende biddenvoir alle dieghene, die den zieckhuyse hoir goede of hoir ael-myssen gegeven hebben, of noch geven seilen. Ende des avontsals men doren gesloten heeft, so sal men dair een goet vieranleggen ende een kairs ontsteken, dair sy by eten ende drinckenseilen, ende als die kaifs verbrant is, so seilen die sieken voirsc. danslapen gaen, ende dair niet langer vier noch licht houden, tenwair by node van zieken. Ende wairt dat yement in den huysevoirsz. den sluyter overhorich ende ongehoirsamich wair, datsouden die meesters van den sieckhuyse by wille ende consentvan den gerechte also an den overhorigen corrigieren, dat hyenen anders excempel wesen soude. Ende alle dieghene, die inden sieckhuyse voirsz. nu ter tijt wonen, of hier namails wonenzeilen, die gaen ende staen mogen, seilen houden

die rechten vanden sieckhuyse voirsc.. Ende alle die zieken, die in den voirsz.sieckhuys wonen, seilen alleens eten ende drincken, ende elcksieck mensche seil daghelix hebben twie pinten biers, ten wairdattet die sieckmeesters anders setteden. Ende gheen van den ziekenen zeilen in die keldenaren gaen om spyse of om drancke, mar



? BIJLAGEN. 331 die moeder van den sieckhuyse die seit den sieken selve berechten;wairt dat hier yement overhorich wair i) of tegensprake of dede, endedie zieckmeesters dat in twaer vernamen, dien souden sy corri-gieren, dattet hem enen anderen wachten soude. Voirt so seilenalle dieghene, die in den voirsc. sieckhuyse wonen, tSonnendagesende alle ander dage, als men mysse doen sei, ende men Confiteorleest, een ygelic op sijn stede wesen ende horen dat sermoenende die mysse uut, up sulke verbande als die meesters van densieckhuyse dairup setten seilen. Ende also dicke als men tafeldect ende eten sei gaen, so sei een ygentlic persoen leesen eenPater noster ende een Ave Maria, ende nae den eten so sei des-gelijx een ygentlic persoen leesen een Pater noster ende een AveMaria, eer sy upstaen van der tafel, ende bidden voir alle die-ghene, die den zieckhuyse ende den zieken goet gedaen hebben,ende nog doen zeilen. Ende zulke spyse als den moeder van denzieckhuyse kooct, ende den meesters genoicht, dairmede sei eenygelic hem laten genoegen ende tevreden wesen, sonder enygewoirde dairof te maken. Voirt

so wat sieken, die nu in denzieckhuyse voirsz. wonen, of namails wonen zeilen, die en zeilentot ghenen tyden binnen der stede van Leyden gaen, ten sy byoirlof ende onthiete van den zieckmeesters. Ende die en zeilenniet binnen der stede voirsz. comen, als sy oirlofif hebben, dan mitvlighers, updat men se kennen mach voir gesonde luyde, want syuut den luyden geset sijn. Ende alle dieghene, die in tsieckhuysvoirsz. wonen, ende so starck sijn, dat sy by rade hoirs priestersvasten mogen, die seilen tot Paesken, Pijnxster ende tot Kerss-avont ten Heyligen Sacrament gaen. Ende so wie in enych vanalle dese voirsz. punten broekich viel, die soude den sieckhuysevoirsz. ses weken lanc ruymen ende dairuut bhven. Ende so wiedes niet doen en woude, die soud men uut den sieckhuyse setten,ende dair tot ghenen dagen weder in te laten comen; ende sowat goeden sy in den sieckhuyse gebrocht hadde, die soudenden zieckhuyse altoes bliven, alle dinge sonder argelist. Inkennesse der wairheyt so hebben wy onser stede zegele hierangehangen, in tjair 0ns Heren duysent vierhondert een ende veertich,upten twie ende twintichsten dach in

Maerte&quot;. Naar de oorspronkelike zegelbrief, Archief Leiden. i) Dit woord ontbreekt in het handschrift.



? 3 16 BIJLAGEN. BIJLAGE XVII. (Zie hiervóór, bl. 210.) Het kapittel van St. Pankras te Leiden beshùt in het vervolg eenvaste aalmoezenier met enige helpers aan te stellen voor hetuitdelen van de aalmoezen aan de z.g.n. arme huiszitten. 1382 September ç>. „Decanus et capitulum collegiate ecclesie Sancti Pancratii Ley-densis, Traiectensis dyocesis, notum facimus universis, quod nossub anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo,mensis Septembris die nona, in generali capitulo unanimiter con-gregati, servatis solempnitatibus in huiusmodi apud nos fieri con-suetis, statutum ordinavimus, cuius tenor sequitur in hec verba :Quum plerique nostrorum concanonicorum predecessorum felicismemorie in suo testamento, inter alia legata et testamentaliterin redemptione peccatorum suorum ab eisdem relicta, de propriisbonis ac rebus portionem quandam ad usus pauperum, dictorumvulgariter die arme huyssitten, hactenus assignarunt, multique denostris in presenti adhuc vita degentes, huiusmodi exemplo excitati,de bonis suis a Deo collatis dictis pauperibus subvenire cupientes,redditus certos, predia et terras in salutem animarum

suarumassignare aliquatenus expresserunt, decernentes eos omnino feliceset beatos, qui intelligunt super pauperos et egenos, et quod infinem non debeat fieri pauperum oblivio, idcirco quatenus dictalegata ac donata pauperibus eroganda fideliter dispensentur acdictis pauperibus misericorditer amministrentur, volumus, statuimuset ordinamus, quod deinceps singulis annis in capitulo nostrogenerali, in crastino dedicationis ecclesie nostre celebrando, decanuset capitulum, matura deliberatione prehabita, super hoe piumopus eligere habebunt in conscientiis eorum unum canonicumprebendatum, virum fidedignum et circumspectum, in elemosi-narium, qui omnia legata ac donata in usum pauperum predic-torum per se colligere et inbursare debebit. Et eidem elemosi-nario, canonice ut premittitur electo, predicti decanus et capi-tulum alios duos canonicos, in misericordia et pietate magisexercitatos, provide deputabunt, quorum consilio et auxilio pre-dictus elemosinarius omnia et singula per eum collecta ac receptaloco et tempore dictis pauperibus ministrabit, adiunctis sibi, si et i) Hs. aliquatinus.



? BIJLAGEN. 333 in quantum expediens fuerit, uno vel duobus laycis extra capitu-lum, qui experientiam miserabilium personarum habere meliusdinoscuntur. Et idem elemosinarius sine predictis coadiutoribus,sibi per capitulum deputatis, aliquod de collectis per eum distri-buere pauperibus aut amministrare nullatenus attemptabit, dum-modo eos presentes habere potuerit; sed in casu quo unus aututerque eorum, propriis inplicatus negotiis aut alias ex certis cau-sis, se adiungere dicto procuratori pauperum non valuerit, tuncsibi alium vel alios de capitulo pro libitu suo, in suis procurationi-bus ac pauperum provisionibus, hac vice assumere licebit. Etsepedicti elemosinarius et eius coadiutores semper respectum adpersonarum qualitatem habere tenebuntur et ad necessitatem pau-perum magis indigentium, nisi aliquis forsitan legatorum seu dona-torum suis carnalibus amicis pre alienis nominatim et specialiterduxerit de suis bonis et fructibus succurrendum. Ceterum predic-tos thesaurarium et eius coadiutores decanus et capitulum de annoin annum conservandi, mutandi, alienandi seu renovandi liberamhabebunt facultatem, quemadmodum ipsis

visum fuerit expediread pauperum utilitatem. In cuius statuti ac rei geste testimoniumsigillum nostrum maius hiis presentibus est appensum. Datumanno Domini, mense et die quibus supra&quot;. Naar de oorspronkelike brief in het Archief te Leiden. BIJLAGE XVIII. (Zie hiervóór, bl. 213.) Philips van Bourgondië maakt bepalingen over het opnemen vanproveniers in het hitiszittenhuis de Minnepot op het Hogelandte Leiden en over de erfenissen van daar gestorvenpersonen en anderen.142\'j Januarie 5. „Phillips, hertoge van Bourgondiën, grave van Vlaenderen, vanArthoys ende van Burgondiën palentijn, heer van Zalijns endevan Hachelen, ruaert ende oir der lande van ffollant, van Zee-lant ende van Vrieslant, doen condt allen luyden, want onsengetrouwen rade getoent is, dat der armer huyssittenen huys, ge-heeten der mynnen pot, gefondeert in die Hogelantse prochyebinnen der stede van Leyden, dagelicx veel versoecx ende an-



