




Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 IJSSELSTEINSE STADSMUUR,BEPROEFD WEERBAAR HOOFDSTUK! Wat maakte IJsselstein tot stad? In de huidige provincie Utrecht liggen vijftien plaatsen die in de Middeleeuwen een stads-recht van de landsheer hebben gekregen.' Zeven daarvan konden tijdens de late Middeleeu-wen nog nauwelijks als steden worden aangemerkt en sommige hebben inmiddels hun sta-tus van ZELFSTANDIGE GEMEENTE verlorcn. Van de overige acht hebben er slechts twee - Utrecht en Amersfoort - een werkelijk stedelij-ke allure genoten, terwijl de rest alleen al qua oppervlak en inwonertal het niveau van dorpmaar nauwelijks ontstegen is. Het is duidelijk dat het verkrijgen van stadsrecht geen garantiebood voor de uiteindelijke ontwikkeling tot een echte stad. Velen weten dat IJsselstein van oudsher een stad is, maar slechts weinigen kunnen zich eenbeeld vormen van wat 'stad-zijn' in de Middeleeuwen precies inhield. Het heeft ook veelmoeite gekost om tot een definitie van

het begrip 'stad' te komen, doch tegenwoordig wordtalgemeen de navolgende gehanteerd: 'een stad is een nederzetting met centrale functies, waaraanzij haar verscheidenheid in de sociaal-economische structuur, haar relatief dichte bevolking alsmede eentegenover de omgeving afstekend uiterlijk en een eigen mentaliteit dankt. De samenstelling van diecentrale functies bepaalt mede het karakter van de agglomeratie. '^ Het zestal criteria dat bij deze definitie wordt gehanteerd, wordt hierna puntsgewijs toege-past op IJsselstein. Deze criteria hebben in de IJsselsteinse geschiedenis niet op elk momenteen zelfde mate van voortzetting genoten, behoudens de constante die voor iedere stad golden nog geldt: de eigen individualiteit ten opzichte van andere steden. A - termen die in de Middeleeuwen zelf voor destad woorden gebruikt De oudste vermelding van IJsselstein treft men aan in een oorkonde van 7 november 1279''waarin Gijsbrecht van IJsselstein verklaart dat zijn ouders en voorouders - uit een tak van deVan Amstels- 'die heren geweest hadden

overBenscoep al, over Polsbroec, die een side langhes, endetot IJsselstein, dat daertoe hehoert.' Verder in het stuk spreekt hij over de dagelijkse gerechtenvan het Utrechtse kapittel van St. Marie gelegen te IJsselstein, over zijn huis (lees: kasteel)aldaar en de hofsteden en 'luden' van die plek. In bredere zin brengt hij ook het land vanIJsselstein ter sprake en de IJssel die voor de nederzetting loopt. Uit de door hem gebruiktebenaming 'land van IJsselstein' mag worden geconcludeerd dat met IJsselstein in deze tijdbedoeld wordt een nederzetting van boeren langs de IJssel, geflankeerd door een stenen kas-teel, welke plaats al tenminste twee generaties samen met Benschop en Noord-Polsbroekaan een Benschopse-ljsselsteinse tak van de Van Amstels heeft behoord.In een acte van 17 oktober 1321 heeft IJsselstein voor het eerst de veelzeggende status van'poort' als Gijsbrecht en zijn zonen spreken van ' al sul c goei alse onse ouders en wi plaghen tehouden van dengrave Florens, dat es dat huus tot Yselsteyne ende dengront met twe ende dertich

morgenlands daer dathuus ende poerte op staet.&quot;* 203



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 'Poort (poerte)'\s afgeleid van het Latijnse 'portus', wat in de Romeinse tijd haven of handels-stad betekende (een beroemde portus was Ostia). In de late Middeleeuwen werd de term noguitsluitend voor kleinere steden gebruikt, met als Latijnse equivalent 'oppidum'.De veronderstelling is gerechtvaardigd dat in 1321 de nederzetting IJsselstein in de ogen vantijdgenoten stedelijke kenmerken vertoonde die voordien niet of niet... noemenswaardigaanwezig was. Vanaf 1321 blijft deze term in zwang en het wekt daarom geen verwonderingdat de uitbreiding van IJsselstein (voor het eerst) in 1344^ wordt aangeduid met 'Nieuw-poort'. In de loop van de 14e eeuw zien we in de rechtsbronnen van IJsselstein ook de term van'stad/stede' gebruikt worden. Een belangrijke oorkonde uit 1331 spreekt van 'poorters' vanIJsselstein. Mw Drossaers verbindt er een vroegere verkrijging van stadsrecht aan in tegen-stelling tot Louise van Tongerloo, die er niet automatisch een

