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Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 felkenjare pleegt burgemeester Abbink Spaink de vertegenwoordigers van de dagbladpers uit te uoodigen tot een bezoek aan IJsseistein, het pittoreske stadje aan de Hol-andsche IJsscl, en ook ditmaal bleef men trouw aan deze goede traditie. Links: in het bijzonder gold de belangstelling der journalisten de opgravingen aan de Nfeuwpoort,lie dezer dagen met succes werden voortgezet. Rechts; op het terrein aan de Nieuwpoort heeft men thans zeer oude palen opgegraven, die afkomstig zijn uit het KaroUngi-che tijdperk, zoodat de conclusie gewettigd ia. dat IJsseistein nog veel ouder is, dan men aanvankelijk dacht. Burgemeester Abbink Spaink en de journalisten bekijken bet-geen aan het daglicht werd gebracht. JournalistenbezochtenIJsseistein bij het begin van de zestiende eeuw maakt men eeii-anvang met den bouw van de Ned. Herv. Kerk, di'vooral door zijn toren groote bekendheid in den land'heeft. Men ziet hierboven den monumentalen ingang Links: IJsselsteln's raadhuis maakt

met zijn aardige'klokketoren en voornamen bordestrap een echt stadschen indruk. De prachtig gerestaureerde raadszaal bevat enkele waardevolle schilderijen, die door het Rijksmuseum in bruikleen werden afgestaan. 'I Jtrprht in &quot;^onX













Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Familie 1795:16 Maart: De gewoonlyke weg volgende, maaken wyhier nevens bekend,dat het den Heer vanLeeven en Dood, behaagt heeft, onzegeliefde BroederGORIS T HOEN, in leevenOud-Burgemeester deezer Stad, heden naeen kwynende ziekte en waterzugt, in denouderdom van Negenensestig Jaaren door deDood van ons weg te nemen, twyffelen niet ofonze Familie en verdere goede Vrienden,zullen in onse regtmatige droefheid wel willendeelnemen, met versoek, om van Brieven vanCondoleantie te mogen verschoond blyven,tekene ik uit naam van Broeders en Zusters,YSSELSTEYN den 13. Maart. 1799:20 oktober: Alzoo de Persoon van HENDRIKJANSEN, woonende in het WYSTRAATzich niet ontzien heeft, Dingsdags 's avondsden 15. October zyn Vrouw na een deerlykeen bedroefde mishandeling schandelyk teverlaaten, en nog bovendien beroofdt enonbloot heeft van alle haar Klederen etc., dusvind ik my verpligt om wettige redenen hiervan kennis te

geeven aan het Publicq, om dateen ieder in staat zal zyn het Caracter van mynMAN te kunnen beoordeelen. UTRECHTden 17. October 1799.HUBERTA VAN WICHEN, verlatenHuisvrouw van H. JANSEN. 1799:28 Oktober: De Ondergeteekende, met verachting, inde UTRECHTSCHE COURANTEN, indatoden 18. en 23. October laatstleden,gezien hebbende, zekere Advertentien,geplaatst, door den Ondergeteekende zyneHuisvrouw, welke Advertentien, denOndergeteekende houdt voor Eerloos enLeugenachtig, en zal zich voortaan aan zulkelaage of gemeene trekken, niet meer stooren,wyl dezelven met zyn Opvoeding strydig zyn,maar zal in 't vervolg, gelyk een Burger Manbetaamd, zich van de, aan hem opgelegdebeschuldiging, weeten te zuiveren,YSSELSTEYN den 27 October 1799.HENDRIK JANSEN. 1802:4 Januari: Myne geliefde Huisvrouw JOHANNAVAN ZUL, verlostte heden middag doorGods genadigen bystand van eenenwelgeschapenenZOON. YSSELSTEINJOHs. HUGENHOLTZ. den 1. January 1802. 1802:1 Februari: Wierden wy op

den eersten dag deezesJaars verblyd met een ZOON, thans wordenonze harten op het diepst gewond, daar wy opheden morgen, de klokke 3 uuren, in bittererouw gedompelt wierden, door het verlies vaneen dierbaar Kind, de lieveling onzer harten,FREDERIKUS ARNOLDUSBURNARDUS, die in den jeugdigen leeftydvan byna 3 en een halfjaar, aan eeneVerstopping, gevolgt van zwaare Stuipen, vanons Ouderlyk hart, door den Dood wicrdtweg genomen; wy betreuren bitterlyk ditgemis, doch wenschen met onderwerpingGode te zwygen; wy geeven hiervan kennisaan onze Vrienden en Nabestaanden,verzoekende van Brieven van Rouwbeklagverschoond te worden. YSSELSTEIN, den28.January1802. JOHs; HUGENHOLTZ. JOHANNA VANSULL. 1802:1 Februari: Onder inwagting van den Goddelykenzegen, en met goedkeuring van wederzydscheOuders, zyn heden ondertrouwd R. J. VanDER MUELEN, Predikant en W. VANBOETZELAAR.YSSELSTEIN, den 29. January 1802. 1816:26 Januari: Onder Gods dierbare zegeningen wierdtmijne waarde