? 3 16 BIJLAGEN. vals heeft van armen luyden, die dairin geprovent worden om desgroten toesyens ende gemacx willen, dat hun in denselven huysevoirsz. geschiet, dair zy onse ende alre goeder luyde hulpe endeaelmoessen toe behoeven, soe hebben wy ten voirsten om Goidswillen ende om die voirsz. weldaden te meeren ende te starekenonse caritaten ende goede wille dairtoe gedaen ende den voirsz.huyse ende armen luyde geconsenteert ende gegonnet, consenterenende gönnen mit desen onsen brieve, soe wanneer iement in denvoirsz. huyse begeert te wesen, die sal men ontfangen mit allezijn goede, die hy heeft ende mit alle, dat hair upcomen endebesterven mach, dat na zijnre doot den voirsz. huyse endearmen luyden te blyven, tenwair of hy alsoe rijck wair, dathy enige van synen goeden mit voirwairden buyten sondrenende houden woude, ende dair soude die persoen, het wair manofï wijff, sinen wille mede doen. Voirt wat bastaerden ofvreemden luyde in den voirsz. armen huyssittenen huyseangenomen ende dairin oflivich worden, die willen wy dat allehoir goede den voirsz. huyse ende armen luyden bliven. Waertoeck dat enich

poerter of inwonende der stede van Leyden, diejair ende dach aldair poirter geweest of gewoent hadde, hy wairbastairt of geen, den voirsz. huyse ende armen luyden enich goetmaecte mit bespreek of in testamente, dat willen wy dat denvoirsz. huyse ende armen luyden volghe sonder yements weder-seggen. Ende want wy den voirsz. huyse ende armen luyden dezevoergeroerde punten van een ygelick vast ende gestade gehoudenwillen hebben, alsoe lange als tregement der lande van Hollantende van Zeelant in onsen handen zijn sal, soe hebben wy destoirkonden onsen segel an desen brieve doen hangen. Gegevenupten vijften dach in Januario in tjair Ons Heeren duysentvierhondert zes ende twintich na den loop van onsen hove&quot;. Naar een kopie in het Register van de Huiszitten van St. Pankras inhet archief van het Huiszittenhuis te Leiden.



? BIJLAGEN. 335 BIJLAGE XIX. (Zie hiervóór, bl. 213.) De regering van Leiden geeft vergimning aan de huiszittenmeestersop het Hogeland om een huis in te richten, waar ze voorraadktmnen opslaan voor de armen en hun aalmoespot koken,en om hier enige personen te laten wonen. 1421 Januarie 16. „Schout, scepenenen ende rade der stede van Leyden doencondt allen luyden, dat wy eendrachtelicken angesien hebbendat goede regement ende voirtganck van den armen huys-sitten up tHogelant, dat cortelicke zeer verbeetert is by dergenaden Goids ende by hulp ende toedoen van goeden men-schen, die Gode vruchten ende ontsien, om welcke weldadente vermeeren ende te stereken, soe hebben wy in der eeren Goodsende der Heyliger Drievoldicheyt den armen huyssitten voirsz.geconsenteert, gegeven ende ghegonnet mit desen brieve, datdiegene die de armen huyssitten up tHogelant nu ter tijt be-waren, of die se namaels regieren off bewaren sullen, dat zymogen coopen huysingen ende erve up tHogelant, dair themnutte ende oirbairlicste sei dencken tot behoef der armer huyssittenvoirsz., dair zy tot ewigen dagen in mogen

regieren die goede,die den armen huyssitten tot hore noetruften toebehoren seilen,dair zy in mogen leggen coren, vleyschs, turfï, hout ende wes zyanders behoven mogen, ende dair zy alle Sonnendagen hoerenalemispot in mogen coken, dair veel armer menschen vuyt gevoetende gespijst worden. Voert soe consenteeren wy ende oerloven, datmen in den voirsz. huyse ontfangen sei mogen twie personen, tsyman of wijff, die dese huysingen ende goede helpen regieren ende be-waren totter armer huyssitten behoeff, ende die seilen dairin ghepro-vent wesen hoir leven lanck, ende wanneer dat men dair enige in ontfaet,tzy man off wijfif, die zei ontfangen worden mit alle zijn goede diehy heeft, ende mit alle dat him upcomen öf anbestorven mach,den voirsz. huyse te blyven totter armer huyssitten behoeffvoirsz., tenwair dat hy alsoe rijck wair, dat hy mit voirwairdengoeden buyten hilde, dair zoude die persoen, tzy man offwijff, zynen wille mede doen. Voert waer tsake i), datyement wair, tzy man off wijff, die de voirsz. huyse enichgoet maecten mit bespreek of in testament, dat sei den voirsz. i) Hs. waert dat sake.



? 3 16 BIJLAGEN. huyse volgen tot ewigen dagen totter armer huyssitten behoefzonder enige wederseggen, in allen schijn als doet in den gast-huysen, gelegen binnen der stede van Leyden; desgelijcs gevenwy ende consenteren den voirsz. huyse tot ewigen dagen sulkevryhede te gebruycken, als die gasthuysen, gelegen binnen Ley-den, nu ter tijt hebben ende gebruycken. Ende omdat wy hierofhopen van Gode geloent te wesen, ende updattet by onsen toedoenniet en vergae, soe hebben wy in getugenisse der saken voirsz.alle dese punten ende voirwairden voirsz. geconfirmeert, endehebben in kennisse der wairhede onser stede zegele an desen briefifgehangen. Gegeven in tjair Ons Heeren duysent vierhondertzeven ende twintich, tsDonredages na Sinte Ponstgens dach&quot;. Naar een kopie in het Register van de Huiszitten van St. Pankras inhet archief van het Huiszittenhuis te Leiden. BIJLAGE XX. (Zie hiervóór, bl. 215.) De deken en het kapittel van St. Pankras maken een overeenkomstmet de huiszittenmeesters in hun parochie over de kerkdienstin het St. Barbaragasthuis. 1451 Azigustz(s 20. „Wy Jan van Noorde ende Aernt

Pouwelszn., scepene in Leyden,Willem Heerman, Gijsbrecht van Zwieten, Louwe van der Goudeende Jan van Zonnevelt, poortmeesteren in Leyden, doen condtallen luyden, dat voir ons in den gerechte gecomen sijn DircMoenenzn., Heynric Ottenzn., Florys Zybrantszn. ende WillemArieszn. als huyssittenmeesteren van Sinte Barbaraëngasthuysbinnen Leyden in Marendorp, dair men die minnepot deelt alleSonnendage om Goids willen, gelijc ons genadichts Heren brief vanBourgondiën ende der stede brieff van Leyden dat inhouden ende be-grypen, ende gelieden dat sy van der huyssitten wegen voir hoir endehoren nacomelingen een vriendelike compositie ende overdracht ge-maict hebben mitten deken ende gemeen capittel van Sinte Pancraeskerc tot Leyden voir hoir ende horen nacomelingen in der ma-nieren als hierna bescreven volget, als dat sy in tvoirscr. gasthuyssullen hebben een officium mar geen beneficium, ende dat gheenbeneficium dair gefondeert en sal worden buten consent van dencapittel voirsz. ende tensy behoudelic den capittel voirsz. sijn



