






Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 o/b. 3,hiernaast Kapitein, tamboer en vaandrig in hun specifieke uitrusting. De kleding van de schutters bestond in de15e en i6e eeuw uit een muts (kaproen ge-naamd) en een wapenrok (tabbaard). De ka-proen was vaak schitterend versierd met zilver-kleurig borduurwerk. Het ligt voor de hand dathoge gasten op schuttersfeesten graag zo'n ka-proen als geschenk aanvaarden. Daarnaastwas de kaproen een door de winnaar van hetpapegaai-schieten zeer gewaardeerde prijs. Ook de schutsrok was van fraai borduurselvoorzien. Vooral de mouwen waren ongeloof-lijk rijk versierd, vaak met het embleem vanhet gilde en het wapen van de stad. Het is be-grijpelijk dat men soms in de verleiding kwamom oude (prachtig bewerkte) mouwen aan eennieuwe tabbaard te zetten. Omdat de schutters van een bepaalde stadkleding droegen met dezelfde kleur(en), wer-den tijdens gevechten tegen vijandelijke schut-ters pijnlijke vergissingen voorkomen. Bo-vendien benadrukte een

door de stad voorge-schreven uniform de onderlinge verbonden-heid der gildebroeders. Daarnaast verhoogdeeenheid in kleding het aanzien van de stad bijfeestelijke gelegenheden als processies en blij-de inkomsten. E) Schuttersgilden en hun wapensDe gegoede burgers die zich in veel stedenrond 1350 tot een schuttersgilde hadden ver-enigd, kozen St.Joris als schutspatroon. Ook inIJsselstein was dat het geval. Hun wapen wasde voetboog. Dit wapen was eigenlijk een klei-ne handboog, waaraan in het midden een hou-ten kolf was bevestigd, zodat deze de boog zelf rrc/its. Spanmechaniek: a. voetbeugel en handkracht b. haakriem c. koord en katrol d. geitepootspan- ner e. drukspanner f. windas g. tandstaafivid h. ingebouwde hefboom









Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Het eerste stukje is overgenomen uit de or-donnantie &quot;betreffende de Borgerwacht enSchutterye&quot; uit het groot plakkaatboek 's landsvan Utrecht (1631). &quot;Geen Schutter sal geoorloji zyn, zyn musquet,of roer af te schieten, na of voor dat de nachtwachtop- of afgetogen sal zyn; ten ware ingevalle vannood, ofte tot waarschouwing van eenig perykelvoor de Stad, of ander merkelyk quaad; op poenevan ses Carolusgulden; de eene helft tot behoevenvan den Officier der Stad Utrecht, die daar vanexecutie doen sal, en de andere helft tot behoevenvan den aanbrenger&quot;, (klikken en verraden werdduidelijk gestimuleerd!) -Het tweede voorbeeld van de uitgebreidetaakbeschrijving na 1597 is een citaat uit eenIJsselsteinse ordonnantie van 19 juni 1657. &quot;Den Weledele here drossaert als opperschut-meester, de schatmeesters, den schout, d'borge-meesters, de homans en de vendrager, indertijt bijden anderen op de schuttoren vergadert synde, heb-ben

bij 't merendeel van stemmen geresolveert, dewachten weder na oudergewoonte op de kermis inde poort te houden ende dat ijder schut sijn beurtop de verbeurte van eene gulden viff stuivers salwaememen. Wijders is noch geresolveert dat degansche Schutterije St.Joris naestkomende kermisin 't geweer sal wesen en gemonstert worden en datijder homan sijne schutten het selvige sal aenseg-gen&quot;. I) De organisatie binnen de schutterijIn principe had ieder de plicht om zijn stadte bewaken of om bij te dragen in de kostenvan het schuttersgilde. Veel burgers waren vrij-gesteld van schuttersdienst, zoals: regenten,geestelijken, chirurgijns, de korenmolenaar,zieken, kinderen, bejaarden en gehandicapten,weduwen en ongetrouwde vrouwen. Zij betaal-den, als zij niet tot de onvermogenden behoor-den, elk half jaar hun contributie, wachtgeldgenoemd. Onder andere met deze gelden wer-den de onkosten bestreden. De lijst van beta-lers en wanbetalers werd in IJsselstein heelnauwkeurig bijgehouden. Op die manier we-ten we bijvoorbeeld dat er

