Reglement of Statuten
voor

van Teijens Fundatie

Reglement of Statuten omtrent de
bestemming en het beheer van Van Teijens
fundatie te Beetsterzwaag
Aard en bestemming:
1.
De fundatie is een bijzondere en van het bestuur onafhankelijke instelling van
liefdadigheid, waarvan de bestemming is tweeledig, en vooreerst om daaruit jaarlijks
een uitkering in geld te doen aan dames, weduwen of ongehuwden, die niet zodanig
door de fortuin zijn begunstigd, dat zij, uit eigen middelen, in haar onderhoud kunnen
voorzien, en die alzo, zonder bijzondere bijstand, genoodzaakt zouden zijn haar
toevlucht tot vreemden te nemen, en hetzij als gouvernante, hetzij als juffrouw van
gezelschap, huishoudster of door andere soortgelijke betrekking, in haar onderhoud
zouden moeten trachten te voorzien, en ten anderen, om daaruit huisvesting en verdere
ondersteuning te verschaffen aan zes vrouwen, weduwen of ongehuwden, uit de
mingegoede stand.
Van de dames:
2.
De jaarlijkse uitkering aan iedere dame, weduwe of ongehuwde wordt bepaald
op de volle som van driehonderd guldens.
3.
Zij is uitsluitend bestemd voor de vrouwelijke wettige nakomelingen :
a. Van wijlen de heer Mr. Cornelis de Waal, in leven hoogleraar te Groningen en
zijn echtgenote vrouwe Sara Maria Weiland.
b. Van wijlen de heer Mr. Gabinus de Wal, in leven hoogleraar te Groningen en
zijn echtgenote vrouwe Jetske Meinardina Coulon, en
c. Van wijlen de heer Pieter Koumans Smeding, in leven zeehandelaar te
Leeuwarden en zijn echtgenote vrouwe Johanna Vitringa Coulon.
4.
Regenten zullen, zo veel mogelijk, zorgen dat, bij de begeving, een gelijkmatige
verdeling tussen deze drie genoemde stammen in acht wordt genomen, en dat niet
meer dan twee dames uit dezelfde stam, de uitkering genieten.
5.
De dames moeten, om de uitkering te kunnen genieten, zijn van de protestantse
godsdienst, en van goed zedelijk gedrag; wordende geen leeftijd bepaald.
6.
Wanneer alle overige omstandigheden gelijk staan, zal een weduwe met
kinderen bezwaard bij voorkeur met de uitkering worden begunstigd.
7.
Zij die eenmaal in het genot is van de bepaalde uitkering, behoudt die zolang zij
daaraan behoefte heeft. Wanneer een dame, de uitkering genietende, door erfenis,
huwelijk of andere omstandigheden in een positie komt, dat zij de uitkering niet meer
nodig heeft, en zij niet vrijwillig daarvoor bedankt, zullen Regenten gerechtigd zijn haar
die te ontnemen en daarmee een ander te begunstigen.
8.
Wanneer er een of meer uitkeringen vacant of niet vergeven zijn, hetzij door
overlijden of bedanken van een der begiftigden, of door andere oorzaken, zullen de
Regenten de afstammelingen van de sub a, b en c van artikel drie genoemde echtelieden
oproepen, om zich, des verkiezende bij Regenten aan te melden. Deze oproeping zal ten
minste drie malen moeten worden geplaatst in twee der meest gelezen dagbladen,
telkens met een tussentijd van acht dagen.
9.
De dames die met de uitkering verlangen te worden begiftigd, moeten aan
Regenten overleggen: 1e
Een bewijs waaruit duidelijk blijkt dat zij wettige
afstammelingen zijn van de echtelieden in artikel drie genoemd. 2 e Een bewijs dat zij
werkelijk in zodanige toestand verkeren, dat zij de uitkering nodig hebben, 3 e Een bewijs

van goed zedelijk gedrag. 4e Een bewijs van een der predikanten van haar woonplaats,
dat zij belijders zijn van de protestantse godsdienst. Het bewijs sub 2 e en 3e vermeld
moet zijn afgegeven door minstens twee geloofwaardige personen, wier handtekening
moet zijn gelegaliseerd door het hoofd van het bestuur van de plaats hunner inwoning.
