


















Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 9- De jaartalsteen1623 boven devoordeur aan deBenschopper-straat. Het met-selwerk Is enigs-zins verstoord(situatie 2001). de verstoorde indruk van het omringendemetselwerk, naderhand kan zijn aange-bracht, is er stilistisch gezien geen redenom de ouderdom te betwijfelen.Het zorgvuldig uitgevoerde metselwerk isin kruisverband opgetrokken, met de toe-passing van klezoren als hoekoplossing bijde noordoostelijke gevelhoek.Het baksteenwerk is voorzien van eenscharreerslag (afb. 11). Door het scharre-ren van de stenen kon, ook met relatiefonregelmatig gevormde bakstenen, strakogend metselwerk worden gemaakt.De in cement uitgevoerde plint aan deonderzijde van het pand is in het laatstekwart van de 20ste eeuw aangebracht envervangt een oudere spatstrook (vgl. afb.5).De gevelindeling is nog vroeg-iyde-eeuws(afb.10). Het deurkozijn stamt nog groten-deels uit die bouwtijd. Aan de binnenzijdeis het, waarschijnlijk eikenhouten, kozijnvoorzien van een renaissanceprofiel

(afb.18). De roedenverdeling van het boven-licht is karakteristiek voor de tweede helftvan de 19de eeuw en vervangt, gezien deaanwezige bouwsporen van een midden-stijl, een tweelicht. Ook de deur zal in die-zelfde tijd zijn vernieuwd. De dagkantenvan de gevelopening zijn afgeschuind; eenkapel vormt de overgang naar de rechthoe- zen gebruikt als verpleeghuisje. GijsbertTersteeg is als 66-plusser opnieuwgehuwd, maar niet in IJsselstein. Beschrijving voorgevel De voorgevel is gedateerd door de bovende voordeur ingemetselde jaartalsteen1623 (afb. 9). Hoewel deze steen, gelet op iP ^f io. De opkamer-vensters zijn ver-breed (omstreeks1800) getuige deafgehakte dagkan-ten en de slechteaansluiting op deontlastingsbogen(situatie 2001).Hiernaast: situatiezomer 2003.



Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 een kleine dakkapel met lessenaardakje.In de westelijke helft van de voorgevelzijn twee ankers aangebracht ter veranke-ring van de achterliggende moerbalken.Tussen de deur en het westelijke vensterontbreekt een anker. Gezien de aanwe-zigheid van een moerbalk achter de gevelzal ook hier een anker hebben gezeten.De beide ankers aan de oostzijde zullen kig uitgevoerde dagkanten van het onder-ste deel van deze gevelopening.Geen van de vensters is nog origineel.De westelijke vensteropening is in eenlatere fase verlaagd, waarbij ook de dag-kanten deels zijn ingeboet. Het huidigeT-vormige schuifvenster is igde-eeuwsen vervangt, gezien de nog aanwezigesporen van de oude roedenverdeling inhet bovenlicht, een mogelijk uit hetmidden van de i8de eeuw daterend 24-ruits schuifvenster (4x4 + 2x4) (afb. 21).Ook de kozijnen van de

beide opkamer-vensters zijn niet meer origineel. Dezevensters zijn iets verbreed, wat goed tezien is aan de wijze waarop de ont-lastingsbogen boven de vensters aanslui-ten op de kozijnen (afb. 7). Beide ven-sters hadden, gezien de plaats van dewisseldorpel en waarschijnlijk overeen-komstig de vensters in de zijgevel, 9-ruits schuiframen. Dit venstertype iskarakteristiek voor het einde van de i8deeeuw. Waarschijnlijk in de loop van detweede helft van de 19de eeuw is de hui-dige T-vormige raamindeling tot standgekomen; schuifraam en bovenlicht zijnrecentelijk vernieuwd.De getoogde keldertoegang behoort nogtot het oorspronkelijke werk. De openingis dichtgezet toen de kelder in de tweedehelft van de 20ste eeuw ingrijpend werdgewijzigd. Nog op de foto van ca. 1965(afb. 5) is de opening aan de binnenzijdeafgedicht met planken. Op de prentbrief-kaart uit het begin van de 20ste eeuw(afb. 4)

