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ADORP bre"ge'l b(j dFz'ell
y

."'tt de tngezefenel& deztT Gemeen

Ie, dat de Gemeentc-raad l otJenoogetl hiib

bende, dat de tAa". in deze GeD&eente be_
,taan,de Gtldewelttin of lJ~glfflletiten1 "eeAt,
Qtltterllflge cOf.'ta·den %(In, In 'edere Il.h,(t
~a'n onder,.cket~ WAolea' etl fnrtgUng 1 en
met de te,e;n/~(Jordige W..etten flfet OfJer ten·
kMnende, etl dtt'- Ae.~ ..,~m. Aet' grootste belimg

.r

'gerekentl 1DOrae'l te
stJ.. ydtrt
uAoarlliiro'hj "'4.... Kwttgrl/jk
to~ 6qal'nge,.,' tDQru. daargemld,
tell' eintle aile "'anardt bOor Ie homen 1 heel't
*H'dgltlfnulen op 91'Olld lI'alt art. aS5 der groAd
wet ~m art. 36 oan Aet reglement op laet lJe
.tvur ten platten lande tn de ProfJtntie Gro
ntngen, In derzelver iJergaderfng 'ltan den 6
AjH'fI JM, t! .rre8leeren JtW 1!mlgeRri U
6LBMENT-'op •• KLUFTEN ur GILD~N I" I'll: '
aBMB£NW ADOIW, ,etJJf!.rgd ...«r 4~ re
6Ol,.H~
fie Ed'fl' Groot Achtbare Heeren
6ed~puteerde Staten e.t~ th Pro",,,ete 6rbntt~
;en e.n dm 14 April .~to t ko. 32. '
"'001' tie tngezeteueI& kau

'ft"

REGlI.E·lIIElWT 011 tie

"'.,ten
.,
tlHden ,in
de 6ellleenle 4.DOlip.
Art. 1.

'De oprigltDg "an KluUen of Giidt.'u. IrA pll\t

J

ten tande ~ffU aDder doel hehbeode, du .bel
o~'derliDg verl~enen . v..~ hulp en' 'Cl~de.rsteuniDr;:
in ztelct~ I 'load. dood en dergelijki' omstft:'
digheden,
alwaar z~lks' noodig is; 100' zaJ. ole
.
.
mand,' van de huisz[ttende In,ezetenen ,dei:er
Gemee~te ,alfl daadoe verpHit zij'nde ~'~ zi~h Un
gemeld doel en oogmerk brinen of in~«en' oilt":'
trekken" maar aDen daaraan on4ergeSchiJd ~JiJ..

.

,

" ,

'

Art. 2

.,it

De ,ittweners der Stnaeeate Adorp, welke
'de iBvoering1 dezer t als, ,huiaziUeade ,j.~e.K&tt-:
nen',' hetzij: door bur of, k(lop, ,.f del'lelijU..
tUei, zijD ·bettttll"
'Wordell; wor
-- .led. .,,,, JOuR,
..

.. ,~

geltouden..\

','

'",
Art. 3.
"

,\

:',:. :,'\

'

,,'

,

De Gemeeme ,zal' ~n elf K1uRen venlee1d ~ar..
den, en. het Bef!!tuu:r van 'iedie~, 4en;elve ~~'
uU twee Ollderlie4~, 410.der de... na,pl fta ~
derman en IOlllerm~" :welke-4~ ~D'twee.
juen 1an& zuUen moe.te~ ,w..,nAa.,., en waar"J
'uti op bet ein~e yan iedeJ'jaar; 4 qll~'''''
zll ae,aan, welke door deo. .Jongerman dadelljk'
wordl' opgevolgd, 'iii"Wiens
"afsdan, we
d erom . cnen nl~u~q longe~ . . worden
geJc.oz.... De i~ de t~ans b~andt''fOufteD. aan
we~ ,Olld~rman en 'Jo~ge~man't-l,~en tot het
einde vin dit JUL' in bunne lunetien bJijven
continueeren I en ondcrworpea Zijo un de ver
pllgtingcll) bll dit Rl'glcment l ' '-Il'he:h o:pgc1rp,

