


Historische Kring IJsselstein 92 (sept. 2000). - Dl.92 mnX '........genaamd Merenborgerhorn' archief van de Nassause Domeinraad (Drossaers II, reg. nr. 1266) bevindtzich een schepenakte uit 1485 waarin sprake is van een huis, gelegen op deHorn en de zuidzijde van de Achterstraat, oostwaarts begrensd door deKerkstraat. Het lijdt geen twijfel dat hier straathoek of 'einde' wordt bedoeld.Er is geen relatie met het toponiem Meerlo, dat al in de Middeleeuwen voor-komt: Meerlo was gelegen ten noorden van de Eiterse steeg en houdt verbandmet het toponiem (Aan) De Meern, een afleiding van het riviertje 'Marre'.Zoeken naar de Meerenburgerhorn moet dan een kasteelachtig gebouwergens in een hoek van IJsselstein opleveren^. ZOEKEN IN DE ARCHIEVEN De oudste, complete vermelding van de naam is gevonden in het archief vanhet Stadsgerecht IJsselstein. Hierin bevinden zich de zogeheten transportre-gisters, registers waarin de overdracht van onroerend goed voor het gerecht(wij zouden nu zeggen: de gemeente) werd opgetekend.Op 23 mei 1643 verschenen voor het gerecht Jan Marcus, als

man en voogdvan Beligje Harmansdochter, bij wie hij kinderen had, voor zichzelf en JanGerritsz., wonende in Maarssen, als grootvader en bloedvoogd van ElisabethJansdr., voor de wederhelft, erfgenamen van Harbertken Aertsdr. Deze ver-kochten voor 350 gulden het volgende onroerend goed: De boomgaard met hepotingen en getimmer daarop staande, staande engelegen buiten de Benschopperpoort, genaamd MERENBORGERHORN.Ten zuiden daarvan ligt de stadsgracht, ten westen de Lagehiezendijk, tennoorden de Oudelandse overtocht (doorgehaald: wetering) en ten oostendeHojkamp. Voorwaarde bij de verkoop was dat de kopers de Achterslootse wetering nietmochten verkleinen en dat de opstal op de boomgaard zal blijven om de daar-op uitdragen wetering te laijken (= ladiken, de sloot uitbaggeren en de baggerop de kant deponeren). De Oudelandse overtocht zal een overbrugde tocht-sloot zijn geweest die de Achterslootse wetering naar de stadsgracht afvoerde. Hieruit blijkt dat het perceel voor 1643 eigendom was van ene HarbertkenAertsdr., wellicht een weduwe, en dat jaar door

haar erfgenamen is verkocht.Vanaf dat moment is de perceelsgeschiedenis goed te volgen. In 1691 blijkter een (boeren)huis met hooiberg op te staan, wellicht gebouwd door eige-naar Jan Cornelisz. van Eijteren. In 1720 is er een schuur toegevoegd, tienjaar later een extra hooiberg. In 1735 is er sprake van meerdere schuren. In1794 is de situatie ongewijzigd. Al deze jaren waren de eigenaars van deschouwplicht van de Achterslootse dijk, grenzend aan dit perceel, ontslagen.In 1832 is de eigenaar turfschipper Jan van Schaijk. Het perceel bestaat danuit een tuintje, grenzend aan de Achterslootse dijk, een boomgaard met slooten een huisje. Het huis staat op dezelfde plaats als de zeventiende eeuwseboerderij. Een huis of schuur aan de stadsgracht is inmiddels afgebroken (zie











Historische Kring IJsselstein 92 (sept. 2000). - Dl.92 te weten Merenborch als't gelegen is ten rechten leen, nyet te versterven alsolange als enige wittelike boerte levet van Danels live voirs. gecomen. Endedat bouhuis mit sine toebehoren tot ene onversterfeliken lene. Hier overwaren onse mannen alse here Gerijt van Egmond, onse oem, GijsbrechtHeijnricksz. van Yselsteyn, onse neve, ende anders vuele onser manne endegoeder lude. In orconde etc. Gegeven anno 1400 ende 10 's manendages natranslatio Martini.&quot; De ligging van de Merenburg wordt nu duidelijk: tegen de westhoek van destadsmuur (en niet, zoals Kort vermeldt, ten westen van de stadsmuur, dusbuiten de stad). Uit 1477 bezitten we nog een melding van Merenburg,die de bovenstaande ligging ondersteunt (AND II inv.nr.215, reg. nr. 1166: 1477 maart 4): schout en schepenenvan IJsselstein oorkonden dat Fye, weduwe van JanCoenraet, een huis aldaar, gelegen aan de Vest tussen deBenschopperpoort en Merenborch, aan LourensHeinricxz. heeft overgedragen. Met 'vest' wordt de stads-wal met muur bedoeld. Bij het leen hoorde een

