
Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 .....eertijds was de Pruis in 't land achtergronden van een Pruisische 'bezetting' in 1702 door drs. A.M. Fafianie De oudere lezers van dit tijdschrift zullen zich de Duitse bezetting van 1940-1945 goedherinneren. Voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de Duitsers algemeen als'Pruisen' of'Hunnen' (een scheldwoord) aangeduid. Ook het denigrerende woord'mof' was toen al eeuwenlang bekend en gaat waarschijnlijk terug op de bonten mof-fen of handwarmers die de Duitse seizoensarbeiders droegen. Pruisen was het oostelijkdeel van de huidige Bondsrepubliek. Aan het einde van de negentiende eeuw vormdePruisen onder kanselier Bismarck zo'n belangrijke en dreigende militaire macht, dat hetde aanleiding vormde tot de aanleg van de 'Nieuwe Hollandse Waterlinie'.Een eeuw eerder vormde Pruisen onder koning Frederik de Grote al een belangrijkemacht die in feite een van de eerste wereldoorlogen ontketende: de Zevenjarige Oorlogdie tussen 1756 en 1763 werd gevoerd. Het Duitse leger was in 1940 niet

voor de eerste keer in Nederland. Toen in 1787 tij-dens de 'Patriottische woelingen' de vrouw van stadhouder Willem V, prinsesWilhelmina van Pruisen, op doorreis naar Den Haag door een patriottisch vrijkorps bijCoejanverwellesluis voorbij Oudewater korte tijd werd vastgehouden, was voor haar demaat vol. Ze kon geen steun van haar besluiteloze man verwachten, die angstig inNijmegen de politieke gebeurtenissen zat af te wachten. Zij waarschuwde haar broer, koning Frederik II van Pruisen, die een groot leger stuur-de dat van oost naar west dwars door Midden-Nederland trok. In september 1787 kwa-men de Pruisen door de Baronie van IJsselstein. Ze werden door de 'Oranjeklanten'hartelijk ingehaald en legerden zich in het kasteel. De patriotten verbeten hun woedeen wachtten betere tijden af.





Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 Van bannerheer naar baron Vanaf de twaalfde eeuw kennen wij in de Oostelijke Nederlanden hetbegrip bannerheer of baanrotse, die met een hoofdvazal mag wordengelijkgesteld. Oorspronkelijk was dit een plaatselijk heer die de vor-stelijke standaard met de banier droeg als teken van opperbevel enverzamelpunt van de ridders tijdens de strijd. Als zodanig zien weeen fictieve heer Bernhard van IJsselstein optreden tijdens deCrimbergse Oorlog (die zich rond 1145 afspeelde, maar pas beginveertiende eeuw beschreven werd). Belangrijk is dat dit het beeld wasdat een schrijver uit de veertiende eeuw van de op dat moment wer-kelijk bestaande IJsselsteinse heer had. In de 14^ eeuw was echter debannerheer in opkomst als drager van een soevereine en erfelijke titelmet een eigen onafhankelijk gebied. De bannerheer trad in het ver-volg ook op

onder zijn eigen banier. De term was dus in de richtingvan 'baron' opgeschoven, of kon er misschien mee worden gelijkge-steld. Arnoud had rond 1345 zijn eigen 'bannerij.' Wellicht is de naam'banne van Benschop' ook nog een overblijfsel uit deze tijd. Curieusis dat de naam 'Bernhard' een vleivorm kent: 'Benno'. En 'Benno' hadeen 'cope', een ontginningscontract voor dit gebied met de bisschopvan Utrecht: 'Benno's cope'. Het grote machtsblok van Van Woerden-Van Amstel-Van Arkel aan degrenzen van Holland, Utrecht en Brabant viel na de moord op graafFloris V ini296 uit elkaar. In de veertiende eeuw vond een nieuweaaneensluiting van de gelederen plaats door een uitgekiendedynastieke politiek; dit veronderstelt een vooropgezet plan door denakomelingen van de bovenstaande heren. Dit heeft echter door aller-lei omstandigheden niet geleid tot een samenhangend geheel vaneen 'grenzenland'

waar de locale heren in een soort van politieke uniede dienst uitmaakten. klasse behoorden. Maar door zijn contac-ten met de Franstalige Van H enegouw-ers (hij was raadgever van graaf WillemIV) kwam de titel 'baron' in een anderecontext te staan. Het Frans-Engelsebegrip 'baron' betekende hoofdvazaldirect onder een belangrijke leenheer (4eheerschildrang), met een eigen kasteelen rechtspositie onder gelijken. Arnoud van IJsselstein is wellicht in 1348door de Hollandse graaf (van Henegouw-se komaf) tot baron benoemd, maar detitel kan ook eigenmachtig zijn verleend; de titel is in de mannelijke lijn erfelijk.De titel 'baronesse' van IJsselsteinbestaat historisch gezien niet, ook nietals vrouw van de baron! (De aankomstti-tel van de koningin is dus geconstru-eerd). Een baron is te beschouwen alseen leenman die tevens vrijheer is, maarover een minder belangrijk gebied daneen graafschap of

hertogdom heerst. Totin de eerste helft van de vijftiende eeuwwas soevereiniteit (in feite een term diein de tijd zelf nog niet werd gebruikt)vanzelfsprekend voor een ondernemendleenheer met dynastieke aspiraties die in

























Historische Kring IJsselstein 101 (mrt. 2003). - Dl.101 geweest, maar hangende het proces isalles bij het oude gebleven.Maria-Louise was officieel regentes voorde duur van haar leven per 26 juni 1731,na autorisatie door haar zoon WillemIV . Volgens Jagtenberg vond er na hetmeerderjarig worden van Willem IV op iseptember 1729, een scheiding plaats vande bezittingen en het beheer daarvan tus-sen hem en zijn moeder'. In ruil voorIJsselstein en Zevenbergen stond MariaLouise het haar bij huwelijksakte als dou-arie gegeven Dietz en Beilstein af aanhaar zoon. De Baronie was vanaf datmoment 'douarie': adellijk weduwegoed.Alle ambtenaren en regenten van stad enBaronie moesten bij benoeming de eedvan trouw aan haar zweren. Zij heeft deBaronie als zodanig uit naam van haarzoon, na diens plotselinge dood op 22 oktober 1751, op eigen gezag beheerd tothaar dood op 9 april 1765. De soevereinerechten werden in deze periode niet uit-geoefend omdat de soevereine baron zelfhet beheer uit handen had gegeven. Tochbleef er een probleem wie

nu precies desoeverein mocht worden genoemd. Zowerd Willem IV in 1748 nog barongenoemd! . Ook de dongratuit werd noggewoon door de Baronie voldaan: op 3maart 1732 schonk de Baronie 1000dukaten of fl. 5000,00 aan Willem IV bijhet aanvaarden van de regering; eenbedankbriefje volgde op 11 maart. Wemogen in hem vanwege zijn geboorte-recht als man de echte baron zien,ofschoon de titel vanaf het huwelijk vanWillem van Oranje met Anna vanEgmond rare genealogische bokkenspron-gen had gemaakt. Desondanks werd zijn De Pruisischegebieden tusseni688 en 1807.
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