
Historische Kring IJsselstein 85 (sept. 1998). - Dl.85 ^Ki van alle die beroeringen' IJsselstein in het midden van de achttiende eeuw;een studie naar de macht van de regenten in de baronie IJsselstein 1731-1765 door Sunny Jansen Van 1731 tot 1765 was de baronie IJsselstein als douarie in het bezit van MariaLouise van Hessen-Kassel, moeder van stadhouder Willem IV. In mijn docto-raal scriptie 'IJsselstein in het midden van de achttiende eeuw. Een studie naarde macht van de regenten in de baronie IJsselstein 1731-1765' heb ik bekeken inhoeverre de afwezige barones, Maria Louise resideerde in Leeuwarden en nietin IJsselstein, persoonlijk de gang van zaken in de baronie bepaalde. Betekendehaar afwezigheid dat de regenten veel bevoegdheden hadden of eiste MariaLouise persoonlijk of via een plaatsvervanger de macht op? In dit artikel wordtvoor een aantal beleidsterreinen bekeken bij wie de macht lag, bij Maria Louiseof bij de regenten. DE GESCHIEDENIS VAN IJSSELSTEIN Sinds 1558 stond de baronie IJsselstein, bestaande uit de stad

IJsselstein en dedorpen Benschop en Noord-Polsbroek, onder het bestuur van de familie vanOranje-Nassau. De baronie behoorde tot de nalatenschap van Anna vanEgmond, echtgenote van Willem van Oranje. De familie van Egmond hadIJsselstein al sinds 1377 in bezit'. Hiervoor hadden de Van Amstels alsHollandse leenmannen de dienst uitgemaakt. In 1279 gaf het kapittel van SintMarie te Utrecht verschillende IJsselsteinse goederen in leen uit aan Gijsbrechtvan Amstel, neef van Gijsbrecht IV van Amstel. Deze Gijsbrecht van Amstelnoemde zich vanaf dat moment Gijsbrecht van IJsselstein. IJsselstein kwam dus via de Van Amstels en Van Egmonds in handen van defamilie van Oranje-Nassau. Na de dood van Willem van Oranje nam diensdochter Maria van Buren het beheer van Philip Willems bezittingen op zich.





Historische Kring IJsselstein 85 (sept. 1998). - Dl.85 Marie Louise van Hessen-Kassel (1688-1765). P.H. van Gunst naar Louis Volders. Foto: Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage,









Historische Kring IJsselstein 85 (sept. 1998). - Dl.85 toekwamen aan de ambts-houder. Voor de jaarlijksebenoemingen van burge-meesters en schepenen wonMaria Louise advies in bijhaar drossaard. Zij liet dedrost in samenwerking metde schouten een nominatie-lijst opstellen, waaruit zijhaar keuze maakte. 'Het drostampt van IJsselsUijnis een zaak van 't uiterstegewigt' concludeerde Carelde Verdun in een rapportover de situatie in IJsselsteinin 1765' . Het is dan ookniet verwonderlijk dat zichgoed gekwalificeerde gega-digden meldden bij het vrij-komen van dit drostambt.Na de dood van JohannVultejus werd Maria Louisehierdoor in grote verlegen-heid gebracht. Zij benoemdeJan Graves tot waarnemenddrossaard in afwachting vande benoeming van de nieu-we drost. Haar kamerheer baron van Hambroek had in 1756 het drostambt vanZevenbergen verlaten en ambieerde nu de ambten van drossaard, dijkgraaf enstadhouder der lenen van de baronie IJsselstein. Ook haar raad PieterBenjamin de Beaufort deed een sterke sollicitatie. Maria Louise wenste

geenkeuze te maken tussen haar twee getrouwen en liet het op een schikking uit-draaien. Hambroek zou afstand doen van zijn sollicitatie in ruil voor de helftvan de waarde van de ambten, te weten f 15.000,-. De barones nam zelf f5.000,- van deze kosten voor haar rekening. De Beaufort werd met de ambtenbegunstigd op een jaarlijkse recognitie van f 1.500,-. Volgens een resolutie van5 oktober 1758 zou deze recognitie na de dood van Maria Louise komen te ver-vallen. Pieter Benjaminde Beaufort(1688-1776). Olieverfschilderij van B. Accama uit 1737. Foto: Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage. De eerste f 5.000,- werd uit de kas van Maria Louise voldaan en in septemberverplichtte De Beaufort zich, niet langer dan drie maanden na de dood van debarones, f 8.000,- aan Hambroek uit te keren. In 1764 werd dit bedrag ver-hoogd met f 2.000,-. Het totaal van f 10.000,- moest binnen een jaar na hetopstellen van de laatste acte aan Hambroek betaald worden. Vervolgensbenoemde Maria Louise Joachim Ferdinand de Beaufort tot opvolger van zijn





