Vrouw door de menschlievendehulpe en blijkbare bewijzen van kunde enervarenheid, verlost, door den HeerChirurgijn en Vroedmeester H. REBOS, vandrie welgeschapen DOCHTERS, welke allenden H. Doop hebben ontvangen, doch kortdaarna tot leedwezen zijn overleden;bevindende zich de Moeder, met hartelijkendank voor hulp en aangewende kunst, inredelijken welstand.W. VOOREND. YSSELSTEIN den 25.Januarij 1816. 196





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 genoegen van alle ingezetenen afgeloopen is,en lang in gezegende gedagtenis bly ven zal. tot vele valsche geruchten heeft gegeven. Eenman van 52 jaren, vader van een talrijkbehoeftighuisgezin, werd Vrijdagmiddag,terwijl hij in de lijnbaan werkende was, doorhevige buikpijnen aangetast, veroorzaakt ofverergerd door het gebruik van raauwe enwelligt onrijpe vruchten. Hij begaf zich naarhuis en des avonds naar bed, zonder tijdiggeneeskundige hulp in te roepen. Degeneesheer om half twaalf ure bij den lijderkomende, vond bijna geen pols meer, en deziekte in zoodanigen graad, dat, in weerwilvan alle inspanningen tot des anderen daagsmorgens, de man overleden is. Sedert ditgeval hebben wij tot heden van geene cholera-zieken meer vernomen, en hopen, met Godshulp, er verder van bevrijd te blijven.' 1832:5 September: Men heeft geruchten verspreid, dat decholera ook in IJSSELSTEIN heerschende is;deze geruchten zij n echter overdreven,blijkende het volgende

berigt van daar doorons ontvangen: IJSSELSTEIN den 2. September. De gezondheids-toestand laat hier niets tewenschen over, daar gedurende den tijd van 3maanden, namelijk van den 1. Junij tot den31. Augustus, slechts 45 personen in deze stadoverleden zijn. Van de cholera hadden wij totheden niets bij onsvernomen,dochdevolgende gebeurtenis heeft Zaturdag, den 1. dezer, alhier plaats gehad, welke aanleiding Personeel 1806:10 Oktober: HET GEMEENTE-BESTUUR DERSTAD YSSELSTEIN, verlangt eenGEHUUWD PERSOON, van eenonbesproken gedrag, de LATYNSCHE enFRANSCHE TAALEN volkommen magtig:en in staat dezelven te onderwyzen; en voortsde vereischtens bezittende, om aan jongeLieden eene beschaafde Opvoeding tegeeven; die geene welke zich aanbieden,moeten hunne bekwaamheden op eenevoldoende wyze doen blyken, en ook vooral,geschikt zyn, tot het houden van KOST-KINDEREN. Het Tractement, bedraagt's Jaarlyks DRIEHONDERT GULDENS, benevens VRYEWOONING en verdere

EMOLUMENTEN.De geenen welke daartoe inclineeren,worden verzogt zich zoo spoedig doenlyk,immers voor den laatsten October aan temelden, by het Bestuur voornoemd. 1806:17 Oktober: HET GEMEENTE BESTUUR VANYSSELSTEIN, als daartoe behoorlykgeauthoriseerd, zal op Donderdag den 13.November 1806. op den Stadhuize vanYSSELSTEIN, des voormiddags ten elfuuren, ten overstaan van Schout enScheepenen, pubhcq aan de meestbiedendeverkopen: de van ouds gerenomeerde en zeerwel gesitueerde STADS LINNEN- EN KLEEDERSBLEEK, gelegen even buitende YSSELPOORTderStad YSSELSTEIN,aan de Rivier de YSSEL, voorzien vandeszelfs ruim Woonyhuis, Koeyen enPaarden Stallen, Waschhuis, Schuuren,Hooyberg en verders alles wat tot eeneCompleete LINNEN-ENKLEEDERBLEEKERYE behoord, zyndetot primo November des Jaars 1806. verhuurdvoor eene somma van DRIE HONDERTAGT-EN-DERTIG GULDENS's Jaars,aan JAN BERGERS. Zullende deKoopconditien agt dagen voor de Verkopingdes

voormiddags van 9 tot 12 uuren, terSecretary van YSSELSTEIN. 1818:26 Januari: Alle die genen welke verkiezen mogtenzich als VELD- en BOSCH-WACHTER, opeen j aarlij ksch tractement van fl. 250- behalveMontering, voor de Gemeente vanYSSELSTEIN te engageren, worden verzogthunne attestatien van goed gedrag aan denHeer President Burgemeester, als hoofd vanhet Polderbestuur van YSSELSTEIN, voor ofop den 15. Februarij aanstaanden franco tebezorgen, en zich persoonlij k te sisteren opWoensdag den 4. Maart aanstaanden, desmorgens ten 10 uren, op den Stadhuize vanYSSELSTEIN voornoemd, wanneer debenoeming uit de Sollicitanten zalgeschieden.          / 198