in 1728, 72 personenwaren die elk half jaar 4 of 6 stuivers betaal-den. Degenen die niet tot de groep behoordendie recht had op vrijstelling werden schutter.Tussen ongeveer 1600 en 1746 waren deIJsselsteinse schutters verdeeld in 4 groepen:homanschappen of rotten genaamd. Deze ver-deling van de dienstplichtige IJsselsteinse bur- gerij was gebaseerd op een verdeling in wijkenof vendelen. We noemen hieronder de be-treffende homanschappen en we vermelden er(bij wijze van kenmerkend voorbeeld) de gege-vens van 1693 bij. 1.  'S KONINGS HOMANSCHAP, 44 man o.l.v. de drossaard en de schoutMarchand 2.  HAVEN(STRAAT) HOMANSCHAP, 46 man o.l.v. Goossen Hugen van der Roesten Bastiaan Kors van den Berg 3.  BENSCHOPPER(STRAAT) HOMANSCHAP, 49 man o.l.v. Willem van der Hoeven enTheunis Joris Both 4.  HOMANSCHAP VAN DE PLAATS, 46 man o.l.v. Hubert Sam en Willem Janszvan Hagesteijn In totaal 185 burgers die in 1693 kondenworden ingezet bij calamiteiten. Normaal ge-sproken was 's nachts

maar een klein deel vanhen actief als wacht. Soms was er extra verster-king van de nachtwacht nodig, bijvoorbeeld tij-dens de jaarlijkse kermisnachten in IJsselstein.Weer een voorbeeld uit 1693. Tijdens dedrie kermisnachten van 25, 26 en 27 juni vandat jaar werd telkens door groepen van 10schutters wachtgelopen. In de bewuste zo-mernachten was de leiding in handen vanKarel Kok (schutmeester), Willem van derRoest (homan), Hendrik Beyer (onder-schut-meester), mr.Nicolaas Duck (!)(homan),Christoffel Velthuijsen (vaandrager) enHermanus Kip (homan). De dagelijkse leiding (of liever gezegd: denachtelijke leiding) over de kleine groep die dewachtbeurt had, was in handen van een homan(ook &quot;rotmeester&quot; genoemd), te vergelijkenmet een sergeant. Hoger in rang waren de hopmannen en devaandrigs (aanvankelijk nog letterlijk vaandel-drager/vaendrager) . Aan het hoofd van IJsselsteinse schutters-gilde stonden de drossaard, de schout, de de-kens (ook wel &quot;overmans&quot; of &quot;gezwoorens&quot; ge-naamd) en

de koning, degene dus die op hetjaarlijkse schuttersfeest de vogel had afgescho-ten. Deze personen werden ook wel de &quot;raden&quot;genoemd. De schutsbode was de man die de schuttersop tijd moest inlichten wanneer zij moestenwachtlopen, een belangrijke (betaalde) deeltijd-baan, want in de praktijk gingen de schuttersniet op eigen initiatief informeren of ze wel-licht aan de beurt waren om wacht te houden.Hier is duidelijk het verschil in motivatie te be-





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 vers tot behoef van 't rot, daar onder den absentengestelt is&quot;. &quot;Niemand sal syn wapenen daar op hy geset is,mogen verkoopen, versetten ofvermangelen (= ver-ruilen), sonder van beter voorsien te zyn, op deboete van 20 stuyvers&quot;. &quot;Yder Schutter gestelt zynde op een musquet,sal gehouden wesen altyd in voorraat te hebben,ten minsten een pond kruyts, een half pont hots,met de lonten naa den eysch, op de verbeurte van 6stuyvers, zoo dikwils anders bevonden sal werden&quot;. &quot;Niemand van de musquettiers en sal mogen in't ommetrecken, naa de wacht gaande ofte daarvan komende, zyn musquet met scherp, proppen,pampier, ofte yei anders laden, daar ongeluk doorsonde mogen komen, op poene van 6 gulden&quot;. &quot;Ingevalle der Schutters bode in gebreeke geble-ven ware, de Schutters hare aanstaande wacht tedenunciieren, sal die boete, die sy daar door ver-suymen, gehouden wesen te betalen&quot;. &quot;De musquettiers sullen

ook niet mogen schie-ten naa eenige tinnen van huysen, gevels, leeuwen,wapenen, weerhanen, uythangende ofte uytstee-kende borden, noch diergelyken, noch ook in devendels, op de boete van 10 guldens, ende daaren-boven noch te beteren die schade by hem gedaan&quot;. &quot;Niemand sal, geduurende de wachte, den an-deren eenige spytige (= beledigende) ofte injurieu-se woorden (= scheldwoorden) mogen toeseg-gen,ofte eenige insolentie (= onbeschaamdheid) van vloecken, singen, roepen, ofte andersints ge-bruycken, op de boete van 20 stuyvers&quot;. Na lezing van het bovenstaande bekruipt jehet vermoeden dat er heel wat mis kon gaan inde schutterij ! De regels zijn opvallend gede-tailleerd in het noemen van alles wat verbodenwas. Allerlei kwalijke zaken moesten blijkbaarbinnen de perken gehouden worden. Als eenschutterij normaal functioneert gaat men nietuit voorzorg zeven (!) zaken noemen waarop deschutters niet mochten schieten. M.a.w.: de schutters in het lye-eeuwseIJsselstein waren wellicht eerder geneigd aller-lei ongein