plaab

terwijl die VOOI' d& nieuwe Kluften por de lloot
.leo der huis~eziD8eu zalleo wordeD btaotlll4,
'bij meerde..hflid van '!llemmea.
De waarnea~,-4eu:r pOBtea. Wtsoo veel ...
,eliik, 'beurieliltll' ollder de mannelijU hqolden
der huisge.inuu,:.roddpan. en u om..ekoml~t
wederoUl van. oi~UwI'''' begbtnen•.
De Dud.....JOI1 de ·pllp.. va. bel heal.""
der KId WUJJlUleil., ~Q aneeil.ln &iekl<h: a(-.
wez;gbeld .r "'d¢e: _ ..e"""" .....dip.
dea, door den Joacerlllan... la . bet Beatuur on- .
. duateund en ve"angen, W,?rde-o.
Art. 4.
:Wanneer ieman'd ~ieuw~ in de K1uft koolt tc
wooen, zollen deszelffl tw~e' D'-ute 'n~bure.i ,
verpli~ zijn, biJ de' boete ..
Ue,1 'ce'nte1l
"
dUrv:an. bin,nen, acht}qen ap ,~en: 9.u,J;e....,~n
k~nia te.,g~v~n; die .'~~P ,,'bii'gemelde boete,
~,t, Rti&~~~,D~- duor:' den ~oDlCen~an; .',~ de.
~~t ,de ,~ ,wooing, nieuws i!1g~oinene, bih
Dcn, de ~..P votgeode acht daglfR, zai:m~~teQ'
.•,keud m.,ken, terwijl de nienw8 iitge'koDiMe,
Ita deze 'bekendmaking, dadelijk Ban"! d~ ver
pli&tiD:g als lid der Kluft zal moeteo ,"oldoeo'.
, ,

'van'
"

Arl. 5.

.. JI~ ~e.tuur der J'Jutle" a1s ill. ~. 3 gemeltt
is,_ ·in ~dell Vall. de OudJirlied," zljnde" zul
Jen deze':voor de ·aakomlol; dezer. arlikelen ~r
,en, cB,de8Wf!~e aanspraakbaar. zijn) :fij ~uJle1l

'J

naauwkeurige' unieekeain&en der-waak • aD....
"'ete beart6a l1olMlen';' tlo breukea.overttediJa.,.
geD boeken I en dat.J1l8ll'·op .de j ....~ ve....'

gaderinr;: d~rIKluftt' verllag govlDI; delDY.orde.
tingeD det;'breuten, de verteeriDflJ_ *«eb,.
en~' ill alIe. die bCllang.'det JOllA waJWM·eaj
dezelve in alles nrie,;eswoerdigen, lllta.i.due;
8,raUe &odflre «ey.uQD',: voor Ider1'1GIIt Uia
L'prukbaat blljvende t 'VOOI'~ baa: §8hGUtltil....
~/·""'.rvu~zlj-d.
. . ,..k vawalle de navol:~'
gead. dl.IJlIt.."vril ".1... s1ja.
.
..
.:J ." ....

.

t.

"f

Arl. tI..

,'j , .

~'"

.\·tl'yolgens de ,eheelc Khttt door, %onder ~
derscbeid, zoo lang
ntodig r.al zij*., ,Wj
de boete van Un gul~ell voor diegene, well:e
dezen dienst niet waar neemt t en v.n de.rtig
C~tltetl; vool' ditgene" Welke: eeli. half utlr te

_all.

"hlat komt 'ot te R.beg 've~t; vo)~ns bepalin

.',D

geo dun"an-' ~oor den, Oudermail te JDaken,
wien de ~egeliJig' durvan Is tubrtolen, en
welke

1.01'160'

moet hi de t;ieke de -Doo4ige op

passinA' krUgt.