? BIJLAGEN. 337 rechte van institucien, dat is te weten dat die huyssittenmeesterenvoirn. in tvoirsz. gasthuys suUen mogen laten doen twie of driemissen ter weke nu ter tijt, ende tot wat tyden zijt vermogenalle dage een misse mar niet meer, uutgenomen Sinte Barbaraën-dach, die kermisdach van denselven gasthuys ende op Sint An-driesdach, of zy willen, up welke drie dagen sy sullen mogenaldair laten doen een singende misse ende twee lesende missen,behoudelic dat sy tot elc van den drien dagen sullen gheven eenygeliken van den capittel voirsz., die dair comen ende den diensteGoids helpen doen, twie comans groot. Des soe bekenden endegelieden die voirsz. huyssittenmeesteren, dattet voirwairde zijntusschen hem ende tvoirsz. capittel, dat neyement dese voirsz.missen en sal mogen doen dan een van den voirsz. capittel, hyzy capittellair of niet, soe verde als ze yement van hemluydenwil annemen te doen elke misse tsjairs voir drie Wilhs. scilden;mar is tsake dat sy nyement van den capittel dairom en connencrigen, dat sy dan comen sullen gesamentlic voir tcapittel endealdair hoir gebreken te kennen geven, ende by alsoe dat

hemluy-den dairup dan geen provisie gedaen en wart, dat sy dan enenanderen priester sullen mogen nemen, dairt him believen sal, be-houdelic dat dieselve priester, die sy dan nemen sullen, loven salby synen eede der prochikercke van Sinte Pancraes voirsz. te latenbliven bi horen rechten. Item ende dat dese voirsz. missen gedaensullen worden tusschen die prijm ende die hoemisse van denvoirsz. capittel, soedat se voir deselve homisse altoes uut endegedaen sullen wesen. Voirt soe bekenden ende geheden dievoirsz. huyssittenmeesteren, dat sy den voirsz. capittel geloefthebben jairlix tot Voirschoeten ende Valkenburger marcten tegeven ende uut te reyken enen Eng. nobel, wegende vijftalvenEng., of payment sijnre wairde dairvoir, ende dat voir alle dieofferhande, die in tvoirsz. gasthuys gebrocht sullen worden, diewelke heel ende all denselven gasthuys sullen bliven endetoebehoren. Desgelijc soe bekenden ende gelieden die voirsz.huyssittenmeesteren, dat sy vorder tvoirsz. capittel geloeft heb-ben, dat dit voirsz. gasthuys niet verandert noch verwandelt ensal worden, tensy behoudelic der prochikercke voirsz. ende eenygelic sijns

rechts, alle dinge sonder argelist. In kennesse derwairheyt soe hebben wy scepenen voirsz. desen brieve bezegeltmit onsen segelen hieran gehanghen, ende desgelijc soe hebbenwy poortmeesteren voirn. desen brieve mede bezegelt mit onser stede zegel hieran gehangen. Gedaen upten twintichsten dach 22



? 3 16 BIJLAGEN. in Augusto in tjair Ons Heren duysent vierhondert een endevijftich&quot;. Naar de oorspronkelike zegelbrief in het Archief te Leiden. BIJLAGE XXI. (Zie hiervóór, bl. 220.) De regering van Leiden geeft verlof aan de huiszittenmeesters vande St. Pietersparochie oin een huis in te richten voor het opslaanvan turf, koren enz. en hierin 2 of ^ mensen te latenwonen. Tegelijk krijgen de huiszitten vrijdojn vanaksijns en het recht op alles, wat hun wordtvermaakt of gegeven. 1428 September ij. „Scout, scepene ende rade der stede van Leiden doen condtallen luden, dat wy eendrachtelic angesien hebben dat goede regi-ment ende voirtganc van den armen huyssitten in Sinte Pieters-prochy, dat cortelic seer opgecomen ende verbetert is by hulpeende toedoen van veel goeder menschen, die Gode vruchten,mynnen ende ontsien, so hebben wy in der eren Goids ende derheiliger vrouwen Sinte Elizabeth den armen huussitten geconsen-teert, gegeven ende gegonnet om Goids willen mit desen brieve,dat dieghene die dese arme huussitten nu bewaren of namaelsbewaren of regieren zeilen, een huus ende erve angenomen hebbenin Sinte

Pieters prochy voirn. by guetdencken van den gerechtetot behoef der armer huussitten, dair sy tot ewigen dagen inseilen mogen regieren die goede, die sy behoeftich mogen wesentotter armer huussitten behoeff, alse coorn, hout, torf of vleisch.Voirt so gheven wy hem om Goids willen, dat dair waren twee ofdrie personen, die in desen huse voirscr. begeren te comen mitterwoen om die husinge ende goeden te helpen regieren ende bewaren,dat alle hair goede, die sy hebben of hem anbesterven mogen, dat diebliven sehen in desen huyse voirsz. totter armer huussitten behoefftot ewigen dagen; ende wat personen angenomen worden in desenhuyse voirscr., die seilen angenomen worden by guetdencken des ge-rechts ende den huyssittenmeesters. Voirt so gheven wy van der stedewegen den armen huu.ssitten voirn. om Goids willen, dat sy vryzeilen wesen van allen oncost als van exsisen of anders, van dessy behoiftich mogen sijn totter armer huussitten behoef; ende



? BIJLAGEN. 339 wair oic dat zake, dat enige goede menschen waren, die desenarmen huussitten enige goede bespreken of gheven wouden intestamente of anders, alse bedden, deken, slaeplaken, ghelt, lantof renten, die zeilen tot ewigen dagen bliven tot behoef der armerhuussitten stade ende vast, ghelijc alst is in anderen gasthusen.Ende omdat wy scout, scepenen ende rade voirn. hopen van Godevan Hemelrijc ende Maria, sijnre liever moeder, hierof gheloontte sijn, so willen wy emmer, dat by onsen toedoen vermeerret,verbetert ende enen zekeren voirtganc heeft, ende hebben inkennesse der wairhede desen brieve uuthangende besegeit mit onserstede zegel. Ghegeven in tjair Ons Heren duysent vierhondertacht ende twintieh op Sinte Lambrechts dach&quot;. Naar een kopie in het Register van de Huiszitten van St. Pieter inhet archief van het Huiszittenhuis te Leiden. BIJLAGE XXII. (Zie hiervóór, bl. 224.) Reglement voor de huiszittenmeesters van de Vrottwen-parochie, in 1426 gemaakt. „Tot eren ende waerdicheit der Heiligher Drievoudicheit endeder alre ontfermhertichste i) moeder Goods ende maghet Mariaende der heiligher

vrouwen Sinte Elizabeth, uut rechter minlikercaritaten ende mededoghen opten rechten armen huussitten, diegheen aelmisse en bidden bi den husen noch in der kercken,so sijn ghecoren ende gheordineert van den gherecht van Leidenin tjaer Ons Heren dusent vierhondert ende 26 Jan Dirc Coe-nensoon ende Gheryt Dircxsoon besorghers te wesen van denarmen huussitten in Onser Liever Vrouwen prochie, in allen ma-nieren als hierna ghescreven staet. Item Jan ende Gheryt voerscreven of dieghene, die namaelswesen sullen tot ewighen daghen besorghers der armer huussittenvoerscr., die sullen bidden in die kerck voerscr. ende alle wekeeens ten minsten of twewarf ommegaen onder die arme huussittenvoerscr. ende hem teykene gheven, dair si spise mede moghenhalen uut den aelmispot, ende ander aelmissen seilen si hem ghe-ven, die si menen dair die arme voerscr. best mede beholpen is,nadat die aelmisse vermach, die hem ghegheven wort totter armervoerscr. behoef. I Hs. ontfermhertichertichste.



