








Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 bouwvallige klooster of van de conventskerkdaarin vermeld, vrij zullen komen opvoorwaarde dat zij van deze materialen voorzover mogelijk is op dezelfde grond of op eenlege plaats tot voordeel van de stad en het(gemene) land, weer vijf goede nieuwe huizenzullen bouwen waarvoor zij mogen gebruikenof bestaan zoveel erf van de kloostertuin dieindertijd in bezit was van de Drossard, als voordeze huizen nodig is. De ondertekenaars zijnechter verplicht te betalen aan de rentmeestervan zijner majesteits Domeinen aldaar-diezich van de ontvangst hiervan ten voordele vanzijne Majesteit zal hebben te verantwoorden -van ieder huis een huur van vijfCarolus guldenper jaar, waarvan het eerste jaar zal verstrekenzijn op 1 januari 1698 Aldus behandeld op het bureau van de Raad enRekeningen van (hooghem.) zijner Majesteitin 's Gravenhage den 19e februari 1697. Op bevel van Schuijlenburg zelf. de markt voorbij het stadhuis rechtdoor tot aande zuidzijde van de stad. De

straat is aanweerszijden voorzien van fraaie gebouwen enwoningen en zou helemaal ontsierd wordenwanneer er in plaats van een gebouw een leegerf of een kale muur of heining zou zijn.Wanneer u Edelmogendheden bij hetvoornoemde besluit zouden willen blijven, danzouden indieners wel bereid zijn om totverbetering van de stad en om meer in woners tetrekken op kosten en ten voordele van de staden het land van IJsselstein in plaats vanvoornoemde kerk weer huizen en woningen telaten bouwen; zij weten namelijk dat er mensenzijn die bereid zijn om hier te komen wonen alser maar geschikte woningen zijn.Daarom verzoeken zij u Edelmogendhedenom goedgunstig te reageren op ons zeeronderdanig verzoek om gemelde opstal enmaterialen van genoemde kerk vrijgevig aan destad en het land van IJsselstein te schenken,zodat deze materialen voorzover mogelijkaangewend kunnen worden voorde opbouwvan huizen en woningen, zoals hierboven isaangegeven. Eveneens verzoeken zij dat hunook de grond gegund wordten van

dekloostertuin - die indertijd het bezit was van deDrossarden - zoveel erf als nodig is voor degenoemde woningen voor hetzelfde bedrag engrondrente jaarlijks als door de andere erven,die vroeger tot het convent behoorden, betaaldwerd te weten twee stuivers voor iedere roede ofzoveel als u Edelmogendheden menen dat naarredelijkheid behoorlijk is.Maar mochten u Edelmogendheden hiertoeniet geneigd zijn dan verzoeken de indienerszeer nederig dat genoemde kerk uit deinkomsten van de conventsgoederen zodaniggerepareerd mag worden dat zij tot sieraad vande stad mag trekken. 't Welk doende enz. En het antwoord:De leden van de Raad en Rekeningen van zijnekoninklijke Majesteit van Groot Brittagne,gelet op de inhoud van dit verzoekschrift enoverwegend dat het voorstel om nieuwe huizente bouwen zal strekken tot voordedenverbetering van de stad, staan aan deondertekenaars van dit verzoekschrift af allematerialen, die bij het afbreken van het P* Niessen Beurtschipper IJsselstein - Utrechtvicc versa Dinsdag Donderdag en

Zaterdag 181



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 liet ka.vtei'l ij>sel.sli'i ii, :;<K>aI.s liet was voordat lietin 1 S87 werd vie.sloopt. /N.mv een ets van Mevr. Cl. J. G. Cool-van dosten Slingeland te IJsbelstein) nadruk verboden 182



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Criminaliteit en straf in de Baronie van IJsselstein van 1750 tot 1795I Anke Bruynis en Manneke Ormeling we pas op het spoor komen als we decriminele rol en de Plakkaten en Handvestengaan bekijken. Op deze manier proberen wetevens meer te weten te komen over hetdagelijks leven van mensen uit de achttiendeeeuw. De rechtspraak, onderdeel van desociale geschiedenis, kan ons een glimp latenzien van het leven in en de opvattingen overde maatschappij van de achttiende eeuw, indit geval toegespitst op inwoners van debaronie van IJsselstein. Waarom juist de baronie? IJsselsteinbekleedde in de Republiek van de ZevenVerenigde Nederlanden een unieke positie:het was een Soevereine heerlijkheid, directonder het bestuur van de prins van Oranj e diebaron van IJsselstein was. Het kende eigenhandvesten: de 'Ordonnantie door Z.K.H,gegeven op Policie en Justitie in de stad en debaronie van IJsselstein'. Het rechterlijkarchief van IJsselstein en het archief van

debaronie van IJsselstein bevinden zichgrotendeels in Utrecht in het Rijksarchief,waardoor het voor ons goed toegankelijkwas. De achttiende eeuw vonden we ergaantrekkelijk: het was het tijdperk van deVerlichting, waarin naar verluidt de straffenminder zwaar en wreed werden en waarinniet langer uitsluitend gestraft werd om demaatschappij te beschermen tegen eenindividu dat als een gevaar voor deharmonieuze samenleving werd beschouwd,maar waarin werd gestreefd naar verbetering Criminaliteit en straf in de baronie vanIJsselstein van 1750 tot 1795 als onderwerpvan een studie vraagt om enige toelichting engrensafbakening. Allereerst moeten we weten wat weverstaan onder criminaliteit.Een definitie met een normatieve inhoudgeven we niet, omdat deze - per definitie - totmislukken gedoemd is&quot;. Ze roept meervragen op dan ze kan beantwoorden.Criminaliteit in de baronie van IJsselstein isvoor ons dat gedrag, dat door de wetgeverstrafbaar gesteld is. Deze bepaalt welkegedragingen niet getolereerd kunnenworden. Het

reglement van 2 juli 1683,uitgevaardigd door de prins van Oranje alsbaron van IJsselstein, spreekt zich aldus uit: 'Ende opdat daergeen bedencken oftwijffelingen en souden mogen zijn, watsaeken Wij verstaan min of meer crimineel tewesen ofte naer crimen te smaken (...)soverklaren Wij daeronder alhier te begrijpengeneralijcken alle transgressien van dePlacaten en Handvesten van de voorz. onseBaronie van Isselsteijn, daer bij eenigepeenniele boeten of breucken jegensTransgresseurs mogen zijn gestatueert oftenoch gestatueertsouden worden tothoogerSommeals vijfthien Car: Gulden tot 40grootten 't stuk voor jeder transgressie (. ..)'^\ Deze formeel-juridische bepaling vertelt onsniets over het crimineel gedrag; dat kunnen 183




