10.
Zo er zich, na de bij artikel acht voorgeschreven oproepingen niemand aanmeldt,
of zo zij, die zich aanmelden niet kunnen voldoen aan de voorschriften in artikel negen
vervat, zullen Regenten gerechtigd zijn om de bepaalde uitkering toe te kennen aan een
dame uit een andere familie, die overigens geheel in de termen valt, om, volgens de in
deze vervatte bepalingen, daarmee te worden begunstigd. Regenten zullen echter te
dien aanzien zeer nauwkeurig en nauwgezet zijn in hun onderzoek, opdat de begeerte
van de stichters steeds zo mogelijk, stipt worde nageleefd, en nimmer iemand uit een
andere familie met de uitkering worde begunstigd, zolang er iemand uit de aangewezen
families bestaat, die in de termen valt.
Van de mingegoede vrouwen.
11.
Tot de stichting behoort een gebouw, thans te Beetsterzwaag opgericht op het
perceel kadastraal bekend in de gemeente Beetsterzwaag, in sectie B, onder Nr. 207,
bestemd tot huisvesting van zes vrouwen uit de mingegoede of geringere stand,
bevattende zes woonkamers met hare vereisten, benevens twee waskamers, droog en
bergzolders, alsmede een bovenkamer bestemd voor de Regenten. Dit gebouw zal
worden genoemd Van Teyens fundatie.
12.
Elke vrouw, weduwe of ongehuwde, waaraan een kamer is gegeven, zal behalve
vrije inwoning en gebruik van de waskamer, droog- en bergzolders genieten:
wekelijks in geld een gulden en vijfenzeventig cent, en jaarlijks vierduizend en
vijfhonderd beste baggelaar, vrij op zolder. Vijf mudden of tien korven beste zand- of
woudaardappelen, en vijf Nederlandse ponden rundervet, en, in geval van
ongesteldheid of ziekte, tien gulden voor geneeskundige hulp, en eindelijk bij haar
overlijden een vrij graf en vrije begrafeniskosten.
13.
Om geplaatst te kunnen worden, moeten de vrouwen, weduwen of ongehuwden
de ouderdom van minstens vijftig jaren hebben bereikt. Zij moeten zijn van de
protestantse godsdienst en van onbesproken levensgedrag en moeten ten minste twee
jaren te Beetsterzwaag woonachtig zijn geweest.
14.
Vrouwen die aan bepaalde ziekten lijden, waarvan de herstelling twijfelachtig is,
mogen niet worden geplaatst.
15.
Insgelijks kunnen niet worden geplaatst vrouwen die uit de openbare
instellingen van weldadigheid of diaconiekassen onderstand genieten, of, in de twee
laatste jaren voor haar verzoek tot plaatsing, hebben genoten.
16.
Zolang er nog vrouwen in leven zijn, die bij een der stichters of bij hun wijlen
broeder Mr. Saco van Teyens in dienst zijn geweest, of weduwen wier mannen in dienst
van een hunner zijn geweest, zullen de zodanigen, in de eerste plaatst in het
fundatiehuis worden opgenomen, mits beantwoordende aan de bepalingen van
artikel 13. Het is echter geen vereiste dat de zodanigen gedurende de twee laatste jaren
te Beetsterzwaag hebben gewoond.
17.
De vrouw, aan welke een kamer in het fundatiehuis is gegeven mag geen oude
klederen, noch oude stukken huisraad daarin brengen of laten brengen, die enigermate
verdacht zijn; zullende hierop streng moeten worden toegezien, ten einde ongedierte
en besmetting, zo mogelijk worden geweerd.
18.
Zij is verplicht de gordijnen voor haar glazen te hangen volgens het door
Regenten bepaalde model, opdat daarin eenheid heerse.

19.
Zij moet zorgen voor reinheid en netheid in haar kamer, van de gang en hetgeen
daartoe behoort. Bovendien is zij verplicht op haar beurt de washuizen, droogzolders en
trappen mee schoon te maken.
20.
Zij mag des avonds niet naar de zolder gaan om turf te halen, tenzij met een
lantaarn, ter voorkoming van brand.
