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Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 ......................in Goeds ere ende des goeden sinte Ewalds&quot; &quot;......ter ere van God en van de goede sint Ewoud&quot; u Geschiedenis van het Ewouds Gasthuis door drs. A.M. Fafianie INLEIDING Op goede grond kan beweerd worden dat er al minstens 650 jaar een gasthuisin IJsselstein bestaat. Dat gasthuis is vanaf het midden van de veertiende eeuwtot aan deze tijd verbonden met de naam van Sint Ewoud. Indien de geschiede-nis van deze instelling in al zijn facetten zou worden bestudeerd zou er eenbehoorlijk foliant over geschreven kunnen worden. Het huidige artikel is eensamenvatting van deze geschiedenis en betreft de periode tot aan de TweedeWereldoorlog. Deze periode is in stukjes verdeeld en volgens een vast patroonin historisch perspectief geplaatst. Dat perspectief is vooral van belang voor eenbredere kijk op de sociale en economische geschiedenis van IJsselstein. In datverband wordt speciaal aandacht besteed aan de gasthuiseconomie, een onder-werp dat in

onvoldoende mate bekend is . In eerste instantie wordt de tijd tot aan de Hervorming beschreven, dan deHervorming zelf vervolgens de 17de en i8de eeuw, de Bataafse en Franse tijd,de 19de eeuw en de eerste helft van deze eeuw. Volgens een vast stramien zul-len deze periodes thematisch worden behandeld: de gasthuisgebouwen, organi-satie en dagelijks leven, economie. Helaas bestaan er diverse lacunes door eengebrek aan bronnen. Een noodzakelijke overbelichting van de i8de eeuw ishieraan te wijten . Het is een lange weg van middeleeuwen tot moderne tijd, maar in al deze jarenheeft voor het Ewouds het begrip 'zorg' voor de hulpbehoevende medemenscentraal gestaan. Eerst vanuit een lokaal rooms-katholieke achtergrond en vanafhet eind der i6de eeuw uitsluitend protestants-christelijk. Het Ewouds is vooral een klein gasthuis geweest en is pas in de tweede helftvan deze eeuw, na een zeer sterke bevolkingsgroei, grootschaliger geworden.













Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 \i. 1f !ll n X J De eigenlijke stichting van een gasthuis in de binnenstad kunnen we afleidenuit de oudste oorkonden: Bron: ARA. Nassause Domeinraad inv.nr. 105, reg. nr. 243. 1352 januari 30. Willem Haeskiinszn. geeft 7 hond land in Benschop aanhet gasthuis te IJsselstein of, indien dit niet blijft bestaan, aan een stichting,aan te wijzen door de Heer. (Met zeer geschonden zegel in groene was.) Alle den ghenen die desen brief sellen zien of horen lesen doe ie ver-staen, Willam Haeskiin zoen, dat ie gheloefi hehbe ende love mitdesen open brive minen lieven here van Yselsteyne de seven hontlants die gheleghen siin beneden der kerken op die suitside van dendorpe in Jacob Willams zoen saet op ten averen egghe gheleghenmit vierdalf morghen lants onder deel, die ie teghen Amt van 13



Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 I'ft &quot;.... in Goeds ere ende des goeden sinte Ewaids&quot; Scraghen coft, ent daer hi nu enen vrien eyghendoem afgheghevenheeft, dat ie de seven hont die gheleghen siin in Benscop den gast-huus tot Yselsteyne gheven sal, mer en ghiing dat gasthuus nietvoert, soe sel iese gheven daerse miin here van Yselsteyne wisen selmilten anderen lande datten gasthuus toe behoert in Goede eren ingheretster aelmisse voer miin ziele. In oerconde des briefs besegheltmit minen seghel. Ghegheven int iaer ons Heren dusent drihondert tve ende viiftichdes manendaghes na sinte Pouwels dach. Vertaling:          Aan een ieder die deze oorkonde zal lezen of horen voorlezen doe ik, Willem Haaskijn zoon, te weten, dat ik beloofd heb en middels dezeopenlijke oorkonde mijn geliefde Heer van IJsselstein beloof om dezeven hond land die gelegen zijn ten westen van de kerk aan dezuidkant van het dorp (Benschop) in de zaat van facob Willemsz.,aan de buitenste kant, onderdeel van 3,5 morgen,

die ik van Arendvan Scraghen heb gekocht en welk land hij als vrij eigendom heeftovergedragen, dat ik die zeven hond land die in Benschop zijn gele-gen aan het gasthuis in IJsselstein geven zal. Maar indien dat gast-huis niet blijft bestaan dan zal ik het land ter ere Gods en tot zuive-re aalmoes voor mijn ziel bestemmen op de manier waarop mijnHeer van IJsselstein dat bepalen zal, zoals dan met het andere landdat het gasthuis toebehoort zal gebeuren. Ter beoorkonding metmijn zegel bezegeld. Gegeven in het jaar ons Heren ij^i de maandag na Sint Paulus. opmerkingen:Deze schenking van 7 hond land is vrij minimaal te noemen. De oppervlaktekomt in moderne termen overeen met ongeveer i hectare. Transponeren wijdit land op de ontginningsstructuur van Benschop, dan zal dit een strook landvan 45 bij 220 meter zijn geweest. Het land lag in een 'zaat' van 3,5 morgen,die voor de rest eigendom was van Jacob Willemsz. 'Zaat' komt van een Latijnswoord 'sata' en betekent in die tijd een stuk bouwland van onbestemde opper-vlakte.

Deze zaat zal een perceel zijn geweest van 45 x 660 m, precies de helftvan de ontginningsdiepte van Benschop. Egge is verwant met 'aar' en betekent(scherpe) hoek of kant. De termen beneden en boven hebben te maken met depositie van de Benschopse kerk. Nog steeds wordt gesproken over het Boven-en Benedeneind, dat wil zeggen resp. ten oosten en ten westen van de kerk.Het perceel lag dus in het benedeneind, aan de 'buitenste' kant/hoek (gere-kend vanaf de kerk, dus aan de westzijde) van een groter perceel. Belangrijk isdat de schenker een voorbehoud maakt: als het gasthuis niet blijft bestaan, danmag Heer Arnoud erover beschikken zoals hij ook over ander land van het gast-









Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 6. De tweeEwouden.(raam van deSint Cunibertuskerkin Keulen, 15deeeuw). Foto: Univ.bibl.* Utrecht. Angelsaksische broers die lange tijd in Ierland als bannelingen des geloofshadden gewoond. Ze maakten deel uit van de twaalf priesters die Willibrord in690 vergezelden op diens apostel-achtige missie naar Friesland, toen het gehe-le Nederlandse kustgebied. Het waren vrome broers en Ewald de Zwarte wasmeer thuis in de Schrift dan zijn blonde broer. Toen ze omstreeks het jaar 695,onafhankelijk van Willibrord, in het gebied van de Saksen aankwamen legdenze zich toe op het 'heilig officie' en droegen ze dagelijks op een draagbaar 19











Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 °....in Goeds ere ende des goeden sinte Ewalds&quot; stodsgractit. Munnik 7.Situatieschetsrond liet gast-huis en hetkloosteromstreeks 1520.Tekening:Hans Jonkers. Stadtiuis 24





Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 &quot;....in Goeds ere ende des goeden sinte Ewalds&quot; *:;1j I-I hymnen. Iedereen kreeg daarvoor betaald. Het personeel kreeg extra geld en erwerd extra brood aan de armen uitgedeeld. Vreemd was dat deze mis nog welin de rekening van 1553 voorkwam maar niet meer in die van 1563 en volgende,terwijl de kermis zelf een vrolijke aangelegenheid bleef. Vermoedelijk was deheilige zelf in de vergetelheid geraakt en werd extra belang aan de altaarwij-ding gehecht. Of er bij het gasthuis ook begraven werd, zoals bij vele andere huizen het gevalwas, is onbekend, maar gezien de connotatie met de pest wel waarschijnlijk.Eventuele graven zullen door de kloosterkerk zijn overbouwd.Het gasthuis had een ruime zolder die gebruikt werd voor opslag van voedsel-voorraden zoals rogge en boekweit. Een groot mankement was het voortdu-rend lekken van het dak, dat diverse keren gerepareerd werd (o.a. in 1553 en1563).Ook was er een keuken en werd er bier gebrouwen. Water

werd in regenton- 26



Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 8. De 7 werken van barmhartigheid van de IVIeestervan All<maar uit 1504, aficomstig uit de SintLaurensl<erl< te All<maar (A'dam Rijl<smuseum).Hiervan zien we 3 panelen:Links: het spijzigen van de hongerige armen doorde Heilige Geestmeester en zijn vrouw teAlkmaar. Temidden van de armen staat de figuurvan Christus. De kreupele bedelaar met misvorm-de voeten op de voorgrond is waarschijnlijk eenlepralijder. De Heilige Geestmeester geeft broodmet zijn linkerhand zonder te kijken als symboolvoor goede werken in het verborgene (zie Matth.6:3-4). De blinde bedelaar die het brood ontvangtdraagt een rode pelgrimsmantel.Midden: het lessen van de dorst van de armendoor de Heilige Geestmeester en zijn vrouw, metweer de figuur van Christus. Op de voorgrondeen kreupele vrouw met geamputeerde voetenen met krukken. In haar rechterhand een bedel-nap en op haar rug een bedelkorf. In het middeneen melaatse bedelaar met een kaal hoofd(symptoom van lepra). Hij draagt o.a. een

kale-basvormige pelgrimsfles. Voorts de bekendebedelnap en bedelstaf. Rechts: het kleden van de naakte armen door deHeilige Geestmeester en zijn vrouw te Alkmaar.In het midden staat de figuur van Christus. Op devoorgrond een pelgrimskruik met trechtertje eneen rieten bedelmand. ?»*^ mi liiiiim I nen opgevangen. Het interieur was van binnen bepleisterd. Het gasthuis bezateen klok; of deze in een torentje hing is onbekend. Wellicht waren er drie ver-diepingen (inclusief de zolder). Op de eerste verdieping zal de ziekenzaal zijngeweest met rijen overhemelde bedden. Belangrijk is de aanwezigheid van destadswaag en -maat op de begane grond, een relatie die vanaf het begin van dei6de eeuw aantoonbaar is. Waag en maat waren van stadswege aan derden ver-pacht (waagmeester). Het weegtoestel hing in het Ewouds. Wellicht dat aan- en afvoer van te wegenprodukten via het slootje in de Gasthuisstraat ging. De Plaats als centrale marktlag hiervoor. De ouden van dagen, proveniers, weeskinderen en passanten wer-den misschien ook op de begane

grond gehuisvest: de waag was dan een aparteafdeling met een eigen ingang aan de Gasthuis-straat. De ingang van het gasthuis zal aan de zijde van de Benschopperstraat hebbengelegen. 27















Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 &quot;....in Goeds ere ende des goeden sinte Ewalds&quot; onderhevig, bedrag dat generaties lang betaald moest wordenen het gasthuis hoefde zich geen zorgen meer te maken overhiaten in de betaling. Die kans was immers groot omdat dedeken als celibatair priester geen nakomelingen had. Diverse IJsselsteiners bedachten het gasthuis in hun testament met land.Daarbij werd dikwijls de voorwaarde gesteld dat een deel van de pacht voor dearmen moest worden gebruikt. Ook werd er rechtstreeks een bedrag aan hetgasthuis vermaakt in de vorm van een hoofdsom waarvan de rente aan dearmen kwam. Van dit geld werden voedseluitdelingen gedaan op belangrijkechristelijke feestdagen. Tot de testateurs behoorden aanzienlijke lieden als dedrost, deken en kanunniken van het kapittel, schout en gerechtssecretaris. DeHeren en Vrouwen van IJsselstein hebben na de schenkingen van Arnoud vanIJsselstein weinig meer voor het gasthuis gedaan, (zie voor een overzicht

vaninkomsten bijlage 2 en voor een uitgewerkt overzicht van goed in deHogebiezen bijlage 3) 2. DE HERVORMING, 1577 - 161C) 2.1 ORGANISATIE De feiteHjke hervorming vond snel plaats: op 26 oktober 1577 werd de klooster-kerk overgenomen, op 8 november de parochiekerk en op 6 december werd deprins van Oranje in al zijn voorheen geconfisceerde goederen hersteld. Kortdaarop werden alle kerkelijke goederen door Oranje zelf in beslag genomen envoorlopig door de magistraat beheerd. Ook het goed van het O.L.V. - gilde werdin beslag genomen en voorlopig aan het gasthuis toegewezen. Dat gilde was in1399 gesticht als een algemene broederschap van O.L.V. en Sint Nicolaas enwas verbonden aan de kapel van Maria van Eiteren in de Nicolaaskerk. Kortvoor 1447 werd er ook een 'meiaten broeder- en zusterschap van O.L.V. vanEiteren' opgericht, die verbonden was aan een reeds bestaande Leprozenkapelop Eiteren. Beide religieuze instellingen fuseerden in de loop van de i6de eeuwtot het O.L.V. - gilde, verbonden

