




Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 tiering en voeding van soldaten was aan de orde van de dag en leveranties aan het leger even-eens. Huisvesting van de gevluchte plattelanders schiep problemen. Ook muitende troepenen benden roofden wat zij roofden konden en trokken vaak een spoor van vernielingen. Ditalles kwam gedurende een groot aantal jaren voor en het maakte vaak geen verschil of menmet Spaanse troepen dan wel met Geuzenvendels te doen had. Ook natuurrampen als ziekte-golven en overstromingen als gevolg van doorbraken in de Lekdijk speelden in de beginjarenvan de Opstand hun vernietigende rol in en om de Baronie. Naarmate de 80-jarige oorlog zich meer en meer naar de Zuidelijke Nederlanden verplaatste,normaliseerde het dagelijks leven zich in de noordelijke streken. Ook achter de Middeleeuw-se ommuring van IJsselstein kwam er rust en lange tijd zouden daar geen andere noden heer-sen dan de problemen van alle dag. Maar door toedoen van de Franse koning

Lodewijk XIV stonden de Nederlanden in 1672weer met de rug tegen de muur. De 'lage landen' leken in korte tijd te worden overmeesterd,maar de vijandelijke troepen bleven steken bij de Hollandse Waterlinie die niet ver voorbijIJsselstein in Noord-Zuidrichting liep. IJsselstein kon dus, onbeschermd als ze was, rekenenop een treffen met de Franse troepen. De IJsselsteinse bestuurders hebben dit niet afgewachtmaar traden de Franse commandant tegemoet met de symbolische sleutels van de stad in hunhand alsmede het aanbod van een hoge afkoopsom. De Fransen zagen af van militair geweld,accepteerden het aanbod en legerden zich in en om de IJsselsteinse veste. Maar alsof IJssel-stein haar handen nog niet vol genoeg had aan het verwerven van de beloofde sommen geld,trokken de soldaten er nog eens op uit om met harde hand de bevolking te belagen. Maar ookde Staatse troepen (de Hollandse dus) hadden daar patent op en zo keerden de tijden vanhonderd jaar geleden terug. Ook de zware inundaties ontbraken niet. IJsselstein lag

als eenzwaar belaagd souverein eilandje in een wereld van geweld. Maar door toedoen van de Ba-ron Prins Willem III (die de Nederlanden met succes redde van de ondergang) was de Baro-nie van IJsselstein een erkend neutraal gebied en op papier dus onpartijdig in de strijd van deNederlanden tegen Frankrijk. Ook dit zou het nageslacht lang bijblijven door de enormeschuldenlast als tol voor zelfstandigheid. Maar de kenmerkende elementen van 'stad-zijn',de stadsmuur en beide poorten, waren intact gebleven! Na de rampjaren 1672-1673 hernam IJsselstein haar eigen koers en zou daarin de komendehonderd jaar niet gestoord worden door machtsvertoon of groot geweld van buitenaf. Bin-nen de stadsmuren bleef de ruimte voldoende voor de burgers en ambachtslieden. Om hetwonen in IJsselstein aantrekkelijker te maken, werd zelfs een bouwpremie ingesteld. Delenvan de stadsmuur werden gebruikt voor gerief en nut evenals de stroken groen tussen grachten walmuren. Niets wees er meer op dat deze voorzieningen aan de rand van de stad

ooithadden gediend als hechte verdedigingswerken. Ook het kasteel had zijn oorspronkelijkebestemming verwaarloosd, want hier en daar was het proces van afbrokkeling van bijgebou-wen al niet meer te stoppen. Hetzelfde gold voor de Republiek der Verenigde Nederlanden en de positie van StadhouderPrins Willem V. In 1795 maakte een revolutie zonder bloedvergieten een eind aan de Repu-bliek der Verenigde Nederlanden waarna de Bataafse Republiek onder het credo Vrijheid,Gelijkheid en Broederschap werd uitgeroepen. Ook aan het bestaan van de Baronie van IJs-selstein kwam toen een eind. Maar na vijftien jaar was van de zelfstandigheid van ons vader-land weinig meer over en was de tijd rijp gemaakt voor inlijving bij het Franse keizerrijk vanNapoleon. Na ineenstorting van Napoleons droom, driejaar later (1813), herrees Nederlandals een weer zelfstandige natie, maar nu als een eenheidsstaat in de vorm van een Koninkrijk. 239



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 AJh. 1. Huidige situatie aan de zuidoostzijde van de binnenstad. De muur is gestut met houten balken. Op deachtergrond de oude Nicolaaskerk. (foto: Bram van Mens) Ajb. 2. Dezelfde situatie, gezien naar de richting Benschop, hinks korenmolen de Windotter en in het midden deNicolaasbasiliek met het torentje van het stadhuis, (foto: Bram van Mens) Een nieuwe toekomst werd tegemoetgetreden op een geheel nieuwe wijze. Het gebied vande voormalige Baronie van IJsselstein begon ook een nieuw bestuurlijk leven, waaraan ookde stad IJsselstein en de beide dorpen Benschop en Noord-Polsbroek onafhankelijk van el-kaar inhoud zouden gaan geven binnen de provincie Utrecht. Dat was geen afrekening methet verleden, maar historisch gezien was de indeling bij Utrecht wel opvallend! De historische steden torsten een verleden mee dat in het nieuwe tijdperk meer problemengaf dan in menige plattelandsgemeente. Overigens viel in de Gemeentewet van 1851 hetonderscheid tussen

'stad' en 'dorp' weg, want sedertdien bestaan er in Nederland officieelalleen maar 'gemeenten'. Diezelfde Gemeentewet maakte het ook onmogelijk dat er 'poort-gelden' geheven konden worden van personen die de stad een bezoek brachten. De eersteslachtoffers waren de 'portiers' (die de bediening van de poorten vaak hadden gepacht van degemeente) en de gemeente verloor een bron van inkomsten. Tot schrik van menige stedeHngzouden de poorten voortaan onbewaakt open blijven, ook 's nachts dus, waardoor dieven en 240





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Toen omstreeks 1970 de panden van Van Rooijcn door de gemeente werden gesloopt, bleekhoe goed Van Rooijen zich aan de regels had gehouden: het stuk stadsmuur was overeindgebleven en daarmede was IJsselstein onverwacht een monument van vooral hoge emotio-nele waarde rijker. Gelukkig was het gemeentebestuur- met inspraak van vertegenwoordigers uit de bevolking-juist doende met de voorbereiding van een bestemmingsplan 'IJsselstein binnen de grachten'.In 1974 werd het vastgesteld. Op historische gronden is daarin bepaald dat de oorspronkelij-ke groengordel langs de grachten zou worden hersteld. De laatste fase zou in de periode1983-1986 worden gerealiseerd, maar helaas: de zuid-oosthoek met het gedenkwaardig res-tant van de stadsmuur ligt er nog steeds bij als in de nadagen van IJsselsteins turbulente Mid-deleeuwse periode. Een vergeten kenmerk van 'stad-zijn', anders dan de omstreeks 1970vervaardigde nieuwe ambtsketen van de

burgemeester in fraaie vorm symboliseert! AJb. 4. De beginperiode van IJsselstein als nederzetting met een stedelijk karakter is in de IJsselsteinse ambtsketenuitgebeeld door het wellicht 14e eeuwspoorterszegel van de stad (opidanoru(m) de Yselsteyn), waaropbinnen de ommuring (destad) mogelijk de heilige Nicolaas aan wie de IJsselsteinse kerk in 1310isgewijd,en wellicht een paus staan afgebeeld. December 1989, J.G.M. Boon 242