"

DieA'ene , weike zeit niet un, of Diet verkie'"
ie lomen, zai een belwaam persoon In zijne
plaata kunnen stellen.'
In het geval, dat de ziekte besmetteJ,ijk is,
zuDen, ier voorkoming v"n de verspreidlng de~
'ze~ ziekte, de OUderli~dengebo~deD zijn, l{Iet
'overIeg ra~.:het ~.ataeIijk bestuur, voor geld
'bed'ienden tef verzorging der zie¥'e ie buren.t
eo iI~ BJutt daarvao de lusteD in rekenfngbren
,en, 1¥clke' losten dan door het .PI.atselljk be-;-
stUUl', des noodig, over d~ geheele lOud z~e""
"worden omgeslagen.
.
, Indieo de zieke durtoe vermogen.d is, zaI hij
or :dJ de oppassers het noodige ter verkwikking.
moe ten aanbiedeo, zoo wet, zal zuiks door de
Ouderlieden, op kQ8teo der Kluft worden ge
daao, ten ware deze~ve, onder 4~Djak~nj.e behoor
,:de, ,..eIke bierin zelve ,zal b,ebooJ:€ln te vpOIzieq.,
I

,

..

'

.

.'

Arl. 8.
III geval ifomand llaU een.e btsDliettl.'lijle :t;'iekh

...

_- --

Is overleden I zl! het Iljk. door lit' ?i.barea (ui4'
°eitgekleed worden. geklat.
. Art. ••
Eene zwangere

Vl'()UW

in bareollDood zijnde,

,zullea de naborlge vrouwen, welke een kind of
linderen ,chad hcbben , moeten komen 0IIl1laar

zoo

de noodige diensten te bewijzea., en
Ian.g
.blijven, als dezelve noodlg zullea zijn, ter be
OOl'deeling van den Vroedmeester urVroedvrouw.
Bet ,;etal zal tld6r of ,!a de verlossing nret bo
oven
mogen zljn,- van beide zijden evellveel
a18 zulb nn Ct.chieden. De nalatigen in het
opkomen zullen vervallen zijn In eene bode van
'"ttrtlg eenten.
lelll.ad weUige redeneD. hebbellde, w~oor
zij' verhinderd wordt te kcuJlen, ter beoordeeling
van de Oaderlieden, za1 vrij TAIl de ltoete 1Iija,
in dit -Ieval van achterblijven aUeeD., ..al Oleo
eeoc voJgende mOltn oproepen t welke' ai, dan I
hij dezeltde boete verp~ is te ko...eo. Eene
cler naburige vrouwen, na de verlossing geroe
peB wordende, zal :::(j indien de kraamvrouw
,eene dienatea meer benoodigfl is, zonder boe
te buneo achterblijven.

"e'

o

Art. 10.

halea'der kist, het makeD van lIet heenkleed en
heJ leggeD van tlezelve in de kist zullen apt

ot "en, en vuor epell jongen "ier det :uute
naburen, door den D;l&8ten nabaur wo~en ge
l"Pepen', ZOo .ogelijk, vau ~edere_ zijd,e. even
veel.
Ret arbalen der kist I Eal, voor heide geslach
ten geschieden door mannen boven de lwintig
jarea. oad; .et maken ,van bet. heeDkleed; £oal I
NOell beide ,e.1achten. d04,tr vrollwen.ge"clUedea.
Ret ontkleeden f'. in de kist Je&gen no mans
pOl'8enen z,1 door mannen, bet ontkleeden en
kisten iet vrouwen door vrouwen ~oeten Ie·
.ehieden I aUes- door hd op~emeld geia1. De
naaste nabuur is verpligt bet lijk bet eerst Ull
0

Ie tuten.
. De D&&8te ••baur van eenen overledeDe zal
verpligt zijn lien Oderman daarvan kennis te

,eyeD. Dier;eae der naburen, _welke geroepea
zijnde t in laet waarnemen.. der diensten, in dit
art. vermeld I nalalig blijR, z&1 verbeu,reJl" v90r
elk verznim 1 bij dag tlef! cenlC'J
bij taacllt
t1tJtjatlg et1lten, worde'nde voor Dltcht gerckend
dell avonds na tlen en des morgcns vuur ze_~
weD.
Eeo der nabOlea, bij de eerste citatie ~iek
zllllde of atwc.zi&, zlll ~j vau dczt' bode zUp. ,
en tot eeneo ver-deren. buUrinao worden voort..
leklop~, welke al8 dan verpTigt zal zijn te, Iro
..e••
Bij bet doen dezer dh~IHlten zn] door de na~

.

en

0

o

Eta overJedene hoven de twuJt jaren oad ~

wordt voor eenen OUdeD, eD beaed.ell de twa.I(
jareD voor e.entn JODgen: doo,de pekend. Tot
Jiel IlPDt-k.leedea ,tee euden 9veriedenen, he~ af..