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 en bekwaamheid overleggende,uitgenoodigd, zich in persoon te vervoegenbij Regenten van gemelde Huis, voor den 22.van de maand April: - Behalve vrijeInwoning, Kost, (des benoodigdGeneeskundige hulp, enz.,) beloopt hetjaarlijksTractement fl. 100,00, waarbij nogjaardoorjaargerekendfl. 50,00, aanemolumenten kunnen gevoegd worden.Uit naam van Regenten voornoemd F.L.ABRESCH. IJSSELSTEIN den 24. Maart1828. Uit naam van het Polderbestuur voornoemd,W.F.L. LAPIDOTH, Secretaris. 1828:26 Maart: Door het overlijden van CORNELISBUIJN. de Post van BINNEN- VADERenMOEDER, in het Proveniers- en ArmenHuis, te IJSSELSTEIN, het EWOUDSGASTHUIS, vacant geworden zijnde,worden degenen, die daar naar zouden willenslaan, mits leden van de Hervormde Kerk, engetuigenissen van gezondheid, goed gedrag Algemeen deze stad eene Schuit naar IJSSELSTEIN zalvertrekken en des avonds terug komen. 1791:28 November:

Alsooindennagttusschenden 13en November 1791, uit een stuk Land geleegenaan de Zuidzyde van BENSCHOP, metforceering en openbreeking van een hek,agter aan de Landzyde, is gestoolen eenPA ARD, zynde een graauw Merriepaard oudzes jaren, scherp van ooren, schraal over deneus, wat zwaar van kaken, gedaaldert op 'tlyf, aan den bitten witter, van agterengebrooken en dun van lyf, fyn van beenen,met weinig vetlokken, met witte staart enmaanen, welk presumptivelyk na deGORNICHEMSCHE PAARDENMARKTop den 14. Nov. gehouden, is vervoert;belooven Vice-Drossaart, Schout en die vanden Gerechte der Stad YSSELSTEIN, eenepraemie van TWEE HONDERTGULDENS, aan den geenen, die den daderof daders daar van weet aantewysen,soodanig dat in handen der Justitie geraaken,en van het fait overtuigd worden, zullende desaanbrengers naam werden gesecreteerd. 1825:25 April: UTRECHT den 24. April. UitIJSSELSTEIN verneemt men dat aldaar nogop verschillende wijze wordt voortgegaan metinzamelingen

voor de noodlijdenden doorden watersnood, en dat op aanstaandenVrijdag den 29. dezer, des avonds ten 6 uren,onder directie van den Heer J. A. MARX,Organist en Muzijkmeester aldaar, geheel tenvoordeele der noodlijdenden, zal wordengegeven, een Orgel-, Vocaal- enInstrumentaal Concert, en dat voor diegenen, welke hetzelve mogten verkiezen bijte wonen, des namiddags ten half 4 uren, van 1825:16 Mei: IJSSELSTEIN den 14. Mei. Het concerthetwelk den 29. der vorige maand alhier,onder directie van den heer J.A. MARX, tenbehoeve van de noodlijdenden door denwatersnood, is gegeven, heeft wederomvolkomen aan de verwachting beantwoord;de zuivere opbrengst van hetzelve bedraagt fl.121,30. Welke som bij den heer agent van denRijkskassier te UTRECHT is gestort. Menkan dus berekenen dat de gezamentlijkegiften alzoo ruim fl. 2000,00 hebh jnbedragen. 1836:8Mi:Verslag van de Gedeputeerde Staten derProvincie UTRECHT aan de algemeeneProvinciale Staten van dat Gewest, gedaanin derzelver Vergadering van

den 5. Julij1836. (Ingekort.) Te IJSSELSTEIN is de LIJNBAAN van deHeeren HOLST, GRAAFLAND enSTRICK, waarin allerlei grof scheeps- enander touw-werk wordt gefabriceerd, inbloeijenden staat, en verschaft handen-arbeid het geheele j aar door aan dertig aveertig personen. - Menig huisgezin in diegemeente heeft alzoo het geluk, bij hetbestaan van deze fabriek een bestendigonderhoud te vinden. Ook te IJSSELSTEIN hebben zich, in hetverleden jaar, eenige vrouwen metdenzelfden zin en gelij ke bedoelingvereenigd, en eene vrij aanzienlijke som 799