aan de parochiekerk, met een Mariakapel eneigen altaar. Dit gilde achtte zich in eerste instantie verantwoordelijk voor hetzielenheil van de eigen leden en hun familie. Gildebroeders- en zusters kondenwel via legaten uitkeringen in geld of natura aan de IJsselsteinse armen nala-ten. Als bewijs kan gelden dat eind i6de eeuw nog een leproos als erfpachtervan gildegoed werd genoemd. De dekens van het IJsselsteinse kapittel, alsmedede wereldlijke overheid, controleerden de rekeningen van de procureur van hetgilde. De laatste procureur voor de Hervorming was mr. Cornelis Becx, die tus-sen 1569 en 1578 tevens secretaris van het IJsselsteinse schoutambt werdgenoemd. Nog in 1588 worden evenwel procureurs van het gilde genoemd.Wat het gasthuis betreft: aangezien het hier om een publieke instelling vancaritas ging was confiscatie van het goed niet aan de orde. Wel moest de katho-lieke signatuur op revolutionaire wijze tot protestants bestuur en beleid wordenomgevormd. Overigens bleef men nog zeker twee generaties spreken

van het 34





Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 ..in Goeds ere ende des goeden sinte Ewalds&quot; 12.Situatie, na deverhuizing vanhet gasthuis in1953, gezienvanaf hetwesten.Na de vernieu-wing van het dal<in 1736 is er totderestauratie van1984 weinig aanhet gebouwgewijzigd.Op de voorgrondde tuin die doorde 'oudjes' moestworden bijgehou-den.Foto:Rijl(sdienst voordeIVIonumentenzorg,1958. bezittingen van het domein geworden. Bij het gasthuis lag vanouds een bleek-veldje waar het linnengoed van de bewoners werd gebleekt. In de jaren vanaf1580 werden hier provisorische woningen gebouwd voor de vele vluchtelingenuit de polders. Deze huizen werden een paar jaar later afgebroken en het vrij-komende terrein werd als boomgaard eigendom van de gerechtssecretaris.Ondertussen moesten de gasthuisbewoners buiten de stadswal hun kleren tebleken leggen, wat voor de oudjes en zieken ondoenlijk bleek. In 1603 werddan ook toestemming gegeven om een nieuw bleekveld 'langs de gasthuisge-vel'

aan te leggen, wellicht aan de noordkant van het gebouw. Al in 1580 werdhet voorste deel van het gebouw 'tot de staekettinge toe' (wellicht een staketselof palenhek) aan een particulier verhuurd om er paarden in te stallen. Midden1586 werd de kloosterkerk, die uitgeruimd was en van alle katholieke parafer- 36





Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 '....in Goeds ere ende des goeden sinte Ewalds&quot; de wambuizen van de mannen. Kledingwerd op stadskosten versteld en gemaakt.De zolder, die eerst als ziekenzaal was inge-richt, werd nu gebruikt om haver voor depaarden en turf voor verwarming op teslaan. De soms vreselijke wonden werden door dr.Sweer behandeld, maar ook door Klaartje,de weduwe van chirurgijn Herman, die hetvak van haar man had geleerd. Klaartje werdspeciaal als toegevoegd gasthuismoederaangesteld omdat zij medische kennis had.Dat zij zich goed kweten van hun taak blijktuit berichten van vele genezen soldaten dieeen paar stuivers meekregen om zich weerbij hun compagnie te voegen. Omdat hetgasthuis snel vol was moesten er andereoplossingen komen: Op 14 november 1586werd door Mailkert Cuijper, schepen encommissaris van Utrecht, in IJsselsteinbeschikt zes zieke Engelse soldaten binnende stad te accommoderen; omdat het gast-huis vol zat en de soldaten 'zeer

cranckende halff doof waren zijn ze buiten deIJsselpoort gebracht, waar boerenvrouwCeHe Wouter Walensdr. ze voor 21 stuiversheeft 'opgewarmd', eten en drinken gege-ven, waarna ze naar Utrecht werdengestuurd''^ Na deze chaotische tijd verdwenen de soldaten en werd de weduweJacobken Gelooven gasthuismoeder. Zij is lange tijd in functie gebleven.Jaarlijks ontving ze 20 gulden, kost en inwoning. Elke week op zondag kreegze een brood van 6 pond met een pond boter, die bij bakker Lammert Jansz.gehaald werden. Ondertussen bleef het slecht gaan met IJsselstein en vermeerderde het aantalbehoeftigen. In 1596 werden maar liefst 60 ouden van dagen en 41 armen doorhet gasthuis onderhouden. Dat dit tot plaatsgebrek leidde bewijst een concep-trekest uit die tijd, waarin de magistraat aan Maria van Nassau verzoekt omondersteuning van twee mensen. Het betrof Willem Jorisz. van der Heul enzijn vrouw. Willem was glaszetter/glazenmaker geweest en nu in de tachtig.Zelfwas hij bedlegerig en halfblind, zijn

vrouw krom van ouderdom. Alle kin-deren waren al overleden en ze waren mede daardoor in behoeftige omstandig-heden geraakt. Het gasthuis zat overvol dus werd als laatste redmiddel de altijdwelwillende hulp van Maria van Nassau ingeschakeld, die toestond om een ali-mentatie uit het geconfisceerde geestelijk goed toe te wijzen '^. 13. Maria, prinses van Oranje Nassau, 1556-1616. Zij was de tweede dochter uit het huwelijl< van Willem van Oranje met Anna van Egmond. 38







Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 een particulier op het gasthuiserf te komen. Opvallend isdat voor deze gevel abrikozenbomen stonden. Het gasthuis was in 1736 al bijna twee-en-een-halve eeuwoud. Al tijdens de Hervorming bleek het dak zo lek alseen zeef te zijn en diverse noodvoorzieningen werdenaangebracht. Pas in 1736 werd het dak definitief aange-pakt. Aan Antonie de Ridder werd opgedragen om in driemaanden tijd, gedurende de zomer en herfst, het dak terepareren voor een begroot bedrag van f 274,- exclusiefbepaalde materialen. Dat dak mat toen 65x30 Rijnlandseroeden, omgerekend 24,5 m lang en 9,1 m breed, hetgeenbetekende dat het oostelijke deel van het oude kloosternog intact was. Dat hoge dak moest in twee lagere daken 15. Hiernaast:In 1736 werd degrote kap ver-vangen door 2kleine kappenmet een 'zak-goot'. Bij de restauratiein 1984 is weerteruggegrepennaarde oudesituatie; zie restauaratie-tekeninghierboven. veranderd worden. Aan de zuidkant van het dak gingen alle leien eraf (degoede