? 3 16 BIJLAGEN. Item want daer begonnen is in derselver prochyen voerscr.spise te koken eens of twewarf ter weke, vleisch of visch of pot-taedse, nadat die tijt van den jaer gheleghen is, voer den armenhuussitten, ende is gheheten den aelmispot, welke aelmispot be-gonnen is te koken uut minliker caritaten ende mededoghen optenrechten armen huussitten, die gheen aelmis en bidden in der kerckennoch bi der straten, welke aelmispot, of God wil, nemmermeervergaen en sei, mer voortan besorghet sei worden die spise tecopen ende te coken ende uut te rechten den armen voerscr. vanJan Dircxzn. ende Gheryt Dircxzn. voern. of die namaels besor-ghers sullen wesen der armer huussitten voerscr., welke aelmispotvoerscr. nemmermeer verminret en sei worden, mer altoes sei staenop een vermeeren ende verbeteren, nadat die aelmis vermach. Item Jan ende Gheryt voerscr. of die namaels wesen sullen besor-ghers der armer huussitten, en seilen niement gheen aelmis ghe-ven, die aelmis bidden in die kerck of bi den husen, ende dat isopt alrebeste ghedaen, omdat die arme lüde thuus seilen blivenende hoor hantwerc doen ende hoor

kinder leren hantwerc doen,ende opdat die arme lüde, die also out sijn ende also cranc, datsi gheen hantwerc doen en moghen of luttel, te bet seilen ghevoetworden van der aelmisse, die men hem ghift in die kerck ofbi der straten. Item in den advent voor Pynxter, voor Alreheilighendach, voorKersdach ende die vasten voor Paeschdach, so sullen die besor-ghers voerscr. den armen gheven visch ende pottaedse, nadat denarmen best dient; ende die arme voerscr., die tot enich van desendrien adventen als voor Pynxster, voor Alreheilighendach ende voorKersdach hem niet en bereiden dat Heilighe wairde Sacrament teontfanghen, die en sei men gheen aelmis gheven die leste vleisch-dach voer die hoochtiden noch opten eersten vleisdach na diehoochtiden noch gheen aelmis binnen den adventen, wantet isoorbaer, dat men se dwinghet rackelic te leven, opdat si biddenmoghen voer denghenen, wes aelmis ende arbeit dair si van leven. Item want die arme voorscr. des Sonnendaghes tenminsten hoirspise te voren besorcht wort ende ghecooct wort, so sei menhem oec vermanen, dat si des Sonnendaghes ende ander die heilighe-daghe te homis

ende te vesper gaen, ende so wie men verneemt,dat also niet en doet, die sei men die aelmis onthouden, nootsakenof oerbairlike saken uutgheseit. i) Hs. ghecoot.



? BIJLAGEN. 341 Item of dair yemant wair, die die arme voerscr. sonderlingheaelmis gave of sende of hem in testament makede, so souden diebesorghers der armer voerscr. den arme volke vermanen, dat sinaerstelike voor die persoon Onsen Lieven Here bidden souden. Item uut rechter minliker caritaten ende mededoghen optenrechten armen huussitten voerscr., die gheen aelmis en bidden biden husen noch in der kercken, so hebben Jan Dircxzn. endeGheryt Dirxzn. ontfaen also veel ghelts, dair si die arme voer-screven mede behelpen seilen een jaer lanc, ende dat ghelt worthem dairom ghegheven, omdat die arme voerscr. tot ewighendaghen altoes souden wesen een jaer renten ende aelmisse, hoedie ghenoemt mach wesen, altoes te voren. Dat is te verstaen Jan ende Gheryt voerscr. of die namaels wesensehen besorghers der armer voerscr., so wes ghelt, het si van renten ofvan der bede of testament of anders hem comt, hoet ghenoemt machwesen, totter armer behoef binnen dat jaer, dat si besorgher sijn der ar-mer voerscr., dat ghelt seilen si vergaderen an eenre sommen jeghen dennaesten jaer die arme voerscr. mede te

behelpen, ende so seilen si danvan den ghelde nemen, alst punt ghift, jeghen den naesten toecomendenjaer op dat oerbaerlicste mede tecopen totter armer behoef, het si vleischof visch, dat men souten sal in tonnen, turf, laken, linnen ofwollen, of ander provande, hoe si ghenoemt mach wesen, die oer-bair is ghecoft jeghens der ancomender tijt, nadat die aelmisvermach, behoudelic dat die aelmispot eens of twewarf tenminstenter weke sei besorghet worden te copen ende te coken mit goederspisen dat jaer lanc totter armer voerscr. behoef, ende also hetvoirscr. is, so seit dan voort gheordineert worden dat een jaer nadat ander ewelic durende; so bhven dan die arme voerscr. eenjaer renten ende aelmis altoes te voren. Item Jan ende Gheryt voerscr. of die namaels wesen seilen be-sorghers der armer huussitten voerscr., en seilen niement gheenaelmis gheven om vrienscap of om maechscap of om bede of hoehet ghenoemt mach wesen, dan alleen die die aelmis airebest tedoen hebben ende gheen aelmis en bidden in die kerck noch bider straten ; ende seilen naerstelike daertoe sien, dat alle desevoerscr. punten tot ewighen daghen sullen

ghehouden worden ophoor conscienci, want dieghene die naest Gode van Hemelrijc dateerste fundament gheweest hebben mit horen goeden wille endecraften ende mit hore aelmis, die is haer uterste wil, dat die armevoerscr. aldus gheholpen seilen worden ewelic durende, ghespiset,ghecleet, gheherbercht ende andersins die seven wercken van ont-



? 3 16 BIJLAGEN. farmherticheden an hem vervolt sehen worden, nadat die aehnisvermach, die hem comt totter armer behoef, ende ummer dat aUevoerscr. punten ghehouden seilen worden tot ewighen daghen&quot;. Naar het oorspronkelike, zoals het staat in Register I Elisabethsgast-huis in het Archief te Leiden. BIJLAGE XXIII. (Zie hiervóór, bl. 235 en 236.) Mey ne, dochter van de ridder Dirc Uiten Waard, vermaakt bijtestament een huis en hofstede binnen Leiden aan de armenen draagt aan de pastoor van de St. Pieterskerk op, daarinsteeds eerzame arme maagden of wedtiwen te doen woneii. 1368 Julie 2j. „In Dei nomine amen. Noverint universi presentis instrumentipublici Seriem inspecturi seu etiam audituri, quod anno a nativi-tate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo octavo — die vice-sima quinta mensis Julii — in mei notarii ?—• presentia personaliterconstituta discreta ac nobilis domicella Meyne filia domini Theo-derici Uyt den Waerde, militis, prudenter considerans nichil essemorte certius, nichil autem incertius eius hora, volensque horammortis ordinatione testamentaria prevenire domum suam, quamnunc inhabitat, cum suo

domistadio ac domuncula posteriore,cum ceteris suis appendiciis universis, habentes terminos confines,videlicet domum ac domistadium Florentii haren Jacobs soen adpartem orientalem, ad partem vero occidentalem domistadium dictiCoen Ysaacs soen, ad partem borealem domistadium domini WilhelmiSymonis presbiteri et ad partem meridionalem quandam plateam seusemitam communem, legavit, assignavit et perpetuis temporibusad pios usus in subsidium pauperum ad honorem Dei, sueque acsuorum parentum et amicorum animarum salutem et remissionempeccatorum, forma, modo, conditione ac manerie infrascriptis ma-nere voluit et mandavit. Voluit enim et mandavit dicta testatrix,quod post eius mortem dominus Jacobus, frater domus Theutoni-corum, nunc curatus ecclesie beati Petri in Leyden, si superstesvixerit in humanis, alioquin curatus dicte ecclesie sibi succedensassignabit et ponet in dicta domo honestas pauperes virgines velviduas tot, quot in ea possunt simul commode commorari, fruc-turas commodo dicte domus ac eam inhabitaturas pure ac sim-pliciter propter Deum ; quibus viam universe carnis ingressis dictus