stadsrcchtvcrlening aan kop-pelt.^ Hieruit blijkt het gewicht dat aan een privilege van stadsrechten verbonden werd: bijnaals een volstrekte voorwaarde. Mogelijk geldt voor IJsselstein dat declprivilegcs de plaatshebben ingenomen van stadsrechten. B - begrenzing van de stad en de totale stadsvrijheid STAD. Werd in de oorkonde van 1279 de nederzetting nog vaag omschreven als een aantalhofsteden (boerderijen) langs de IJssel, in een document uit 1321 wordt de oppervlaktenauwkeurig bepaald op 32 morgen (zijnde 27,2 ha). Dit komt globaal overeen met de totaleoppervlakte van: a.    het kasteelterrcin met de bijbehorende 'Hofkamp' (2 ha); b.   het oude stadsdeel (11 ha); c.    de stadsuitbreiding 'Nieuwpoort' (11,5 ha) en d.   de stadsgrachten (1,5 ha),in totaal uitmakend 26 ha. De consequentie van de vermelding uit 1321 is dat het stadsterrein toen al was afgepaald, watniet zeggen wil dat het ook geheel was bebouwd en omgracht, zoals hierna nog zal wordenuiteengezet. STADSVRIJHEID. Hiermede wordt bedoeld het gehele stedelijk

rechtsgebied ofwel het schout-ambt IJsselstein, dat in oppervlakte vergelijkbaar was met dat van de gemeente IJsselstein totaan 1989. Voor IJsselstein is 'stadsvrijheid' een oneigenlijke term, want men sprak en schreefhier altijd over 'het land van IJsselstein'. Het is opvallend dat dit rechtsgebied in geen statuut ofprivilege precies is afgebakend, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is in het stadsrecht vanMontfoort (1329). Maar zoals reeds is gezegd, IJsselstein mist (geschreven) stadsrechten. Het is interessant om te achterhalen hoe het schoutambt van IJsselstein is ontstaan. De rechten op de grond behoren-de tot 'het land van IJsselstein' hebben een complexe ontwikkehng doorgemaakt. Tussen ca. 1260 en 1319 is dieontwikkeling als het ware gekanaliseerd en kwamen de rechten op dat gebied volledig in handen van de graaf vanHolland. Als leenheer gaf hij het vervolgens in handen van zijn leenmannen uit het geslacht Van Amstel-Van IJssel-stein, die van huis uit tot de Stichtse adel behoorden en diensten waren verschuldigd aan de bisschop

van Utrecht, deaartsrivaal van de graaf van Holland! Voor wat betreft 'het land van IJsselstein' moet onderscheid worden gemaakt tussen de Amstelse-, Kuikse- en Hol-landse lenen alsmede de overige particuliere rechten en bezittingen met het geestelijk goed.^ Amstelse en Hollandse lenen. Daartoe behoorden kasteel, stad en goed ten noorden van de kasteelgracht; hethalve gerecht Opburen (ten zuiden van de stad) en de halve visserij in dat gerecht. De kern van het Amstelse goed lag niet in IJsselstein, maar omvatte hoog en laag gerecht van Benschop en Noord-Polsbroek, met de tienden aldaar, de kerkgift van Benschop en twee hoeven land aan de 'oude hofstede' van Ben-schop. In die oude hofstee moeten we hoogstwaarschijnlijk een versterkt huis zien op de plaats waar de dorpskernmet de middeleeuwse parochiekerk zich heeft ontwikkeld. Dit goed was door de bisschop van Utrecht op een 204











Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 HOOFDSTUK 2 De stadsverdediging De muren en poorten van een stad waren in de Middeleeuwen de zichtbare tekenen van destedelijke autonomie. Zij symboliseerden de stad en stonden daarom ook op het IJsselsteinsestadszcgel afgebeeld, samen met hoge prelaten (paus en bisschop) die de eenheid van hetChristendom zinnebeeldig voorstelden, een eenheid die de stadsvrede garandeerde.Binnen de muren lag het rechtsgebied van de stad-de juristen spreken zelfs van een rechts-persoon - en daar buiten heerst als het ware een ander persoon. Naast de symbolische functiehad de stadsverdediging een beschermende functie tegen de personen van buiten af Spre-kende over de stadsverdediging bedoel ik het geheel van constructies dat gebouwd was omde stedelingen te beschermen, zoals stadsgrachten, muur, torens, kasteel en bolwerken. Infeite hoort ook een instelling als de schutterij tot de lichamen van de stadsverdediging, maardie wordt hier niet behandeld.