aparte, gelijknamige boerderijmet een perceeltje grond binnen de stad, grenzend aande ene kant aan een boerderij of stal van de baron, aan deandere kant aan (een huis van) Jan van Damme. Uit 4 en 5. Kaart van Jacobvan Deventer uit1570 metdetail (rechts),in het detail aan-gegeven de loca- |tie van deiVleerenburg endie van de&quot;Horn&quot;.jTekening in oostin- 'dische inkt.Origineel: collectie |Het Utrechts             ' Archief. ' t DE HORN « 4 ,





Historische Kring IJsselstein 92 (sept. 2000). - Dl.92 7 en 8.Blik richtingiVleerenburger-horn vanaf derontonde bij deLage Biezen.Op de achter-grond deNicolaasbasliek.De inzet is dewaterinlaat bijde loopbrugover de grachtnaar de kerk. IJSSELSTEIN EN EGMOND-MERENSTEIN. Hiervoor was al sprake van een relatie tussen het geslacht van Egmond eneen huis Merenburg bij Zoeterwoude. Hoe kunnen we dit in verband bren-gen met het IJsselsteinse Merenburg ? Nadat in de jaren 1320 duidelijk was geworden dat het huwelijk van Arnoud,heer van IJsselstein, met Maria van Henegouwen zonder zonen zou blijven,moest een geschikte partij voor erfdochter Guyotte worden gevonden. HeerArnoud had geprobeerd een eigen dynastie te stichten voor zijn stadIJsselstein, dat in deze jaren uitgroeide tot de hoofdplaats van een baronie.Toen Guyotte de huwbare leeftijd bereikte was deze persoon gevonden. Janvan Egmond was in 1330 wees en erfgenaam van zijn vader Wouter II vanEgmond. Zijn jongere broer Gerrit zou later een voorman van deKabeljauwse beweging worden, die trouw de Hollandse graaf diende.

Hetgeslacht van Egmond was rijk en machtig en had een grootse toekomst voorzich.Na zijn huwelijk mocht Jan zich in naam heer van IJsselstein noemen;toen schoonvader Arnoud in 1364 overleed was Jan de enige heer. Tot 1551zouden de heren en vrouwen van Egmond uit dit geslacht tevens heren envrouwen van IJsselstein blijven. Politieke invloed en een hoog kindertal zorg-den voor een uitgebreid netwerk van relaties. Jan werd een belangrijk man en





Historische Kring IJsselstein 92 (sept. 2000). - Dl.92 10. Huis te &quot;Meerenstein&quot;tussen Beverwijken Heemskerk.Situatie van1789. B B W ^ K JE R 11. Woontoren van&quot;Meerestein&quot; bijBeverwijk,(gravure naar R.Roghman, 1640) 11











Historische Kring IJsselstein 92 (sept. 2000). - Dl.92 &!? . genaamd Merenborgerhorn' Geslacht Van Kralingen Gillis van Kralingen X Badeloge Arendsdr. Van Hodenpijl Willem Gillisz. X Margriete van Zuidwijck, vrouwe van Rodenrijs Daniel Willemsz., zwager van Jan II van Egmond X Lijsbeth van Vliete, vrouwe van Rodenrijs Willem Danieisz.XNN Gillis Danieisz., zwager van Jan II van Egmond X Meine van Zwieten, vrouwe van Zuidwijck I Margriet Gillisdr, Van Kralingen X Gerrit van Heemskerk I Meine van Heemskerk Willem Willemsz. Schout in IJsselstein (overleden 1478) 13. Geslacht Van Kralingen. Jan Willemsz.?(overleden 1500) delijk te veronderstellen dat het stenen huis, dat nogal moet zijn opgevallenin de kleine stad, bij de belegering van 1482 verwoest is. Helaas zijn daargeen aanwijzingen voor. Utrechtse troepen en huurlingen vielen de stad aanmet 'slangen' (primitieve kanonnen) waardoor enkele burgers werdengedood. Het kasteel van IJsselstein was toen in verdedigbare staat en heeftnauwelijks schade opgelopen. De kans op schade was groter tijdens het oor-logje van voorjaar 1511, toen