Historische Kring IJsselstein 85 (sept. 1998). - Dl.85 Ruysch. Maria Louise schreef aan haar drost De Beaufort dat deze kinderenbeschermd moesten worden en gaf hem de opdracht te zorgen dat de leidervan de compagnie van zijn aanspraak op de kinderen af zou zien'''*. DeBeaufort stelde een onderzoek in en ontdekte dat de kinderen sterke drankgekregen hadden en met geweld buiten het territorium van de baronie warengevoerd om ze daar te engageren. Hij organiseerde een openbare zitting omalle betrokkenen in deze zaak te horen, maar kolonel Ruysch, commandantvan het garnizoen te Utrecht, verscheen niet op de zitting. Theoretisch was deresolutie inzake het werven van krijgspersoneel niet van toepassing op hetmoment dat de kinderen waren aangetrokken. Maria Louise concludeerde datde resolutie niet goed was opgesteld en dat dit de regenten nu in verlegenheidbracht. Zij besloot het reglement uit te breiden. Kapiteins die personeel wildenwerven moesten voortaan toestemming aan de drossaard vragen en al

hunnieuwe personeel aan de secretaris tonen. Hij moest controleren of zij nietdronken waren en of zij zich uit eigen beweging bij het regiment aansloten. DeBeaufort richtte zich, namens Maria Louise, tot kolonel Ruysch met het ver-zoek de minderjarigen uit dienst te ontslaan. Omdat De Beaufort wist dat hetreglement niet van toepassing was op het moment van werving adviseerde hijMaria Louise om bij blijvende weigering van Ruysch het aan de ouders van dekinderen over te laten zich tot de Hoge Krijgsraad te richten. Maria Louise ant-woordde de drossaard dat zij alle intentie had de kinderen uit haar naam inbescherming te nemen^'. Na veel moeite en diplomatieke onderhandelingenkregen de regenten de kinderen uit het leger en de barones bedankte hen har-telijk voor alle moeite. BRANDGEVAAR Door middel van stricte regelgeving probeerden de regenten de veiligheid vande inwoners van de baronie te waarborgen. Een steeds terugkerend probleemwerd gevormd door brandgevaar. Ondanks allerlei

veiligheidsmaatregelen braker toch een aantal keer op verschillende plaatsen in de stad brand uit. Tegen detijd dat er versterking uit Utrecht gearriveerd was, waren al veel huizen ver-woest. Vooral schepen Willem van Fick zette zich fanatiek in voor brandpre-ventie. Op zijn aandringen was de bepaling aangenomen dat inwoners van debaronie de daken van huizen alleen met stro en riet mochten bedekken als zijdaar stenen dakpannen overheen legden'' . Van Fick bracht de problematiek inraadsvergaderingen aan de orde en ijverde persoonlijk voor de aankoop vaneen derde brandspuit. In 1729 liet de barones weten dat zij naar aanleiding vaneen verzoekschrift van Willem van Fick opdracht had gegeven op rekening vande stad een nieuwe brandspuit te kopen &quot;^. In 1732 werd een scenario opgesteld hoe men moest handelen bij brand. Deeerste brandspuit stond voortaan in een loods op het kerkhof, terwijl een twee-de geplaatst werd in een huisje op de Visbrug. Waar de derde brandspuit wasopgeslagen, is niet met

zekerheid bekend, maar het lijkt mij waarschijnlijk datdeze gestald werd in het brandspuithuisje bij de IJssselpoort. Ieder jaar op de 21