konden voorlopig in de kerk worden opgeslagen). De planken daaronderwerden afgebroken. De bovenste kap zou tevens hersteld worden. Op de onder-ste kapbalken moest spanplaat waterpas gelegd worden. De verrotte spanribbenzouden worden afgezaagd en door grenenhout worden vervangen. De gotenmoesten aan drie kanten van het huis worden hersteld. Om het dak waterdichtte maken werd het met rode pannen en vorsten gedekt. Daarvoor moest deschoorsteen deels afgebroken en later weer opgemetseld worden. Alle dakgotenwerden met nieuw lood ingelegd '^. Vier jaar later was het tijd voor een veel ingrijpender reparatie, waarvan de bij-zonderheden helaas ontbreken. Dat het een aanzienlijk onderhoud betreftweten we uit de rekening van timmerman Gerrit de Jong, die volgens hetbestek f2800,- bedroeg. Andere reparaties kostten nog eens f460,-, zodat heteindbedrag bijna twaalf keer hoger was dan de reparatie van 1736. Aangezienhet dak zojuist vernieuwd was zal er verbouwing van het interieur hebbenplaatsgevonden.

Aanleiding zal de algehele slechte toestand van het gebouw 41



Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 itC:^ in Goeds ere ende des goeden sinte Ewalds&quot; zijn geweest en de armoedige tijd, na een van de strengste winters ooit (die veelvorstschade zal hebben veroorzaakt). Bovendien waren er extra diaconie-armenonder te brengen na de conventie van 1738.^ De financiering van dit aanzienlij-ke bedrag is bekend. Deze is vrij gecompliceerd. In oktober 1740 werd door dedrost een schenking van f 1400,- en een gelijke lening aan het gasthuis ver-schaft, exact het bedrag van het bestek. Het gasthuis zette dit totale bedrag inde vorm van twee obligaties op rente van 2,5 % De drost nam als tegenwaardeeen plecht (=hypotheekakte) over die Maria Louise in 1738 aan het gasthuis hadgeschonken, maar die op haar naam bleef staan. Deze plecht was exclusiefrente f1400,- waard en stond ten laste van ene Filip Kippersluijs, die dus renteaan het gasthuis moest betalen en het bedrag moest aflossen. In 1741 verkochtzij deze plecht aan de drost, zodat zij in plaats van Kippersluijs garant stondvoor de

rente en aflossing van het hoofdbedrag. Het bedrag dat boven de f2800,- uitkwam werd gefinancierd door inzamelingvan een collecte en een verdere lening van de diaconie. Bovendien werd gelddoor derden geschonken. Opvallend is dan dat het eigen grote reservoir aanobligaties niet werd aangesproken en dat het initiatief tot financiering aanMaria Louise en haar getrouwe drost Vultejus werd overgelaten. De rekeningvan 1740 werd zelfs met een positief saldo afgesloten. In 1747 werd door aannemer/timmerman Willem de Heete aan de westvleugelvan het gasthuis een houtloods gebouwd van 10,5 x 8,3 m. voor f269,- Historische Van 1953-1971 was het Ewouds gevestigd op de hoek van de Kerk- entoevalligheden. Utrechtsestraat. Ditzelfde huis (een eerder pand) met het achterliggendeterrein werd het gasthuis in 1742 toegewezen uit het legaat van PieterJohan baron van Rheede en Nederhorst. Aangezien het aanzienlijke pand aloud en vervallen was en daardoor niet verhuurd kon worden, werd het inmaart 1748 in het openbaar geveild en

door rentmeester Jan Gravesgekocht voor f 2300,-. Dit geld werd o.a. gebruikt om een obligatie tenlaste van de stad IJsselstein af te lossen. De plek waar nu Ewoudstaete (1998) is gelegen grensde in vroegere tijdjuist aan bezit van het gasthuis! Het perceel ligt op de zogeheten'Musakker', waar het gasthuis vanaf de 16de eeuw enige percelen landbezat, die in tijdpacht waren uitgegeven. In 1700 is dit land voor f 735,-geveild. 3.2 ORGANISTIE EN DAGELIJKS LEVEN Superintendentie: drost, rentmeester van de Baronie, schout en twee burge-meesters. Drost was een afgeleide functie van de soevereiniteit van de Baron.Voor onmondige kinderen traden drost en burgemeesters op als oppervoogden(bevoegd tot rechtshandelen). In de 17de eeuw werd het principe van indemni-teit werkzaam: aan een ingezetene van het schoutambt werd een akte verleendop grond waarvan deze in een andere plaats door IJsselstein onderhouden zouworden, mocht hij of zij tot armoede komen te vervallen. 42



















Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 week zou worden betaald, de gangbare vergoeding voor een diaconie-arme.Hoewel deze zaak in principe onder de kerkenraad als diaconiebestuur viel,werd het door de superintendenten van het Ewouds behandeld omdat het eenzaak van indemniteit betrof die tot de competentie van de wereldlijke overheidbehoorde. DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN. Wie in het gasthuis zat was niet per definitie arm. Als men op zijn oude dagwel geld bezat maar geen familie (of juist een rijke familie) kon men zich alsprovenier inkopen. In deze tijd was het aantal proveniers zeer gering te noe-men. Stierf de provenier zonder erven dan ging de nalatenschap volgens ver-stervingsrecht naar het gasthuis. Provenier is 'kostkoper', vandaar het gezegde:'hij heeft zijn kostje gekocht'. De meerderheid bestond in de eerste plaats uit ouderen, dan kinderen, ziekenen gewonden. Werklozen, daklozen en een enkele geesteszieke werden van tijdtot tijd gealimenteerd. Afgezien van de bejaarden was hun

verblijf altijd tijde-lijk. Ook kwamen er van tijd tot tijd passanten langs met een briefje van eenandere diaconie of een bedelbriefje. Zo kreeg in 1758 een vrouw die de gevan-gene van Algerijnse piraten was geweest 5 gulden en 5 stuivers uitbetaald &quot;''^Bedelarij en prostitutie werden overigens ten strengste afgekeurd en men liephet risico direct de Baronie te worden uitgezet. Vergeleken met de moderne tijd was het gasthuisregime zeer streng te noe-men. Reglementen (die tientallen artikelen gingen tellen) werden volgens hetprincipe van gewoonterecht door het bestuur opgesteld: was er een mistoe-stand, een nieuwe situatie of een lacune ontstaan, dan werd er in de vergade-ring over besloten en werd het als item in een volgend reglement opgenomen.Strikte gehoorzaamheid was verschuldigd aan de binnenvader en -moeder.Deze mochten niet kwaad bejegend worden. Zonder hun toestemming mochtmen het gasthuis niet uit. Het gasthuis had een duidelijk stichtend doel datmede door arbeid van de bewoners bereikt kon