? BIJLAGEN. 343 dominus Jacobus aut curatus dicte ecclesie sibi succedens, qui pro tem-pore fuerit, alias honestas virgines vel viduas in locum decedentiumsubrogabit modo prenominato dicte domus commodum habituras ;et sic in perpetuum provisio et dispositio dicte domus in forma pre-taxata ad curatum prefate ecclesie pertinebit, dictusque dominusJacobus propter hoc etiam in mei notarii publici infrascripti actestium subscriptorum presentia personaliter constitutus ob promo-tionem predictarum piarum causarum et ad dicte testatricis iustamet instantem petitionem pro se suisque successoribus, prefate ecclesiesancti Petri curatis, onus dispensationis, amministrationis et pro-visionis dicte domus in se suscepit, promittens bona fide pro sesuisque successoribus voluntatem et ordinationem dicte testatricispredictam exequi fideliter juxta posse. Acta fuerunt hec in domoinhabitationis domicelle Elizabeth de Zandhorst, anno Domini,indictione, mense, die et hora supradictis, presentibus ibidem dis-cretis et nobilibus Elizabeth de Zanthorst predicta, Agatha filiaJohannis van Zassenaem, domicellis, testibus ad premissa vocatisspecialiter et

rogatis&quot;. Aldus afgedrukt uit het archief van de Balije te Utrecht bij de GeerII N°. 606. BIJLAGE XXIV. (Zie hiervóór, bl. 237 en 241.) Heer Aernt Zzvaluaert verkoopt zijn huis en erf, gelegen binnenLeiden over het Hof, aan Pieter Symans soen.tj8j Oktober ig. „Wi Syman Ghisebrechts soen ende Claes Willem Borts soen,scepene in Leyden, oirkonden dat voir ons quam haer AerntZwaluaert ende gheliede, dat hi vircoft heeft Pieter Symans soeneen huys ende erve, dat gheleghen is over tHof ende beleghenheeft an die een side Jan van Leyden ende an die ander zideFlorys die Meyer, streckende voir van der strate, afterwaerts eenvoet in den sloet van der stille, die in den sloet voirsz. staet.Ende heer Aernd voirseit loevede Pieter voirscr. dit voirghenoemdehuys ende erve te waren jaer ende dach, alse recht is, ende allencommer of te doen, dier nu ter tijt op staet, sonder achte scel-linghe hollans goets ghelts, dier haer Aelwijn van Rysoerde opstaende heeft tot jairlixen renten mitten houde. Ende heer Aerndvoirsz. beliede hem hierof voldaen ende betaelt den lesten pen-ninc mitten eersten. In oirkonde desen brief beseghelt mid onsen



? 3 16 BIJLAGEN. seghelen in tjaer Ons Heren duysent driehondert drie ende tachtich,tsManendaghes na sinte Lucasdach&quot;. Naar een kopie van de oorspronkelike brief in het Register Katrijnen-gasthuis 1397, hs. Archief Leiden. BIJLAGE XXV. (Zie hiervóór, bl. 237 en 241.) Pieter Symonszn. van den Oerde vermaakt bij testament tweehuizen met erf en boomgaard binnen Leiden aan de armenett draagt aan de kureit van de Pieterskerk en degasthuismeesters van het Katrijnengasthuis ophier altijd ar7ne vrouwen te latejt wonen. 1389 Junie 20. „In Dei nomine amen. Sciant cuncti quod ego Petrus filius Sy-monis van den Oerde, persona literata Traiectensis dyocesis, menteet corpore sanus, de concessu et licentia Gerardi fratris et heredismei presentis et consentientis expresse, testamentum meum seuultimam meam voluntatem, quod seu quam valere volo iure tes-tamenti codicillorum seu alterius cuiuslibetultime voluntatis, proutnie-lius valere poterit de consuetudine vel de iure facto et ordino in huncmodum, salvo cum testamento meo seu ultima voluntate mea salva perme dudum ordinato seu ordinata. In primis lego hospitali beateKatrine

Virginis, sito in parochia ecclesie sancti Petri Leydensis adopus seu usum pauperum mulierum secundum modum et formaminferius annotatos domos et areas inhabitatonis mee, site in parochiapredicta, quas ad presens una cum predicto Gerardo fratre meo etquibusdam pauperibus mulieribus inhabitato cum pomerio et aliis per-tinentiis suis, protendentes se cum extremitate meridionali ad pome-rium Petri filii Gerardi Heermans et cum extremitate boereali ad quan-dam plateam communem, cui adiacet ad partem orientalem Johannesde Leyden et ad partem occidentalem Florentius dictus die Meyercum domibus et areis suis, videlicet quod post obitum meum etGerardi fratris mei predicti curatus ecclesie sancti Petri Leydensispredicte et procuratores seu magistri dicti hospitalis pro temporepauperibus mulieribus, quas reperuerint in minori domo mea dicteinhabitationis mee, stante ad plateam predictam, commorari nihilo-minus eis aliis pauperibus mulieribus solutis et sequela proliscarentibus, tot quot in ea una cum aliis mulieribus predictis com-mode poterint habitare loca seu cameras in domo mea maiore



? BIJLAGEN. 345 dicte inhabitationis mee, assignabunt ad commorandum in eis dictadomo mea cum suis pertinentiis usuris et eas seu ea inhabitaturis,dumtaxat quamdiu dictis curato et procuratoribus visum fueritexpedire, qui tamen ipsas a dictis cameris seu locis non ammove-bunt sine iusta et rationabili causa. Sed iusta et rationabili causasuadente licebit dictis curato et procuratoribus seu magistris dictasmulieres seu aliquas vel aliquam ex eis a dicta domo mea maioriammovere seu eis vel ei dictas cameras seu cameram vel loca seulocum ad inhabitandum interdicere cum efifectu, et alias pauperesmulieres seu aliam pauperem mulierem, solutas vel solutam etsequela prolis carentes seu carentem, loco ipsarum seu ipsius assumereeis seu ei cameras seu cameram vel loca seu locum ad inhabitandumassignando, quandocumque curato et procuratoribus seu magistrispredictis ex dicta causa visum fuerit expedire, super quo eorumonero conscientias sine ampliori discussione super hoc a quoquamfacienda. Volo insuper et ordino, quandocumque contingit aliquam dic-tarum mulierum ab hac luce migrare seu cameram vel locum, quam

seuquod in dicta maiori domo mea habuit, deserere alibi causa morandi setransferendo, quod tunc curatus et procuratores seu magistri predict!un^am mulierem pauperem solutam et sequela prolis carentem in came-ram seu locum decedentis seu deserentis predicte collocent et sta-tuant ea seu eo usuram secundum modum et formam superius enarratos.Domum vero meam minorem dicte inhabitationis mee predictamdicte mulieres habebunt ad alium usum, videlicet ad imponendumin ea cespites et alia ipsis utilia et ad quemlibet alium usum eisquandolibet necessarium seu utilem. Si vero contingat me viamuniverse carnis ingredi Gerardo fratre meo predicto supervivente,tunc volo et ordino quod dictus Gerardus frater meus habeat usumfructum domus maioris inhabitationis mee predicte et pomeriiipsius cum pertinentiis suis, ita quod post eius obitum dicto usufructu extincto domus predicta cum pomerio et aliis pertinentiissuis pro usu mulierum predictarum cedat et transeat secundummodum et formam superius enarratos, minore domo mea predictadicte inhabitationis mee ad usum dictarum mulierum, quamdiudictus Gerardus frater meus

vitam duxerit temporalem, in eo statuquo fuerit tempore obitus mei permansura, salvo quod licebitcurato et procuratoribus seu magistris predictis mulierem seu mu-Heres ammovendam seu ammovendas de dicta domo mea minoreammovere seu ei vel eis cameram seu cameras vel locum seu loca,quam seu quas vel quod seu que in dicta domo mea minorehabuerit seu habuerint, interdicere cum effectu, et loco ipsius vel