Historische Kring IJsselstein 85 (sept. 1998). - Dl.85 De Latijnseschool, staandenaast de kerkvan IJsselstein. Detail van eentekening doorJ. de Beyer, 1744.RAU, topografi-sche Atlas 592. na hem, verslag deden van de geschiedenis en lotgevallen van de school.Toch heb ik de indruk dat Schonk's bewering dat hij de eerste rector na Jacobvan der Muyden was niet op waarheid berust. Het is zeker waar dat Mr. Jacobvan Muyden van 1703 tot 1746 Frans- en Latijns kostschoolhouder was. Hij ver-vulde in die periode ook afwisselend het eerste of tweede burgemeesterschap ^.Na zijn dood sloot het stadsbestuur de school inderdaad als gevolg van een leer-lingentekort. De Franse school bleef bestaan en werd tot 1752 beheerd door deonderwijzer van de gewone school, Huybert van Lockhorst '. In de Tegen-woordige Staat worden een bloeiende Franse jongens- en meisjeskostschoolgenoemd. In 1749 was er inderdaad geen Latijnse school meer in IJsselstein. 23





Historische Kring IJsselstein 85 (sept. 1998). - Dl.85 houden. Zelf zorgde hij voor zijn eerste negen leerlingen die hij uitWageningen meebracht. Het schooljaar 1759 begon met in totaal 14 leerlingendie niet uit de baronie afkomstig waren. Drie kostschoolgangers kwamen uitIJsselstein. Degenen die alleen Frans onderwijs volgden werden hierbij nietmeegeteld^'*. Leerlingen uit de baronie bezochten over het algemeen alleen deschool en verbleven niet in de kost. Onder hen bevonden zich ook kinderenvan vooraanstaande personen, zoals bijvoorbeeld Lambert Tra Kranen, G. vander Roest en C. Hugenholtz. Onder Schonk's leerlingen bevond zich ookMathijs Frederik Palm die vanuit Batavia naar IJsselstein gestuurd was voorzijn opleiding. Palm, die onder toezicht stond van de heer van Hemert, sche-pen en raad te Middelburg, toonde al vanaf het begin een slecht karakter. In deActa werd zijn aanwezigheid prachtig omschreven als 'schielijk opkomendonweer'. Hoewel hij al extra in de gaten gehouden werd, deed hij alsof hij

ziekwas, waardoor hij ongeveer een maand, met de meid van de school, in bedbleef Nadat zij betrapt waren, vluchtten zij met een vrachtboot via Utrecht naarArnhem. In Arnhem werd Palm gearresteerd en weer overgeleverd aan de rec-tor. De heren curatoren (het stadsbestuur dus) vonden dat dit gedrag 'exem-plair' gecorrigeerd moest worden. Palm werd op een bank vastgebonden enmet stokjes op zijn broek gekastijd. Hij kreeg vier dagen slechts water en brooden werd na deze straf weggezonden, omdat zijn slechte gedrag een verkeerdvoorbeeld was voor de 'andere brave en deugdzame jongelingen'^^. Hoe het demeid verging, is mij niet bekend. Zelfs de jaarlijkse prijsuitreiking voor debeste leerlingen werd door dit voorval enigszins vertraagd.Resoluties van het stadsbestuur hadden over het algemeen betrekking op deFranse en Latijnse jongens(kost)school. Dat er ook een Franse meisjesschoolwas, blijkt alleen uit de verklaring van Mejuffrouw Coquelin, houderesse vaneen Franse meisjeskostschool, waarin zij

erkende meubels op bepaalde voor-waarden van het stadsbestuur in bruikleen te hebben gekregen^ . Ook SusannaVors is enige tijd kostschoolhoudster geweest. De stad telde eveneens eengewone school. Sinds 1733 werd deze geleid door Huybert van Lockhorst. VanLockhorst ontving voor zijn diensten vrije inwoning in een bekwaam school-meestershuis en een tractement van f 200.- per jaar. Zijn salaris was groten-deels onderdeel van de stadsrekening en zijn huis werd eveneens door de stadbetaald. Zolang hij ook de rol van Frans ondermeester ten genoegen van dros-saard, schout en burgemeesters op zich nam ontving hij nog eens f 100.- bovenzijn normale tractement^''. In 1737 verzocht Jannegje van Keulen, weduwe van Servaas van Royen, hetstadsbestuur een kinderschooltje te mogen houden om kleine kinderen te lerenbidden, spelen en lezen. Eigenlijk vormde zij concurrentie voor de stadsschool-meester, maar zij kreeg toch toestemming mits zij zich strict aan bovenge-noemde taken zou houden. Zij kon de