A-kasteel (oorsprong, naam, vorm, bewoning) Zonder twijfel was het kasteel het oudste stenen verdedigingswerk van IJsselstein. De oor-sprong daarvan is nog steeds in het duister gehuld. Zijn geschiedenis wordt tastbaar om-streeks 1250 en aantoonbaar aanwezig is het in 1279 als residentie van heer Gijsbrecht vanIJsselstein. De naam 'IJsselstein', dat wil zeggen stenen huis aan de IJssel, kan teruggaan op de naamge-ving zoals die eerst in het midden-Rijngebied werd toegepast, welk gebied was gelardeerdmet stenen burchten. In de loop van de 13e eeuw werd het toponiem 'stein' vooral in hetrivierengebied toegepast, wat niet verwonderlijk is als men bedenkt dat juist via de rivierencontacten met het Rijnland werden onderhouden. Voorts vormde de verkrijging van goedebaksteen geen probleem dankzij de aanwezige rivierklei. Behalve dat het hier een stenen kasteel betrof weten we niets over de oorspronkelijke burcht.Waarschijnlijk is dat het hier een type betrof dat men vooral in de 13e eeuw bouwde, hetklassieke type van een vierkante burcht

omgeven door een gracht, voorzien van vier hoekto-rens en een voorburcht of-hof dat een verbinding had met het (kasteel)dorp. Vroegere plat-tegronden van IJsselstein lijken dit vermoeden te bevestigen, zij het dat er ten oosten van hetkasteel nog een omgracht terrein is geweest dat - aantoonbaar in de 16e eeuw - dienst deed alskasteeltuin, maar waarvan de Middeleeuse geschiedenis onbekend is.Uit de rijmkroniek van Melis Stoke weten we dat er in 1298 ten tijde van het beleg door de heervan Vianen c.s. een kasteelbrug en een poort waren, welke poort tijdens de belegering werdgeslecht. Binnen het complex bevonden zich gevlochten verschansingen die de aanvallerstegen moesten houden en van waarachter men hen kon bestoken. In tijden van oorlog ofdreiging van gevaar werd er een aantal weerbare mannen uit de buurt opgeroepen die hetkasteel moesten verdedigen (in 1298 ongeveer 20). Het testament van Arnold van IJsselsteinuit 1363&quot;^ vermeldt twee portiers en een wachter, zodat de toegang tot het kasteel constantbewaakt moet

zijn geweest. Het kasteel herbergde gewoonlijk veel personen. Naast de heer en zijn familie waren erschildknapen en inwonend dienstpersoneel. In het bovengenoemd testament worden naastde portiers en de wachters als dienstpersoneel genoemd een kamerhng, bakker, pijper, boen-ster, waard, dienstmaagd en kasteelchirurgijn. Uit een andere bron weten we dat er ook eenhof- en een rentmeester aanwezig waren die respectievelijk de zorg voor het kasteel tijdens 209















Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 C - beproefde weerbaarheid van de verdedigingswerken Veel krijgsgewoel heeft de IJsselstcinsc stadsverdediging in de eerste paar eeuwen van haarbestaan moeten verduren ter verdediging van mens en goed, vaak met succes. Een ongelijkestrijd was voor de verdedigingswerken de tijd van eerst verwaarlozing, later van de driftenvan de slopershamer en uiteindelijk de onverschilligheid jegens de restanten van de stad, dieIJsselstein was, is en wil blijven! Gedurende de eeuwen van effectief functioneren van deverdedigingswerken was in de eerste plaats het kasteel vaak object van belegeraars, niet al-leen door zijn in het oogspringende positie maar ook door zijn centrale rol. Naarmate hetgeschut in de loop van de 14e en 15e eeuw zwaarder en effectiever werd, daalde het weer-standsvermogen van het stenen bolwerk en werden de beschadigingen steeds omvangrijker.Desondanks is het kasteel, mede door herhaalde herbouw, een dominant onderdeel geble-ven in het

geheel van de stadsverdediging. Nadat in de 16c eeuw onze streek definitief wasbevrijd van regelmatige gewestelijke twisten - dit als resultaat van de groei naar eenwordingen vorming van een Staat der Nederlanden - kreeg het kasteel weer overwegend de primairefunctie van 'residentie' van de heer van IJsselstein. Dat was inmiddels een Van Egmond ge-worden die krachtens zijn uitgestrekt bezit en hoge positie aan het hof van de keizer het slotIJsselstein niet als een waardig dagelijks onderkomen beschouwde. Hij liet het dan ook be-wonen door zijn hoogste ondergeschikte ter plaatse en dat was de drost. Daarnaast werd hetkasteelcomplex ook voor andere noodzakelijke voorzieningen benut, zoals een gevangenis.Ook de stadsmuren kregen het natuurlijk steeds zwaarder te verduren. De toegenomenkracht van het wapentuig bleef in IJsselstein uiteraard niet onopgemerkt, zodat men zichdaar ongetwijfeld zal hebben beziggehouden met zwaardere verdedigingswerken en eenaangepaste stadsbewapening. Dat was ook een harde noodzaak, niet alleen

