
Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 T-^oc4 t-j^'^ Het lot van Saintje en Cornelis door J. Wilschut Voorwoord De heer Wilschut uit Doorwerth stuitte bijzijn familieonderzoek op een IJsselsteins ver-leden waarbij, stukje bij beetje, zich voor hemeen bijzonder verhaal aftekende waarvan u on-derstaand het verslag treft. Dankzij zijn speur-werk zien we hier hoe ruim tweehonderd jaargeleden met een maatschappelijk probleemomgegaan werd. Op 10 september 1747 huwde ClaesArendsz Wilschut (1718-1761) met zijn nichtFeygie Hendrikse Wilschut (1727-1765). Uit dithuwelijk zijn 7 kinderen geboren waaronderdochter Jesijntje (Sijntje, Saintie, Sintje) alstweede in de rij. Na het overlijden van Claes in1761 hertrouwde Feygie met ene HendrikTrant uit 't Waal. Dit huwelijk duurde tot 1765als Feygie bij de geboorte van het tweede kindvan Hendrik komt te overlijden. Ook het doch-tertje Clasina redt het niet en zij worden sa-men op 17 maart 1765 te IJsselstein begraven.Uit het volgende voorval kunnen we afleidendat de

kinderen uit Feygie's eerste huwelijk bijhun stiefvader Hendrik bleven. In december1766 krijgt Saintje een 'onechte' zoon welke denaam Cornelis wordt gegeven. De vader vanhet kind zou Cornelis Trant zijn, een broer vanHendrik. Het krijgen van een onecht kindwerd in die dagen hoog opgenomen getuige denotulen van de kerkeraad van de Nicolaaskerk. &quot;Zondag d. 14 Decemb. (1766) Na de 2e pre-dikatieArt: 3. Wierd aan de vergadering kennis gegeven, datSintje Wilschut, ](onge) D(ochter), op E(i)teren,in de kraam was gekomen van een onecht kind,waarvan men pretendeerde vader te zijn haar stief-vaders broeder Cornelis Trant. En is geresolveert,aan dit kind, indien daaromtrent nader aanzoek gedaan word, den Doop niet te weigeren, mits deMoeder, volgens de gewone Practijk alhier het zelfpresenteere, en over hare ontugtigheid en onbe-schaamde verberging van dezelve, alvorens in con-sistoris onderhouden werde.&quot; &quot;Vergadering Zondagh den 11 Januari], (ijSy) na de 2e Predicatie&quot; Art: 2. Vervolgens kwam binnen Sintje

Wilschut (wa-er van fol: Preced. art:)) welke wegens haerErgerlijk en ontugtig gedragh voor het aangezigtedezer vergadering, bescheiden en ernstig is onder-houden, en bestraft, vermaent en opgewekt tot wa-ere boetvaardigheid, en daerop toegelaten om zelvehaer Kind, op eerstkomenden Woensdagh tenDoop te presenteren, met toebidding van ontdek-kende haer vemieuwenden reinigende, en bewa-rende Genade.&quot; (1) De doop van Cornelis vond op 14 januari1767 plaats, (i) In verband met de vraag wie devader van Cornelis was werd door Saintie aande Kerkeraad een ondertekende schriftelijkeverklaring afgegeven met de mededeling vanCornelis Trant, de broer van Hendrik, dat hijde verwekker van het kind was. (i) Desondanks ging het gerucht, dat nietCornelis Trant de vader van Cornelis was,maar Hendrik Trant, de stiefvader van Saintie.Nu werd het een zaak voor het stadsbestuur datdientengevolge een onderzoek liet instellen. (2)Intussen hadden Jan Hendriksz Wilschut enJan Cornelis Oosterdam, voogden over de doorClaas en Feijgie

Wilschut nagelaten kinderen,zich op 5 januari 1767 tot het Stadsgerecht vanIJsselstein gewend met de mededeling, datHendrik Trant bezig was zijn boerderij aanHuibert den Hartog te verkopen voor f. 500,00en kennelijk het voornemen had om met haveen vee de Baronie te verlaten. Omdat de uit- 33







Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 zijn vader. Hij vertrouwt het werk van deze kwes-tie betreffende zijn erfenis toe aan de magistraatvan IJsselstein. Hij staat niet op de toezending vande kapitalen, doch hij vraagt met des te meer klemde uitbetaling van de vervallen rentes alsmede dezekerheid voortaan de rente, die aan het eind vanieder jaar zal vervallen, te kunnen innen.Het Pruisische Gezantschap in Den Haag is op-dracht gegeven deze zaak te onderzoeken en zijvleit zich met de hoop dat van de zijde van de acht-bare magistraat van IJsselstein de gevraagde in-lichtingen zullen worden verstrekt, die zij verplichtis te geven aan de heer Generaal van Kalckreuth,Den Haag, de 2y augustus 1790. Was get. Renfner, Raad van de Ambassade vanS.M. van Pruissen, bij L.H.P. De tekst in het Resolutieboek vervolgt dan: &quot;Is geresolveert het kort berigt hierop volgendedaarop te depecheeren Op de Pro Memoria van den Heer Renfner,raad van ambassade van Zijne KoningklijkeMajesteit van Pruisen in 'sHage

heeft de magi-straat van IJsselstein de eere te berigten datComelis Wilschut in het laatst van het jaar 1766bij IJsselstein is gehooren, en op den 14 Januarij1767 aldaar gedoopt, is geweest een onecht kintvan Sijntje Wilschut, welke hem kort na zijn ge-boorte malitieuslijk heeft verlaaten; Hij is opge-voed en groot gebragt in het armhuis derselve stad,waaruit hij is weggeloopen, en zich de directie derregenten heeft onttrokken in denjaare lySi zonderdat hekend is geweest waar hij gebleven was;- Hetis mitsdien een abusief voorgeeven dat zijn vaderzoude zijn genoemd geweest Hendrik Wilschut,gelijk ook dat die hem zoude hebhen nagelaten eenkapitaal van f. ^S°'^'^ zijnde zulks daaruit alleenblijkbaar, dat men in dit armhuis niemand ont-fangt die van zijn eige middelen bestaan kan.IJsselstein den 6 September 1790 En daarbij te voegen de volgende memorie totnadere informatie Memorie van nadere informatieOp Eiteren bij omtrent de Stad IJsselstein hebbengewoond Klaas Wilschut en Fijgje Wilschut welkeonder meerdere kinderen in echte hebben

gepro-creeert Saintje Wilschut; Klaas Wilschut overhe-den zijnde, is desselves wedue Fijgje Wilschut tentweeden huwelijk getreeden met Hendrik Trant,waardoor voorn: Hendrik Trant is geworden stief-vader van gem.e Saintje Wildschut; SaintjeWilschut, is na doode van haar moeder bij deselve Hendrik Trant blijven inwoonen en heeft in hetlaast van denjaare 3766 ter waereld gebragt eenonecht kind, welke op den 14 Januarij iy66 totIJsselstein in de gereformeerde kerk bij den doop denaam heeft ontfangen van Comelis; HendrikTrant volgens de algemeene gerugten vader van ditkint zijnde, waar van zijn stiefdogter was verlost,heeft gefabriceert en aan den Predicant ter handgestelt een brief e onderteekent met de naam vanzijn broeder Comelis Trant, waarbij deese bekendedat vader van dit kind was, dit briefje gebleekenzijnde valsch te zijn is tegens gemelde HendrikTrant wegens het geperpetreerde (=bedreven) cri-menfalsi en het crimen incestus door het officie ge-procedeert; Hendrik Trant maar eeven in hegtenisgestelt zijnde, heeft Saintje

Wilschut zig aanstonduit deese Baronnie geabsenteert, met agterlatingvan boovengemelde haar onecht kind; vervolgensook tegens haar door het officie, ter zake van dit be-gane crimen incestus etfalsi en het malitieuselijkverlaten van haar kind bij Edicte geprocedeertzijnde, gelijk ook tegens gemelde Hendrik Trant,nadat hij uit zijne gevangenis was geechappeert(=gevlucht); is deselve Hendrik Trant op den 18eJunij 1767 bij sententie van den gerechte vanIJsselstein bij contumacie (=omdat hij/zij als we-derspanning in Rechten niet verschijnt) geweesen,verklaard schuldig te zijn aan het crimen incestusbij hem begaan met Saintje Wilschut, mitsgadershet crimen falsi, en is desweegens zijn leeven langgeduurende gebannen uit deese Stad en Baronnie;en is Saintje Wilschut insgelijks op den 18 Junijiy6y bij gelijke sententie van den gerechte vanIJsselstein bij contumacie geweesen, verklaerdschuldig te zijn aan het crimen incestus, mits-gaders het verlaaten van haar kind, in bloedschan-de geprocreerd als ook het crimen falsi, en is des-weegens ook haar