worden. Vanouds moest eenkwart van de inkomsten die buitenshuis werden verdiend aan de vader wordenafgestaan. Wie dat geld voor zichzelf hield stond een celstraf op water en broodte wachten. De dagelijkse maaltijden waren omstreeks 1740 als volgt geregeld: ontbijt metkoffie en thee van 8 tot 9 uur; middagmaal van 12 tot i uur; koffie- en thee-uur-tje om 4 uur en avondeten tussen 8 en 9 uur. Het ontbijt bestond uit boter-hammen of een stuk brood met zoetemelkse kaas. Bij de lunch werden boter-hammen met komijnekaas geserveerd en bij het diner boterhammen met kaas.Wie te ziek was mocht na toestemming van gasthuismeester of buitenmoederlichtere kost hebben. Wanneer sommige etenswaren te duur werden mocht de moeder het menuveranderen. Sterke drank en roken was verboden. Om 9 uur werden de lampengedoofd en moest iedereen op bed liggen. 51



Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 iti ..in Goeds ere ende des goeden sinte Ewaids&quot; MENU VAN HET EWOUDS In het voorjaar: op zondagmiddag boekweitse koeken met stroop, wie geenstroop lust mag er boter op smeren; rest van het jaar bonen, wortelen, kool ofknolletjes, gekookt in vleesnat. Indien er pekelvlees wordt gekookt wordt dezeopgediend met appelen, knollen of 'potjebeuling' (rolpens ? leverworst in hetzuur ?) Zondagavond:Maandagmiddag: Maandagavond: Dinsdagmiddag: Dinsdagavond: Woensdagmiddag: Woensdagavond: Donderdagmiddag: Donderdagavond: Vrijdagmiddag: Vrijdagavond: Zaterdagmiddag: Zaterdagavond: zoete melk met gepelde gerst, rest van het jaar karnemelkmet gepelde gerst (is gortepap). grauwe erwten (kapucijners) met vet en reuzel, rest van hetjaar koud vlees (rund, schapen of varken) met witte bonenof zure saus; indien pekelvlees dan met wortelen,karnemelk met gepelde gerst, rest van het jaar gepelde gersten zoete melk. grutten met vet en stroop, rest van het jaar witte erwten

metvet. zoete melk met gepelde gerst, rest van het jaar is dit metkarnemelk. witte erwten met dobbelsteentjes gekookte rookspek, restvan het jaar grutten met vet en stroop,karnemelk met gepelde gerst, rest van het jaar is dit metzoete melk. grutten met vet en stroop, rest van het jaar grauwe erwtenmet vet en reuzel. altijd boerenkandeel (eieren, suiker en kaneel vermengdmet wijn, bier of melk). grauwe erwten met vet en reuzel, rest van het jaar gruttenmet vet en stroop. zoete melk met gepelde gerst, rest van het jaar met karne-melk. grutten met vet en stroop, rest van het jaar witte erwten metvet. karnemelk met gepelde gerst, rest van het jaar met zoetemelk. Onder de paupers bevonden zich ook wees- en andere kinderen die door deouders wegens geldgebrek niet konden worden onderhouden. Dat er ook ande-re redenen waren om kinderen hier onder te brengen, blijkt uit het volgende. Op 4 maart 1728 deed het gerecht van IJsselstein uitspraak in een geschil datdoor ene Jacob van Os ten behoeve van zijn dochter was aangespannen. Degedaagde

was Teunis Jorissen Both. Jacobs dochter Steventje, destijds inUtrecht wonende, was in 1717 gehuwd met de IJsselsteiner Gerrit van denBrinck. Al voor haar huwelijk had zij twee onechte kinderen ter wereldgebracht. Het huwelijk zal door haar flirterig gedrag niet al te gelukkig zijngeweest. Kort na Gerrits overlijden (rond 1723?) verleidde Steventje de jonge 52



Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 knaap Teunis Both en raakte zwanger. Het is aardig om de excuses van Teunishiervoor te lezen: hij paste 's nachts voor zijn oom op, die portier van deIJsselpoort was. Steventje stond voor de poort en riep telkens met een anderestem dat er volk was, zodat Teunis steeds naar beneden moest om te kijken wieer was. De knappe Steventje kwam naar boven en wist Teunis, die zonder twij-fel zijn drankvoorraad had aangesproken, te verleiden. Omstreeks 1725 bevielzij (in het geheim) van het kind, dat wellicht op de stoep van het gasthuis tevondeling werd gelegd. Het gasthuis voedde haar kind op en is er achter geko-men wie de werkelijke vader en moeder waren. In oktober 1727 werd Steventje,die alweer hoogzwanger van Teunis was, wegens haar 'onordentelijk levenende ontugtigen wandel' direct de Baronie uitgezet. Teunis, op de hoogte vaneen mogelijk proces, werd die maand nog op eigen verzoek door de drost ver-hoord, en stemde toe tot een huwelijk met Steventje. Tevens werd

hij veroor-deeld om de alimentatiekosten die het gasthuis in die jaren aan het kind hadbesteed te vergoeden, alsook de meerdere kosten die 'door sijn onwilligheijdsoude komen te vallen.' Maar Both bleef onwillig en reageerde maandenlangnergens op. Toen de gerechtsbode op 15 december bij huize Both aanklopte omhet vonnis mede te delen, deed moeder (tante?) Both open en zei: &quot;Als hij thuijskompt sal ik het hem se^en&quot;. Na twee dagen geen bericht te hebben gehad, kreeg de bode de boodschap meedat Theunis binnen 24 uur voor het gerecht moest verschijnen. Dus toog debode weer naar het huis, waarop Geertje Both weer open deed met hetzelfdeverhaal. Het moge duidelijk zijn dat de ondeugd naar zijn verbannen geliefdewas vertrokken. Daarop werd Teunis op 23 december bij verstek veroordeeld.Wat er intussen met het kind gebeurde, is onbekend. Ruim een jaar later, infebruari 1730, schreef Steventje dat ze weer zwanger was van Teunis, maar datze inmiddels-na lange tegenwerking van hem- in ondertrouw

