Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 ^ UfcrecKt 5cJ^oubclmtt IJssekleins bondgenoten legen Alva's penningen. met het verzoek hierover met Barlaymont teonderhandelen. Waarschij nlij k is de zaaknog op zij n pootj es terechtgekomen; vanuiteindelij ke betaling zij n in ieder geval geenstukken overgeleverd. Deze jaren is IJsselstein goeddoorgekomen. Afgezien van enkeleproblemen door vluchtelingen eninundaties,** wist men zich gesterkt doormede-lotgenoten als Jaarsveld en Leerdamen door invloedrijke personen alsBarlaymont en Hovelmans. In de komendejaren zouden de problemen evenwel steedsgroter worden. coUecteurs van deze penningen ter plaatsemoest benoemen. Weer werd Hovelmans in de armgenomen, die in oktober beloofd had dat hijiedereen aan zou pakken die moeilijkhedenzou kunnen maken. De plakkaten werdenaan hem opgestuurd en de zaak werd metBarlaymont doorgesproken. Over de afloop van deze gesprekken isniets bekend; de laatste informatie dateert uitmaart 1572, toen wederom een

plakkaatwerd afgekondigd, deze keer door dedeurwaarder van het Hof van Holland zelf.Ook deze werd naar Hovelmans opgestuurd 26

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Norris zijn geweest (1547-1597), dewapenbroeder van Hohenlohe die inseptember van dat jaar kolonel-generaal vande infanterie zou worden. Hij was familie vande man die bijna door Pelham wasvermoord?^ Het blijkt dat deze soldatenhaver uit de omliggende dorpen kregen,waarvoor ze per dag drie schellingen moestenbetalen, oplopende tot 600 gulden, welkebetaling nooit gebeurd is. Nog in maart lagener vijf vendels in het land van IJsselstein,waardoor de meeste bewoners van hetplatteland gevlucht zij n, er geen huur ofpacht werd betaald en de oogst totaal ismislukt. Verzocht werd om de maandelijksecontributie aan de Generaliteit op teschorten, maar het antwoord uit Den Haagwas onverbiddellijk en de stad werdgesommeerd 1000 gulden op tafel te leggen.Het argument was dat de haver voor eigenrekening was gekocht en dat de vijf vendelsop het punt stonden te vertrekken. Niettevreden met dit antwoord, werd eenzelfdeverzoek gericht aan Maurits, deze keer metde

vraag of er 1500 gulden mocht wordeningehouden op de contributie. In plaats vaneen gunstig antwoord kwam er op 13 maartbericht van Maurits dat IJsselstein 50musketiers van Hohenlohe moest opnemen,een nieuwe tegenslag. Philips, graaf van Hohenlohe-Langenburg(ten oosten van Heilbronn) was een trouwaanhanger van Oranje, maar j aagde door zij nmoeilijke karakter velen tegen zich in hetharnas. Hij is een man 'die veel bedierf doorgebrek aan beleid, zijn drift en zijn heillozeneiging tot dronkenschap. '?'^ In 1584 was hijbenoemd tot luitenant-generaal in Hollanden Zeeland en onder Leicester weigerde hijhet algemeen opperbevel over het Staatseleger. Zijn verhouding tot Leicester was zeerslecht te noemen, maar de Oranjes vondenhem een trouw soldaat, in zijn methodesmisschien van de oude stempel. Hij zou infebruari 1595 met Maria van Nassau trouwenin Buren. Hoe lang zijn compagnie bleef isprecies bekend uit een aantekening in destadsrekening; op 27 maart 'vertogen diemusquetiers\ zodat zij twee weken moetenzijn gebleven.&quot;'^ In

juli daaropvolgend verscheen opeens debevelhebber van de graaf van Essex in IJsselstein met het verzoek of de stad de helftvan zijn compagnie zou willen innemen.Toen hem gevraagd werd zijn bevel daartoete laten zien, weigerde hij dit. Het bleek datdeze compagnie in Naarden geweigerd wasen dat er alleen toestemming was om daar teblijven. Derhalve werd deze gebeurtenis aanMaurits doorgegeven, met het verzoek omgeen toestemming te verlenen met het oog opde grote, reeds doorstane ellende.Waarschijnlijk is de halve compagnie tochenige weken gebleven, want het verzoek aanMaurits is op de 4e augustus gedateerd. Eenantwoord is niet bekend. De laatste inkwartiering vond beginseptember plaats en betrof de halvecompagnie van een zeker kapitein Blunt.Zoals gewoonlij k kwam hier meteen eenreactie op (opgenomen als bijlage 2), insmekende bewoordingen gesteld eindigendmet 'hijrrup een vertroostelijck antwoordeverwachtende.' Ook nu is het niet duidelij k hoe lang men inde stad gelegerd bleef; in ieder geval komener over de jaren

1588-1590 geen berichtenmeer voor die duiden op inkwartieringen. In deze jaren zijn de diverse rekeningenoverspoeld met meldingen van arme en ziekesoldaten die in het gasthuis werdenopgenomen of die geld gegeven werden omnaar hun compagnie te trekken. In totaal gaathet hier om tientallen soldaten, soms met hun'echtgenotes' vergezeld. Wilde een soldaatreisgeld krijgen, dan moest hij een certificaatlaten zien dat hij gewond geraakt was in destrij d of dat zij n compagnie hem nodig had.Deze mannen zijn bepaald geen lieverdjesgeweest; zo is er een melding dat een soldaatzo fel in zij n hand gebeten was door een anderdat hij op kosten van de stad verpleegd moestworden, alsook meldingen dat er zwaargedronken werd en dat het ijzerwerk van staden platteland geroofd werd en in Montfoortwerd verkocht. In de jaren nadat de troepen vertrokkenwaren blijkt dat het schoutambt financieelaan de grond zat. Zo kon men de velelijfrenteniers niet meer betalen en werd decontributie steeds opgeschort. Toen Mariavan Nassau met haar raden en haar

familie inaugustus en september 1588 op bezoekkwam, moest men in Utrecht 400 gulden 34
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