
en waarbij de gilde-bode zich allerlei baldadigheden van de jeugd 
moest laten welgevallen. Op de feestavond werd bier en wijn als
mede krentenbrood ten beste gegeven. 

Nu kan „het gevangenen verlossen" ook met Sint Jansviering 
in verband staan. Joannes zat onder Herodes in de gevangenis 
(Luc. XI. Math. X I V ) . Daarop steunt ook de St. Joanneslegende, 
welke luidt als volgt: 

Toen Herodes St. Jan zocht gevangen te nemen en zijn soldaten 
uitzond om hem te zoeken, gebeurde het, dat een verrader tot 
Herodes kwam en zeide, dat Joannes zich bevond in het huis, dat 
zij met een tak versierd zouden vinden. Toen de soldaten den vol
genden morgen in het dorp kwamen, zagen zij tot hun verwonde
ring en teleurstelling dat alle huizen met een tak versierd waren. 
Ter herinnering aan deze list om St. Jan uit de gevangenschap te 
houden worden nu nog Sint Janstakken, of kransen van groen en 
bloemen met St. Jan aan de muren van het woonhuis opgehangen, 
en blijven ze hangen totdat zij verdord zijn. Dit gebruik bestond 
in Duwen, Wehl en andere Geldersche plaatsen. 

Er is dus wel een verband te ontwaren tusschen St. Joannes en 
de gevangenen in dit volksgebruik. Dit komt nog sterker uit in het 
gebruik, dat nog voortleeft in het Geldersche stadje Huissen. Daar 
wordt door de Gilden 's Maandags na Sint Jan een spiegelgevecht 
gehouden, waarbij ook gevangenen gemaakt worden, die soms op 
een wagen worden meegevoerd en daarna bevrijd worden. Moge
lijk had zoo iets ook te Utrecht plaats bij de Gildebroeders van 
St. Eloy, de smeden. A. E. R. 

FUNDATIES, VRIJWONINGEN EN PREUVES. 

In de vergadering van 18 Januari heeft mr. ƒ. W. C. van Campen, 
nadat het huishoudelijk deel van de agenda was afgehandeld, een 
lezing gehouden over de „Fundaties, vrijwoningen en preuves te 
Utrecht". Deze instellingen vervullen een belangrijke sociale rol 
in de stedelijke gemeenschap en haar taak ligt grotendeels op het 
gebied der armenzorg. Spr. begon met de beantwoording van de 
vraag: wat is een fundatie, een vrij woning, een preuve. Aan deze 
drie verschijningen ligt eenzelfde begrip ten grondslag. Spr. zette 
daarop eerst het algemene begrip uiteen en wees daarna aan de 
hand van voorbeelden aan hoe dit in de wereld van de Utrechtse 
armenzorg tot uiting komt. 

De drie instellingen, welke het onderwerp uitmaken van de lezing 
vallen onder het begrip stichting. Het verschil is gelegen in het doel. 
Het woord fundatie gebruikt men bij voorkeur, maar niet uitslui
tend, voor stichtingen, van godsdienstige, culturele of filantropische 
aard. Beperkt men zich tot het laatst dan kan het onderwerp nog 
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wat worden ingekort tot: een stichting op het gebied van armen
zorg. 

De wijze waarop de armenzorg wordt beoefend blijkt uit het doel 
en de werkwijze die in de fundatiebrief worden aangegeven. Zo 
vindt men fundaties, die ingesteld zijn om aan behoeftige mensen 
onderdak te verschaffen. Worden deze woningen gratis of zo goed 
als gratis beschikbaar gesteld, dan spreekt men van vrije woningen. 
Zo vindt men ook fundaties, die de bedoeling hebben aan armen 
een geregeld terugkerende toelage in natura of geld te verstrek
ken, welke toelagen „preuven" worden genoemd. 

Vrije woningen en preuven zijn dus twee wijzen van armenzorg 
waarop een fundatie gericht kan zijn; ze zijn als het ware de uiter
lijke verschijningsvormen waarin het juridische begrip fundatie 
zich uit, naar buiten optreedt, tot uitvoering wordt gebracht. Het 
kan derhalve een onjuiste indruk wekken door fundaties, vrije 
woningen en preuves naast elkaar te stellen, alsof het drie gelijk
waardige begrippen zijn. •— Het algemene begrip is: fundatie — en 
deze fundatie kan zich uiten in, kan tot doel hebben: b.v. het 
verschaffen van vrije woningen, of het verstrekken van preuves 
of beide tezamen. 

Voor zich tot de Utrechtse fundaties te wenden wilde spr. nog 
enkele opmerkingen maken over „vrije woningen" en „preuves". 

Een typisch Utrechts woord voor de vrijwoning is: Kamer. 
In de Utrechtse archieven treft men — ook buiten fundatieverband 

— herhaaldelijk het woord „kamer" aan voor: zeer kleine woning. 
De gelijkstelling van beide termen wijst op een toestand, waarbij 
kamer en woning samenvielen, dus op de éénkamerwoning. Het 
woord is blijven leven bij de vrijwoningen: de Sionskameren, de 
Gronsveltkameren, de Beijerskameren en de Breyerskameren zijn 
er voorbeelden van. Treffender is een andere benaming voor dit 
soort woningen: die van Godskameren, d.w.z. kameren, die om 
Gods wil, dus gratis, om een godsdienstig motief, vergeven werden. 

Sommige vrije woningen - fundaties verschaffen de behoeftige 
niets anders dan een vrije woning - aan andere is bovendien nog 
een preuve verbonden. 

Preuves zijn uitkeringen in geld of natura, die op gezette tijden 
plaats hebben. Aanvankelijk had het woord volstrekt niet de be
tekenis van uitkering aan armen. Preuve kwam ook voor in de vorm 
prove, provende, wat afgeleid was of samenhing met praebende, 
in het latijn praebenda. Dit betekent datgene, wat verschaft moet 
worden. Voor grote zowel als kleine uitkeringen bleef de term 
prove in zwang. En wie een prove genoot, werd wel provenier 
genoemd, een naam die ook werd gegeven aan hen die zich in 
een gasthuis hadden ingekocht. Spr. behandelde vervolgens een 
aantal fundaties, vrije woningen en preuves, die karakteristiek 
zijn voor hun soort. 
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