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Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Christeiycke religie ende voirts in allen zynenhandel en wandel als een eerbair ende vroemionck man toe staet ende schuldich is geweestthe doene, zonder van yetman ter werelt uytvan zijn oneere quaede faeme ofte reputatiegehoirt ofte gesyen te hebben, ende alzoe hijzeeckeren tijde geleden ons onder anderengezeijt ende geremonstreert heefft dat hijgenoechsaem op een beter conditie endeverbeteringhe in Hollant off omtrentWourden aengenoemen was tot een dienderofte minister der Ghristelicke gemeente, overzulx verzouckende van ons een vrientlickaf f gescheij t, t welcke wy hem nyet en hebbenconnen weygeren off ontseggen, soe ishieromme ons zeer (ged?)ijenstelickverzouck ende begeren aen allen(predicanten) overricheden (.. .)erders,predicanten, borgers, ende huysluyden, dathen gelieven willen den zelven WolterusEverardi Wittii voir gerecommandeert teontfangen als een vraen ende duechtsaemenGhristelick jonck man van zynen levenhandel en wandel, hem

assisterende endebehulp doen in alle redelycke zyne begeertenende verzoucken omme hyer nae tot betereofte meerder bequame conditie te geraecken,waer aen ons zonderlinghe vrindtschap endeaengenaem werck gedaen ende bewesen zalweren. Wy willen in gelyckx, soe meerderzaecken aen ons versocht zijnde, dit zelveverdanckbaren mit allen vlyt endeneersticheyt. Sonder (...) ende voorconde. als ick geconditioneert had, t'welck gedaenzyn, souden myn heeren my finalyckbescheyt moegen schryven, ick soudenyetemin op morgen (indient yt weers hadgeweest) nae Dordrecht gereyst hebben, mernu overmidts het haestisch schryven, soudemy dingen zoe haestisch nyet kunnendisponeeren want ick met een beladen schipalhier sitte, te weeten dat ick goeder luijdekinderen in de cost heb ende aen haar oudersgeschreven off zy haer kinders t'Yselstenzoude willen laten volgen, dan of zy se t'huijswillen hebben, is daerom myn vrundtlyckbegeeren dat myn heeren de saecken selversouden willen vorderen om my metten aldereersten fynalyck

t'antwoirden. Oick schryftonse frater Bachusius dat myn heeren naeeen ander wilden uuuijt (sic) seen indien icksoe haestich nyet en wilde coemen, t'welckmyn h(eeren) wel souden moegen doen, soezy doch aen my nyet dan conditionaliterverbonden zyn, nyet meer teeser tyt dan dieheere Godt zy met u luyden altesamen. Methaest den 23 october anno 1583. By my al uwe goetwillige dienaerende vrundt wat ick vermach Henricus Hagenoius bijde nijeuw brug tenhuijsevan AndriesSchot commissarisvande monsteringhe Bijlage II Wij dossaert, schoute, burgemeesters,schepenen ende raiden der stede vanIselsteyn doen the weten ene yegelyckcertificeren worde gerechte waerheyt bydesen, dat d'eersaemen ende vroemenWolterus Everardi Wittius bij onsongefeerlicktwejaeren geledenaengenoemen ende ontfangen is als Rectoronser stede ende schole, alwair d'zelve oijckhem ter eeren inde schole tot dyenst endegoede leere vanden scholieren ende jongejeucht zoe gequeten heeft, dat wy hem dairvan bedancken. Item dat hy hem indegemeente oick

gedragen heeft als een Gristenbroeder ende een lidtmaet van de 309



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Het beleg van de stad IJsselstein Het was 26 augustus van het jaar 1481, datde burggraaf van Montfoort en Jan deConinck, burgemeester der stad Utrecht aanhet hoofd van een groot leger, bestaande uitruiters en voetvolk, aangevuld met schuttersen burgers van de stad Utrecht, zich laat in demiddag rond IJsselstein verschanste.Een gedeelte van dit leger sloeg de tent opachter de IJsseldijk (zwembad). Eenanderdeel groef zich voor de stadswallen in terhoogte van de Hoge Biezen en Achtersloot.De rest legerde zich in binnen het klooster opde Nieuwpoort, waar zij de monniken veellast en schade berokkende. De Utrechtenaren stelden het zwaregeschut op in het klooster, hetgeen hun eenzekere bescherming bood. DeIJsselsteinerswaren ook niet zo bang uitgevallen en vanafhun bolwerken en stadsmuren bestookten zehet klooster. Daar hadden de aanvallers nietop gerekend. Vele doden en gewonden aande Utrechtse zijde was het resultaat van hetvuur der verdedigers.Een onbekend