21.
Zij is verplicht ordentelijk en stil te leven; zij zal, wanneer zij gezond is, op zon- en
feestdagen tenminste éénmaal de openbare godsdienstoefening moeten bijwonen; zo
zij lidmaat is, de viering van het heilig avondmaal geregeld moeten bijwonen, en zo zij
geen lidmaat is, zich moeten beijveren om als zodanig te kunnen worden aangenomen.
22.
Het samenwonen in één kamer is verboden. De Regenten kunnen echter aan een
weduwe toestaan om een dochter, of aan een andere vrouw om iemand tot hulp en
oppassing bij zich te nemen. Deze inwonende vrouwen of meisjes zullen moeten zijn van
onbesproken gedrag en van de protestantse godsdienst.
23.
Bij overlijden van een vrouw, bij welke een dochter of andere vrouw of meisje
tot oppassing inwoont, zal die inwonende de kamer dadelijk, op de door de Regenten te
bepalen tijd moeten verlaten, zullende zij nimmer langer dan een half jaar na het
overlijden daarin mogen blijven.
24.
Wanneer de inwonende dochter of tot oppassing toegelaten vrouw beantwoordt
aan de vereisten om te kunnen worden geplaatst, zoals die hiervoor zijn omschreven, en
er zich geen andere aanmelden die meer verdienen in aanmerking te komen, zijn
Regenten gerechtigd aan de zodanige het voortdurend verblijf in het fundatiehuis toe te
staan, met de voordelen daaraan verbonden.
25.
Wanneer een vrouw, in het fundatiehuis opgenomen, zich aan ergerlijk
levensgedrag schuldig maakt, of door twistzieke aard of op andere wijze de rust van het
huis verstoort, en zich, na herhaalde waarschuwingen van de Regenten, daarin niet
verbetert, zullen deze gerechtigd zijn de zodanige het huis te doen ontruimen, en haar
de toegekende voordelen te ontnemen.
26.
Ten einde de nakoming dezer bepaling gemakkelijk te maken, zal iedere vrouw,
vóór haar toelating in het fundatiehuis, moeten passeren de volgende verklaring:
“Ik ondergetekende, door Regenten van Van Teyensfundatie te Beetsterzwaag,
begiftigd met een kamer in het fundatiehuis en de voordelen daaraan verbonden, neem
aan de genoemde kamer en hetgeen daaraan verbonden is, op de eerste aanzegging van
Regenten te zullen verlaten en ontruimen, en dit zonder enige tegenspraak of oppositie,
zijnde die inwoning en voordelen mij alleen toegekend, voor zolang Regenten mij
waardig of geschikt achten die te genieten.”
27.
De deuren van het fundatiehuis zullen des winters om half acht en des zomers
om zes uur ’s morgens worden geopend, en zullen gesloten worden des winters om half
acht en des zomers om half tien uren in de avond.
Van het bestuur over de fundatie.
28.
Het bestuur der fundatie wordt opgedragen aan een College van Regenten,
bestaande in vijf personen, drie heren genaamd Regenten en twee dames genaamd
Regentessen, die bij alle stemmingen dezelfde rechten zullen uitoefenen.
29.
Wanneer de langstlevende der stichters de eerste aanwijzing voor de gehele
samenstelling van het College van Regenten niet mocht hebben gedaan, zal dat College
zijn samengesteld uit de heer burgemeester van Opsterland, de heer predikant van de
hervormde gemeente te Beetsterzwaag, en de heer Arnold Andreae, notaris aldaar,
welke drie heren dan gezamenlijk de beide dames Regentessen zullen benoemen.

30.
Regenten en Regentessen moeten zijn Nederlanders, inwoners van het dorp
Beetsterzwaag, en lidmaten van de hervormde kerk aldaar.
31.
De burgemeester of het hoofd van het gemeentebestuur te Beetsterzwaag, de
bij vorig artikel genoemde vereisten bezittende en de predikant van de hervormde
gemeente te Beetsterzwaag, zijn, uit kracht van hunne betrekking, Regenten.
32.
Bij weigering van de burgemeester, zo ook wanneer deze de vereisten niet bezit,
zal een lid van de raad, de bij artikel 30 bepaalde vereisten bezittende, in zijn plaats als
Regent optreden.