uit te halen dan te stad op een rusti-ge manier te bewaken. K) De kasboeken In 1642 voltooide Rembrandt van Rijn eenschuttersstuk dat later wereldberoemd zouworden onder de naam &quot;de Nachtwacht&quot;. Dejuiste naam luidde: &quot;Het korporaalschap vankapitein Frans Banning Cocq&quot;. Het schilderijwerd besteld door het Amsterdamse schutters-gilde en het was bestemd voor de hal van deplaatselijke Kloveniersdoelen. De Amsterdamse schutters hadden, toen zijvoor Rembrandt poseerden, de periode vanoorlogen en gevechten definitief achter de rugen op het schilderij paraderen ze triomfantelij-ke in hun fraaie kostuums. Ook de IJsselsteinse schutters hadden indie tijd al lang niets meer met oorlogshande-lingen te maken. Al hun energie konden ze inprincipe besteden aan het bewaren van de ordebinnen de stadsmuren. De schutters waren in O/Il. 10, hierboven. Medaillon vanhet Sint Jorisgildevan Den Dungen, begin j6e eeuw 10































Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 jaar de Bataafsche Vrijheid.De raad der gemeente IJsselstein. Ter ordonnantievan deselve. (Get.) Hermanus ter Bruggen,Secretaris. Verbazingwekkend zijn dan opeens de no-tulen van I april 1798. De schutterij maakteschoon schip met de heer L.Murks. Op zijnverzoek werd een verklaring van goed gedragopenbaar gemaakt. We laten de tekst van dit'eerherstel' hier volgen. ... De voornoemde Burger Lambertus Murks isseedert Maari lygG alhier woonachtig geweest ennog is. Als gewapend en dienstdoende Schutter isdoor hem alle noodige gehoorsaamheid aan zijneOfficieren betoond. En voorts door hem allepligtenvan den gewapende Burger altoos met de grootsteaccuratesse en bereidwilligste ijver vlijtig zijn vol-bracht geworden en in all opsigten getoond heeft tezijn een vreedsaam Burger, een hraajve vaderlan-der, toegedaan de tegenwoordige orden van saak-en. We mogen aannemen hier niet met een iapril grap te maken te hebben, nog geen halfjaar ervoor wilde

men hem immers degrade-ren ! Overigens krijgen we indruk dat de se-cretaris anno 1798 enige moeite heeft met dezinsbouw van zijn notulen. En dan is Murks'ster stijgende binnen de schutterij. De bodewas ziek geworden en er werd voorgesteld: ... 'een ander bekwaam perzoon in zijn plaats testellen. En is met unanieme stemmen geaccordeertde perzoon van L.Murks in zijn plaats te stellen'. Aan Murks' zegetocht is nog geen einde ge-komen, want op 19 september 1798 ontmas-kerde hij een bedrieger binnen de schutterij.Het ging om een zekere heer Van Baaren, diegraag de vacant gekomen plaats van korporaalwilde bezetten. Schutter Van Baaren had ge-knoeid met de stembriefjes (of stemmers om-gekocht, dat is niet helemaal duidelijk).Lambertus Murks protesteerde heftig tegen dedoor hem ontdekte frauduleuze handelingen,de krijgsraad stelde hem na een grondig onder-zoek in het gelijk. Heer Van Baaren was uiter-aard woedend en gooide nog even met moddernaar Murks. Hij beschuldigde L.Murks ervan dat dezegezegd had dat de

krijgsraad 'het geld verkwist ofversuypt, en dat er nooit verantwoording werd af-gelegd voor bestede gelden'. Deemoedig gaf deheer Murks toe dit in een onbezonnen bui ge-zegd te hebben, maar er niets van gemeend tehebben. De krijgsraad ging met dit excuus ak-koord. Lambertus Murks kon binnen de schut-terij geen kwaad meer doen ! Het laatste dat we van Lambertus Murks vernemen is dat hem door de IJsselsteinseschutterij een 'douceur' werd toegezegd, van-wege zijn heldhaftig optreden bij een ernstigongeval tijdens een schietoefening buiten destad. Volgens de notulen had hij 'zig aan de on-gelukkige Bram van Hooven bijzonder van zijnepligt gekweeten. Willem Pelle Een tweede markante IJsselsteiner uit dietijd is Willem Pelle. Hij haalde regelmatig bijde schutterij het bloed onder de nagels uit.Eens was de wacht ter assistentie geroepen bijeen vechtpartij in herberg 'de Klok'. Bij die ge-legenheid had Willem de wacht uitgescholdenvoor 'diefelijers' (misschien een verbasteringvan typhuslijders ?) en er aan toegevoegd: &quot;tzijn alleen

