


Historische Kring IJsselstein 1 (okt. 1976). - Dl.1 ER WAREN EENS... door        L. Murk W.J.A. van Wijk G. C. A. Pompe-Scholman ........... enige inwoners van IJsselstein, die zich voor de historie van hun woonplaats. Zij hielden zichbezig met het verzamelen en reproduceren van foto's enkrantenartikelen van Oud-IJsselstein en met onderzoe-kingen naar de geschiedenis van oude historische panden.Vanwege de stroom van aangeboden materiaal werd in mei1975 de groep uitgebreid tot 12 personen. In november realiseerde de groep zich dat zijn werk alleendan zinvol zou zijn, wanneer de resultaten ervan naar bui-ten zouden worden uitgedragen. Een en ander leidde ertoe,dat op 7 november 1975 de &quot;Stichting Historische KringIJsselstein&quot; werd opgericht. En inderdaad bleek buiten genoemde groep een grote belang-stelling te bestaan voor de resultaten van dit speurders-werk. Binnen 5 maanden werden 200 donateurs geregistreerd. Velen hebben al deelgenomen aan georganiseerde excursies,zoals naar

Oudewater, Wijk bij Duurstede, de twee groteIJsselsteinse kerken, het stadhuis tijdens de restauratieen het Rijksarchief te Utrecht. De excursie naar de boer-derij, waar men nog kaas maakt met de hand, moest i.v.m.de grote belangstelling over drie ochtenden verdeeld wor-den. Ook de dia-avonden trokken volle zalen. De Stichting heeft reeds diverse waardevolle documenten envoorwerpen ontvangen van schenkers die ervan verzekerd wil-den zijn, dat hun bezittingen voor het nageslacht behou-den zouden blijven. In de praktijk kunnen we de kring splitsen in leden en do-nateurs. De leden hebben werkgroepen gevormd, ieder metzijn eigen onderzoekingsterrein.De donateurs ontvangen uit-nodigingen voor lezingen met films en dia's, kunnen deel-nemen aan excursies, en krijgen informatie over de acti-viteiten van het Kring-bestuur en werkgroepen.



Historische Kring IJsselstein 1 (okt. 1976). - Dl.1 De Kring stelt zich ten doel belangstelling te wekkenvoor de geschiedenis in het algemeen en voor de geschie-denis van IJsselstein e.n de Lopikerwaard in het bijzonderZij wil dit doen door o.a. - het bevorderen van het bewaren van historischemonumenten en voorwerpen, - het oprichten van werk- en studiegroepen, - het organiseren van dia-avonden en excursies, - het publiceren van gegevens en beschouwingendoor middel van een periodiek. Aan de realisering van dit laatste punt is de Kring doorde presentatie van dit 'tijdschrift' zojuist begonnen. |. _u                      HET VIGNET, i h door Ton Bruinink StichtingHistorische Kring IJsselstein Toen de Historische Kring IJsselstein in 1975 zodanigevormen ging aannemen, dat er correspondentie noodzakelijkbleek, was men het er unaniem over eens, dat deze corres-pondentie ook een eigen herkenningsteken behoorde te hebbenDoor het woord historie komt men al snel in een gerichtgebied, mede omdat de stichting zich ten doel stelt be-langstelling te wekken voor

de geschiedenis in het alge-meen en voor die van de Lopikerwaard en IJsselstein in-het bijzonder. De blijvende herkenningspunten, zoals kerk, (stads)huizen,molen, al dan niet in een bepaalde bouwstijl opgetrokken.



Historische Kring IJsselstein 1 (okt. 1976). - Dl.1 geven een voorstelling van hoe het vroeger geweest is.Deze herkenningspunten worden ook vaak vereenzelvigd meteen bepaalde stad of dorp. En daar deze punten zeer veelmet het wel en wee van de mens te maken hadden, heb ikgeprobeerd enkele van deze karakteristieke punten, ge-combineerd met dag en nacht verschijnsel, te bundelen. EITEREN IN IJSSELSTEIN door R. J. Ooyevaar I.  INLEIDING. In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplanAchterveld is een onderzoek ingesteld naar de historischegegevens over Eiteren, welke archeologisch gezien van be-lang kunnen zijn. Dit onderzoek richt zich dan ook vooralop de volgende drie vragen: a.  Hoe oud is Eiteren? b.  Waar heeft Eiteren gelegen? c.  Wat heeft er in Eiteren gestaan? Het antwoord op deze vragen kan bij het lezen van de bo-demsporen in een archeologisch onderzoek van veel belangzijn. II.  HOE OUD IS EITEREN? De oudste vermeldingen van Eiteren komen voor in enkeleoorkonden,