lijkt het keldergat nog geflan-keerd met een stoephekje.Op diezelfde prentbriefkaart is te ziendat de houten bakgoot aan de voorgeveleen forsere profilering had dan de huidi-ge (die al wel op de foto van ca. 1965[afb. 5] voorkomt), en dat het pand geendakkapel heeft. Op genoemde foto vanca. 1965 zit ter hoogte van de voordeur in de tweede helft van de 20ste eeuw zijnaangebracht. Het dak aan de voorzijde is voorzien vangesmoorde oud-Hollandse pannen, ter-wijl aan de achterzijde overwegend goed-kopere rode exemplaren liggen. Beschrijving zijgevel In tegenstelling tot de voorgevel vormt dezijgevel geen eenheid (afb. 12-14). Hetgedeelte van de gevel waarachter zich dekelder/opkamer bevindt, vertoont oudermuurwerk. Nabij de straathoek vormteen vrijwel verticale scheur de scheidingtussen dit oude metselwerk en het zorg-vuldige vroeg-iyde-eeuwse metselwerkvan de voorgevel. Het oude

muurwerkreikt tot aan de verdiepingsbalklaag (afb.12) en is uitgevoerd in een onregelmatigmetselverband. Het muurwerk is eenrestant van een voorganger van het 17de-



Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 eeuwse huis. Het feit dat er overwegendkoppen en drieklezoren alsmede veelgesinterde stenen voorkomen wijst ophergebruik. Het steenformaat wijst op een datering in de 15de eeuw. Het is nietonmogelijk dat het hier een herbouw nade laatste verwoesting van IJsselstein in1466 betreft. Op grond van het baksteen-







Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 restant van de voorganger van het huidi-ge pand. De dagkanten van de nu dicht-gezette toegang in de voorgevel zijn ineen latere fase in het bestaande metsel-werk aangebracht. De toegang aan devoorzijde van het pand zal in 1623 in hetoude metselwerk zijn ingebroken.Mogelijk bevond de oude toegang zichter plaatse van de huidige toegang in dewestwand (aan de zijde van de gang). Denoordelijke dagkant van deze opening isnamelijk origineel. Hiertegen pleit hetfeit dat de zuidelijke dagkant wel is inge-hakt. Een tweede mogelijkheid is dat deoorspronkelijke toegang zich in de zuid-wand bevond, waar nu nog enkele tredenvan een deels vernieuwde keldertrap aan-wezig zijn. Aangezien de zuidwand in zijngeheel is verwijderd, kan deze veronder-stelling niet meer worden geverifieerd.Om onbekende redenen heeft menrecentelijk bij de

westwand de oorspron-kelijke steens zware muur afgehakt zodatdeze in dikte is gehalveerd. Een redenhiervoor kon niet worden vastgesteld. helft van de 20ste eeuw. Op de noord-wand van de kelder is echter de aftekeningvan een tongewelf te zien (afb. 16).De versnijding waar het tongewelf opwas geplaatst, is reeds bij de bouw van dekeldermuur mee gemetseld. Hieruit kanworden afgeleid dat het oorspronkelijketongewelf tot dezelfde bouwfase behoortals de oostmuur aan de steeg. Wanneerhet geweifis verwijderd is niet bekend.Of dit ook in de tweede helft van de 20steeeuw is gebeurd, toen het pand ingrij-pend is verbouwd, is niet zeker maar welaannemelijk. De vloer bestaat uit plavuizen (22 x 22 x 3cm), die in halfsteens verband zijn gelegd(afb. 17). Onder deze vloer is een tweedevloer aangetroffen, eveneens bestaandeuit plavuizen (23 x 23 x 2,5 cm).Daaronder is nog een derde vloer

aange-troffen, die bestaat uit brokken baksteen,die in een onregelmatig patroon warengelegd. Onder die vloer is nog een vierdevloer aangetroffen van baksteenbrokken.Zoals gezegd is de kelderruimte het



Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 Beschrijving begane grond. Op het ogenblik wordt de woning ontslo-ten door een smalle gang achter de voor-deur (afb. i8). Oostelijk hiervan ligt deopkamer en aan de westzijde de keuken.De zoldering van de gang bestaat uit eensamengestelde balklaag (afb. 19). Op de laag vastgesteld. Deze kleurstelling wasin de 17de eeuw algemeen gebruikelijk.In de keuken bevindt zich vlak naast detussenmuur, die de scheiding vormt metde gang, een moerbalk. Het feit datdirect naast de tussenmuur een moer-balk ligt, is een duidelijke aanwijzing datde muur niet oorspronkelijk is, maarlater is toegevoegd. Aan te nemen is datzich oorspronkelijk achter de voordeurhet zogenaamde 'voorhuis' bevond, tergrootte van de huidige gang en keuken.Een dergelijke indeling is in de eerstehelft van de 17de eeuw algemeen gebrui-kelijk.