33.
Wanneer noch de burgemeester, noch een lid van de raad de bepaalde vereisten
bezit, zal in hun plaats iemand worden gekozen, behorende tot de voornaamste stand,
zo door geboorte, opvoeding en gedrag als door fortuin.
34.
Tot derde Regent zal iemand worden gekozen die als een geschikt en
verdienstelijk mens bekend staat.
35.
Bij vacature van de predikantsplaats te Beetsterzwaag, zal de predikant tijdelijk
worden vervangen door de oudste ouderling. Deze zal zijn waarneming neerleggen,
zodra de nieuw beroepen predikant zijn intrede heeft gedaan, gaande de post van
Regent dan terstond op laatst gemelde over.
36.
Tot Regentessen moeten worden gekozen achtenswaardige vrouwen uit de
fatsoenlijkste stand.
37.
Bij bedanken, vertrek of overlijden van een der Regenten of Regentessen, zal
binnen drie maanden tot een nieuwe keuze worden overgegaan.
38.
Man en vrouw (echtelieden) kunnen niet gelijktijdig Regent en Regentes zijn.
39.
Regenten en Regentessen worden benoemd voor de tijd van zes jaren. Om de
twee jaar zal een hunner aftreden, volgens daarvan te maken rooster, doch is dadelijk
weer verkiesbaar. De burgemeester en predikant treden niet af zolang zij hun betrekking
bekleden.
40.
Alle besluiten moeten worden genomen bij volstrekte meerderheid van
stemmen. Bij alle verkiezingen van Regenten en Regentessen, benoemingen van
President, Secretaris en Ontvanger, en bij de vergeving van de jaarlijkse uitkering en de
plaatsing in of uitzetting uit het fundatiehuis, zal het gehele ollege van Regenten en
Regentessen zo veel mogelijk tegenwoordig moeten zijn.
41.
Alle stemmingen die daarvoor vatbaar zijn, geschieden bij gesloten briefjes.
42.
Het College van Regenten benoemt uit zijn midden een President, een secretaris
en een Ontvanger, zijnde de beide laatste functies verenigbaar.
43.
De secretaris en Ontvanger zullen voor hun bemoeiingen een jaarlijkse
tegemoetkoming genieten uit de inkomsten der fundatie, door het College van
Regenten te regelen, mits voor beide betrekkingen tezamen niet te boven gaande de
som van honderd vijfenzeventig gulden.
De overige Regenten en Regentessen zullen geen geldelijke of andere voordelen uit de
fundatie genieten.
Het College van Regenten heeft het voorrecht om de kamers in het fundatiehuis, met de
daaraan verbonden voordelen, te vergeven en de uitkeringen toe te kennen. Bovendien
heeft dat College het vrije gebruik van de Regentenkamer, alles echter overeenkomstig
de gemaakte bepalingen. Bij vergaderingen laten Regenten zich, ten koste der fundatie,
door een geschikt persoon bedienen.
44.
Het eerst aangewezen of benoemde College van Regenten zal, binnen drie
maanden na het overlijden van de langstlevende van de beide stichters, de koninklijke
machtiging tot aanvaarding dezer schenking of stichting aanvragen.
45.
Het College van Regenten, zal ten minste alle drie maanden op de
Regentenkamer moeten vergaderen, teneinde de belangen der fundatie goed te

behartigen. Behalve deze vaste vergaderingen belegt de President een buitengewone
vergadering, zo dikwijls de omstandigheden dit vereisen.
46.
Alle besluiten in de vergaderingen genomen, die naar buiten moeten werken,
worden door de heren Regenten ten uitvoer gelegd “namens het College van
Regenten”. Zij tekenen in dezelfde kwaliteit alle akten en contracten betrekkelijk de
fundatie, zonder dat de ondertekening van Regentessen daartoe nodig zij.
47.
Alle gebouwen, tot de fundatie behorende, zullen steeds in goede en voldoende
staat moeten worden onderhouden, en ten allen tijde in een solide maatschappij voor
brandschade moeten zijn verzekerd.
48.