schoolmeester dan helpen, want zijntaak zou makkelijker zijn als de kinderen die bij hem op school kwamen al bijVan Keulen hadden leren lezen. Bovendien was Van Keulen arm, maarbekwaam en vreesde het stadsbestuur dat zij met haar kinderen tot de armestaat zou vervallen. Het stadsbestuur wilde dus niet primair Lockhorsts taak 25





Historische Kring IJsselstein 85 (sept. 1998). - Dl.85 De opperarmmeesters moesten toezicht houden op het beheer van de armen-zaken. Bovendien vormden zij een schakel tussen de plaatselijke administratieenerzijds en de barones en het baroniebestuur anderzijds . De nauwe bandblijkt uit het feit dat al in 1734 de meeste papieren uit het gasthuisarchief over-gebracht werden naar de secretarie van de stad'°^. Dat de belangen van hetbaroniebestuur en het armbestuur grotendeels samen vielen blijkt ook uit degezamenlijke bestrijding van de slechte toestand van de armenkas inBenschop. Er kwam een onderzoek naar de grote tekorten en de magistraatconcludeerde dat veel mensen zich in het dorp hadden gevestigd, die enige tijdlater tot armoede vervielen'&quot;^ Het is mij niet duidelijk hoe dit mogelijk was,want al in 1736 hadden drossaard, schouten en burgemeesters, op basis vaneen resolutie uit 1735, alle vreemde personen die geen acte van indemniteit ofgetuigenis van goed gedrag konden overleggen gelast uit

de baronie te vertrek-ken'°'*. De resolutie uit 1735 vermeldde duidelijk dat de magistraat en schepe-nen van stad en baronie de prinses hadden gemeld dat het aantal armen aan-zienlijk toenam. Hier werden drie verklaringen voor gegeven.In de eersteplaats waren er veel personen van buiten de baronie gekomen, zonder een actevan indemniteit te overleggen. Ook hadden veel in de baronie gelegerde solda-ten hun vrouw en kinderen meegebracht. Ten derde was het ontbreken van eenvast reglement betreffende opname en overleggen van acten van indemniteitdebet aan het grote aantal armen. Maria Louise liet een ordonnantie opstellenter bescherming van de baroniale armen. Er mochten geen vreemde personenin de baronie opgenomen worden, tenzij zij een geldige acte van indemniteitkonden overleggen. De secretaris moest deze acten controleren en registeren.Zonder toestemming van schout en burgemeesters mochten inwoners geenhuizen verhuren aan vreemden. Ook werden geen soldatengezinnen

meeropgenomen'&quot;'. Maria Louise was persoonlijk betrokken bij de armenzorg. In 1738 schonk zijhet Ewoudsgasthuis een obligatie van f 1.400,- ten behoeve van restauratie-werkzaamheden. Eveneens gaf zij toestemming een collecte te houden'° . Allegasthuisarmen kregen ieder jaar op haar geboortedag een verkwikking aange-boden. De kosten hiervoor bedroegen f12.- en werden betaald uit de stadsreke-ning'°^. JaarHjks werd f36.- vrijgemaakt om 's winters turf te verstrekken aande armen en in 1741 vereerde de barones het gasthuis met de helft van de trac-tementen en emolumenten van de schoutambten Benschop en Noord-Polsbroek. Maria Louise bepaalde of het gasthuis bezittingen mocht verkopen.In 174S vroegen de superintendenten de barones of zij een huis, erf, hof,schuur en kamer gelegateerd door Pieter Johan baron van Reede tot Nederhorstmochten verkopen. De beschikking was, zoals gewoonlijk, gunstig '° . Het gast-huis beschikte over aardig wat bezittingen in de stad, onder anderen een huisin

het Wed en een aan de Voorstraat en een huis, erf en schuur aan de stads-wal. Vrijwel al deze bezittingen werden verkregen uit nalatenschappen. Dearmen werden niet alleen bedeeld, er werd ook controle uitgeoefend op hun dage-lijks leven. In 1744 gaf Maria Louise de opperarmmeesters van Benschop enNoord- Polsbroek toestemming om armen die zich aan drank te buiten gingen 27