? 3 16 BIJLAGEN. ipsaruni et etiam ab hac luce in eadem domo mea migrantis velmigrantium vel cameram seu cameras vel locum seu loca in dictadomo mea minore habentis seu habentium et eam seu eas ipsumseu ipsam deserentis seu deserentium alibi causa morandi se trans-ferendo, aliam mulierem seu alias mulieres assumere iuxta modumet formam de maiori domo mea predicta superius declaratos. Salvoetiam quod dictus Gerardus frater meus habeat liberum transitumper dictam domum meam minorem per ianuam ipsius anteriorem etposteriorem, proximas domui et arce Johannis de Leyden supradictis,quamdiu vixerit et non ultra, pro quo transitu discernendo a residuaparte domus mee minoris predicte mulieres, dictam domum meamminorem tempore obitus mei inhabitantes, tenebuntur facere inter-stitium versus partem occidentalem dicte domus, per quod dictustransitus a parte dicte domus residua distinguatur. Post obitumvero Gerardis fratris mei predicti dicta maior domus mea cumpomerio et transitu predictis et aliis pertinentiis suis ad usumpauperum mulierum secundum modum et formam de ea expressossuperius devolvatur. Et

si, quod absit, dictos curatum et procura-tores seu magistros inter se aliquando contigerit discordare cunctapremissa aut aliquod premissorum, volo et ordino quod in causahuiusmodi discordie prevaleat vox et sententia partis numeromaioris. Item lego hospitali predicto duo iugera cum dimidio iugereterrarum, vocatarum vulgariter die Doesven, iacentium in officioseu districtu de Leyderdorp, ita quod usum fructum dictarum terra-rum habeat Gerardus frater meus predictus, daturus ex redditibusannuis ipsarum curato et procuratoribus seu magistris predictissingulis annis vite sue in vigiha nativitatis domini nostri JhesusChristi quinque libras hollandensium denariorum communis monete,quas curatus et magistri seu procuratores predicti in usum dictarumpauperum mulierum, prefatam minorem domum meam inhabitan-tium, pro cespitibus et aliis communibus utilitatibus ipsarum etipsius domus conservatione et reparatione dispensabunt. Extinctovero dicto usu fructu per obitum dicti Gerardi fratris mei, curatuset procuratores seu magistri predicti omnes et singulos redditusdictarum terrarum singulis annis in perpetuum recipient et levabunteas in utilitatem

communem domuum et mulierum predictarumpredictam perpetuo dispensaturi, deductis tamen in omnibus casibuspredictis prius oneribus realibus et aliis quibuscunque dictis terriset redditibus ipsarum incumbentibus et earum seu eorum occasionequalitercunque provenientibus, sane annuam pensionem octo solido-rum hollandensium denariorum bone monete perpetui redditus.



? BIJLAGEN. 347 quibus domus et aree mee predicte sunt onerate, inhabitans seu inha-bitantes pro tempore domum meam maiorem supradictam singulisannis persolvet seu persolvent. Et si legatarii predieti in assecutionedietorum legatorum vel partis ipsorum ab heredibus meis vel aliquoex eisdem vel aliquo vel aliquibus ipsorum seu ipsius nomine ratumhabente seu habentibus taliter fuerunt quoquomodo impediti, quoda petitione seu perseeutione eorundem legatorum vel partis ipso-rum non cessare eogantur vel ipsa vel partem ipsorum expresserepudiaverint, extune ego testator predictus volo et i) ordino,quod tales heredes mei seu talis heres meus partem hereditatis inceteris bonis meis sibi débité eo ipso amittant et perdant seuamittat et perdat, quodque dicta pars hereditatis ad illustremprincipem comitem Hollandie pro tempore devolvatur, testamentomeo predicto seu ultima voluntate predicta in omnibus et singulisclausulis suis supradictis in suo robore permanente. In quorumomnium fidem et testimonium ego Petrus filius Symonis predictuspresentem paginam seu presens pubhcum instrumentum per dis-cretum virum Thomam

Conrardi de Voir, clericum dicte dyocesisnotarium publicum infrascriptum, scribi et publicari mandavi mei-que sigilli feci appensione muniri. Et ad maiorem firmitatem et certitu-dinem premissorum rogavi honorabiles et discretos dominos Jo-hannem Philippi, decanum, et Philippum Johannis, canonicumecclesie sancti Pancratii Leydensis dicte dyocesis, nunc provisorem etdecanum Rijnlandie, presbyteros eiusdem dyocesis, quatenus ipsi pre-sentem paginam seu presens publicum instrumentum sigillis suis sigil-lare dignarentur. Et nos Johannes Philippi, decanus, et PhihppusJohannis, canonicus, provisor et decanus predieti, ad instantiamdicti Petri Symonis sigilla nostra huic pagine seu presenti instru-mente publico duximus apponenda. Datum et actum in domoinhabitationis mee maiori supradicta anno Domini millesimo tre-centesimo octuagesimo nono, indictione duodecima, mensis Juniidie vicesima, hora completorii vel quasi, pontificatus sanctissimiin Christo patris ac domini nostri domini Urbani, divina Provi-dentia pape sexti anno duodecimo, presentibus ibidem discretiset honestis domino Petro filio Danielis, dicti Utenpol, presbytero,et

magistro Johanne, dicto van Hairlem, rectore scolarum Ley-dense, clerico dicte dyocesis, testibus ad premissa vocatis specia-liter et rogatis&quot;. Naar een kopie van het oorspronkelike testament in het Register Katrijnen-gasthuis 1397, hs. Archief Leiden, i) Hs. quod.



? 3 16 BIJLAGEN. BIJLAGE XXVI. (Zie hiervóór, bl. 239 en 241.) De kureit van de Pieterskerk en de gasthidsineesters van hetKatrijnengasthuis make7i als eksekuteurs van het testamentvan Pieter Symonszn. van den Oerde onder goed-keuring van schout, schepenen en raad van Leideneen verordening voor de vrotmen, die inPieter Symonsz. huis ziLÜen wone^t. 13g3 Allgustus II. „Scout, scepene ende rade der stede van Leyden doen cond allenluden, dat voir ons quamen heer Jan Zuurmont, commelduur endecureyt van Sinte Bieters kercke te Leyden, Syman Symans soenende Goeswijn Claes soen, nu ter tijt gasthuysmeesters van SinteKatrinen gasthuysse te Leyden, ende toenden ons een instrumentinhoudende alsdat Pieter Symans soen van den Oerde hemludengheset heeft als commelduur ende gasthuysmeesters, die nu tertijt sijn of namaels wesen sullen, tot ewighen daghen executoersende bewaerres te wesen van sijnre huysinghe, die hi ghemaectheeft puurlic om Gods wille ende in rechten testament mit sulkenrenten als hi ertoe besproken heeft, alsoe veel goeder armer vrouwen-persoenen in te woenen als mer mit minnen ende