•

-

-_ .. --- -

•
• iet hene-deD' de, ..ltttieD

hrttl niet lIleer tot Verk",Odi.lDg tOo,en ,ebnUd
worden, ala hun daartoe rilleeo ba dienen, zii'"
de III het oamafl& gebrait. van tltel"eQ. drank t
eft hf.. langer 'ferltlijC in het 8tertlNi.,. Uu BOO-
dig is, voJs1nkt, Mj de boete Tan, ",ttg Den"
ten Your den overtreder verboden.

Bo O.d.......r .1....' " . _ , . . loll _
gezegde Dur, de nameD der leu.:, "IN. . .,......
plilt zijn te omen, opltz.e., en van de arwe
zigen aanteekenia, "ouden, &en welkea einde
een· van be~dea, bi'j de boete
"111 fA hob...

van

"0_ boke• .-

dill: zij..

Doool&N_

~.d.

_.~,.

Art. 11.

Bij bet beg.ven ...&11. cenen o~den doode t
zal uit ieder huisgezin t waarin een man ia,
ten man moeten opkumen, en voor eeneD jon~
«en doude slechta de hall'scheid del JOuttle
den. 1 D)ilf niet. minder. dan acAt en Diet mee~
dan hDaalf personen, uit de naaate llUJDnwra""
zoo veel mogelijk van beide zijden evelJ.v.,ee~,'
om" het lijk ter aarde
"eatell~n. e~ n&U' be~
grat te voJgen, welke mannen de gevorderde
dlensten zuUen tuneD. en moeten ~ueD, eo'

te

'

'

Diegenen ifet ,Ieden 1 'Welke .nea. moe.tetl
zullen in leval' van ac:JtterbUjvell, een'
1Ioete van vul en t'k1t,tffg ·eentefl voor de bin
DeD lOuRen, eD fJiftfl aMtlm VHr U: 1IrAijJea
JUuften betalea. Die,.e-. we1H-, __ drll UoVrt
gezegden tijd en ¥oor Ite& opdJ'8M81J . . . . . .
Jijk kGJllen, beg}eb de . ~ 4er .11'_ ~ .
waarin zij a.u4ere ,.ervaDen· aollClaa
Bet lijt zollo Mlf lfPul(' .....; '!>Ii .....,•
au de
ter begrM1Alwwd.
,even, de familie als da. at, uiHtel be~,"
de t zal zulks kunnen, toelestaaD worden. mils
men zorge dat h"et
hDadlf BreD, op het kerk
d~eD.,

v.n

'do

_110.'"

Ug eenteH, bij iedert, begafenis zaJ U::~DlI'OOr

WanDeer de Ouderman, dUBr U luRiUe IUt
dell a.ac del be«J"l-felli... ,bM..ead ,emaakl is t
aJ. hij, dues VOUI' do hegrafeme, door Ma
a_ten o.baur vaa. de overledene, .aan de le~
Ilea ... lDuA
aaazeggen, om dell
alea. ag,.des lVeordemiddaga <ie elf lU'eD in de
I.uite. JOuae. t ea ~_ bJlt illJllttl(_ URn la de
binnen KIuftcn, un bet merfhuill te komea.. n.
OIldeI'JUll Sill laven. zorg dracea dat.do Itotk.

........... fila.- _

-

·tia.

Art. II.

"oea

i_ell

~

,
"
"

.u-.

._b¥reD,

*T.,,,,

te

hor .r d. IIegraar,llIto

~ouot.

Art. 13.

