
Historische Kring IJsselstein 94 (juni 2001). - Dl.94 Benschopperstraat 25en zijn bewoners .genaemt den Sleutel, zoe die daer vuyt hanght: huysinge, boffende hof f stede...... door H. Steenkamer en L. Beijen INLEIDING Wellicht het oudste woonhuis in de binnenstad van IJsselstein dateert uit deperiode rond 1540 en betreft het pand met de witte voorgevel aan deBenschopperstraat 25. De aanblik van het huis roept vele vragen op waarvan debelangrijkste is waarom het zo naar achter ligt. Onderzoek naar de bouwge-schiedenis leverde weinig op maar onderzoek naar de bewoners bracht wel ver-meldenswaardige feiten aan het licht. HET HUIS Het tweelaags hoge en vier vensters brede herenhuis dateert mogelijk uit 1540en is vermoedelijk een van de oudste huizen van IJsselstein.Het is van de straat gescheiden door een siertuin en heeft rechts een steeg. Denegentiende eeuwse witgepleisterde voorgevel is uitgevoerd in Empire-stijl.Links zien we een dubbele paneeldeur met bovenlicht,

rechts hiervan drie 6-ruits empire schuifvensters. De verdieping heeft vier identieke vensters als opde begane grond. Tussen de vensters zien we een verticale gleuf De voorgeveleindigt in een rechte lijst met ca. i meter hieronder een fries met kroonlijst.Boven de kroonlijst een dakkapel met draaivenster. De rechterzij gevel is gemet-seld in kloostermoppen met op de begane grond en op de verdieping een 4-ruits schuifvenster. Aan de achterkant is een dubbele deur met bovenlicht metaan weerszijden zesruits empire vensters. Rechts daarvan ook een dubbeledeur met bovenlicht. Boven de kroonlijst twee dakkapellen met draaivensters.Het huis is verscheidene malen verbouwd, waarbij het ooit 1,5 meter aan devoorzijde is verlengd. Dit deel werd aanvankelijk gedekt door een lessenaars-dak. Het oude huis bezit nog de oorspronkelijke kapconstructie en wordtgedekt door een blauw pannen schilddak.Het huis is van grote waarde vanwege de middeleeuwse kern met verbouwin- 13



Historische Kring IJsselstein 94 (juni 2001). - Dl.94 Benschopperstraal 25 en zijn bewoners Achtereenvolgensde voorgevel,rechterzijgevel,en achtergevelvan het huisBenschopperstraat25 naar de huidi-ge situatie. 14





Historische Kring IJsselstein 94 (juni 2001). - Dl.94 .U l»l» Benschopperstraat 25 en zijn bewoners De zin over 'Vrieslands vorsten' duidt op het feit dat Franco op goede voetstond met Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Meu). Zij was de moedervan Willem Friso, stadhouder van Friesland en baron van IJsselstein en zelfvanaf 1731 baronesse van IJsselstein. Franco's dochter Mechteld trouwde in 1705 met de luitenant ter zee JohanBeijen, zoon van Dirck Beijen en zijn vierde vrouw Cornelia van Laren.Deze Dirck Beijen stamde uit het oude IJsselsteinse geslacht Beijen waarvan devermeldingen teruggaan tot 1530 wanneer ene Dirck Janszoon als schepen vanIJsselstein een lakzegel voert van de latere Beijens. In 1560 wordt voor het eerstde naam Beijen gevoerd door, vermoedelijk twee zoons van Dirck Janszoon.Een kleinzoon van Dirck met de naam Dirck Janszoon Beijen ( ca. 1560 -1629)wordt in 1593 door prinses Maria van Nassau zijnde baronesse van IJsselstein,aangesteld als 'vuurschouwer' (toezichthouder op de

brandveiligheid). Hij waslater tevens schepen van de stad. Een zoon van deze Dirck, Gijsbert (ca. 1600-1653) genaamd, was ondermeer burgemeester van IJsselstein. Een van Gijbertskinderen heette weer Dirck Beijen (ca. 1630-1692) die chirurgijn en tevensjarenlang schepen was. Bijzonder aan deze Dirck was zijn vier huwelijken. Zijn drie eerdere vrouwenoverleden in resp. 1667, 1669 en 1670. Kort na het overlijden van zijn derdevrouw wil hij opnieuw trouwen met de domineesdochter Cornelia van Laren.Het heeft heel wat discussie gekost bij dominee en kerkenraad voordat op 27mei 1670 toestemming tot het huwelijk werd gegeven. Het huwelijk leverdewel 9 kinderen op en in totaal kreeg onze Dirck 17 kinderen. Een van de zoonsuit het vierde huwelijk was Johan (1682-1712) die een militaire loopbaan bij demarine doorliep. Op 23 jarige leeftijd trouwt hij met de IJsselsteinse Mechteldvan Meerlandt, dochter van de bijzonder invloedrijke Franco van Meerlandt. Hetpaar gaat in Edam wonen en in 1706 wordt zoon Johan Franco-i

geboren.In 1710 kreeg Johan Beijen van de admiraliteit van Amsterdam het commandoover het oorlogsschip 'Ooststellingwerf met 250 bemanningsleden. In 1712overleed hij, nog maar 29 jaar oud. In 1720 verhuisden zijn weduwe en zoonnaar Dordrecht, waar Mechteld hertrouwde met Willem Beijen, een telg vaneen Dordtse familie Beijen. De Usselsteinsefamilie Beijenheeft van oor-sprong een her-tengewei alswapen. Op eenakte uit 1530treffen we eenzegel van deschout en sche-pen DirckJanszoon, geda-teerd op'ons lievenvrouwen lichtmisdach'(2 februari).Het gewei waszwart, de achter-grond geel. Johan Franco-i trouwde in1731 met, waarschijnlijk, zijnnicht Arnolda Catharina vanEsch (1699-1774), dochtervan Johan van Esch en AnnaCatharina Walraven, en gingin IJsselstein bij zijn grootva-der Franco van Meerlandtwonen. Johan Franco en zijnvrouw verzorgden hem indiens laatste levensjaren totzijn overlijden. 16