Historische Kring IJsselstein 85 (sept. 1998). - Dl.85 ...gerustheid int midden van alle die beroeringen' IJsselstein In1744. Ets van H. Spilmannaar J. de Beyer.RAU, topografi-sche Atlas 569. Ihe Stad YssELSTJsnr, vm saard, schout, burgemeesters en secretaris konden de bode ieder afzonderlijken zonder overleg beboeten voor zes stuivers per punt. ningen komen regelmatig aanbestedingen voor reparaties aan wegen en stra-ten voor. In 1757 werd f151,- en 18 stuivers uitgegeven aan de reparatie van het'Hondenstraatie' en de 'Capelstraat'. In het 'Hondenstraatie' werden alle ste-nen opgebroken, om de weg te egaliseren. Tegelijkertijd werd er een 'rejool'ingemetseld&quot;^. Het stadsbestuur gaf ook opdracht tot het uitdiepen van destadsgrachten en de haven. Om het stadhuis te onderhouden werd een bode aangesteld. Naar het voor-beeld van andere steden ging deze functie naar de gerechtsbode. In acht pun-ten werden zijn taken uitgewerkt. ledere avond inspecteerde hij of alle ramenen deuren gesloten waren en alles in orde maken voor de volgende dag. Dekussens werden klaargelegd, de bureaus werden opgeruimd en de inkt aange-vuld. Een keer per week werd het stadhuis gereinigd van stof en vuil. Ieder jaarin mei werd een grote schoonmaak gehouden. Ook het voorplein moest gecon-troleerd worden, evenals de 'brantgereedschappen' die zich daar bevonden. Opde pui, trappen en plaats mochten geen vuilnis, drek of andere 'onrijnigheden'liggen, evenmin mocht de doorgang door paardenrijtuigen of wagens wordenbelet. Bij vorst was strooien verplicht. Nalatigheid werd zwaar bestraft; dros- DE ECONOMISCHE SITUATIE De IJsselsteinse regenten deden hun best de economische situatie in de baro-nie te verbeteren. Ik heb de indruk dat zij daar redelijk in slaagden. De auteurvan de Tegenwoordige Staat meldt ons dat in de baronie veel mensen woonden'die elders door hunne bekwaame middelen vergaderd hebben om een stil leven te lei-den, en hier hunne rust te zoeken'''°. Als het in de baronie niet gunstig

wonenzou zijn geweest, hadden deze mensen hun heil wel elders gezocht. Overigensleefden deze mensen een wel heel teruggetrokken bestaan, want in de bronnenheb ik geen economische elite kunnen onderscheiden. Toch zijn er wel dege-lijk aanwijzingen dat IJsselstein een economische elite kende. In hetRijksarchief te Utrecht ligt een uit 1740 daterende tekening van de landhuizenSnellenberg, eigendom van baron de Milan de Visconti, en Zeevliet. Beide hui-zen hadden een prachtige tuinaanleg'^'.In 1752 verzocht Milan de Visconti, heer van Hindersteijn, Maria Louise of hij 31 30 ^





Historische Kring IJsselstein 85 (sept. 1998). - Dl.85 export werd aanzienHjk vergemakkehjkt door het opheffen van deze barierre.Ook werd de handel bevorderd door de afschaffing van een aantal imposten.Het baroniebestuur streefde naar een verbreding van de economische basisdoor het afgeven van octrooien voor nieuwe bedrijfstakken en het beschermenvan bestaande bedrijfstakken door het verstrekken van monopolies. AVONINGBOUWPOLITIEK Tijdens het bewind van Maria Louise voerde het IJsselsteinse stadsbestuur eenpolitiek die het bouwen van nieuwe huizen en het restaureren van oude huizenstimuleerde. De bevolking werd hiertoe aangemoedigd door het uitkeren vanbouwpremies. Deze actieve bouwpolitiek had een economisch doel; de creatievan vestigingsmogelijkheden voor vreemden. Meer inwoners betekendeimmers een impuls voor de consumptieve en dienstverlenende sector. Premieswerden uitgekeerd als burgers nieuwe huizen bouwden, maar ook als zij oudeen kleine huizen