door de strategi-sche positie van IJsselstein maar vooral door de politieke polarisatie van de invloedrijke ba-ronnen van IJsselstein. Kortom, onze stad werd daardoor een gewild doelwit van met ver-nietigingsdrang vervulde vijandige troepen. Vooral in de 15e eeuw is er in IJsselstein hardgevochten. Tot tweemaal toe is IJsselstein totaal in de as gelegd. Niets weerhield de vroegerebewoners van IJsselstein van herbouw, ondanks torenhoge kosten! Dat het noodlot IJsselstein inderdaad niet heeft bespaard in de Middeleeuwen, moge hetonderstaand overzicht van gevechtshandelingen in en om Middeleeuws IJsselstein duidelijkmaken. 1297 of 1298. BELECSERING EN INNAME KASTEEL. Tijdens de verwarde periode na de moord op de Hollandse graaf Floris V in 1296, waarinfamilie van Gijsbrecht van IJsselstein de hand had, werd het kasteel van IJsselstein de inzetvan een conflict tussen Wolfert van Borsele - de feitelijke Hollandse machthebber - en heerGijsbrecht. De eerste verlangde dat het kasteel een open huis voor de graaf (lees: Wolfert zelf)zou

worden, omdat Gijsbrecht leenman was van die graaf Gijsbrecht was in dat jaar maar-schalk van de Utrechtse bisschop, een vertegenwoordiger van de wereldlijke macht in hetNedersticht en was uit dien hoofde verphcht zijn kasteel voor de bisschop ter beschikking tehouden. Tijdens dit conflict werd Gijsbrecht gevangen genomen op slot Culemborg, zodatzijn vrouw Beerte van Heukelum samen met enkele getrouwen het kasteel moest verdedigentegen onder andere aartsvijand Hubrecht van Vianen en de Hollandse troepen. Deze beleger-den het kasteel en beschoten het van alle kanten met zware stenen tot ernstige schade van hetslot. Daarna volgde een periode van uithongering en tenslotte de overgave. De gevangengenomen verdedigers werden overgebracht naar Dordrecht waar een aantal werd onthoofd.Op 16juni 1299 werd Wolfert door de graaf beleend met de goederen die Gijsbrecht toekwa-men.''&quot; Tijdens het beleg werd de kasteelbrug vernield en de kasteelpoort geslecht. 216





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 en onze ergenamen geschied is. Gegeven in den Haag de 14de juli 1417. '^^Anderhalfjaar later vond er een tweede, grondiger vernietiging plaats. 28 december 1418. groni^ige vernietiging stad. 'Johan, door Gods genade hertog van Lotharingen, van Brabant en Limburg, markgraaf van het Heili-ge Rijk, graaf van Henegouwen, van Holland en Zeeland en heer van Friesland, enjacoha van Beie-ren, door dezelfde genade hertogin, markgravin, gravin en vrouwe van de voornoemde landen, doeneen ieder kond dat wij door de grote ontrouw en verraderlijkheid die jegens de hertogin direct na de doodvan onze lieve heer en vader hertog Willem van Beieren door die van IJsselstein binnen hun poorten,grachten en stadsvesten en door anderen die zij in en uit hun stad hebhen gelaten is aangedaan, en die wijmet veel kosten en moeite hebben weten te heroveren, alle andere ontrouwen een voorbeeld willenstellen zodat zij weten wat hun in dat geval te wachten zal staan. Daarom

hebben wij onze bemindevrienden van de stad Utrecht verzocht alles wat binnen IJsselstein gelegen en gebouwd is, binnen degrachten, fundamenten van poorten en muren, te slechten. Daarom ook, omdat wij dit bijzonder ernstig opvatten, hevelen wij en onze raad middels deze openoorkonde onze vrienden van de goede stad Utrecht dat zij ter ere van ons alle huizen, schuren enhooibergen die zij binnen de poorten en fundamenten van de stadsmuur van IJsselstein aan zullentreffen na Allerheiligen fl november 1418, TF] toekomende zullen verbranden, weghalen en afbrekenin alle haast, in onze naam. Uitgezonderd worden de kerk, het klooster, het gasthuis, het kasteel en dehuizen van priesters en geestelijken. En dat afbreken en verbranden door de stad Utrecht gebeurt oponze verantwoording en kan onze opvolgers niet worden aangerekend. Gegeven in Den Haag op 15 AJb. 6. Restanten van defundamenten van de Nieuwpoortommuring. Deze zijn aangetroffen tijdens de droogleg-ging van de gracht in 1938. Afb. 7. Eikehouten balken dragen de

fundering van deze stadsmuur. 218







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 HOOFDSTUK 3 Verdedigingswerken naarde toestand van 1570 Er bestaat een nauwkeurig getekende kaart van IJsselstein met de Nieuwpoort en de buurt-schap Eiteren uit circa 1570^*^ van de hand van Jacob van Deventer. Deze kaart werd gemaaktvoor militaire doeleinden: koning Philips verlangde voor zijn Spaanse troepen een volledigbeeld van de steden der Nederlanden met name van de toegangswegen, versterkingen envoornaamste gebouwen. De kaart van Van Deventer geeft een goede indruk van de laat-Middelccuwse situatie en aan de vooravond van de Opstand. Aan de hand van de gegevens op de kaart van Van Deventer en kaart- en archiefmateriaal uitlatere tijd (16e-l 8e eeuw) zijn de verdedigingswerken en de belangrijkste gebouwen in kaartgebracht naar de toestand die reeds omstreeks 1570 bestond. Een kadastrale stadsplattegronduit 1819 is gebruikt voor de genummerde intekening van de diverse objecten. De 'rondwandeling doorliet 16e