goeden ghemaecin scicken mach, die onghehindert zijn van mannen of van kin-deren ende die Gode willen dienen ende leven ende der wereltende den zonden sterven, die si ontfanghen zeilen tot allen tidenals er steden open zijn, ende dairin soe en seilen si niet aensienmaechscap, vrientscap, moghentheyt noch gheenranhede bede, meralien die eer Gods, zeedicheyt ende doechde der persoenen, nahoirre bester wete ende vijf sinnen. Ende wair si twie gaen van hemdrien voirscr. of die namaels in horen staet zeilen zijn, in allen zakendie dat huys voirnoemd roeren, daer zei die derde volghen. Ende wantalle gheoerdineerde dinghen vredelic zijn ende alle ongheoerdineerdedinghe onvredelic, soe hebben si om die ere Goods, salicheyt ende vreededer menschen bi consent ende goetdenken van ons een ordinancie ghe-maect, dair him die persoenen, die nu ter tijt in der huysinghe voirscr.wonen of namaels wesen zeilen, bi regieren seilen, ende soe wiedes niet doen wil, die seilen die commelduyr ende gasthuysmeestersvoirseyt of diet namaels wesen zeilen, uter husinghe voirscr. doenbuten yements wedersegghen. In den eersten soe seilen die

commelduyr ende gasthuysmeesters



? BIJLAGEN. 349 voirseyt of diet namaels wesen seilen, uut den huse voirnoemdkiesen na hoirre consciencie twie goede rackelicke persoenen, diedat huys regieren ende besorghen seilen mid eendrachticheden endemid minnen ende in allen dinghen, des dat huys nootturftich is,ende die seilen si moghen virsetten tot allen tiden als si hemvirbeteren moghen, ende wair dat sake, dat dese twie persoenentot enigher tijt scheelden in zaken die den huyse toebehoerden,soe seilen si die zake of zaken anbrenghen den commelduer endeden gasthuysmeesteren, die dan te tide zijn; ende wat him diedairin bevelen te doen, dat seilen si doen ende dairmede tevredenzijn. Ende die twie bewaersteren seilen alle weec een van denpersoenen, die in den huse wonen, bevelen die maertscap vanghemeenre pottaedsse te coeken, sulc als si hoir bevelen, endeso wat si coect, het sie moes, erweten, melc of anders wat, welof qualic ghecoict, dat seilen die ander minlic nemen ende Godedairof dancken. Ende Avair dat sake dattet der ghemiente betdiende, datter een stadighe maerte bleve, soe moghen dietwie bewaertsteren een dairtoe scicken, diere hem

nutste toe denctwesen ende die sehen die ghemiene persoenen, die in den husewoenen, horen arbeyt besceydelic lonen bi den twien bewaersteren.Ende die pottaedsse ende dat dairtoe behoert, seilen si ghelijcmid malcander ghelden, totdat si op haer renten ghecomen zijn,die Pieter Symons voirn. den huyse voirseyt besproken heeft totpottaedsse ende tot anders, dat dat huys in tghemien behoeft, alszijn testament dairof inhout. Item soe en seilen die persoenen, die in den huysse voirsz. wonen,nerghent butens huys virnachten noch buten huys hoir broet winnenmid gheenrehande ambocht, dat si connen, noch nerghent uut-varen noch ghaen, uutgheset dan alien om bier of om broet ofom anders nootluftighe dinghen, buten consent ende oirlof descommelduers, der gasthuysmeesters ende der twie bewaersters, endealtoes tsavonds binnen huys te wesen ende te bliven, als mennachlicht luut. Item soe seilen si een goede, slechte, oetmoetdighe wise hebbenvan clederen ende van sconen ende der werelt niet gheliken mitsuverliken verwen, mit costéliken ghewant, mit ghefronsten ghecroic-ten hoicken, met nauwen ghereghen ende hoghe

opghebesten rocken,mit valen of ghetimpten sconen ende met anders al dair ydelheyt instaet, ende dair men der werelt mede behaecht ende Gode mishaecht. Item wair oec dat zaic datter enich van den persoenen, die inden voirscr. woenden, onzedich of onvredelic wair of enighe din-



? 3 16 BIJLAGEN. ghen hantierde, die der ghemiente scadelic, lastelic of oneerlicwair, of datter quaet gheruft van buten, dat men mitter wairheytbetughen mocht, of gheviel, of dat si puurhart virkeert, onzegghe-lic ende onsterfhk hoirs eyghens quaets wihen wair, dien persoenseilen die twie bewaersteren mit rechter minnen ende mit goedenghemoede beruspen eenwarven, anderwarven ende derdewarvenende bidden hoir om God, om hair selfs zalicheyt ende om eerdes huys te behouden, dat si sulke broeke oflaet, dair si sculdichin ghevonden is, ende en beter si hair dan niet, soe seilen i) sijtden commelduer ende den gasthuysmeesteren, die dan te tide zijn,anbrenghen ende die seilen die persoen rechtevoirt buten yementswedersegghen uten huse voirsz. doen, ende die persoen nimmer-meer weder in den huyse te comen mitter wone, tensi dat si hoiralsoe rackelic ghebetert hebbe, dat sijs billies werdich si. Item wair dat sake, dat yement den huse renten, ghelt of eni-gherande goed bespraec in testament of ghave in aelmissen, datzeilen die twie bewairsteren besighen in den ghemienen oirbair biconsent ende goidencken des commelduers

ende der gasthuys-meesters, die dan te tide sijn. Item soe wannier die commelduer ende die gasthuysmeestersvoirsz. of diet namaels wesen sullen, enich persoen in den huysevoirnoemd ontfanghen suhen, soe seilen si hair dese ordinancielesen of doen lesen, opdat si wete moghe, hoe ende in wat ma-nieren dat si hoir in den huyse hebben sei. Item soe wanneer dat die commelduer ende die gasthuys-meesters voirsz. of diet namaels wesen sullen, een beter ordinancievinden, dair die eer Goods in virmeerret mach sijn ende vrede,eendrachticheyt ende heylych leven der persoenen, die in denhuyse voirnoemd wonen, mede ghevordert, so moghen si deseordinancie bi consent ende goetdencken van ons eensdeels iof alte-mael, na dattet hem der eren Gods ende den ghemenen oirbairbest denct dienen, virmaken ende viranderen. In kennesse der wairheyt soe hebben wi scout, scepene enderade der stede van Leyden voirscr. desen brief beseghelt mid onserstede zeghel van Leyden in tjaer Ons Heren duysent driehondertdrie ende tnechentich des Manendaghes na sinte Louwerysdach&quot;. Naar een kopie van de oorspronkelike zegelbrief in

het Register Katrijnen-gasthuis 1397, hs. Archief Leiden. Hs. sellent. Ontbreekt in het handschrift.



? BIJLAGEN. 3 I 768 BIJLAGE XXVII. (Zie hiervóór, bl. 240 en 241.) „Die cavelinghe van Pieter Symans soens susterhuys. Elke twiete zamen hoir camer. Eerst die eerste camer beneden is ghevallen Trude Jan Nellensoens ende Erkenraet Jacops dochter. Die ander camer Hildewair ende Nyese Dammes dochter.Die camer, dair Pieter op starf, Femeynse ende Ymme Zoete.Die nuwe camer op den solre Heyl Bartouts dochter endeLisebet Gheryts dochter. Die ander camer dairnaest Haestgen Costers, Claes Jans dochter.Die ander camer dairnaest Lucie, Bairtraet Dircs dochter&quot;. Naar een aantekening op liet achterste schutblad van het RegisterKatrijnengasthuis 1397, hs. Archief Leiden.
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? CORRIGENDA. Bl. 15 regel 18 van boven: Zuid-Nederlands lees Zjtid-Nederlandse,„55 „ 14 „ „ gebracht „ getracht. „ 87 noot 5 : het origineel lees een kopie.„ 190 regel 12 van boven: 8 lees 9. ADDENDUM. Ad bl. 26, bovenaan: Nadat het hoofdstuk over het Katrijnengasthuis reeds wasafgedrukt, was prof. Dr. P. J. Blok zo vriendelik er mij op tewijzen, dat biezonderheden over het geslacht Steenvoorde te vindenzijn in twee stukken, betreffende een kanunnik Gerrit van Leyden,in het Oorkondenboek van Holl, en Zeel. (II n°. 657 en 658).Deze Gerrit van Leyden vermaakte op 20 Maart 1289 „apuddomum meam Steenvordam&quot; het landgoed Ockenburg aan de abdijvan Rijnsburg, die het aan zijn zoons Dirk en Gerrit in leen moestgeven. Tegelijkertijd verklaarde Floris V, dat Gerrit van Leydenland te Rijswijk aan de abdij van Rijnsburg gegeven had, waarvaneerst zijn zoon Jan de opbrengst moest blijven genieten voor debouw van en de dienst in de door hem gestichte kapel van Steen-voorde, terwijl die opbrengst na Jans dood op Gerrits dochter Agathazou overgaan. Zou met die kapel van Steenvoorde misschien toch het