Historische Kring IJsselstein 94 (juni 2001). - Dl.94 iiV Bensdiopperstraat 25 en zijn bewoners Als in 1868 de weduwe Beijen-Trip overlijdt is hetpand imiddels overgegaan in handen van zoonHendrik Johan Rudolph Beijen nadat het eerst nogin eigendom is geweest van de broer van de wedu-we Beijen: Hendrik Rudolph Trip. Het zal inopdracht van deze Hendrik Johan Rudolph Beijengeweest zijn dat in 1856 het voorhuis werd gesloopten het achterhuis een nieuwe, naar voren geplaats-te, voorgevel krijgt. Bij die gelegenheid werd ook detuin aangelegd. Het huis is verschillende malenverhuurd geweest, o.a aan een familie van Mierop.Hendrik zelf woonde in Zutphen waar hij 'majoorder artillerie' was. In 1876 werd hij tussentijdsbenoemd tot minister van 'Oorlog' Vanaf 1880 washij lid van de Raad van State en tevens adjudant inbuitengewone dienst van koning Willem III.In 1869 verkocht Hendrik, mede namens HendrikRudolph Trip en Bernarda Agatha Beijen onder-hands, ten overstaan van notaris H.D.G.A. Imminkaan zijn jongere

broer, Anthonie Frederik Beijen diein Den Haag woonde het huis tezamen met eenwoning aan de Havenstraat en vier woningen aanhet plantsoen voor het totaalbedrag van fl. 4500,- Na het overlijden van Anthonie Frederik Beijen in 1904 verschenen op 2maart 1905 voor Carl Vollgraf notaris te 's-Gravenhage: 1.   Catharina Gesina Scherius, zijn weduwe, wonende te 's-Gravenhage. 2.  Jacobus Jan Philip Cornelius Bartolotti Rijnders, arts, officier van gezond-heid, wonende te Breda,in gemeenschap van goederen getrouwd metTheresia Theodora Geertruida Beijen (dochter van Anthonie Frederik). 3.  Johanna Elisabeth Charlotte Beijen (dochter van Anthonie Frederik), buitengemeenschap van goederen getrouwd met Jan Peelen, oud assistent-resi-dent, wonende te 's-Gravenhage. In onderling overleg verdeelden zij de erfenis, waarbij de huizen en erven o.a.in IJsselstein aan de Benschopperstraat, aan het Plantsoen en aan de Schapen-straat in het bezit kwamen van de heer Bartolotti Rijnders.Twee maanden later, op 3 mei 1905

werden deze bezittingen op een publiekeveiling o.l.v. notaris Matthijs den Bleker doorverkocht. Hoek voor- enrechterzijgevelnaar de huidigesituatie.Ter hoogte vande regenpijp is in1856 de voorge-vel 1,5 meternaar vorengeplaatst. IHetoude gedeeltestamt van oor-sprong uit 1540. De 'Vereeniging van Christelijk Nationaal Onderwijs te IJsselstein' kocht eenhuis in de Schapenstraat en het huis in de Benschopperstraat, tezamen voor fl.8373,20. De bedoeling was het laatstgenoemde huis te gaan gebruiken alsschool. Na ingewonnen bouwkundig advies zag men daar echter van af en werdbesloten nieuw te gaan bouwen aan de Schapenstraat, 2 lokalen en een onder-wijzerswoning. Het huis aan de Benschopperstraat werd verhuurd aan dokterJan Hendrik Duyvis voor fl. 350,- per jaar voor de tijd van 6 jaren, met het recht 22





Historische Kring IJsselstein 94 (juni 2001). - Dl.94 Benschopperstraat 25 en zijn bewoners NAWOORD De beschrijving van het pand Benschopperstraat 25 en zijn bewoners brengtslechts een klein stukje aan het licht over de geschiedenis van dit bijzonderehuis. Het artikel streeft dan ook absoluut geen volledigheid na. Het geeft onsenigszins een beeld over wonen en leven van vele generaties 'hogere klasse' inde IJsselsteinse samenleving die door hun optreden in de gemeenschap dezemede hebben vormgegeven en gekarakteriseerd. Noten 1.  Archief Doesburg, volgnummer 103. 2.  Zie: 's Heerendijk-Hernhutters in IJsselstein, 1736-1770 door P.M. Peucker, pag.140, Bronnen -   IJsselstein Geschiedenis en arcliitectuur door Brigitte Giesen-Geurts, RenateMimpen en Alfons Verweij. Uitgave door Kerkebosch bv-Zeist, 1989. -  IJsselstein in het nieuws, 1780 -1850 door J. Schut. -  Gemeentearchief IJsselstein. -   Rijksarchief Utrecht. -   Familiearchief L. Beijen, Leiden. Redactie: B. Rietveld Meerenburgerhorn 103401 CD IJsselsteintel:
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