Aile lijken, welke uit bootie van den groo-"
ten afstan.d van het ·kerJdiot or de bepafplaats,
DIet ~_, ku_II',Iiro"'~ 't1uUn met·ee
Ma .......

ot._p'_b_,p".enI ....,

tift j '"de kOlteD • • dtt. Yerveer, tlOO wtll, ala
.. ·lIetr.elf'de ge",aI, va. bet elhalea, del' kist,

'.

,

tt

hUen 'door de tainilie "Vb de ovnledeac "or..
11. ,edra~en, docb in geval van oD\'ermogen,
dMt den OuderJll&ll, VON' rtkenia,; van 4e Hilufi
".rdea'voldaan.

Ail. It.

,

,

He,t, cevo1g achter een lijk t zal aI8 n~ar ge
ult maos en vrouwspersoneD beslaan,
eD in aIle slilte CD behoorlijke orde moeten voort
tot ~, de begraafplaat8, en in dczelfde
woo~te t

'UD
~e

weder, teru;, kee~D. ,

. ' ,

,:Art.

Ii.

'Nt" den- die...&:"vu het Hjk van ~n doodge
boren" kind: ,alieu. ..iet meer "eden worden op
lel-oepen, aI8 volstrek.t tot den dlenllt noodlg
..allen' ztjn, hetweU: mede ten opzigte der vrO\l
welijke'dieDl!Jtea t:al pints hebbeo, bi} bet kis
ten ••n' bet 'ldnd, voor at hetwelk de Ouderman
-YeraBtwoorde1\ik blijft, bij de" boete "van tleN
~ttltm

dur en bove....
Art. Ill.

WanDeer er een ..lnder of l8eerder ,;etal van
dieDltdoende p~rsoDell kan worden gevraagd,
zal bet mindere, getal altijd het verkieslijkste zijn.
Art. 17.
Be ledcn der Kluft: zijn ,;ehoudeD de Yo~rge-:
scllreveD.c -diensten, in, -ane voorkomeode geval
len, op aanzegging van den Ouderman~te be
wijzf"n. Wuneer een vrcemde, buiteD de lOuR

~ehooreGde, alslBede een k08t«~,- vi'iend'of
logeergut I in bet huia van eeD lId wan de Kloft
tot welke huishoudi~1: of gezln dezelve alB kind,
cuder of dien.tbode aiet behoort, ziek ","ordt en
ondersteuning beboelt, zollen d~ ,eV[Uld wet-
dende dieD.ten door de K~uft:" onderJb~~oor1ijk.e
6chadelo08.stelllotC, indtea. de zleke ,...noe ,·er~
mogend is, moeten ~ordeii verriet, leD ingeval
,'ao o,,-erlijdeo, mede dezelfde dieDB~D I &Is un
een Kluft lid, Q.oeten 'worden Ctd.aD, tegendc
betaling VIR zel guldens; zullende '~ehter mill
of onvermogt'nden, door de Ouderlietlen in de
ze bctaling mogen worden vermiDde~, of daar
van geheel worden nijgesteld.
:
Art. 18.

"0

Het zal ceo ieder" vrij stun, van'l wien
relllltaande diensten gevorderd worde~, eeD an
der gesehlkt -persooD, mits van d~ereisebte
toane en ouderdo,m, in desze1fs p
te fiel
len, en de noodige dieneten te laten oen.
Van alIe Dabuur~diensten zullen ~j zljIt de
zoodanigen', welke tot -io den vierdenpau. un
de overled~oe, .enqaag8~hpt.zijn, Dude ,en
J,relki,;e Ii~ea, eo', hoor; Bwan,ere rtouwen.

,e

i

. Art.

1"1

D.iejene,_welk~ in aUe, in. de:een \'oDrkouu~Jl
de gevallen, de holp zijner mede ICllea det
lOuft niet verl.Ded","Zal daartoe ook\ wet Ie
Muden'zUn;,'dit Ilia) eehter voor hePl ,eeBe re

•
-..,,__

'"~"_ .. ,~.

;

tv kiM+: '

I
I'
("Ill• •plev..... t . . " . dtulir I ..dereq VB belli
........,. dIe..I,.. Ie 01.....

