


Historische Kring IJsselstein 8 (sept. 1978). - Dl.8 De restauratie van het stadhuis te IJsselstein door architect ir. R. Visser b.i., Schoonhoven De bekende ets van J. de Beijer, voorstellende het stadhuis en de markt te IJsselstein in 1744. Het bouwjaar van het raadhuis kan gesteld worden op 1560 (zie IJsselstein Uw woonstedepag. 64 van J.G.M. Boon). De tekening toont het gebouw met kruisvensters afgedekt met timpanen en twee inbaksteen en natuursteen uitgevoerde dakvensters met kruiskozijnen boven de goot eno.a. een schoorsteen ca. 3 m vanaf de noordoostelijke topgevel. In het raadhuis en de aangrenzende panden Weidstraat 1 en 3 waren de ruimten aanwezigvoor het gemeentebestuur met kantoorruimten voor de verschillende afdelingen waaraantoegevoegd een tijdelijk houten gebouw.                             , . De beganegrond werd benut voor archiefruimte en enkele bergingen. De hoofdverdieping bevatte de raadzaal en de kamers voor de burgemeester en de secretaris. Op de eerste verdieping was een

archiefruimte en een berging waarboven een zolderruimte. %





Historische Kring IJsselstein 8 (sept. 1978). - Dl.8 Het gemeentebestuur gesteund door de wensen van de bevolking zou gaarne zien, dat de gevels weer zouden worden gerestaureerd overeenkomstig een tekening van J. Ekels de Oude. Aangezien in het bestaande gebouw geen aanwijzingen konden worden gevonden omtrent juiste afmetingen en materiaaltoepassing van de op bedoelde tekening aangegeven elementen kon de Rijksdienst voor de Monumentenzorg daaraan geen medewerking verlenen. Om toch te proberen de benodigde aanwijzingen te vinden werd door de archivaris deHeer Boon en zijn medewerkers een uitvoerig onderzoek ingesteld aan de hand vangegevens uit het archief, hetgeen resulteerde in een lijvig en zeer interessant rapport van60 pagina's. Dit rapport leverde echter geen concrete gegevens op, zodat na uitvoerig overleg werdbesloten in de voorgevel het metselwerk met de natuursteen speklagen alsook deaanwezige empire ramen te handhaven. Voorafgaande aan het maken

van het restaurantieplan werd een nauwkeurige opmetingvan de gebouwen gemaakt waarbij o.a. zeer duidelijk bleek dat de eerder genoemdeschoorsteen op 3 m vanaf de noordoostelijke topgevel er inderdaad geweest moest zijn endat ook de dakdoorbrekingen boven de goot in de voorgevel er vroeger waren. De uitvoering van het werk vond plaats in 3 fasen nl.: 1.   Kap. raadhuis tot onder de goot met 2 topgevels en toren uitgevoerd in de periode van8 augustus 1974 tot maart 1975. 2.   Woonhuis uitgevoerd in de periode mei 1975 tot maart 1976. 3.   Raadzaal-restaurant in de kelder en Weidstraat 1 uitgevoerd in de periode 22 mei1975 tot 1 februari 1977. In de eerste fase werden onderdelen van de kapconstruktie waarnodig vervangen o.a. alle sporen. Een dakbeschieting werd aangebracht, waarbij isolerende dakplaten werden toegepast. De panbedekking werd afgenomen en opnieuw aangebracht, met vervanging van de beschadigde pannen. De loodbekleding werd verwijderd, houten konstruktiedelen

van de toren werden vervangen waarna een nieuwe loodbekleding werd aangebracht. De windwijzer werd gerestaureerd en werd geplaatst door de Burgemeester op 23december 1974 in tegenwoordigheid van een aantal wel en niet klimlustige genodigden. De wijzerborden werden geschilderd en voorzien van bladgoud en het jaartal 1976. De zuidwestelijke topgevel werd tot de hoogte van de dakgoten gedemonteerd enopnieuw opgemetseld met zoveel mogelijk afkomend materiaal. De stenen van de gemetselde bogen boven de kruiskozijnen werden genummerd voor hetwegnemen en werden bij het opmetselen weer op hun oude plaats aangebracht.