leeven lang geduurende geban-nen; terwijl Comelis Wilschut in het armhuis isopgenoomen en groot gebragt.&quot; Uit deze geciteerde teksten blijkt, datCornelis over een rijke fantasie beschikte; wekunnen dit afleiden uit de volgende zaken: a.   zijn vader zou Hendrik Wilschut i.p.v.Hendrik Trant zijn. b.   bij het verlaten van zijn geboortestad waszijn moeder overleden, die hem f 5500,00naliet, welk bedrag door de magistraat vanIJsselstein op rente zou zijn uitgezet. c.   ook zijn vader Hendrik Wilschut zou daar-na en kortgeleden zijn overleden. In het licht van genoemde f 5500,00 kun-nen we aannemen dat hij zijn ouders nimmerheeft ontmoet; temeer daar ze uit IJsselsteinwaren verbannen. Hiermee eindigt de bericht- 36



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 geving over Cornelis Trant. Verdere naspeu-ringen in de archieven hebben niets opgele-verd. Getracht is nog om via duitse militairebronnen verdere gegevens over Cornelis te ver-krijgen, doch zonder succes. In 1945 is het le-gerarchief te Potsdam als gevolg van de geal-lieerde bombardementen verloren gegaan. 7.   Bij alle bijeenkomsten van de opperarm-meesters zullen aan dezelve door den gasthuys-meester of boekhouder gepresenteerd werden allerekeningen, mitsgaders memorien van kleyne ver-schotten, en zal daerop bij de opgemelte opperarm-meesters, na bevind van zaken, ordonnantie, bijdrie van dezelve onderteekend, verleend werden. 8.  De uitdeeling van kleederen zal geschiedenonder de directie van de buytenmoeders, en zal bijden gasthuysmeester of boekhouder een exacte no-titie moeten werden gehouden van alle nieuwekleederen, zoo van wolle als van linnen, die uitge-geven werden. 9.  Ook zal het verstellen, bestoppen en benayenvan linne en

wolle kleederen, mitsgaders van hetbeddegoed, mede behooren onder de directie van debuytenmoeders. 10.  De buytenmoeders zullen ook bevoegd zijnvan tijd tot tijd ietwes uit de armenbus of van het-geen de mans en vrouwen met werken verdienen,aan de mans tot toebaksgeld en aan de vrouwen totspeldegeld toe te voegen. 11.   De binnenvader en binnenmoeder zullenzig geheel en al moeten overgeven tot den dienstvan het gasthuys, en zullen de opperarmmeestersen de gasthuysmeester, of boekhouder, alsmede debuitenmoeders behoorlijk respecteren en derzelverordres in hetgeene aen de eene of andere aanbevo-len is, gewillig en exactelijk opvolgen. 12.  De voorsz. binnenvader en binnenmoederzullen het huis, meubelen en huisgeraad wel gade-slaan en Vallen tijden schoonhouden, en zullenzorge dragen voor al het linnen en beddegoed,mitsgaders voor de kleederen van de armen, zoowolle als linne, dat alles na behooren onderhou-den, gebruikt en wel bewaerd werde. 13. Alle agt dagen zal het vuile linnen gewassenwerden, als