verbeterden, zodat deze opnieuw bewoonbaar werden. Deordonnantie van 13-11-1756 die premies beloofde, gold alleen voor hetIJsselsteinse schoutambt'^ . Maria Louise wees regelmatig op het voordeel datde nieuwbouw de stad zou brengen. Het was duideHjk dat er sinds de grote overstromingen een gebrek was aanbewoonbare huizen, zowel in de stad als op het platteland. Veel 'fatsoendelijkeluijden' van buiten de baronie konden geen geschikte woning vinden en moes-ten noodgedwongen weer vertrekken. Als een huiseigenaar zijn huis voor f700- tot f i.ooo,- liet verbouwen stond daar een premie van f 125,- tegenover.Van een investering van f i.ooo,- tot f 1.250.- gulden werd f 200,- vergoed.Deze premies konden oplopen tot f 1.150,- bij een verbouwing die tussen de3400 en 4000 guldens had gekost. Het bedrag moest drie maanden nadat deverbouwing gereed was, uitgekeerd zijn. Dat het uitkeren van de premies niet probleemloos verliep, komt blijkt uit eenmissieve van Maria Louise. Zij gaf aan geen enkele

intentie te hebben haarordonnantie van 13-11-1756 te wijzigen. Zij herhaalde dat de premie gold voornieuw te bouwen huizen en 'het verbeteren en approbieeren van kleyne en oudegetimmerten, blijvende derhalven daarvan uijtgezondert het verbouwen of verbeterenvan logeabele huijsen die ordentelijke te bewonen zijn' '^^. Het stadsbestuur kreegde opdracht de ordonnantie strikter toe te passen en niet onnodig premies uitte keren. De regenten van IJsselstein vroegen Maria Louise in februari 1757 om duidelij-ke regels betreffende de verhuur van huizen. Het was gebleken dat veel huur-ders bij het betalen in gebreke bleven, waardoor de eigenaren van het betreffen-de huis hun huur niet ofte laat ontvingen. Dit was de belangrijkste reden waar-om zij niet in staat waren hun huizen behoorlijk te onderhouden. Het gevolgwas dat de stad, ondanks het progressieve premiebeleid, nog steeds veel verval-len huizen telde. Bovendien veroorzaakte het niet tijdig betalen van de huurregelmatig 'krakelen en rusie' tussen huurder

en verhuurder''&quot;. Maria Louisemoest toegeven dat in 'een welgereguleerde stadt' een eenduidig huur- en verhuur- 33





Historische Kring IJsselstein 85 (sept. 1998). - Dl.85 De kerk vanIJsselstein. Detail van een etsvan H. Spilmannaar J. de Beyer,1744. RAU, topografi-sche Atlas 568. hun gemeente. Ook voor Maria Louise was dit geen reden Beijen niet meer alsschepen te benoemen. De houding van zowel de barones als de drossaardwaren mijns inziens doorslaggevend voor de tolerantie van het stadsbestuur.Maria Louise weigerde andersdenkenden te dwingen de gereformeerde kerk tebezoeken. De drost stelde zich neutraal op tegen zowel de katholieken als deHerrnhuttersgemeente. Het is wel opvallend dat de kerkenraad en de wereldlij-ke machthebbers van opvatting verschilden wat religieuze dissidenten betrofwant in de kerkenraad zaten voor een deel dezelfde mensen als in het stadsbe-stuur en de rechtspraak. Ik denk dat de kerkenraad meer 'formeel' protesteer-de, omdat de synode dit van hen verlangde. Hoe groot de rol van deIJsselsteinse predikanten hierin was, heb ik niet kunnen achterhalen. Hetstadsbestuur had in

elk geval geen enkele intentie maatregelen tegenandersdenkenden af te kondigen. Al konden de gereformeerde predikantenzich opwinden over 'paapsche stoutigheden', die naar hun zeggen enorme pro-porties aannamen. Zo konden de brandende kaarsen van de schuilkerk zelfsoverdag gezien worden en was een IJsselsteiner openlijk tot priester gewijd. De 35
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