waren gegaan. Zeverzocht het gerecht om weer naar IJsselstein te mogen terugkeren, wat haarinderdaad werd toegestaan. Het echtpaar leefde daarna in armoedige omstan-digheden. Teunis werd in 1739 opgepakt wegens illegaal vissen en kon pas naeen smeekbede van Steventje aan prinses Maria-Louise uit het gevang komen. Het armenhuis had ook de taak voor zeer jonge kinderen te zorgen, die omallerlei redenen binnenkwamen. Een schrijnend geval is dat van het baby'tjeArnolda. Rond de jaarwisseling 1740/1741 overleed Nolletje (Arnolda)Tijnnagel in het huis van de schout, waar ze dienstmeisje was geweest. Zoalsveel voorkwam in die tijd overleed ze kort na de bevalling. Ze kon nog net opde indringende vragen van de vroedvrouw antwoord geven op de vraag wie devader was. Het kindje, een dochter, werd gezond en wel geboren en Arnoldawerd op last van de gasthuismeester begraven. Het enige dat ze achterlietwaren haar kleren, die door het gasthuis prompt werden verkocht om daarmeehet kind een tijdje te kunnen

onderhouden. Besloten werd het kind te dopenen voor de minste kosten uit te besteden. Na de doop werd het Arnolda genoemd, naar haar overleden moeder. Ze werddaarna door de gasthuismeester bij wijze van noodoplossing naar de vrouw vanJan van Tonderen gebracht, die daarvoor de eerste week i gulden rekende en de 53

















Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 tacten met het weeshuis in Buren worden aangehaald om de kinderen aldaar teplaatsen. De touwslagerij kwam in de i8de eeuw om concurrentieredenen nietgeheel van de grond en bleek onvoldoende werk te kunnen verschaffen, zodater buiten de plaatselijke ambachtsbeoefening maar weinig mogehjkheden over-bleven. De opkomende 'hoepelbuigerij' bood nog te weinig werkgelegenheid. In 1739 was de nieuwe baroniale korenmolen de Windotter gebouwd. De mole-naar moest om de drie jaar (of een veelvoud daarvan), bij het ingaan van denieuwe pacht, f 10.13,- ( = 1° gulden en 13 stuivers) aan de rentmeester tenbehoeve van het gasthuis betalen. In 1745 wist men hier niets meer van afomdat het slecht geadministreerd was, maar toen de pacht vernieuwd werdkwam het in herinnering en moest de molenaar weer betalen. Het gasthuis bezat krachtens herhaalde resoluties (bekend zijn die van 1731 en1767) het alleenrecht binnen het schoutambt om rouwkleding te verhuren.

HetEwouds verhuurde eind i8de eeuw een deftig rouwkleed voor f 6,-, een modalevoor f4,- en een armoedige voor f 2,-, alsook 69 rouwmantels die voor 5 stui-vers het stuk verhuurd werden^°. Jaarhjks werd hier door de IJsselsteiners veelgebruik van gemaakt. In de vroege i8de eeuw werden er ook baarkleden verhuurd, in vier kwalitei-ten: gratis/armenkleed, slecht of klein, middel en best. Over de jaren 1728-1732is bekend voor wie deze gehuurd werden. Dit geeft een indicatie van de armoe-de of welstand van de begraven IJsselsteiners. Voor de 175 personen die tussen5 december 1728 en 11 november 1732 begraven zijn, werden 3 armenbaarkle-den gehuurd of gratis verstrekt (1,8 %), 58 slechte of kleine kleden (33 %), 50 22. Armenbegrafenisrond 1800.Houtgravure vanSmeeton Tilly(RijksmuseumAmsterdam). 61













Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 5- NA DE FRATSrSE TIJD, igDE EEl_rW, 18x4 - I9OO. 5.1 ORGANISATIE Na de ondergang van Napoleon en de verdrijving van de Fransen werdNederland een monarchie en werden de gemeenten volgens de nieuwe grond-wet georganiseerd. IJsselstein werd in 1814 een plattelandsgemeente binnen deprovincie met een benoemde burgemeester en een gekozen raad. Van 1814-1817 vond er een reorganisatie plaats waarna er duoburgemeesters werdenbenoemd. In februari 1817 was de tijd rijp voor een nieuwe conventie tussen de stadsrege-ring als superintendenten van het gasthuis en de Hervormde Kerkenraad (ziebijlage 4). Doel was om het algemeen belang van de IJsselsteinse protestantsearmen te behartigen door nu goede afspraken te maken. Er werd geregeld wieer nu precies diaconie-armen waren en wie gasthuisarmen. Het gasthuismocht afhankelijk van de jaarinkomsten een aantal oude lieden, kinderen van6 tot 10 jaar en zieken herbergen. Zouden de inkomsten

jaarlijks met meer dan f 90,- toenemen dan was hetEwouds verplicht voor dat bedrag naar evenredigheid een extra persoon op tenemen. Alle overige armen zouden door de diakonie bedeeld worden, waarvooreen gemeentesubsidie van f 600,- werd gegeven. Belangrijk was dat de diaco-nie armen in het gasthuis mocht plaatsen mits daarvoor betaald werd. Tot dezecategorie behoorden ouderen, wezen en verlaten kinderen. Voor kinderen tus-sen de II en 18 jaar werd niet betaald omdat zij direct door het gasthuis te werkwerden gesteld en een kwart van hun loon moesten inleveren.Werden de diaconie-armen te duur (bijv. door langdurige ziekte) dan nam hetgasthuis ze voor f 2,- per week op. Het gasthuis zou door vier regentenbestuurd gaan worden, waarvan er twee uit de stadsregering door dat collegezelf werden gekozen, een lid van de kerkenraad werd door de raad zelf geko-zen, en een Hervormde protestant, ook te benoemen door de kerkenraad, maardie geen lid van de stadsregering of de kerkenraad zelf mocht zijn. Het

voorzit-terschap werd roulerend om de drie maanden waargenomen. Verder behoor-den tot het gasthuispersoneel een gasthuismeester, een vader en moeder entwee regentessen. Het belang van deze conventie was groot omdat de overheid hier duidelijk inzijn onmiddellijke caritatieve taak terugtrad en het Ewouds een particuliereinstelling van 'weldadigheid' werd. In februari 1817 waren de volgende personen in het Ewouds aanwezig: Personeel: 1.   Binnenvader Dirk de Jong. 2.  Binnenmoeder Jannetje Edelhof 3.   Dienstmeisje voor de kleding Dieuwertje Schik, die Rooms is. 4.  Dienstmeisje Aartje Wittebol, ook voor de kleding. 67



Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 '....in Goeds ere ende des goeden sinte Ewalds&quot; 24,'De gift'.Tot ver in de19de eeuwbestond deenige hulp aanminder draag-icrachtlgen uitgiften van wel-doeners die uitde bovenlaagvan de bevolkingkwamen.Veelal deden zijhun werk in deanonimiteit. Ouden van dagen: 5.    Elisabeth de Jongh. 6.   Elisabeth Noordman, weduwe van de koster, die f75,- per jaar betaalde (wasprovenierster). 7.   Hanna Spijkers, weduwe Aart van Woerden. 8.   Jan Schagen, van de diaconie, betaalde f 2,- per week. 9.   Louis Egmond, provenier, betaalde 15 st. per week. 10.  Dirk Hagemeijer. 11.  Willempje Middelkoop, provenierster. 12.  Aartje van Nooij, van de diaconie, betaalde 12 st. per week. 13.  Jan van Nooij. Van de 9 gealimenteerde personen waren er 4 gasthuisarmen, 3 proveniers en2 diaconie-armen. Jan van Nooij was op voorspraak van diaken K. Sandersonaangenomen, maar zijn familie weigerde voor hem te betalen, zodat hij hetgasthuis een daalder per week kostte. Daar

werd met Sanderson ernstig overgesproken. Besloten werd om een collecte voor Jan te houden bij deHervormde gemeente, wat voldoende opleverde. Gasthuismeester was dr. J.B. Snellen, die de in 1816 overleden JohannesHugenholtz opvolgde. Het aantal proveniers bleef gering. Zij waren veelal van buiten IJsselsteinafkomstig. Kost-en-inwoning en verpleegkosten werden door familie betaald.Ook katholieken mochten provenier worden, maar wel tegen aanzienlijk hoge-re kosten (f 800,-). De kosten bleven de gehele 19de eeuw vrijwel gelijk. Als 68













Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 in Goeds ere ende des goeden sinte Ewalds&quot; 28. Op de voorgrondhet witte huis inde Kloosterstraatdat in1877 werdgekocht alswoning voor de'vader' en 'moe-der' van hetgasthuis.De achterzijdegrensde aan hetgasthuis,(foto uit de 60-erjaren). stond een kapitaal van f23.400,- uit), 29,6 % van de diaconie, 25,3 % van pro-veniers, 6,6 % van het batig saldo 1864, 6,1 % van begrafenisrechten en 0,2 %van erfpachtjes. Van het bezoldigde personeel verdiende vader W. de Koff jaarlijks f 100,-. Hijwist zijn traktement belangrijk aan te vullen met emolumenten als aansprekeren lijkbidder (het gasthuis betaalde voor zijn patent of vergunning), als schoon-maker van het huis en als leverancier van grote hoeveelheden aardappelen eninmaakgroenten. Dit ondanks het feit dat het sinds 1819 voor het personeel ver-boden was om een economische band met het gasthuis te hebben. Daarnaast 74



Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 ontving hij een nieuwjaarsfooi en deed hij van tijd tot tijd kleine, extra betaaldeklusjes, zoals het behangen van een kamer. Veel geld werd hem bij wijze vanvoorschot gegeven, bijvoorbeeld om kinderkleding te kopen en winterprovisiein te slaan. Niet duidelijk is of hij hier kwitanties voor overlegde dus hoe grootde controle op deze uitgaven was. Ander personeel was de bode G. van OsWzn. die jaarlijks f40,- verdiende, de arts dr. Hogendoorn die jaarlijks f55,-aan traktement kreeg en catechiseermeester Heijnes die f25,- ontving. Van degemeente-ontvanger huurde het gasthuis jaarlijks voor f 12,- een kamer achterde stadswaag. Wellicht dat hier de vader met zijn gezin woonde. In 1877 werdvoor vader en moeder een pand in de Kloosterstraat aangekocht. Bij de IJsselsteinse middenstand werd maandelijks gemiddeld voor nog geenf 100,- gekocht. Vaste leverancier was de wasbaas/linnenbleker M. Garskamp.Kapper A. Raadgever knipte de bewoners. Beiden werden per kwartaal betaald.Een

bijzondere uitgave dat jaar was voor het maken van een nieuwe waterput.Hier volgt een lijstje van middenstanders: Levensmiddelen: Slagers:               H. en B. Groeneveld, H.A. van Os en J. Bos. Grutters:              E.G. Lutteken en G.W. van Zwieten. Kruideniers:         J. Bosch en G.W. van Zwieten. Koffie:                 ].]. Groenhoff. Zout:                  de weduwe J. Beelo. Melkboeren:         H. en D. Berg. Boter:                  J. Oskam en de weduwe Verweij. Tarwe en koren:    J.I. Bergman in Amerongen. Aardappelen:       vader W. de Koff, J. Ruve, J. Oskam en J.I. Bergman. Ambachtslieden: Metselaar:            A. van Woerden. Timmerman:       B. van Woerden. Schilderwerk:       weduwe Niessen en A. van Zelm. Smid:                 A. Hoogendoorn. Loodgieter:           J. Kranenburg. Houtleverantie:    R. Verschuur. Verwarming: Petroleum:           J.J. Groenhoff. Steenkool:            H.J. Roesteen en W. Batenburg. Turf:                   A. Ruis. Van de jaaruitgave van f1558,- werd 45 % aan levensmiddelen, 30 % aan perso-nele kosten (incl. voorschotten aan

de vader), 10 % aan ambachtslieden, 7 %aan wassen en bleken, 6 % aan verwarming en 2 % aan diversen (kapper, huuren assurantie) besteed. Deze verdeling zal vrij uniform zijn voor de tweedehelft van de 19de eeuw. 75







Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 &quot;....in Goeds ere ende des goeden sinte Ewalds&quot; door de 'Wet op de Arbeidsongeschiktheid'.Iemand die in loondienst was geweest en op zijnoude dag in het Ewouds werd geplaatst had derhal-ve recht op een maandelijkse ouderdomsrente, dieevenwel aan het gasthuis toeviel. De uitvoeringvan deze wetten werd opgedragen aan de 'Raadvan Arbeid', waarvoor het gasthuis contributiebetaalde. De algemene maatschappelijke gezond-heidszorg kreeg een belangrijke impuls met deoprichting van het 'Groene Kruis' in 1900. Dezekruisvereniging had een preventief-geneeskundigetaak (vooral met oog op TBC) die in de wijkverple-ging werd uitgeoefend: wijkverpleegsters bezoch-ten het Ewouds dat al snel contribuerend lid wasgeworden. VADER EN MOEDER gevraagd voor het EWOUDS-GASTHUISte IJSSELSTEIN tegen 1 Juli, Ned. Herv. van Ger.beg. Salaris nader overeen tekomen. Brieven met getuigsciirif-ten en volledige inlichtingen om-trent leeftijd, gezin, werk, loop-baan enz. voor