wanneer de binnenmoeder hetzelveaan den bleeker zal moeten bezorgen, en van denbleek t'huis komende, verder redden, opdoen en inde kasten schikken, daer het behoord. 14. De binnenvader en binnenmoeder zullen al-le provisien van eetwaren als andersins wel bewa-ren en goede zorgen dragen, dat alles op zijn tijdna behooren werden gebruikt en geoirbaard. 15.  De binnenmoeder zal de spijsen voor de ar-men volgens het reglement moeten koken en gereedmaken. BIJLAGE Op 9 oktober 1740 notuleerde de secretaris vanhet Ewouts Gasthuis: &quot;Provisioneel Reglement voor het Armhuis&quot;. 1.  Het armhuis zal Vi>erden geregeerd door deopperarmmeesters, een gasthuysmeester of boek-houder, die de ordres van de eerste in alles zal moe-ten opvolgen. 2. Nog zullen bij de opperarmmeesters verkorenwerden twee huitenmoeders tot de bezorginge vanhetgeene aan dezelve hierna zal werden aanbevo-len. 3. Alle maanden, op den eerste maandag, 's na-middags ten vier uren, zullen de opperarmmees-ters, alsmede de

gasthuismeester of boekhouder, inhet armhuis bijeen komen, op de verbeurte van elfstuivers voor de armenhus, zonder dat iemanddaarvan zal werden geexcuseerd, om wat redenhet ook zoude mogen wezen; en zullen dan de ge-melte opperarmmeesters delibereren over alle voor-vallende zaken, het gasthuys specterende; ook zul-len alsdan de buytenmoeders mede present moeten 4.  Van alle hetgeene alsdan geresolveerd werd,zullen exacte eenteekeningen gehouden werden. 5.  De buytenmoeders zullen alle Zaterdagen, 'snamiddags ten drie uuren, met den gasthuysmees-ter of boekhouder in het gasthuys bijeen komen,om aldaar na te zien, of de provisien, kleederen,beddegoed, huysraad en wat verders aan het gast-huys behoord, wel en naar behooren werd gadege-slagen en onderhouden, en of het in de keuken enaan de tafel wel en ordentelijk toegaat. 6.  Den inkoop van alle provisien, mitsgadersvan wollen en lijnwaat tot kleederen, en wat verdertot het gasthuys behoord, zal geschieden door dengasthuysmeester of boekhouder, dog

alles metadvys en approbatie van de opperarmeesters enbuytenmoeders. w



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 i6. De binnenvader en binnenmoeder zullen dezieken na behooren oppassen en dezelve bedienen. IJ. Degenen, die in bet armhuis zijn, zullen debinnenvader en binnenmoeder in alles gehoor-zaam wezen, en dezelve in alle huysselijke zaken,alsmede in het oppassen van zieken, na haar ver-mogen behulpzaam wezen, en al het werk doen,hetzij spinnen, nayen, breyen of andersins, het-welk haer gegeven werd en zij in staat zijn te kon-nen doen. 18.  De voorsz. armen zullen zig moeten verge-noegen met de spijz en onderhoud, dat aan haargegeven werd. 19.  Alle de armen, die in het huis zijn, uitbe-zonderd die door ziekte belet werden, zullen 'smorgens ten agt uren in de eetkamer komen, al-waar door de binnenvader het morgengebed, hetgeloof en de tien geboden zullen gelezen, en vervol-gens aen ieder zijn ontbijt uitgedeeld werden. 20.  's Middags ten twaalf uuren en 's avondsprecies ten agt uuren zullen de armen aan de tafelgaan, alwaar, nadat het eten door den

binnenva-der op tafel zal gezet zijn, door denzelven zal gele-zen werden het gebed voor den eten, en zal de bin-nenvader moeten present blijven, totdat het etengedaan en het nagebed door hem gelezen is, om tebezorgen, dat het overschot wederom in de keukengehragt en wel bewaerd werde, en 's avonds na heteten, eer dat de armen uit de kamer gaan, zal doorden binnenvader gelezen werden het avondgebed. 21.  Om negen uuren 's avonds precies zal over-al vuur en ligt moeten werden we^enomen, zul-lende alleen in de eetkamer een lamp blijven bran-den. 22. De binnenvader zal, na mate van de koude,vuur aanlegen in de eetkamer voor de mans, enzullen aan de vrouwen stooven met vuur bezorgdwerden, ter discretie van de binnenvader en bin-nenmoeder. 2j. Niemand, wie hij ook zij, zal eenige eetwa-ren of drank buiten het huis mogen dragen ofme-denemen, op zodanige straffe, als bij de opperarm-meesters t'elkens zal werden gestatueerd. Aldus bij de opperarmmeesters gearresteerd den 9 October 1740. Was geteekend: ]. Vultejus,