Gezien het feit dat de kelder nogbehoort tot de voorganger van het 17de-eeuwse huis, kan worden geconcludeerddat de indeling van de voorganger nietwezenlijk zal hebben afgeweken vandeze i7de-eeuwse indeling. Vanuit hetvoorhuis was in de 17de eeuw zowel deopkamer als de kelder bereikbaar.Wanneer de huidige tussenwand tussende keuken en gang is aangebracht, is nietbekend. Een datering in de tweede helftvan de 19de eeuw, toen de ingang werdgewijzigd, lijkt voor de hand te liggen.Vanuit de gang was via een secundairingebroken doorgang nabij de voordeur balklaag is, voor zover na te gaan, als eer-ste afwerkingslaag een donkerrode verf-



Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 de kelder inwendig toegankelijk. Het isniet onmogelijk dat deze situatie in 1623is ontstaan. Aangenomen kan wordendat de plaats van de huidige doorgangnaar de opkamer oorspronkelijk is.In de huidige opkamer is het grootstegedeelte van de samengestelde balklaagvervangen door een moderne enkelvoudi-ge balklaag (afb. 22). Hierbij heeft menniet geschroomd om ook de moerbalk inhet midden van het vertrek te verwijde-ren. Slechts een deel, dat weggewerkt isin een 20ste-eeuwse kastenwand, is nogbewaard gebleven. Deze inmiddels weerverwijderde kastenwand nam de plaats invan de oorspronkelijke zuidwand van deopkamer. De huidige zuidwand is 20ste-eeuws. Deaftekening van de verdwenen scheidings-muur is nog op de balklaag af te lezen. groot gedeelte van de oorspronkelijkesamengestelde balklaag bewaard

geble-ven. Aan de zuidzijde van de meestwestelijke moerbalk is ook nog het oor-spronkelijke sleutelstuk bewaard geble-ven (afb. 24, 24a). Elders is alleen nog deaftekening hiervan te zien.Aan de westzijde van de balklaag is eenbrede raveling zichtbaar (afb. 25). Aan denoordzijde is de kinderbint waar de raveel-balk op rust zwaarder uitgevoerd dan deandere kinderbinten. Uit dit bouwspoor is af te leiden dat demuur oorspronkelijk steens zwaar wasuitgevoerd. Van de oorspronkelijke stookplaats zijnin dit vertrek weliswaar geen sporenmeer te herkennen, maar gezien het oor-spronkelijke rookkanaal in het middenvan de topgevel moet deze ter plaatse vande huidige stookplaats worden gezocht.Het achterste deel van het huis is vrijwelgeheel ontdaan van de oorspronkelijkeindeling (afb. 23). Hier is nog wel een



Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 22. Plafond van deopkamer. De oor-spronkelijke balk-laag Is weg net alshet grootste ge-deelte van moer-balk (A). Bij (B)zien we de plaatswaar de oudezuldwand van deopkamer tegen demoerbalk aansluit.Wand (C) is recentopgetrokken (situ-atie 2001). Ter plaatse van de zolderverdieping zijntegen de bouwmuur met het buurpand debouwsporen van een verwijderd, vrij breedaangezet rookkanaal aangetroffen, die wij-zen op de aanwezigheid van een bredekeukenschouw in de ondergelegen ruimte. Op de vraag hoe de begane grond oor-spronkelijk met de verdieping was ver-bonden kon geen volledig antwoordworden verkregen. Nergens zijn duide-lijke sporen aangetroffen van een trapnaar de zolderverdieping. Alleen naastde opkameropgang in de gang zit in de





Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102



Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 deze twee kinderbinten in het verlengdevan de raveelbalken geplaatst, waarbij dezwaluwstaart-verbinding borg stond vooreen goede verankering. Omdat de moer-balken van de opkamer grotendeels zijnverwijderd kan deze veronderstelling nietworden gestaafd. In het zuidelijke deel van de oostwandvan de zolderverdieping is een 17de-eeuws kruiskozijn geplaatst (afb. 30, 36).Bij de moerbalk ten westen hiervan ont-breken de kepen in de dekbalk. Dit duidterop dat aan de oostzijde voor het venstergeen vloer was aangebracht. Gezien deplaatsing van een venster in de zijgevelvan het pand, dat zich ter plaatse van devloer bevindt, ligt het voor de hand dathier, in verband met de wens van eenongehinderde lichttoetreding, een deelvan de vloer is weggelaten. Kapconstructie De kapconstructie bestaat uit drie volledi-ge spanten en de resten

van een strijk-spant. De spanten bestaan uit twee bovenelkaar geplaatste dekbalkjukken, waaropeen schaarspant is geplaatst. Opvallendaan de kapconstructie is dat men zowelgrenen (onder meer voor de dekbalkenvan de onderste jukken) als eiken heeftgebruikt. Bij de eiken onderdelen zijn op



Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102



Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 een aantal plaatsen pengaten aanwezig,die op die betreffende plaats geen functievervuld kunnen hebben. Daarnaast heb-ben deze onderdelen eveneens telmer-ken, die niet in het huidige telmerk-systeem zijn in te passen. Deze sporenduiden erop dat bij het samenstellen vande huidige spanten (in 1623) hergebruik-te onderdelen zijn toegepast. Mogelijkheeft men bij de bouw de nog bruikbaredelen in de nieuwe spantconstructieopgenomen. Opvallend is dat met name alle dekbal-ken zijn vervangen. De oude dekbalkenkonden klaarblijkelijk niet worden herge-bruikt. Wellicht was de kapconstructiewaarvan de onderdelen afkomstig warensmaller dan de huidige.Op de spanten zijn gehakte telmerken aan-getroffen (afb. 44). De spanten zijn vanoost naar west genummerd. Bij de num-mering is onderscheid gemaakt tussenlinks en rechts: door

de merken aan dezuidzijde als halve maantjes uit te voeren,en die aan de noordzijde als rechte gehak-te merken. De nummers zijn op de eikenen grenen onderdelen aangetroffen. mm^^ ' tH^i HEjHL %\\ll k * :4^ '^ m ^ ^



Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 Behalve de hiervoor genoemde telmer-ken zijn er ook nog andere gehakte tel-merken aangetroffen op de eiken onder-delen. Aangezien bij deze merken geensysteem is te herkennen, zullen de mer-ken bij het primaire gebruik horen.Tevens zijn op een aantal plaatsen in deeiken onderdelen onbenutte pengatenaangetroffen (afb. 35). De hiervoorgenoemde afwijkingen en sporen duidenerop dat bij de bouw van de huidige kap-constructie gebruik is gemaakt van her-gebruikte - eiken - onderdelen. Dezeonderdelen kunnen afkomstig zijn van



Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 de voorganger van het huidige pand.Aan de westzijde van het pand zijn deresten aangetroffen van wat waarschijn-lijk een strijkspant is geweest. Op de zol-derverdieping is dit spant geheel verdwe-nen, maar op de vliering rest nog wel eendeel van het spant (afb. 32).Opvallend hierbij is dat aan de zuidzijde,vlak naast het weggebroken rookkanaal,het spant is voorzien van een verticalestijl. Deze is met pen-en-gat verbondenmet de dekbalk van het spant (afb. 33).Deze wijze van verbinden duidt erop datde stijl reeds bij de bouw van het spant is 38 (boven). Devlieringvloer. Devloerdelen zijn dehergebruikte,omgedraaide delenvan de oude vloer.De afiekening vande kinderbintenzijn nog goed tezien (situatie2001). Hiernaast boven.Detail van hetnoordelijk spant-been (zie afb. 35)van spant II na derestauratie in Hiernaast onder.De oostwand vande vliering (zieafb. 36) na derestauratie in











Historische Kring IJsselstein 102 (juni 2003). - Dl.102 Noten 1.     A.M. Faflanie, Een kaart van IJsselstein uit 1812. In: Historische Kring IJsselstein 1988, pp. 97-110. 2.     Een argument voor deze veronderstellingen is de vermelding van tijns, oorspronkelijk een ontgin-ningsheffing. De middeleeuw/se tijns werd in de 16de en begin 17de eeuw niet vermeld in onroe-rend-goed-transacties. In de late 17de en vooral de 18de eeuw was er een tendens om dergelijkeoude rechten te vermelden en zo mogelijk te innen, niet zozeer vanwege de geringe opbrengst,maar vooral uit status-overwegingen: het bevestigen van oude heerlijke rechten. Vermeldingen vantijns betreffen vrijwel uitsluitend het gebied ten westen van de Klooster- en Weidstraat. (De oudsteregisters zijn verloren gegaan, alleen een register uit de 18de eeuw is bewaard gebleven.) 3.    Zie

