Beroepingsbrief Jillert Klases van Egten

1 Maij 1716

Alsoo door ’t overlijden van Harmanus Broersma het school en organist ampt van den Dorpe
Wanswert is komen te vaceren en het nodig was dat deselve plaats door een bequaam persoon
weederom wort vervult soe ist dat wij ondergetekende ingesetene ’t regt tot stemminge
hebbende oft gelastigt van onse principalen op de aanschrijvinge van de Hoog wel geb: Heer
Jr Binnert Heeringha van Grovestins Grietman over Ferwerderadeel enz. enz. in dato den 22
April 1716 laatstleden en na voorgaande huijshoudinge en de klockklippinge den 1 may
ejusden anis in den kerke van Wanswert bij malkander sijn gecompareert en vergadert, bij
meerderheijt van stemmen hebben verkooren en gestemt gelijk wij als nog verkiesen ende
stemmen door kragt dessels tot schoolmeester ende organist van onse dorpe de eersame Mr
Jillert Claases schooldienaar tot Echten hen opdragende onse kosterie huijsinge cum annexis
mitschaders alle de landenaan de school behorende soo als de voorgaande schoolmeester dat
heeft gehad om daar het vrije gebruijk en genot aff te mogen hebben, geduierende de tijt dat
hij het geseijde ampt sal komen te bedienen soo nogtans dat de ingesetene de vrijheijt aan
haar behouden van ’t gebruijkt van de huijsinge tot haar diaconie rekeninge en andere dorps
bijeenkomsten alsmeede dat ged: schoolmeester sal moeten hoeden de floreen en andere
kosten waar meede gedagte huijsinge en landen beswaart sijn, en daar en boven nog jaarlijx
koomen te genieten Een somma van Neegen en dertige Car Gld gelijk de vorige
schoolmeester dat ook genoten heeft waarvoor deselve Mr Jillert Claasses gehouden sal
weesen de schooldien en organist ampt vlijtig en neerstig waar te neemen, gelijk een eerlijk
persoon toestaat te doen, de kinderen ’t gehele jaar door neerstig te leeren, leesen, schrijven en
catechiseren, samt te leeren en onderwijsen in de gebeeden na de gereformeerde religie
gebruijkelijk, en voorts in alle goede zeeden en gewoonten institueren, gelijk in goede en wel
geregulde schoolen gebruijkelijk is, sullende van yder kind in ’t vierendeels jaar genieten tot
leergelt ses stuijvers, exempt de kinderen welkers ouders door de Diaconie, off gemeenr Arme
voogden worden onderhouden, die daar van vrij en geëximeert sullen sijn sullende de school
voor niet en anders als wie {?} wie leeren en onderwijsen, voorts sal gedagte schoolmeester
gehouden sijn des sondags voor de preedicatie in de kerke een capittel te leesen uijt Gods
h: woort eer hij begint te speelen op ’t orgel, ook sal deselve gehouden sijn de kerke wanneer
sulx van nooden is schoon te maaken en veegen, (Exempt als de selve kerke geheelijk moet
worden schoon gemaakt, daaraan sal hij niet sijn gehouden sullende de beelent {?} Raagers
{?} enz die hij daartoe van nadien sal hebben bij de kerkvoogden worden betaalt gelijk ook
moet geschieden van de olije tot het smeeren van de klocken ook sal de schoolmeester
gehouden weesen des soomers van oude St Geert tot aan Holwerder merkt sijnde Den 17
September alle dagen te luijen des morgens tot vier uijr, als alleen Saturdags dan sal te drie
uijr morgens geluijd worden om ’t affvaren van’t schip, voorts tot agt uijr des voorde middags
en tot twee uijren na de middag, mitschaders des avonds tot ses uijren al’t welke des winters
ook sal moeten geschieden, als alleenlijk dat van 17 September off Holwerder merkt tot aan
oude St Geert in plaats van ses uijren ’s avonts, tot agt uijren ’s avonds sal worden geluijdt,
voorts alles te observeren en waar te neemen wat het school en organist-ampt meede bringt.
Aldus gedaan In kennisse van onse handen en gewoontlijke verteijkeninge met de Hand van
de Dorp-Regter van onsen Dorpe Wanswer als getuijgen
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