Adr. Maas, R. van der Meulen,Jb. van Muijden. Onder stond: in kennisse van mij, secretaris en was nog getekend: F. van Hoogstraten. Volgt vervolgens: &quot;Reglement van het eeten en drinken voor de ar-men in het gasthuys.&quot; In Maart, April, Meij en Junij zal geschafi wer-den: Zondag 's middags Boekweyte koeken met stroop, of die geen stroop eet, wat boter. Zondag 's avonds Zoete melk met gepelde garst. Maandag 's middags grauwe erweten met vet en reusel. Maandag 's avonds karnemelk met gepelde garst. Dinsdag 's middags grutten met vet en stroop.Dinsdag 's avonds zoetemelk met gepelde garst. Woensdag 's middags witte erweten met rookspek,aan dobbelsteenen gesneden, gekookt.Woensdag 's avonds karnemelk met gepelde garst. Donderdag 's middags grutten met vet en stroop.Donderdag 's avonds boere kandeel. Vrijdag 's middags grauwe erweten met vet en reusel. Vrijdag 's avonds zoetemelk met gepelde garst. Zaterdag 's middags grutten met vet en stroop.Zaterdag 's avonds karnemelk met gepelde garst. In JuUj,

Augs., September, October, November,December, Januari] en Februari]: Zondags werd vlees gekookt, hetzij rundvlees,schapenvlees of varkensvlees. Het vlees werd koudbewaard tot 's anderen daags,'s middags: Boere boonen, wortelen, kool of knol-len, in het nat van het versse vlees gekookt. Als pe-kelvlees gekookt werd, sop op de ketel, met appelen,of knollen, of potjebeuling,'s avonds: Karnemelk met gepelde garst. Maandag 's middags: het koude vlees, als het versvlees is, witte boonen in het vleesnat gekookt, ofmet zuure saus, als het pekelvlees is wortelen,'s avonds: zoetemelk met gepelde garst. Dinsdag 's middags: witte erweten met vet.'s avonds: karnemelk met gepelde garst. Woensdag 's middags: grutten met vet en stroop.'s avonds: als Maandagavond Donderdag 's middags: grauwe erweten met vet en 38



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 reusel. 's avonds: boeren kandeel Vrijdag 's middags: grutten met vet en stroop's avonds: als Dinsdagavond. Zaterdag 's middags: witte erweten met vet's avonds: als Woensdagavond 's Morgens zal yder persoon hebben een boterhamof een stuk brood met een stuk soetemelks kaas.'s Middags een boterham met komeine kaas.'s Avonds een boterham of een stuk met kaas. Zoo wanneer eenige levensmiddelen, in het voren-staande reglement geordonneerd, boven de ordina-ris prijz dier mogten wezen of andersins in hetschaften menage zoude kunnen werden gebruikt,zal de binnenvader van spijs mogen veranderenmet voorkennisse van de gasthuysmeester of boek-houder, of van de buytenmoeders. Zoo wanneer er zieken zijn, die de ordinaris spijsniet kunnen verdragen, zal aan dezelve spijs endrank werden gegeven na de staat, waarin zij dezel-ve bevinden, mede met voorkennisse van den gast-huysmeester of boekhouder, of van de buytenmoeders NOTEN RAU =

Rijksarchief Utrecht GAIJ = Gemeentearchief IJsselstein SGIJ = Stadsgerecht IJsselstein (i) GAIJ: Acta van de Kerkeraad der Ned. Herv.Kerk te IJsselstein (2)  RAU: SGIJ, inv.nr. 635.8 (3)  RAU: SGIJ, inv.nr. 691.3, fel. 50 (4)  RAU: SGIJ, inv.nr. 635.8 (5)  RAU: SGIJ, inv.nrs. 641.17, 684.1, 686 (6)   GAIJ: Uit door wijlen de heer drs. M.Doesburg gekopieerd archief van het EwoutsGasthuis te IJsselstein (inmiddels verloren ge-gaan). n