Bij aldien het gebouw genaamd Van Teyens fundatie, onverhoopt door brand
mocht worden vernield, zullen Regenten, zo spoedig mogelijk, een nieuw gebouw
moeten laten oprichten, in dezelfde vorm, onder dezelfde benaming en tot hetzelfde
doeleinde. Eveneens zullen de gebouwen op de boerenplaatsen, ingeval van vernieling
door brand, steeds op een doelmatige wijze moeten worden herbouwd.
49.
De vastigheden der fundatie mogen telkens voor niet langer dan zeven jaren
worden verhuurd. Alle verhuringen, verpachtingen of verkopingen moeten in het
openbaar geschieden.
50.
Wanneer echter op de boerenplaatsen goede huurders wonen die, volgens de
algemene huurprijs, een billijke huur betalen, zullen Regenten het recht hebben het
huurrecht aan die huurders te laten behouden, zonder publieke verhuring.
51.
De vastigheden der fundatie mogen nimmer worden verkocht of vervreemd. Bij
aldien er evenwel tot de bezittingen der fundatie klijnmaden behoren, en het tijdstip tot
vergraving aan Regenten gunstig voorkomt, zullen zij gerechtigd zijn die te laten
verkopen. Zij zijn echter gehouden de opbreng te besteden tot aankoop van andere,
hooigevende landen, opdat er steeds genoegzaam hooiland bij de plaatsen blijve. Zolang
zij hiertoe geen geschikte gelegenheid hebben, zullen zij de opbreng moeten beleggen
in inschrijving op een der grootboeken der nationale werkelijke schuld, ter name der
fundatie.
52.
Wanneer de inkomsten der fundatie de uitgaven overtreffen, zal het overschot
op solide wijze moeten worden belegd, hetzij door aankoop van vastigheden, hetzij op
hypotheek of in inschrijvingen op een der grootboeken der nationale werkelijke schuld.
53.
Zodra evenwel de inkomsten de uitgaven jaarlijks driehonderd guldens
overtreffen, en Regenten van oordeel zijn dat dit duurzaam zal zijn, zullen zij dat
overschot niet meer beleggen, maar dat besteden tot een uitkering aan een dame, op
de wijze als in artikels twee tot en met tien hiervoor is omschreven; zullende die gelden
tot geen ander einde mogen worden gebezigd.
54.
Wanneer er stambomen worden verkocht, zullen Regenten weer een gelijk getal
jonge poten moeten laten inplanten, en het overschot van de opbreng als kapitaal
moeten beleggen op de wijze als hiervoor bij artikel 52 is bepaald.
55.
Alle leverantiën ten behoeve der fundatie, het onderhoud van de gebouwen, het
houden van de verhuringen, verkopingen enz. zullen zoveel mogelijk geschieden door
ingezetenen van Beetsterzwaag.
56.
Regenten zullen toezien dat de bewoonsters wekelijks bij beurten, de washuizen,
gangen en trappen schoonmaken, opdat het gebouw steeds zindelijk en rein zij. Het
schoonhouden van de Regentenkamer rust echter niet op de bewoonsters, en zal ten
koste van de fundatie geschieden.
57.
Regenten zullen zorgen dat de schoorstenen in de zes kamers van het gebouw
jaarlijks twee malen van roet en stof worden gezuiverd. Zij laten het gehele gebouw
eenmaal in het jaar zowel van buiten als van binnen schoonmaken, de bepleisterde
muren met witkalk overwitten, de goten en riolen nazien en de sekreetputten ledigen.

Deze schoonmaak zal plaatshebben in de maand juni of juli. De sekreetmest moet
worden vervoerd naar de boerenplaats waarop het fundatiehuis staat, terwijl de as en
vuilnis, insgelijks ten behoeve van die plaats, in de daarvoor bestemde bak, zal moeten
worden gebracht, moetende de boer die daartoe laten afhalen. Regenten laten wijders
de bomen snoeien en het gras maaien zo dikwijls dit nodig is.
58.