eeuwse IJsselstein'vangt aan bij de stenen gebouwen (aangege-ven door de letters A-H), die met hun leien daken goed beschermd waren tegen aanvallen metbrandende pijlen. Afli. 8. Verdedigini^su'erken en belangrijkej^ebouwen naarde toestand van ± 1570. 22i





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 gen aangemeten, een mening die soms nog te horen is. Waar een riool door de stadsmuurmoest om het water in de gracht te kunnen lozen, werden zogenaamde '^afe«' of waterpoor-tjes gemaakt. De nummers i-44 hebben betrekking op de feitelijke verdedigingswerken, waarvan de ge-sloten stadsmuur het belangrijkste onderdeel was. In 1570 had hij een totale lengte van onge-veer 1300 meter. Om deze lengte en de oppervlakte van het omsloten stadsdeel in een per-spectief te kunnen zien, volgt hier een tabel met vergelijkbare gegevens van andere stedennaar de situatie van omstreeks 1500: Stad                                   Lengte stadsmuur                Oppervlak stad binnen muren 7 1/2 ha 11 ha 9 '/2 ha 11 ha 17 ha 17 1/2 ha 28 ha 52 ha 65 ha 93 1/2 ha 82 ha 88 ha 120 ha Buren                                         1200 m IJsselstein                                   1300 m Leerdam                                     1350 m Montfoort                                  1350 m Schoonhoven                              1650

m Vianen                                       1700 m Zutphen                                     2100 m Amersfoort                                2800 m Dordrecht                                  3200 m Leiden                                        3700 m Amsterdam                                3700 m Haarlem                                     4100 m Utrecht                                      4900 m In vergelijking met de verschillende steden valt op hoe klein de IJsselsteinse stadsmuur isgeweest en slechts 100 meter langer was dan die van het piepkleine Buren. Indien de Nieuw-poort geheel ommuurd zou zijn geweest, dan zou de totale lengte circa 1780 meter hebbenbedragen en het stadsoppervlakte circa 23 hectare. In dat geval was IJsselstein toch nog maariets groter geweest als bijvoorbeeld het naburige Vianen. De stadsmuur bestond uit een stevig fundament (dat hier en daar nog uit de 14e eeuw dateer-de) met daarop een bakstenen muur van 41/2 meter hoog. Aan de stadkant lag tegen de muureen aarden wal van 31/2 meter diep en 3 meter hoog, gesteund door een kleiner muurtje. Demuur stak dus ongeveer 1V2

meter boven de wal uit, zodat een volwassen persoon er vanaf dewal net overheen kon kijken.'*'* De top van de muur liep spits toe. Tussen de gracht en destadsmuur lag een smalle strook grond die dicht met doornstruiken was begroeid, dit alsextra hindernis. De gehele stadsmuur moet gebouwd zijn in de periode van stadsherstel na degrondige verwoesting van 1418, evenals de muurtorens. De IJsselsteinse stadsmuur was eeneenvoudige muur en bezat geen uiterst kostbare (maar effectieve) weergangen en spaarbo-gen, welk type alleen in grote steden als Utrecht en Leiden (deels!) voorkwam. Alleen al voorde muur moeten zo'n 16 miljoen bakstenen zijn gebruikt, uitgaande van de schatting zoalsdie voor de Leidse muur is gemaakt.'*^ In tegenstelhng tot andere steden met stadsmuren is erin IJsselstein niet aanwijsbaar gebruik gemaakt van boeten in de vorm van 'steengeld', dusgeld dat na een misdrijf moest worden betaald om daarmede stenen te kunnen bekostigen. InIJsselstein gebeurde dat, althans in de 16e eeuw, uitsluitend op stadskosten.