.an. Ill.
W~eer ieiland van de eene Kiva io de' aD
.dett hmencfe., aIdaar een huis 1 eene kamer,
met of zOD!ler pond, in de lOuR komt ~ hureli
'dr bij .eenen uderen inhulltt, zal dun-an un
~ I(Jdft wordO" botaald, al8 vol,1:l: '

Vaa., eme Wi", of iDhudn, .eneden
, ' de ( .-....0 lnult doe..do • "
• f 0,05
:r-... ~110 "'I
f 110,00 • 0,10
.."""
lot
CO,oo. 0,1.

"
,
"

eo,oo.

0,36

.,00
•
101),00.
100,00 en cbaib'oveJI. • "

0,50
t,oo

to,oo

".

•

E... '1eo.,de. aIo, I..,.... • i' paeJd, ia
de KId ~. h* doer toop to .~ 01 nienwe
limmerlac vorllrv,'DoIe. sill ........ lootal•• ,

al8 ""I;.
Ya.eepe bop ~ toe",., triedta:
de , 1OO,IllI
1IIlOjOll

"

$00,00

"

"

•••••••

101"
"
,"

100\00'.
1000100 •
6000,00 •

1000,00
.~,. ea lfaMoboven .. ...

U.Qe

I

:"Mtbif

dliar weder ..el de .....t~
f.l
b.ende, zal van ~1e8,· hi -' art.•h. thl:" ~l
meld, d6 helft betalen."·
' -\" '. ~ .11 i
,
".
~,: 'J. ' ,
.
,.
'Ijndo'

eo

-

,.
. -Ar'.:IJf. .' : \ ,> (.~:.Jti :<j::
n. ONtomlD Ill., ...... «l!Octj" U,).....,:
Nie~wjau1 ,Miff,:'Jet;lfIIp'lIO.dar -MtlIllpai¥
d. Khdlle4en; '«......_ ,:lliil1olII ,Ill..." ••_
I'·

vrouwen,' dl14".,mIi -tel ;ZfW~.;~"etd:iti:~e*
,,'oor de vergadering·'4ri16ikte plaats doeD. blj
eCD .k.men. .AWau HIIc-.en Ilej~rt.-ea
aan~ettiD@:.-; • • 'd.-o........bJodee.ea.

eO

1WlZ~f' ....u.r.vu

f

men _,,"tea.

.

I. . "

l~OO

.,50 _

Kloft vertrokhn few-eed

J

....1' . .

.I.JIg""", ~... ole pI1ll'at"uldi~Oa afr;elWlll'"i
~.Ua. be~.1ijk la IfOoIe ..de w.ltd..,,-...
bij e,.~ ~ Y_~"'N"- enth wIoor d-.ovtr';

*"/iifr ;",~ ,·YQ ~".Id ,.,dety yo_den
llijll~

apeci&lD-

..

...

,...r4<l!ijlilooill. " .

8,10

0,15
0,30

~_

raadph>«6II; -de

der Klu4 OVRW8§tD' _ ft"W .",pdaiIe ~
8tetlan oqrdeeleB.. e. I.lilj ...~eut !nIl1&em:e

....., Ny'., -". _-:bolal.,..

"

Art. ....
I....uit

,

J)e, ~ , . ~tian,...st._

Art al.

'ID,

I

I'

4ri. H.
. D~ aUe m.ogelijke diell~teD i.u dit R~~ment
!l~ch ook
twjll'elaellll~ '~iJk~ti dad,IUk door de
de~
Kluft be~ rl:60 zat de Ondermin deni& heb...
ben, znlks voorkomee. ,deswege de no dige
flrders te' 8ttU@t1
wwift te &"""I:n 1 WI , tan

nlet ,lli:andea worden vtJotgelJcbl'evt'6 ,

t.

--

reafu'

••

16

JPIIftIed'i" ...1Ien ..o.lea voldo~, bii de
tIp~IUlg eeaten voor iedeRll onw;J.Ii~
.Ieit. ED in'ien iemand. ~e8 niet 1egc!llJlaand.
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De ihans in deze' GemeenU '.estaanfe IOaft.:
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trokktW. en b~~ten w_etkiog g~8te1d. ~'
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