Ingeval van ziekte van een der vrouwen, zullen Regenten haar van
geneesmiddelen laten voorzien, door een geneesheer hiertoe door hen speciaal
benoemd. Zij zullen echter voor de zes vrouwen, uit de fondsen der fundatie , voor
geneeskundige behandeling, niet meer mogen besteden dan vijfenzestig guldens in het
jaar. Wanneer dus door buitengewone omstandigheden meer voor geneeskundige hulp
wordt vereist, zullen de vrouwen zelf in dat meerdere moeten voorzien.
59.
bij overlijden van een der vrouwen, zullen Regenten hiervan zodra mogelijk, aan
haar naaste betrekkingen kennis geven.
60.
Regenten bezorgen de begrafenis, zij geven een graf en een kist van het best
vuren hout. Zij vragen op de begrafenis de naaste betrekkingen van de overledene, doch
niet verder dan broeders of zusters kinderen, alsmede de overige in het fundatiehuis
wonende vrouwen. Na de begrafenis laten zij in het fundatiehuis aan iedere genodigde
geven koffie met een halve zware of grove koek.
61.
Regenten laten op het graf plaatsen een eikenhouten paal waarop met
ingesneden letters moet staan, aan de ene zijde: de naam, ouderdom en dag van
overlijden van de begravene, en aan de keerzijde: “Van Teyens fundatie”.
62.
Aan de Regenten wordt opgedragen de zorg voor de instandhouding en het
onderhoud in goede staat van de familiegraven der stichters op het kerkhof te
Beetsterzwaag, met zerken, hekwerk enz.
Van de secretaris.
63.
De secretaris is verplicht alle vergaderingen bij te wonen. Hij zal van het
verhandelde in die vergaderingen notulen moeten houden, in een door de President
geparafeerd boek. Deze notulen moeten in iedere eerstvolgende vergadering worden
voorgelezen, en na goedkeuring door de President en een der tegenwoordig zijnde
Regenten of Regentessen getekend. Hij zal de correspondentie moeten voeren en twee
correspondentieboeken moeten houden, het ene voor de uitgaande en het andere voor
de ingekomen brieven, die alle letterlijk daarin moeten worden overgeschreven.
64.
De secretaris zal een boek moeten aanleggen of bijhouden, waarin voluit worden
ingeschreven de namen van de dames die een uitkering genieten, en daarbij aantekenen
wanneer dit is begonnen en wanneer geëindigd. Een gelijk boek zal hij bijhouden van de
vrouwen in het fundatiehuis opgenomen.
65.
De secretaris is belast met de zorg voor het archief. Alle boeken, bescheiden,
bewijzen van eigendom en wat dies meer zij, betrekkelijk de fundatie, moeten op de
Regentenkamer worden bewaard, en mogen niet vandaar worden verplaatst.

Van de Ontvanger.
66.
De Ontvanger is belast met het geldelijk beheer der fundatie. Hij zorgt dat de
inkomsten tijdig worden geïnd, en verzuimt niets wat de goede opbreng der bezittingen
kan verzekeren.
67.
Hij zendt alle drie maanden het vierde gedeelte der bepaalde uitkering vrachtvrij
toe aan de trekkende dames. Hij neemt daarvan kwitantiën die hij bij zijn rekening

overlegt. Om de veertien dagen zal hij op de Regentenkamer op een bepaalde dag en
uur vaceren tot uitbetaling van het weekgeld aan de vrouwen in het fundatiehuis
wonende.
68.
Hij zal geen betaling doen boven de vijf guldens zonder daarvan kwitantie te
nemen, die bij de jaarlijkse rekeningen worden overgelegd.
69.
In de maand februari van ieder jaar, zal de Ontvanger rekening en
verantwoording aan het College van Regenten moeten doen, wegens de ontvangsten en
uitgaven in het afgelopen jaar. Deze rekening moet duidelijk, in een daarvoor bestemd
en door de president geparafeerd boek moeten worden geschreven, en, na
goedkeuring, door de President en minstens twee andere leden van het College worden
getekend.
70.
De Ontvanger zorgt, in overleg met het College van Regenten, dat aan de
vrouwen in het fundatiehuis wonende, de toegelegde turf en eetwaren, ter bekwamer
tijd, geworden; zullende daaromtrent de volgende regel worden in acht genomen: de
turf zal moeten worden geleverd in de maand september. De aardappelen in de maand
oktober, en het vet, de ene helft in de maand maart en de andere helft in de maand
oktober.