10 Mei aan DsH. G. ABMA, IJSSELSTEIN 30.Boven:advertentie uit1947 voor een'vader en moe-der'. Rechts: Vader en IVloeder van Voorst. Van 1947 tot 1954 waren zij de laatste vader en moeder. Vanaf die tijd is er spral<e van een directie (foto uit 1968). Over de periode 1947-1953 zijn we goed ingelicht door het dagboek van huisva-der Hendrikus van Voorst&quot;. De berichten over de dagelijkse gang van zakenzijn zonder twijfel zeer somber te noemen. In deze periode steeg het aantaloude lieden van 15 naar 26, een aantal dat sinds het einde van de zestiendeeeuw niet was voorgekomen. Deze bij na-verdubbeling is moeilijk te verklaren.Heeft de algehele woningnood in deze jaren ertoe geleid dat zonen en dochtershet ouderlijk huis overnamen? Het aantal echte IJsselsteiners was gering, vaakwerden ouderen bij de kinderen in huis opgenomen of bleven op zichzelfwonen. Een bejaardenhuis had in het algemeen een slechte reputatie. Er was 78





Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 ...in Goeds ere ende des goeden sinte Ewalds&quot; 32. Eetzaal van het gasthuis in de jaren '30. Moeder van der Snoek serveert de thee. 33.Andere kant vandezelfde eetzaalmaar nu vlakvoor de verhui-zing van 1953.Aan het eindevan de tafelvader en moedervan Voorst. 80



Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 34. De nieuwebehuizing vanhet EwoudGasthuis aan deKerkstraat.Het gebouwdiende van 1953tot 1972 als'gast- en rust-huis'. 35. Achterzijde vandit 'nieuwe'Ewoud. Links de eersteIJsselsteinse'aanleunwonin-gen'. 81





















Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 OVERIGTOTAAL 0-3 1947 * saldo in de bewaarkas van diaconie/gasthuis gestort 185} rente uit effecten                       548 proveniers en verpleegden           518 gemeentesubsidie                        4oo particuliere giften                     286 Hervormde diaconie                    215 begrafenisrechten                      196 batig saldo 1852                          i96 verdiensten armen                        74 erfpacht                                          3 overige                                            i TOTAAL                                             2437 22.521.3 16.4II.7 8.88.18.03.0 o.i0.0 100.o 1934 proveniers en verpleegden         1580 ouderdomsrente                        ioi2 renten uit effecten                    60o Hervormde diaconie                    553 aflossingen                                 397 batig saldo 1933                          293 OVERIGE                                                    144 BEGRAFENISRECHTEN                               88 ERFPACHT                                                      3 TOTAAL                                            4669 33.821.712.8 II.88.56.3 311.9 O.I 100,0

UITGAVEN IN HEL. ONTVANGST% 152,5 50 68 22 19 6 18 6 17 6 11,5 4 7.5 3 4 I 3 I 2 I VERZAMELPOST               AFGEROh 1553 LEVENSMIDDELENGIFTEN BEWONERSVERLICHTING, VERWARMING(TURF), ZEEPSCHOEISEL EN KLEDINGDIVERSENPERSONEELLIJFRENTEBIER EN MOUTGIFTEN MELAATSENARBEIDSLOON ENMATERIAALKOSTENTOTAAL                                     CA. 303 91













Historische Kring IJsselstein 84 (april 1998). - Dl.84 uit Benschop. Zij betaalden 15 st. per morgen voor deze overzetting (dus f 6,-). Korting van f4,- wegens goede betaling, dus f 94,-. In 1684 gepacht voor f90,- 1692-1699 (7 jaar) dezelfden, zelfde pacht. 1699-1700 dezelfden voor f 15,- de morgen en kapoengeld (is dus totaal f 120,- + 48 st. is f122.8.-). In 1700 geveild voor f2365.- aan de broers Gerrit en Cornelis van der Roest (is f295.12.4 per morgen). Pachters wellicht dezelfde gebleven. IV 2 morgen Hoge Biezen (bezit 1717-1S15J. Ligging 1727: I morgen leenland, gemeen met i 1/2 morgen gasthuis-land, ten zuiden het kapittel van St. Marie met een halve hoef enbeneden idem met i 1/2 hoef land. Ligging 1803: &quot;2 morgen weiland, waarvan i morgen als leen wordtverheven en i morgen allodiaal goed is in de Hogebiezen.&quot;Het betreft twee percelen, waarvan i morgen allodiaal en i morgenleengoed is. Het gasthuis moest voor deze ene morgen dus met hetleen verheven worden, de pachter betaalde voor de twee

morgen.Pachter 1716-1718 Jan Jansz. Wildschut voor f15,- de morgen. Daarnavan 1718-1727 (9 jaar) aan dezelfde en zijn vrouw Annetje Kuijp ver-pacht voor f II,- de morgen, totaal f 22,- en 2 kapoenen van 6 st.Korting bedraagt f2,-, dus betaald f20.12.- Pachter van kerstmis 1743-idem 1750 was Hubert Vreeswijk, elk jaarvoor f 16,- de morgen; in mei 1747 wordt deze pacht aan JacobusVoorboom overgegeven voor f 12,- totaal (tot en met 1749), van 1749-1750 (i jaar) wordt het door Goris 't Hoen gehuurd. Pachter van 1751-1754 is Paulus de Man jaarlijks voor f 22,- de morgen; voorwaarde isdat hij het voorste stuk zal moeten weiden, en het achterste sneepjemoet hooien en omheinen; het stukje hooiland moet hij gedurendede pachtjaren bemesten. Pachter van 1754-1758 (4 jaar) is Willem vander Linden, voor f15,- de morgen (betreft een gerenoveerde pacht).Leenman van 9 juli 1727 tot zijn overlijden in sept. 1755 van de i mor-gen leenland was mr. Rijnhard van der Meulen, schout vanIJsselstein, nu verheven op Dirk van der Duijff,

gasthuismeester (nogaldus vermeld in 1777). Van 1771-1778 (7 jr.) wordt het geheel gepachtdoor Aart van Beusekom voor f15,- de morgen is f30,-.De I morgen leengoed en i morgen allodiaal resp. verheven engehuurd door dr. J.E. Lycklama a Nijeholt (tmt 1810), voor f20,- demorgen (periode 1800-1806). Pachter van kerstmis 1806-kerstmis1811 is Dirk van Beuzekom voor f 20,- de morgen, voorwaarde is dathij de sloot rond de achterste kamp moet uitbaggeren en de baggerover dat kamp uitspreiden; de twee voorste kampen moet hij bewei-den. Omstreeks 1814 wordt Pieter de Leeuw als pachter van de 2 mor-gen vermeld. Pachtprijs is dan f32,-. In 1815 verkocht. 41. Kaart links:Plattegrond vanhet gasthuisbezitin de HogeBiezen.Tekening:Hans Jonkers. 97
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