
Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 KABINET VAM NEDERLANDSCHE en KLEEFSCHE OUDHEDEN. DE STEDE Y S S E L S T E I N, In HOLLAND. De kleine ftad Tsfelftein heeft eene langwerpigvierkante gedaante, zynde oratrend eens zo langals breed; zy legt in Holland^ op de grenzen vaaGeMtilitnii en~hefe-fttcfat-van Utrecht, aan de ri-vier den Tsfel, van welke zy haren naam ontfaa-gen heeft. Het aldaar ftaande flot, legt evenbuiten de ftads muuren, doch is aan dezelven ge-hecht, en heeft eenen zo hogen ouderdom, dacmen naar deszelfs ftichting vergeeffche gisfmgengedaan heeft. Echter vindt men van hetzelvereeds op den jare 1250 gewag gemaakt (*). Hetkasteel mogelyk ouder dan de ftad zynde, heeft mis.fchien deze plaats haren naam daarvan ontfangen, door-(?) BoxHoRNS toneel, bladz. 309. V. DBEL»               A 293





























Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 EN KLEEFSCHE OUDHEDEN.            15* van vier duizend guldens, waarvan de flad Tsfel-ftein de helft betaald. De Regeering der flad beftaat uit eenen Dros-faard, eenen Schout en twee Burgeraeesteren. De poorters van 7sfelftem zyn, volgens eenenbrief van Keizerinns margaretha, gegeveno^ St. Z,W(7J dag \'an den jare 1350, bevoorrechtmet de vryheid van tollen door geheel Holland. Het Schout-ampt van Tsfelftein beftaat uit vyfpolders, namentlyk ^ro^^-, Neder Oudland. OverOudland, Hooge Biezen , Tsfelveld. Niet verre van Tsfelftein, aan de rivier ^5« Tj/^/,lla.^t een huis,- door de Hernhutters, omtrendden jare 1736, aangelegd. Dit huis noemdenzy'sHeerettdyk, als gewoon zynde hunne geftichtenmet het Hoogduitfche woord Hem, inhetNeder-duitsch Heer, te bellempelen. De Baron fre-DRiK VAN WATTEVILLE had aanvangs hetopzicht over hetzelve; het werd eerst door vyf-tien of zestien perfonen bewoond, doch groeideaan tot tusfchen de veertig en

vyftig menfchen.Doch de meesten hunner zyn van daar weder naarZeist vertrokken, nadat men hun daar meerderevryheid vergund heeft. « 307



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 -DiiJ/pl Pookt t^tYssELSTEiN '74 t^-'J 7>eS/itfS tafYsSEl^STEIlsr een beschrijving van IJsselsteins prentwerkmet geschiedschrijving, zie HKY uitgave 20-red. Fotografische overdruk uit: 'Kabinet vanNederlandsche en Kleefsche oudheden...',met prenten door Abr. Rademaker. Ditwerk verscheen tussen 1773 en 1779. Voor 308