Bakstenen wer-den aangevoerd uit de steenbakkerijen in het omliggend rivierengebied.De muurtorens hadden oorspronkelijk een houten dak en staken als halfronden uit de muur.Van daaruit had men een schootsveld van 180° of 270° als ze op een hoek waren gebouwd. Inde Middeleeuwen was de radius van een handboog circa 200 meter, zodat de onderlingeafstand van de muurtorens ongeveer 100 meter moest bedragen om aan de maximale draag- 223



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 wijdte van de handboog te kunnen voldoen. In IJsselstcin bedroeg de gemiddelde afstandtussen twee torens ruim 60 meter. In deze torens bevonden zich op ooghoogte schietgatenvoor de boogschutters. De genummerde objecten zijn: 1   HOEKTOREN KASTEEL genaamd Het Hoeregat. Veel torens hadden in de volksmond een bijnaam die soms een interessante geschiedenisheeft. Het is niet ondenkbaar dat in deze toren de plaatselijke prostituees hun klantenafhandelden. Vaak vonden dergelijke bezigheden plaats in de buurt van de stadsmuur of-wal (vergelijk de naam 'walletjes'). 2  HOEKTOREN (bijnaam onbekend). 3  HOEKTOREN genaamd De Stok. Aangezien het kasteel in de 16e eeuw ook een functie als gevangenis had, is het mogelijkdat deze bijnaam te danken was aan de zogenaamde 'stok', een houten stam met gatenwaarin de benen van de gevangenen werden gesloten. Vergelijk de uitdrukking: 'iemandin de stok zetten'.Tussen 2 en 3 stond de STAL van het

kasteel. 4  KASTEELTOREN genaamd De Looyers Toren. Deze toren is het nog bestaande restant van het kasteel zoals dat na 1470 was herbouwd.Van deze toren is ook bekend dat daarin een gevangenis was (zoals nog steeds te zien is).De bijnaam is niet eenvoudig te verklaren. Slaat hij op de loden kogels die er lagen opge-slagen of moet er eerder gedacht worden aan de sarcastische betekenis van gevangenis(looien is luieren)? 5   VERSTERKTE KASTEELVLEUGEL. Waarschijnlijk ook een restant van het Bourgondische kasteel. In de loop van de 17eeeuw geheel vervallen. Opvallend is de halfronde vorm, die typisch 15e eeuws is. 6   HET HOF. Dit was in de 13e eeuw de oorspronkelijke voorhof van het kasteel, een omgracht terreinverbonden met dorp en kasteel waar een poort met houten aanbouwsels stond. Vermoe-delijk heeft 'de Hof geleken op die van het kasteel 'Brederode'. In 1570 was 'de Hof eenonbebouwde ophoging zonder muur, vermoedelijk bezet met notebomen. De Hof- ofBurchtstraat kan de oude verbindingsstraat met het kasteeldorp

zijn geweest, zoals denaam doet vermoeden. Niet duidelijk is de (vroege?) relatie met het terrein dat bekendstaat als de 'Hofleamp', direct ten oosten van het kasteel. In deze tijd werd het gebruikt alskasteel- of moestuin. 7   UITSTEEK. Deze uitsteek in de stadswal (het Hof) diende voor de opstelling van het stadsgeschut datde noordoostelijke hoek tussen kasteel en kerk kon bestrijken. Diverse keren is door devijand gepoogd deze hoek onder vuur te nemen. 8   HET KERKEGAT. Uitgang van stadsriool nr. VII door stadswal en -muur. Genoemd naar de nabijgelegenSt. Nicolaaskerk. 224













Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 herbouwde muur werd gelegd in juli 1587. Tegelijkertijd werd het Kerkegat gerepareerd ende pijler onder de stadsmuur daarnaast. Voor deze reparatie werden 5400 bakstenen gekochtmet de nodige muurankers. Voor de kantlaag moest nog eens 3000 stenen worden aange-schaft. Muurtoren nr. 10 werd opgeruimd en de wal bij de nieuwe muur opgehoogd metaarde uit de Kloosterstraat, zo 'dat men bequaemelick over die muer soude moeden sien.' Grote delen van de muur tussen Benschopperpoort en Monnikengat werden tot zeven lagenbaksteen afgebroken en opnieuw opgemetseld. Het Monnikengat werd ook gerepareerd enlanger gemaakt. Zeven muurtorens werden deels afgebroken, de bakstenen schoongemaakten weer ingemetseld. De muur voor het kasteel onderging dezelfde behandeling en de kant-laag van de muur achter het klooster werd geleidckt en met 2000 nieuwe bakstenen hersteld.In het Bushuis werd het stadsgeschut opgesteld en in een rondeel (mogelijk nr.

25) werd eenkalkoven gemetseld voor de metselspecie. De lange lijst van reparaties is hiermede nog lang niet ten einde, maar het vermelde geeft eengoede indruk van de omvang van de werkzaamheden, die de stad een vermogen hebbengekost. Het is zelfs mogelijk dat de restanten van de stadsmuur voor het grootste deel stammen uitdeze tijd, afgezien van de fundamenten en onderste lagen. Na deze koortsachtige periode vanherstel brak een eeuwenlange periode van verwaarlozing aan die nog steeds voortduurt engetuigt van een minachting voor de bewogen geschiedenis. Ajh. Wen 11. Opgravingen tijdens riolerin^swerkzaamheden in 1954 aan hel Kronenhiir^plantsoen. We zienduidelijk de fundamenten van vermoedelijk de 'Leentjestoren'. W2t 230