voor de chaotische periode 1480-1510: CA. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en Staten in hetNedersticht, Oversticht en Drenthe 14S3-1520. (Bijdragen van het Instituut voor MiddeleeuwseGeschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XXXVI.) Groningen 1974. S.B. Zilverberg, De Stichtseburgeroorlog. Rebellie en reactie in het vijftiende-eeuwse Utrecht. Zutphen 1978. 4.     In het blok ten zuiden van de Benschopperstraat: 'opten leste februari] 1561' Jan van Berck, rent-meester van de heer van IJsselstein, droeg over aan Cijsbert van Lodensteijn 'een eiffzoe groot endecleijn dat binnen dese stede ommuert ende gelegen is', zuid Jan Lambertsz met zijn 'berch en erff',noord Cijsbert Thunisse met zijn erf, oost Aryaen Herman Luijtensz met zijn moeder Sophiasamen, 'n\it een vuijtgaende stege opte afterstraet (Benschopperstraat) naest

gelegen'; burgemeesterVan Lodensteijn droeg het meteen over aan Cijsbert Thunisse. Waarschijnlijk had Thunisse het algeruime tijd gepacht en moest de burgemeester nog iets verdienen aan de overdracht. De ommu-ring van het terrein doet een boomgaard vermoeden. 5.     Bijvoorbeeld op 29 april 1790 in de transportregisters. 6.     Een duidelijk voorbeeld is het transport van 9 februari 1792. Maria 't Hooft, weduwe van TheunisWolfenbuttel, droeg het eigendom van een huis over. In de akte zelfstaal het huis aan de noordzij-de. In het verzoek om dit mede namens de onmondige kinderen te mogen verkopen staat de zuid-zijde genoemd. Het echtpaar Wolfenbuttel bezat ruim dertig panden in de binnenstad. De vermel-ding van een postje van 9 stuivers voor het kapittel stelt ons in staat om dit pand te localiseren aande zuidzijde van de

Benschopperstraat. 7.     Zo kwam in het blok aan de Benschopperstraat (1580-1620) regelmatig een Cornelis Janszoon voor.Soms heette hij naar zijn beroep 'cuijper', soms naar zijn herkomst 'van Leerdam'. Een illustratiefIJsselsteins voorbeeld is de familie die, al vroeg, in de 16de eeuw, de achternaam Kip droeg. Hunboerderij bij een sluis kreeg de naam Kippersluis. Zowel afstammelingen van de eigenaren als depachters gingen zich Kippersluis noemen.Ter vergelijking zij vermeld dat twee broers in het middenvan de 17de eeuw allebei vooraanstaande middenstanders waren. Zij hadden nog geen familie-naam; hun afstammelingen heten respectievelijk Brouwer en Bakker. 8.    In akten uit de tijd van Van Deventer, dus rond 1560, is een enkele keer sprake van 'de oude nnoelen-steech'. Mogelijk was dit de steeg tussen nr. 24 en 26; mogelijk

was het ook een andere naam voorhet Havenstraatje. De steeg leidde niet naar de windmolen maar naar een rosmolen, die op eenbinnenterrein gestaan heeft. 9.    In 1832 was de eigenaar Cijsbert Tersteeg, winkelier te IJsselstein (leggerartikel 256). Het pand zelf lagin sectie F met nummer 168: een huis op 0-2-40 (perceelsgrootte), klasse 1, klasse gebouwd 9,belasting ongebouwd f 0,86 en gebouwd f78. Hierbij hoorde perceel nr. 169, tuin, 0-4-50, klasse i,ongebouwd f3,15. Onderdeel van F 169 was de steeg naar de 'Benschopsestraat'. In de naaste omge-ving bezat Tersteeg de nrs. 159-161, aangrenzend binnenterrein, respectievelijk huis, schuur, tuin; ennrs. 170-175, een rijtje aangrenzende kleine huisjes aan de Wetstraat, belastbaar voor bedragen rond f20.Verwarrend is een andere Cijsbert Tersteeg, van beroep metselaar. Deze bezat

in het blok nr. 146; buitenhet blok, elders in de stad, de nrs. 43, 341 en 345. Binnen het blok was nr i54bis huis/erf/bouwlandeigendom van Cijsbert Tersteeg cum suis. Welke van de twee Cijsberts eigenaar was is niet nagegaan.Verder waren eigenaar: ene Dirk Tersteeg, dagloner, met een huisje in de Nieuwpoort; en zoals ver-meld, Johannes Tersteeg, bouwman, met de nrs 155-157 in het blok. io. Het Utrechts Archief (HUA) 239-3, archief gerecht IJsselstein, inv.nr, 648, 19 delen transporten, 1555-1811.n. De formulering om eerst een vrijwillig vonnis te vragen ('begeerde eenen oerdell') en dan pas over tedragen doet denken aan de versteende formuleringen over het vermijden van bloedwraak. De verplich-
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