71.
Behalve deze bepaalde verstrekkingen, zal éénmaal in het jaar, op een vaste,
door het College van Regenten nader te bepalen dag, aan de vrouwen in het
fundatiehuis opgenomen, een buitengewone verkwikking worden uitgereikt, bestaande
in vlees, boter, koffie, suiker of iets van dien aard, ter keuze van Regenten, mits voor de
zes vrouwen tezamen, niet bovengaande , de som van vijfentwintig guldens.
Slotbepaling.
72.
Het College van Regenten is gerechtigd, dit reglement zodanig aan te vullen of te
ampliëren als de ondervinding raadzaam zal tonen, doch zullen de hoofdbeginselen in
dit reglement neergelegd, en het doel of de strekking der fundatie, nimmer mogen
worden gewijzigd.
Aldus vastgesteld en volgens mijn opgave door een ander geschreven, en door mij, na
volkomen goedkeuring eigenhandig getekend pm te strekken tot bijlage van mijn
uiterste wilsbeschikking van heden.
Beetsterzwaag, den 12 maart 1800 negenenvijftig.
(getekend) E.A. van Teijens
Geregistreerd met acht bladen en een renvooi te Beetsterzwaag, de twaalfde februari
1800 twee en zestig. Deel 34, folie 153, recto, vak 2.
(De spelling van bovengenoemde statuten is gewijzigd in de hedendaagse schrijfwijze
om het lezen te vergemakkelijken.

25 juli 1873: Op de agenda staat een wijziging van de statuten. Er werd een leemte in de
statuten ervaren ten aanzien van het College van Regenten. De artikelen 28 – 40 werden
gewijzigd in de volgende bewoordingen:
I Uitbreiding van art. 28 – 40
a. Wanneer een volgens art. 33 of 34 verkozen Regent zitting heeft in het college, en
volgens die beide artikels een tweede Regent moet verkozen worden dan zal deze
laatste benoemd worden onder deze voorwaarde, dat hij zodra of de
Burgemeester of een lid van de raad als Regent optreedt, zitting neemt als
buitengewoon Regent met adviserende stem. Bij ontstentenis of afwezigheid van
een der andere Regenten brengt hij een concluderende stem uit. Overigens
blijven alle andere artikelen, bepaaldelijk art. 39 en 42 op hem van toepassing.
Eventuele herkiezing ontheft niet van deze voorwaarde.
b. Zodra art. 31 of 32 kan toegepast worden geeft het college van Regenten of aan
de Burgemeester of aan het lid van de raad kennis van die artikelen, en biedt hem
het Regentschap aan.
c. Heeft de Burgemeester of het lid van de raad eens bedankt voor het
lidmaatschap van het college, dan kan hij krachtens dit zijn mandaat, niet meer
als zodanig optreden.
d. Wanneer er in het geval bij artikel 32 bedoeld, twee of meer leden van de raad de
daar genoemde vereisten bezitten, zal het college vooraf bij stemming uitmaken,
wie hunner het eerst het lidmaatschap zal worden aangeboden.”
II Wijziging van art. 42 van de statuten:
In plaats van de laatste woorden: “zijnde de beide laatste functies verenigbaar” wordt
gelezen: “zijnde niet meer dan twee dezer functies met elkaar verenigbaar”.
Goedgekeurd in de vergadering van 25 juli 1873.

Sub 5 , 6 .

Er wordt nog meer gesleuteld aan de bepalingen in de statuten. Tussen art. 21 en 25
stonden nog ingevoegd de volgende bepalingen:
“1. Zij mag hare kamer niet verlaten of ledig laten staan zonder toestemming der
Regenten: - deze permissie mag geen zes weken in een jaar te boven gaan.
2. Zij mag geen turf, aardappelen of vet verkopen, verruilen of overdoen, noch uit het
Fundatiehuis brengen.”
Aan de ‘Slotbepaling’ wordt nog toegevoegd:
“Telkens wanneer hun dit nodig mocht voorkomen, stellen Regenten orde op zaken, ook
wanneer dit Reglement er niet in voorziet.”