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 NOTEN 1.   Zie kaartje 1. 2.   Algemene Geschiedenis der Nederlanden (AGN), dl. 2 (Haarlem 1982), p. 188. 3.   Oorkondenboek van het Sticht Utrecht (OSU), dl. IV, nr. 1949. 4.   Algemeen Rijksarchief (ARA), Archief graven van Holland, nr. 793. 5.   Rijksarchief Utrecht (RAU), Archief van het Domkapittel, nr. 3855. 6.   S.W.A. Drossaers, Inventaris van het archief van de NassauseDomeinraad (AND) II (Den Haag 1955), 2e dl.,nr. I. p.3. L. van Tongerloo, Middeleeuwse IJsselstein, in UHKIJ 4, p. 8. 7.   Bronnen tot 1301 in het OSU en na 1301 in het RAU, archieven van de Utrechtse kapittels, van de bisschop vanUtrecht eva, en in het ARA, AND II en Archief graven van Holland. 8.  J.A. Coldeweij, De heren van Kuyc (Tilburg 1982), p. 146 en bijlage. 9.   Oud archief IJsselstein (OAIJ), nr. 186. 10.  J.C. Visser, Schoonhoven (Assen 1964). 11.   GrootplakkaatboekvanUtrecht,dI. l,p.529ev. (1798). 12.  J.C. Visser, Schoonhoven (Assen 1964), p. 00 en AGN 4 (Haarlem

1980), p. 43-51. 13.  J.J. de Geer, Onuitgegevene oorkonden betreffende het slot, de stad en de heerlijkheid van IJsselstein, in: Co-dex diplomaticus Neerlandicus 2e serie IV, 2, nr. 2 (Utrecht 1860), p. 98-101. (CDN) 14.   OAIJ, nr. 78 (afschrift uit eind 16de eeuw). 15.   Ibid.                                                                                                                                                              - 16.   R. Fruin, DeMiddeleeuwserechtsbronnenderkleinesteden vanhetNedersticht, 3, (Den Haag 1903). (Rechts-bronnen.) 17.   ANDir^nr. 123. 18.   Rechtsbronnen, p. 13-16. 19.   Rechtsbronnen, passim.                                                                                                      . 20.   OAIJ, nr. 611. ,                                                             '                                     ,          ' 21.   Rechtsbronnen, p. 59 ev. 22.   ANDII, nr. 1101. 23.   M.H.H. Doesburg, Getyped verslag van de opgravingen op de Nieuwpoort, 1936-1937. 24.   Dit vermoeden voor het eerst uitgesproken door J.C. Visser, Schoonhoven (Assen 1964), p. 118, voor watbetreft de Achterslootse dijk. 25.   AND II, nr. 145. Zie ook CDN II,

1, p. 172 (1348). 26.   Dordrecht 1620, p. 91, zo ook bij vrijwel iedere schrijver na hem die dit onderwerp heeft behandeld. 27.   Bronnen in AND II, onder de genoemde jaren. 233







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 stond er steeds weer een vijand buiten de poort die met eigen middelen bestreden moestworden. Na de grondige verwoestingen van stad en stadsverdediging in de 15e eeuw vondsteeds wederopbouw plaats, met aanpassing van de stadsverdediging aan de moderne eisen.Na het laatste beleg in 1511 werden alle verdedigingswerken verwaarloosd en werd het kas-teel ingericht tot een slot waar de drost voortaan resideerde. Hoewel na 1570 veel aan herstelis gedaan, bleef de grote kracht van de IJsselsteinse verdediging geconcentreerd in de stads-grachten en de enkele stadsmuur met het bastion voor de IJssclpoort, een Middeleeuwseverdediging die volstrekt onvoldoende was om een modern leger tegen te houden. Uitbrei-ding heeft nooit meer plaatsgevonden. december 1989, drs. A.M. Fafianie INHOUD 1.    Wat maakte IJsselstein tot stad?                                                                                  203 A.  Middeleeuwse term voorstad.                                                                       
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Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 tiering en voeding van soldaten was aan de orde van de dag en leveranties aan het leger even-eens. Huisvesting van de gevluchte plattelanders schiep problemen. Ook muitende troepenen benden roofden wat zij roofden konden en trokken vaak een spoor van vernielingen. Ditalles kwam gedurende een groot aantal jaren voor en het maakte vaak geen verschil of menmet Spaanse troepen dan wel met Geuzenvendels te doen had. Ook natuurrampen als ziekte-golven en overstromingen als gevolg van doorbraken in de Lekdijk speelden in de beginjarenvan de Opstand hun vernietigende rol in en om de Baronie. Naarmate de 80-jarige oorlog zich meer en meer naar de Zuidelijke Nederlanden verplaatste,normaliseerde het dagelijks leven zich in de noordelijke streken. Ook achter de Middeleeuw-se ommuring van IJsselstein kwam er rust en lange tijd zouden daar geen andere noden heer-sen dan de problemen van alle dag. Maar door toedoen van de Franse koning

