VOOR DE

INWONERS
VAN HET

GESTICHT DOOR DEN HEER

G01'1.&.RIIJS V.&l'I CRJl.tl.lHNBOSCH,
in den Jare 1681.

RECLEMENT
VOOR DE
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-Art.

1.

Als Conventualen of Inwoners van het Hofje
zullen opgenomen worden, hetzij gehuwde paren,
weduwnaars , weduwen of ongehuwde persoonen,
mits van gevorderde leeftijd, van goed gedrag en
de R. C. Godsdienst belijdende.
Art.

2.

De bewoning van het Hofje wordt alleen gege
ven, met het genot van vrije huishuur, zonder
toezegging van vaste preuven of uitdeelingen, blij-
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vende het aan Regenten overgelaten , hierin naar
tijdsomstandigheden te handelen.

lende de vruchten onder de inwoners gelijkelijk ver
deeld worden.

Art.

3,

Niemand zal de inwoning van het Hofje verkrij
gen, dan alvorens de daartoe bepaalde ,som aan
Regenten te hebben voldaan.
Art.

4.

Ieder Inwoner zal zijn huis ordentelijk bewonen,
1
en het zelve alsmede de straat voor zijn huis schoon
houden.
Art.

6.

Het is niet geoorloofd iemand. wie het zij, bij
zich te laten inwonen of te huisvesten zonder ver
lof of toestemming van Regenten.
Art. 6,
De Inwoners van het Hofje mogen in den tuin
niets pooten of planten zijnde het onderhoud aan
den daartoe aangestelden tuinman opgedragen, zul-

Art.

7.

Een Inwoner langer dan één jaar het Hofje niet
bewonende, zal zijn regt op verdere inwoning ver
liezen; terwijl eene afwezigheid vàn een half jaar
het verlies van alle voordeelen ten gevolge heeft.
Bij afwezigheid van een of meerdere dagen ,
zullen zij de sleutel van hun huis aan een der
overige inwoners te bewaren geven.
Art.

8,

Des avonds ten tien ure zal de poort van het
Hofje gesloten worden, en na dien tijd niemand
uit noch ingaan, dan om dringende redenen.
Art.

9.

Zoo iemand verzuimt de straat voor zijn huis
schoon te houden zal de Portier verpligt zijn het
te laten doen, en de onkosten hier op gevallen zul
len van de preuven worden afgehouden.
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6
Art.

Art.

10.

De Portier is verpligt tot:
1° het schoonhouden der gemeenschappelijke
straat.
2° het openen en sluiten der poort op de bepaalde uren.
8° het ontsteken en uitdoen van het licht in
den lantaarn.
4° het zooveel mogelijk zorg dragen , dat voor
gaande bepalingen worden ? nageko�en, ' en
bij verzuim of onwilligheid, zijne Peg;�n
. de klagten ter kennisse van Heeren Regen
ten brengen.
Voor deze bemoeijingen zal hij tien gulden 's jaars
als belooning genieten.
Art. ll.
De Inwoners zijn gehouden zich aan de bepalin
gen van dit Reglement te onderwerpen en bij onbe
hoorlijk gedrag moeten Regenten volgens den wil
van den Stichter, hun dadelijk het Hofje ontzeggen,
en hun hetzelve doen verlaten, verbeurende alle
aanspraak op de ingebragte gelden.

12.

Regenten behouden zich voor zoodanige wijzigin
gen of nranderingen, in dit Reglement te brengen,
als zij zullen geraden oordeelen; en bij voorkomen
de gevallen , waarin niet voorzien is te beslissen.
Namens Regenten van het St. Jacobs
Hofje,
C. H. VAN »EN BERGH, Presidt .
B. J. FORNARA, Secrets•
LEYDEN'

7 Dec. 1863.