IJsselstein door Utrechtse troepen werd belegerden er aanzienlijke schade is opgetreden. In het verslag van de oorlog staatechter niets over Merenburg vermeld; men concentreerde zich op een bom-bardement van het kasteel en het in brand steken van de kerk en houtenwoonhuizen. Misschien dat de laatste bewoner Hendrik Voet voor te hogekosten kwam te staan en het huis ruim voor deze tijd had laten afbreken. Deplek waar het huis had gestaan bleef tot in de zeventiende eeuw onbebouwd,waarna er bijgebouwen van brouwerij De Klok verrezen. De naam bleefbewaard in het tegenoverliggende perceel als Meerenburgerhorn. Gezien hetactieve gebruik van het woord 'hom' (bijvoorbeeld bewaard gebleven in deplaatsnaam Hoorn) in de late middeleeuwen is het aannemelijk dat dezenaam dateert uit de tijd dat het huis er nog stond. 16







Historische Kring IJsselstein 92 (sept. 2000). - Dl.92 CONCLUSIE Ondanks de schaarste aan bronnen kan de volgende reconstructie gemaakteworden. Met het uitsterven van het Huis IJsselstein in 1364 volgden deheren van Egmond op als baronnen van IJsselstein. Dit betekende datbelangrijke posten en goederen in Egmondse handen raakten. Het geslachtvan Egmond van Merenstein werd vanaf 1360 belangrijk in IJsselstein: zijontving de Rijpickerwaard als erfleen. Aanvankelijk werd door kastelenbou-wer Jan 'Uterwijk' bij wijze van pied a terre een stenen huis in de noordwest-hoek van de nieuwe stad gebouwd, Merenburg. Vanwege de grote afstand tothet stamslot Merenstein bij Beverwijk werd dit huis al snel opgedragen aande IJsselsteinse baron, die het aan aanverwanten in leen uitgaf Na 1477 ver-dwijnt dit stenen huis uit de geschiedenis; wellicht dat het kort nadien isafgebroken. De Rijpickerwaard werd echter van generatie op generatie door-gegeven. Na 1460 speelde Albrecht (3) van Merenstein met zijn verwanteneen belangrijke rol in

IJsselstein. Of hij op zijn goed Rijpickerwaard een huis'Merenstein' heeft laten bouwen is niet geheel zeker. Indien dit het geval is,dan lag zijn geHjknamig stamslot bij Beverwijk voor een deel in puin. Wel isbekend dat hij rond 1466-1472 al in IJsselstein woonde en er bijna veertigjaar mee verbonden bleef; zijn functie van drost en schout zal zeker eenrepresentatief huis hebben vereist. Bekend is dat het kasteel van IJsselsteinvan 1467 tot 1480 werd herbouwd. Of Albrecht daar zijn intrek nam, is onbe-kend. De laatste telg uit het geslacht. Jan van Merenstein, overleed jong in1599 en heeft geen betrekkingen met IJsselstein onderhouden. Het eerstebericht over een omgracht huis Rijpickerwaard dateert van 1594. Wellichtwas het huis voorheen ernstig verwaarloosd en werd het opgebouwd door rit-meester Johan Baex die de lokale kleiwinning ter hand nam. Deze onderne-mer, die in het kastelenboek van Utrecht onterecht drost wordt genoemd,overleed omstreeks 1624. Noten 1.  beweerd wordt wel dat het kasteel van IJsselstein in oorsprong

Meerenburg zouhebben geheten en genoemd was naar het riviertje de Marre. 2. gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan de volgende literatuur en bronnen:genealogische gegevens, o.a. uit A.W.E. Dek, Genealogie der heren en gravenvan Egmond (Zaltbommel 1970(2) en J.C. Kort, 'De leenkamers van de heren vanEgmond', in: Ons Voorgeslacht 333 en 334 (nov. en dec. 1983), vooral p. 480-481, 533-534. Over de Van Kralingens, C. Postma, Het hoogheemraadschap vanDelfland in de middeleeuwen 1289-1589 (Hilversum 1989), biz. 79-80; NieuwNederlands Biografisch Woordenboek IX, lemma Kralingen. Over kasteel Merenstein bij Beverwijk, J.W. Groesbeek, Middeleeuwse kastelenvan Noord-Holland (Rijswijk 1981), p.141-145. Over kasteel Merenburg bij Leiden is weinig directe informatie voorhanden.Geput is uit specialistische boeken over het Leidse patriciaat en historisch-geografisch materiaal. 19
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