kwaaye jongens die de wacht hebben'.Willem Pelle werd daarna gearresteerd, wistevenwel heimelijk te ontsnappen en kwam ge-wapend met zijn sabel terug. Met veel moeitekon de wacht hem het wapen afhandig maken.Door de krijgsraad werd voorgesteld de zaak inder minne te schikken. Martinus van Kampen Een derde persoon die wij ter sprake willenbrengen is de heer M. van Kampen, sergeantbij de schutterij. Hij speelde een heel kwalijkerol bij een ruzie tussen enkele mannen. We la-ten de tekst van het verslag letterlijk volgen. Vergadering van den Balliuw en Scheepenenvan IJsselstein op Donderdag den ly Jann 1799.Op den je January Laatstl. des avonds ten huizevan Anthony Espelenheuvel buiten de IJsselpoortdeezer Stad ruzie ontstaan zijnde tusschenH.Zonnenberg en Evert de Lang, zodanig dat HZonnenberg de voorn. Everi de Lang met een meseenige sneden in de rok en in de hoed heeft toege-bracht, dat verscheidene aldaar zijnde perzoonenen ook voorn. Espenheuvel, die rusie willen voor-koomen en den gemelde Everi de

Lang in de kamerte rug te haaien, doch dat Mariinus van Kampen,daar in huis zijnde, zulks volstrekkelijk heeft beleten de kamerdeur heeft toegehouden, zoodanig datniemand daarbuiten konde komen om voorn.Everi de Lang te ontsetten ofte rug te haaien, tot-dat eindelijk een Eransche militair, meede aldaarin de kamer zijnde, M.van Kampen heeft genood-zaakt van de deur uittegaan. Dat voorn. M.van Kampen daardoor niet al-leen de vegterij heeft ondersteund, maar metter-daad oorzaak van moord en doodslag had kunnenzijn. Zodanige handelwijs van Van Kampen kanniet ongestraft worden gepasseeri. 25





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 ajb. 2} en 24,hiernaast. Links een detailuit de kaart vanBlaeu van i6j2en rechts hetDoelengehouw,gezien vanaf dePlaats rond J900 (zie afb. 12 van het zilveren parement) - ifluyten met de bussen en desselve kwaten - 4 koperen trommels met toebehooren ? een rood vaandel en dito wit ? 168 geweeren - 2 verslakte kandelaars met der selver snuyters (olielampjes) en snuyter bakje - een tabakscomvoor - een tafelschel - een ronde houte tabaksdoos - 4 quispeldooren - een haamer - 2 ronde verlakte schenkblaaties - een tafel met een groen lakens kleed - een eyke kissie met een partey scherpe patrone - een mantier met oude koperen slooten-18 stoelen met roode trijpte sittinge ? een kast op de krijgsraadkamer hangende - 2 nationale vladen ? een nationale vlaggestok - 4 gemeene stoelen in de walkamer - een tafel met eenige banke in de wagtkamer - een groote lantaaren ? een kachel met een groote koperen ketel - een groote houte koolenbak - een ladder met p {})

sporten - eenige wijnkelkjes ? een hanglantaaren (zie afbeelding 11) Wapenrusting -10 officiersabels metportepees - 4 onderofficiersabels met dito - ? 6 ringkragen - 6 goude officiersepauletten - een silver wapen van de schuttersbode afi.2s,litiks. Vlaggen enwimpels van deBataafse Repu-bliek. De oranjewimpel isvervangen dooreen rode en hetrood, wit enblauw isopgefleurd meteen zinnebeeldigevoorstelling vanvrijheid, weer-baarheid enwelvaart. 27







Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 i6o4 Jan Stevensz. van Beusechom, HubertJansz. Goes 1605   Harman Ariaensz., Jan Stevensz. vanBeusechom 1606  Harman Ariaensz., Floris Janszen 1607  Floris Janssz., Elias Roeloffsz. vanMeerlant 1608  Elias Roeloffsz. van Meerlant, CornelisFrerixsz. 1609  Cornelis Frerixsz.,Dirck Janssz. Beijen 1610   Dirck Janssz. Beijen, Gysbert T. vanMeerlant 1611    Adriaen Stevensz. van Beusecom,Elbert Claessz. van Meerlant 1612   Elbert Claessz. van Meerlant, JasperHenrixsz. 1613    Sweer van Carvel, Roeloff van Meerlant 1614   Roeloff van Meerlant, Willem d'Immer 1615    Willem d'Immer, Cornelis Frerixssz. 1616   Cornelis Frerixssz., Willem Jansz. vanEverdinghen 1617    Willem Jansz. van Everdinghen, JanAndriessz. de Wilt 1618    mr. Assuerus van Carvel, HarmanArijaensz. van Dijck 1620 Willem Jansz. van Bolshuijzen, DirrickJanssz. Beijen 1621   Willem Jansz. van Bolshuijzen, DirrickJanssz. Beijen 1622  Roeloff Relgis van Meerlant, CoertCornelissz.

1623  Roeloff Relgis van Meerlant, CoertCornelissz. 1624  Coert Cornelissz., Floris Janssz. (vander Weij) 1625  Floris Janssz. van der Weij, WillemCornelisz. van Houve 1626  Willem Cornelisz. van der Hoeve,Heijndrick Elias. van Meerlant 1627  Heijndrick E.van Meerlant, ClaesHeijndricksz. Kilsdonck 1628  Claes Hz. Kilsdonck, Cornelis vanMuijden 1629  Cornelis van Muijden, Cornelis vanBeusichum 1630   Cornelis van Beusichum, AdriaenSpengell 1631    A.S. van der Hoeve, mr. Charles van derStrepen 1632   mr. Charles van der Strepen, StevenAdriaensz. van Beusichum 1633    Steven Az. van Beusichum, JacobAertsz. Cosijns 1634   Jacob Aertsz. Cosijns, Jan Jansz. vanLeerdam 1635    Jan Jansz. van Leerdam, Willem Pronckert 1636  Willem Pronckert, Floris Jz. van derWeij 1637  Floris Jz. van der Weij, Cornelis vanBeusichum 1639  Jan Hoefsmit, Claes Elbertsz. vanMeerlant 1640  Claes Ez. van Meerlant, Jan Cornelisz.van Leerdam 1641   Jan Cz. van Leerdam, Jacob Aertsz.Cosijns 1642  Jacob Aertsz. Cosijns, Gerrit vanMeerlant

1643   Gerrit van Meerlant, Willem van Vliet 1644  Willem van Vliet, Jerominus Cost 1645   Jerominus Cost, Steven van Beusichum 1646   Steven van Beusichum, Daniell vanMeerlant 1647  Daniell van Meerlant, Geurt Both 1648  Geurt Tonisz. Both, Cornelis de Wilt1649 1650 Gijsbert Beijen (alleen) 1653   Joris van Stuijvenberg, Elias vanMeerlant 1654  Elias van Meerlant, Dirck Hoefsmit 1655  Dirck Hoefsmit, Claes Pronkaert 1656  Claes Pronkaert, Harman Willem Cosijns 1657  Harman Willem Cosijns, Aert Jacobsz.Cosijns 1658  Aert Jz. Cosijns, Dirck Hoeffsmit 1659  Dirck van Meerlandt, Balthasar Blanckebijll 1660  Balthasar Blanckebijl, Jurriaen Both 1661   Jurriaen Both, Jacob van Bolshuijsen 1662  Jacob van Bolshuijsen, Roeloff vanMeerlandt 1663  Roeloff van Meerlandt, Dirck Beijen 1664  Dirck Beijen, Elias van Leerdam 1665  Elias van Leerdam, Elias van Meerlandt(overlijdt; opgevolgd door Gerrit vanMeerlandt, zijn broer) 1666  Elias van Leerdam, Aert Cosijns 1667  Aert Cosijns, Jan Jansz. van Leerdam 1668  Jan Jz. van

Leerdam, CorneHs Jz. vanNoordt 1669  Cornelis (Jz.) van Oort, Adriaen van deLanghstraet 1670   Adriaen van de Langstraet, BastiaenCorsz. van den Bergh 1671   Bastiaen Corsz. van den Bergh, NicolaesDuijck 1672  Nicolaes Duijck, CorneUs van Jaersvelt 1673   Idem 1674  Idem 1675   Idem 1676  Comehs van Jaersvelt, Jacob van der Sloot 1677   Jacob van der Sloot, Aart Cosijns 1678   Aert Jacobsz. Cosijns, Willem van der 30