Historische Kring IJsselstein 8 (sept. 1978). - Dl.8 Voor zover mogelijk werden de speklagen van zandsteen weer gebruikt en waar nieuwestukken moesten worden aangebracht werd de uit Frankrijk afkomstige natuursteen-soort Anstrude toegepast, zulks in verband met het verbod op het verwerken vanzandsteen.Verwerking van zandsteen is wegens het gevaar voor longziekte verboden sinds 1951. De noordoostelijke topgevel verkeerde in vrij redelijke staat en slechts enkele kozijnenmoesten vernieuwd worden. In het dak aan de zuidoostelijke zijde boven de trap zijn stofluiken aanwezig dievermoedelijk dienen om het doorstuiven door de onbeschoten kap plaatselijk tevoorkomen. Op de zolder was een ,,tweepersoons&quot; ladder aanwezig met drie bomen en twee rijensporten. Deze ladder zou vroeger gebruikt zijn door de beul om vonnissen tot ophangingvan veroordeelden uit te voeren. In het zolderkozijn aan de zuidwestzijde zijn ijzeren staven aanwezig vertikaal op ca. 12cm afstand. Vroeger was daar blijkbaar een gevangeniscel gemaakt, (zie

onderstaandefoto) Zolderraam mei spijlen.









Historische Kring IJsselstein 8 (sept. 1978). - Dl.8 i^:^.. '&quot; ? 1 j ! tipiT'' , , Detailopname van een hoog.Voor de sloop werden de stenenvan de boog genummerd.Zo konden ze later weerin de Juiste volgordegeplaatst worden. c/oot-snerye c Nieuwe doorsnede gezien van uit de Weidstraat. Hier kunt u zien dat men van uit het huis Weidstraat I op de zolder van het stadhuis kan komen.











Historische Kring IJsselstein 8 (sept. 1978). - Dl.8 Sneuer hij de snoeipaal.                                        Verschillende sortimenten hout. kit: 4'/, voet = 1,25 cm, 104 stuks per bos karreband: S'/j voet = 1,62 cm, 52 stuks per bos halffaas: 6 voet = 1,85 cm, 39 stuks per bos tonneband: 8 voet = 2,30 cm, 26 stuks per bos bonenstaken: 9 voet = 2,85 cm, 25 stuks per bos 10 voet: 10 voet = 3.00 cm, 20 stuks per bos De zeer dikke stokken worden eruit gehouden voor schop- en harkstelen etc. De toppen van het hout, de takkenbossen, worden o.a. gebruikt als dakbedekking voor de stuiken, erwtenrijs (ong. 1,60 m) en voor de oven van de bakker. De rietdekker gebruikt de deklatten voor het bedekken van rieten daken. Het minst mooie hout wordt samengebonden en gebruikt als rijshout bij de waterwerken. Rijswerkers worden per schip bevoorraad. In tegenstelling tot de snijgrienden wordt bij hakgrienden het produkt bij ,,de hoek&quot;verkocht en door de koper zelf gehakt en uitgevaren. De meeste verkopingen vindenplaats via de notaris. Ter illustratie een stukje

uit 1910. 15













Historische Kring IJsselstein 8 (sept. 1978). - Dl.8 Mandenmakerij Het materiaal heeft zich altijd al geleend voor het maken van gebruiksvoorwerpen zoalsde bakermand op dit schilderij het Boursse uit ± 1650 (zie foto op vorige pagina).Ook buitenshuis bewees het zijn diensten. Onderstaande foto laat een boer zien die eenhorde vlecht voor een afrastering. In de eerste jaren van deze eeuw is de mandenmakerij in IJsselstein op gang gekomen. Het zijn Leen Boer aan de Hoge Biezen en J. Schoonen aan de Walkade, die met enkele hulpkrachten het vlechten van manden van griendproducten een aanzet geven. Hieruit zijn naderhand nog enkele mandenmakerijen voortgekomen, waaronder W. Vink en Zonen en weer later H. van Mil en de Gebroeders Van Mourik. Veel archiefmateriaal is er niet over te vinden. Wel in het Adressenboek van Nederland, uitgegeven in 1934. Daarin staan als mandenmakers vermeld: W. Vink en Zonen in de Weidstraat en G. van Zeist, Poortdijk 146. In het Nederlandse Industrieboek van 1947

worden vermeld onder de rubriek mandenmakers: W. Vink en Zonen, H. van Mil en Gebr. Van Mourik. 11-
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