die hierna achtereenvolgens worden genoemd. Eiteren wordt voor zover bekend voor het eerst genoemd in
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Historische Kring IJsselstein 1 (okt. 1976). - Dl.1 men met een deel van het kerspel Vreeswijk in genoemd jaarhet nieuwe kerspel van het Gein. In het jaar 1293 is door Agenes, de weduwe van Ridder We-renbold Vlaminck, in de kerk van Eiteren een vicarie ge-sticht, waarvan de vicaris werd aangesteld door het kapit-tel van St. Marie te Utrecht. De parochiekerk is echter verplaatst van Eiteren naar IJs-selstein. De bouw van de nieuwe kerk in IJsselstein is in fig. 2 Situatie omstreeks 1967 1307 begonnen. In 1310 is hij ingewijd door Joannes Scopiawijbisschop van de Utrechtse bisschop Guy van Avesnes, entoegewijd aan de H. Nicolaas. Hiermede is het kerspelEiteren veranderd in het kerspel IJsselstein. De kerk van













Historische Kring IJsselstein 1 (okt. 1976). - Dl.1 DE GEMEENTETOREN VAN IJSSELSTEIN EEN WONDER IN BAKSTEEN door A. G. Cool sr. In het Sticht, een kwartier gaans westwaarts van deplek, waar bij de samenkomst van &quot;Kromme IJssel&quot; en &quot;Door-slag&quot; de &quot;Gekanaliseerde Hollandse IJssel&quot; begint, ligtaan dit water de stad IJsselstein met de oude GotischeKlaaskerk van omstreeks 1310, waaraan in de jaren 1532en volgende een toren is gebouwd, het eerste Nederlandsebouwwerk in de stijl der Italiaanse Renaissance. De Italiaanse bouwmeester Alessandro Pasqualini, artille-riemeester van Maximiliaan graaf van Buren, heer van debaronie IJsselstein, bouwde deze toren op last van zijnmeester. Over de vorderingen van de bouw schreef Ales-sandro aan Maximiliaan brieven, die bewaard zijn geble-ven en waaruit gewestelijke historici naarstiglijk heb-ben geput. Deze Maximiliaan was de vader van Anna gravin van Buren,die in 1551 trouwde met Willem de Zwijger. Zo werd IJs-selstein een souvereine Baronie der Oranjes binnen

deRepubliek der Verenigde Nederlanden. Tot de &quot;Unie vanUtrecht&quot; heeft de baronie evenwel nooit behoord.De &quot;Anschlusz&quot; kwam bij de stichting van de Bataafse Re-publiek in 1795. De - lichamelijk - kleinste Corsicaan, die ooit keizer isgeweest, had in 1810 en volgende jaren de Nederlandsekerktorens als uitkijktorens nodig. Hij wou met kerkbe-stuurders niets te maken hebben en naastte daarom voordeburgerlijke gemeenten alle kerktorens. Zo werden de to-rens van alle toen hier te lande bestaande kerken gemeen-tetorens, ook die van IJsselstein. 14



Historische Kring IJsselstein 1 (okt. 1976). - Dl.1 Toestand voor de brand 15





Historische Kring IJsselstein 1 (okt. 1976). - Dl.1 Voorontwerpen Architect M. de Klerk 17















Historische Kring IJsselstein 1 (okt. 1976). - Dl.1 /^i^^ ^ INHOUDSOPGAVE 23 4121419 22 Er waren eens Het vignet Eiteren in IJsselstein Foto-werkgroep van de Historische Kring IJsselstein vraagt medewerkers De gemeentetoren van IJsselstein een wonder in baksteen De Antonius en Comeliusstichting te IJsselstein Archiefonderzoek en oud-schrift Eerst tot tien tellen voor we gaan slopen. 24
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