






Historische Kring IJsselstein 16 (dec. 1980). - Dl.16 De Vliet, gegraven langs de Heeswijker zijdwende. 2.   Molenwetering, die Achtersloot-Bralant ontwaterde, liep dwars door het oudeEiteren naar de IJssel. Er stond later een achtermolen in de polder Achterslooten een voormolen in de uiterwaard van Eiteren. In Eiteren heette het land bijde voormolen dan ook het ,,Molenblok&quot;. 3.   Benschopperwetering werd verlengd en liep tussen de Hoge- en Lagebiezenrecht op de latere stad IJsselstein af. Toen in het midden van de 14de eeuw destad gesticht werd en er grachten gegraven moesten worden, kwamen er moei-lijkheden met de Benschopper wetering. Dat werd opgelost door een sluisje tebouwen bij de Benschopperpoort. 4.   (Plas) wetering, die de Hogebiezen moest ontlasten, werd later op de hoek vande Nieuwpoort geholpen door een watermolen, waarvan de moderne afstam-meling nog steeds bestaat. 5.   De Loiesloot: dat is het weteringetje, dat de punt van de

Lopikerwetering ver-bindt met de IJssel. De Loiesloot ging dwars door de IJsseldijk: op die plaatsligt dan ook het aardige Loiebruggetje. U ziet, dat al die weteringen en molens uiteindelijk het gevolg zijn van eenverkeerde berekening bij de ontginning van de Lopikerwaard rond 1200.In plaats van naar het westen te kunnen afwateren, moest men de richting van hetafwateren omkeren naar het oosten.



Historische Kring IJsselstein 16 (dec. 1980). - Dl.16 Het ontginnen van land was een kostbare onderneming. Daarom deed men rond1200 een beroep op kapitaalkrachtige instellingen om geld te investeren in deontginningen. In ruil daarvoor bood men de investeerders het bestuur over de nieuwe polders aanen het recht om van de nieuwe boeren belasting te heffen. Op deze wijze hebbenopnieuw Utrechtse Kerken stukken land van IJsselstein in handen gekregen.De polder Achtersloot en het nieuwe land van Meerloo kwamen in handen van deKerk van Oud-Munster, Bralant en de Hoge- en Lagebiezen werden bezit van deUtrechtse Domkerk. Net als in het oude Eiteren lieten ook hier de Kerken het dagelijkse bestuur overaan edelen. Zo heerste in nieuw-Meerloo hetzelfde geslacht Van Meerloo als in oud-Meerloo, terwijl in de Achtersloot de familie Van Ruwiel regeerde. Overzien wij de indeling van het land van IJsselstein in de Middeleeuwen, danblijkt, dat het land grotendeels kerkeland was. Het

was verdeeld onder de drieUtrechtse kerken: St. Marie, Oudmunster en de Dom. De kerken lieten het bestuuruitoefenen door verschillende adellijke families. Het land IJsselstein vormde in de Middeleeuwen dus helemaal geen eenheid: hetwas een samenraapsel van poldertjes. U zult zich afvragen: hoeveel mensen woonden er in zo'n poldergebied ? In de Middeleeuwen kende men geen volkstellingen, zodat je het inwonersaantal maar moet schatten. Toch is er een handig middel om een idee te krijgen. De Middeleeuwers berekenden de oppervlakte van het land in hoeven. Een hoeve land was een stuk land, dat naar de mening van de Middeleeuwer voldoende was om een behoorlijk bestaan aan een boerengezin te verschaffen. Zo berekende men nieuw-Meerloo op 8 '/j hoeve; Achtersloot op 24 hoeven, Bralant op 10 hoeven. Dus alleen in dat gebied rekende men op 42 a 43 hoeven. Als men verder zou tellen, dan zou het land van IJsselstein zo'n 150 boerengezinnen een redelijk bestaan hebben

kunnen verschaffen. Dat zou dan uitkomen op een bevolking van minder dan 1000 mensen. Maar u begrijpt, zonder volkstelling is dit maar een vage schatting om de gedachten te bepalen. Dan iets over de land- en waterverbindingen: dus de verkeerswegen in deMiddeleeuwen. Van de landwegen moet u zich niet veel voorstellen: het waren meestal kleipadendie na een fikse regenbui in een modderpoel veranderden. De voornaamste landwegen waren de beide IJsseldijken en de Achterdijk. Langsdie wegen kon je enerzijds naar Montfoort en anderzijds naar de Lek komen.De voornaamste dwarsweg was de Eiterse steeg, dus langs de oude Eiterse kerk. Jekon over land ook naar Utrecht lopen: over de IJssel was namelijk een veer, datmisschien bij de Eiterse steeg heeft gelegen en je kon over de noordelijke IJsseldijknaar de Rijpickerwaard lopen; achterom het huis Rijpickerwaard was een steegrecht op de Randdijk aan; dan stak je de Randdijk over en dan was er eenzogenaamde groene weg door

de polder van Jutphaas naar de Nedereindse weg, envandaar kon je naar Utrecht komen. Zodoende was het huis Rijpickerwaard, ook al lag het niet in het land vanIJsselstein, een bekend punt voor de oude IJsselsteiners, want je moest achteromhet huis naar Utrecht lopen.



Historische Kring IJsselstein 16 (dec. 1980). - Dl.16 Molen op de Vliet, bij de Knollemanshoek met de familie Teunis Timmer.Op de voorgrond met de matrozenkraag staat Piet Timmer.







Historische Kring IJsselstein 16 (dec. 1980). - Dl.16 Huis ,,Rijpeker Werd&quot; bij IJsselstein en de huidige boerderij op die plaats met een restant van de slotgracht.



























Historische Kring IJsselstein 16 (dec. 1980). - Dl.16 Afh. III. Gevelsteen hij Benschopperpoort. 22
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