geschiedschrijver schreefn.a. V. deze belegering: daer men houwetdaer vallen spaenre Het leger van de aanvallers werd weldraversterkt met een Duitse troep onder deaanvoering van de hertog van Cleef. Erwaren nu in totaal 6.000 belegeraars. DeUtrechtse bevelvoerders wilden gelijk eenmassale bestorming, de Cleefse echter wildeneerst een stroop- en plundertocht in deomgeving. Door deze aarzelende houding van deaanvallers, kreeg IJsselstein enige tijd omeen ijlboodschap naar hun Heer Frederik vanEgmond te zenden. Deze wasn.1. nietinIJsselstein op het moment van de aanval.Heer Frederik, die nabij Schoonhoven eenaanzienlijk leger van Hollandersonderzijnbevel had, keerde zich met grote spoedrichting IJsselstein. Frederik van Egmond, bijgenaamd scheleGijs, had de reputatie een groot en heldhaftigbevelvoerder te zijn. Toen de Utrechtenaren de tijdingontvingen dat schele Gijs onderweg waskozen zij het 'hazenpad' met achterlating vaneen aanzienlijk aantal doden en veelwapentuig. Volgens de geschiedschrijvervonden 150 Utrechtse krijgslieden,

alsmedevele Cleefse, de dood. Nadat die van Utrecht en Cleef 'het veld'hadden geruimd, haalden de IJsselsteiners deachtergelaten buit binnen hun muren. Het is dit beleg en deze overwinning, die deaanleiding moet zijn geweest om in destadsmuur, nabij de IJsselpoort, een steen temetselen met het volgende gedicht: Zwijg Utrecht met uw toeten en blasen 'Doe uit twee leeuwen en zet 2 hazen Want toen die van IJsselstein kwamen in 't veld hebben die van Utrecht 't op een lopen gesteld.' Deze steen is voor de Utrechtenaren doorde eeuwen heen een grote ergernis geweest.Volgens de overlevering zijn er verschillendepogingen gedaan om de smadelij ke steen te 310







Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Tien jaar Historische Kring fotol. BurgemeesterRoest Crollius opent, opzaterdagilseptember, officieel de fototentoonstellingdoor een klassieke foto te maken van het. hiervoor genodigde, gezetschap. Dit vond plaats voor en op de sladhuistrappen. 313



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 foto 2. De gemaakte fotografie. foto 3. Een deeloverzicht van de tentoonstelling in de burgerzaal. foto 4. De belangstelling voor de tentoonstelling was bijzonder groot. Meer dan 1700 volwassenen en 500 kinderen bezochten het stadhuis. foto 5. Op de sladhuiszolder werden oude Usselsleinse beroepengedemonstreerd, zoalshetmandenmaken. 314





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 foto 9. Een 'historische' etalage. Tachtig winkeliers uit de binnenstad en het kasteelkwartiernamen deel aan de wedstrijd, welke werd gewonnen door de kapsalon van Jon Karelse. foto }(}. Oldtimers in de binnenstad op zaterdag 28 september. Debelangstelling was bijzonder groot. d.   het publiceren van gegevens en beschouwingend.m.v. een periodiek of anderszinds. e.   alle andere wettige middelen, die bevorderlijkzijn voor de verwezenlijking van de doelstelling. Bestuur: Voorzitter: L. Murk, IJsselstraat 24, IJsselstein.Secretariaat: E. de Vries, Utrechtseweg 105, IJssel-stein, tel: (0408-81761. Penningmeester: W.G.M, van Schaik, M. Hobbe-malaan 11, IJsselstein. Leden: mevr. A.T. Edelschaap- van Capelle enmevr. G.C.A. Pompe-Scholman.Bank: Amrobank IJsselstein, reknr.: 21.84.00.217,gironr. van de bank: 2900. Redaktie: N.A. Peeters, Emmalaan 36, 3411 XH Lopik en B.Rietveld, Meerenburgerhorn 7, 3401 CC IJsselstein. Donateurs ontvangen het periodiek (3 of 4 nummersper jaar) en

worden op de hoogte gehouden van deactiviteiten. Nieuwe donateurs kunnen zich opgeven bij dhr.W.G.M, van Schaik, M. Hobbemalaan 11, 3401 NAIJsselstein, tel: 03408-81873. Voor inwoners van IJs-selstein bedraagt de contributie minimaal f 17,50 perkalenderjaar. Zij die buiten IJsselstein wonen wor-den verzocht f5,00 extra over te maken i.v.m. de ver-zendkosten. Losse nummers kunnen, voor zovervoorradig, a f 5,00 bij het secretariaat worden nabe-steld. Voor dubbelnummers is de prijs f 7.50. Verza-melbanden met 20 nummers naar keuze zijn f 50,00. De Stichting Historische Kring IJsselstein is tot standgekomen in 1975 en stelt zich het volgende ten doel: De belangstelling wekken voor de geschiedenis inhet algemeen, voor de geschiedenis van IJsselsteinen van de Lopikerwaard in het bijzonder. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: a.   het oprichten en doen oprichten, in stand houdenen stimuleren van werk- en studiegroepen. b.   het bevorderen van de conservering van histori-sche monumenten. c.   het registreren van in de gemeente en regio

aan-wezige verzamelingen, zoals archieven e.d. 316


