


Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 Tweede attestatie Dat er inderdaad meer aan de hand was, blijktuit de tweede attestatie. Twee proveniers ofkostkopers van het gasthuis, Jean Cottin' enPeter de Haes, verklaarden dat zij zo'n tweejaar eerder, ergens in de zomer van 1692,gezien hadden dat Cornelia Mesen 's avondstussen zeven en acht uur op de mannenkamerwas gekomen en de dekens en lakens van hetbed van de dove provenier Teunis DirxenPijsel had afgetrokken. Vervolgens was zijmet haar bovenlichaam en op de ellebogensteunend op het bed gaan liggen en had TeunisDirxen bij zijn mannelijkheid gevat 'sodanichdat hij schreijde door het trecken bij het haervande selve'. Bovendien hadden beide prove-niers vijf of zes maanden voor zij hun verkla-ring aflegden, gezien dat hun medebewonerJacobus van Bruijnlucht 'is komen lopen in demans kamer, hem verbergende in het secreeten lopende riep 'ick wil niet, ick wil niet'. Datde moeder hem volgende haer ontrent het bedtvan den genoemden Bruijnlucht heeft

verbor-gen; dat Jacobus voornoemt naer eenigen tijdtverblijfs in het secreet naer sijn bedde is geko-men; dat de moeder daar doen noch staendehem op het bedde heeft gesmeten en bij sijnmannelijckheyt heeft gevat, daar op hij alroepende en schreuwende seide 'ick wil nietmeer turelueren, ick heb het al eens gedaen'.Behalve deze sexuele vergrijpen had CorneliaMesen gefraudeerd met het meten van hetkoren. Ook wisten de beide proveniers tevertellen dat haar dochter uit Darthuizen ge-woonlijk twee of drie keer in de week methaar kind of kinderen in het gasthuis kwam.Ze aten dan samen achter een gesloten keu-kendeur. Toen gasthuisregent en burgemeesterSchagen een keer kwam kijken, verborg zehaar dochter en kleinkind in het bakhuis. Debinnenmoeder liet haar dochter ook alijd ach-ter aan de wal uit, in plaats van via de voor-deur aan de Oeverstraat, zwaar beladen metspullen. Verschillende keren hadden JeanCottin en Peter de Haes ook gezien dat Corne-lia Mesen melk aanreikte achter over demuur. Deze

verklaringen werden bevestigddoor een derde provenier, Piere Ladirack. Ontslagen Op 7 april 1694 stelde Peter Benier de affaireaan de orde in de regentenvergadering, maarpresiderend regent Johan de Wael vond dat hette laat was geworden, zodat de zaak, onderprotest van Benier, werd aangehouden. Noggeen twee weken later bespraken de zevenaanwezige gasthuisbestuurders de kwestie opeen speciaal bijeengeroepen vergadering. Na-dat zij zich door Benier hadden laten informe-ren, werd de binnenmoeder Cornelia Mesengehoord. Deze ontkende alle haar ten lastegelegde feiten. De regenten besloten daarop,mede vanwege 'het schandael, ergenisse enopspraeck vande borgerije die door dese saeckwaren ontstaen met ondienst vanden huijse',haar op staande voet te ontslaan&quot;. Na vijfjaarals hoofd van de huishouding in het Wijksegasthuis te hebben gewerkt, werd CorneliaMesen op straat gezet met 100 gulden en 4stuivers: haar salaris over de laatste anderhalfjaar, dat voor de komende zes weken en 2gulden en

14 stuivers voor een paar schoe-nen'... Wat er van haar geworden is, is mijniet bekend. Misschien is ze bij haar dochterin Darthuizen ingetrokken. Schilderij uit 1700 door J.F. Bodecker van (waarschijnlijk)gasthuisregent jonkheer Joost Taets van Amerongen, heervan de Natewisch (foto SAKRUH, Atlas Wijk bij Duurste-de) 93