Katrijnen-gasthuis bedoeld kunnen zijn? Men zou dit niet licht beweren, alsmen niet de verklaring van de oude mannen van 1368 had, die ikals onecht gekenmerkt heb (zie hiervóór, bl. 23—-25). En nu leverendeze gegevens een nieuw bewijs voor die onechtheid. Er wordt indie verklaring n.1. gezegd, dat de ridder Jan van Steenvoorde, diedan de zoon van Gerrit van Leyden moet zijn, o. a. zijn broermeester Hughe tot gasthuiskapehaan had aangesteld, terwijl uit dezeoorkonden blijkt, dat zijn broers Dirk en Gerrit heetten. Maarsterker is nog het volgende. Die meester Hughe was later, zo staat



? 354 ADDENDUM. er in die verklaring, klerk van keizer Hendrik en stierf bij diensleven. Hier moet Hendrik VII (1308—1313) bedoeld zijn, zodatmr. Hnghe 13 lO als kapellaan zal zijn afgetreden. Hij werdopgevolgd door Gheryd van Boshuysen, die in 1368 juist gestorvenwas, en dus niet minder dan 58 jaar gasthuiskapellaan zou zijngeweest! Ik voeg hier nog aan toe, dat Gheryd van Boshuyseninderdaad gasthuismeester was in 1329 (zie hiervóór, bl. 33). Maar in elk geval is nu verklaard, hoe de Steenvoordes de giftvan een kapelrie in het Katrijnengasthuis konden hebben: die zaldaar wel door Gerrit van Leyden gevestigd zijn.



? INHOUD. Inlp:idïng.............. bl. l- -18 Het Katrijnengasthuis......... 19- -84 Het Vrouwengasthuis......... 85- -105 Het Sint Elisabethsgasthuis ....... 106- -123 Het Leprooshuis.......... . ï? 124- -157 De Heilige Geest en het Heilige Geest-huis . » 158- -207 De Huiszitten-Armen.......... )} 208- -233 vrijwoningen............. j) 234- -283 De Overheidsbemoeiing met de Armezorg . . yy 284- -305 Bijlagen.............. yy 309- -351 Corrigenda en Addendum........ yy 353- -354
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? STELLINGEN. I. Het door Dr. J. Prinsen J.Lzn. uitgegeven Rapport over Armenzorgte Leiden in 1577 (Bijdr. en Med. Hist. Gen. te Utrecht XXVI)is niet, zoals Dr. Prinsen meent, van Jan van Hout. 2. De reeds in de middeleeuwen herhaaldelik gebruikte uitdrukkingde rechte armen betekende oorspronkelik alle armen, aan wie deweldaden goed besteed waren ; vervolgens alle armen inet uitsluitingvan de bedelaars; en eindelik uitsluitend de huiszittende armen. \\ 3- In het Middel-Ned. betekent het woord siechuys uitsluitendleprooshuis. 4. De kruistochten zijn niet oorzaak geweest van het verbreidenvan de lepra door West-Europa, maar hebben integendeel dieverbreiding tegengewerkt. 5- De trek naar de stad is behalve de trek naar de arbeidsge-legenheid ook die naar de vaste uitdelingen aan de armen.



? 6. De patriottebeweging was een beweging van „intellectuels&quot;. 7- De geschillen onder de patriotten te St. Omer zijn de voorlopersvan de strijd tussen foederalisten en unitarissen. Het uitvaardigen van het kontinentaal stelsel was een grovefout van Napoleon. 9- Keurboeken van de Stad Leiden (uitg. Hamaker), bl. 490: leesden tarmynarij, zoals het hs. heeft, en niet determineren. Ibidem, bl. 74, 82, 104, 105, 526, 530 en 531: laken vonde ofvonden, lees overal: laken voude of votiden. 10. Rekeningen uit de Bouwperiode van de Pieterskerk te Leiden(uitg. Overvoorde in Bijdr. Gesch. Bisdom van Haarlem XXX),bl. 91, 99 en 108: lees banwerc voor bauwerc (in verband hiermeevervallen op bl. 77 Jan van Loen en Dirc van den Hoirn alsopzichters bij de bouw van de Pieterskerk). Ibidem, bl. 98 : was verdragen lees verdrayen. Ibidem, bl. 119: hantvairen lees Jiantvanen. 11. Een barchof is niet de naam van een schip, zoals in het Mnl.Wdb. vermoed wordt, maar de plaats, waar een hooiberg staat. 12. De vier Heemskinderen (uitg. Matthes), bl. 78: „daer menigteeken aen stont van loot&quot;, betekent teekeii van loot niet lodenheiligebeeldjes

(Verdam), maar bedelaarsloodjes. 13- In de uitdrukking aan (pp) de kaak stellen betekent kaak oor-spronkelik ton.



? 14. Een strobokking betekent niet een in stro verpakte bokking (zieWoordenboek der Ned. Taal, i.v. bokking), maar is samengesteldmet stroe, de oude maat voor bokking. 15. Het is onjuist de i6e eeuwse kluchten, ook al zijn ze door re-derijkers gemaakt, tot de rederijkerspoëzie te rekenen. 16. De grote betekenis van de roman van Robinson Cntsoe ligt vol-strekt niet, zoals Dr. W. H. Staverman {Robinson Crusoe in Nederland,bl. 27) meent, in de detailbeschrijving en de karaktertekening. 17- Spellingvereenvoudiging vindt eerst dan zijn grens, waar bij ver-dere vereenvoudiging twijfel omtrent de betekenis van het ge-schrevene zou ontstaan. Het streven van sommige taalzuiveraars om ook die vreemdewoorden uit de taal te verbannen, die door beschaafden algemeengebruikt worden, dient niet gesteund te worden, daar het tot taal-verarming zou leiden. 19. Het onderwijs in de moedertaal mag nooit dienstbaar gemaaktworden aan het leren van vreemde talen. 20. Het onderwijs in het Frans behoort als leervak van de lagereschool geschrapt te worden. 21. Er is voldoende reden om aan te nemen, dat Lieven de Keyde gevel van het stadhuis te

Leiden ontworpen heeft.



? 22. In onze tijd is voor de herleving van het kunstambacht meerte verwachten van technies zoveel mogelik volmaakt fabriekswerk,onder leiding van kunstenaars vervaardigd, dan van een terugkeertot het oude handwerk. 23- Een volledige herleving van het kunstambacht, en daarmee vande schoonheidszin van de massa, is slechts te verwachten in eentijd, dat bij de voortbrenging niet meer op winst gelet zal worden. 24. Aan alle karikatuur ligt ten grondslag de niet-bevrediging vanmaatschappehke idealen. De omschrijving van karikatuur als „Tartde faire rire par le dessin&quot; van Arsène Alexandre {fart du, rireet de la caricattire, p. 4) is dus onjuist, daar deze middel voorwezen, uitslag voor doel neemt.
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