Lodewijk XIV stonden de Nederlanden in 1672weer met de rug tegen de muur. De 'lage landen' leken in korte tijd te worden overmeesterd,maar de vijandelijke troepen bleven steken bij de Hollandse Waterlinie die niet ver voorbijIJsselstein in Noord-Zuidrichting liep. IJsselstein kon dus, onbeschermd als ze was, rekenenop een treffen met de Franse troepen. De IJsselsteinse bestuurders hebben dit niet afgewachtmaar traden de Franse commandant tegemoet met de symbolische sleutels van de stad in hunhand alsmede het aanbod van een hoge afkoopsom. De Fransen zagen af van militair geweld,accepteerden het aanbod en legerden zich in en om de IJsselsteinse veste. Maar alsof IJssel-stein haar handen nog niet vol genoeg had aan het verwerven van de beloofde sommen geld,trokken de soldaten er nog eens op uit om met harde hand de bevolking te belagen. Maar ookde Staatse troepen (de Hollandse dus) hadden daar patent op en zo keerden de tijden vanhonderd jaar geleden terug. Ook de zware inundaties ontbraken niet. IJsselstein lag

als eenzwaar belaagd souverein eilandje in een wereld van geweld. Maar door toedoen van de Ba-ron Prins Willem III (die de Nederlanden met succes redde van de ondergang) was de Baro-nie van IJsselstein een erkend neutraal gebied en op papier dus onpartijdig in de strijd van deNederlanden tegen Frankrijk. Ook dit zou het nageslacht lang bijblijven door de enormeschuldenlast als tol voor zelfstandigheid. Maar de kenmerkende elementen van 'stad-zijn',de stadsmuur en beide poorten, waren intact gebleven! Na de rampjaren 1672-1673 hernam IJsselstein haar eigen koers en zou daarin de komendehonderd jaar niet gestoord worden door machtsvertoon of groot geweld van buitenaf. Bin-nen de stadsmuren bleef de ruimte voldoende voor de burgers en ambachtslieden. Om hetwonen in IJsselstein aantrekkelijker te maken, werd zelfs een bouwpremie ingesteld. Delenvan de stadsmuur werden gebruikt voor gerief en nut evenals de stroken groen tussen grachten walmuren. Niets wees er meer op dat deze voorzieningen aan de rand van de stad

ooithadden gediend als hechte verdedigingswerken. Ook het kasteel had zijn oorspronkelijkebestemming verwaarloosd, want hier en daar was het proces van afbrokkeling van bijgebou-wen al niet meer te stoppen. Hetzelfde gold voor de Republiek der Verenigde Nederlanden en de positie van StadhouderPrins Willem V. In 1795 maakte een revolutie zonder bloedvergieten een eind aan de Repu-bliek der Verenigde Nederlanden waarna de Bataafse Republiek onder het credo Vrijheid,Gelijkheid en Broederschap werd uitgeroepen. Ook aan het bestaan van de Baronie van IJs-selstein kwam toen een eind. Maar na vijftien jaar was van de zelfstandigheid van ons vader-land weinig meer over en was de tijd rijp gemaakt voor inlijving bij het Franse keizerrijk vanNapoleon. Na ineenstorting van Napoleons droom, driejaar later (1813), herrees Nederlandals een weer zelfstandige natie, maar nu als een eenheidsstaat in de vorm van een Koninkrijk. 239



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 AJh. 1. Huidige situatie aan de zuidoostzijde van de binnenstad. De muur is gestut met houten balken. Op deachtergrond de oude Nicolaaskerk. (foto: Bram van Mens) Ajb. 2. Dezelfde situatie, gezien naar de richting Benschop, hinks korenmolen de Windotter en in het midden deNicolaasbasiliek met het torentje van het stadhuis, (foto: Bram van Mens) Een nieuwe toekomst werd tegemoetgetreden op een geheel nieuwe wijze. Het gebied vande voormalige Baronie van IJsselstein begon ook een nieuw bestuurlijk leven, waaraan ookde stad IJsselstein en de beide dorpen Benschop en Noord-Polsbroek onafhankelijk van el-kaar inhoud zouden gaan geven binnen de provincie Utrecht. Dat was geen afrekening methet verleden, maar historisch gezien was de indeling bij Utrecht wel opvallend! De historische steden torsten een verleden mee dat in het nieuwe tijdperk meer problemengaf dan in menige plattelandsgemeente. Overigens viel in de Gemeentewet van 1851 hetonderscheid tussen

'stad' en 'dorp' weg, want sedertdien bestaan er in Nederland officieelalleen maar 'gemeenten'. Diezelfde Gemeentewet maakte het ook onmogelijk dat er 'poort-gelden' geheven konden worden van personen die de stad een bezoek brachten. De eersteslachtoffers waren de 'portiers' (die de bediening van de poorten vaak hadden gepacht van degemeente) en de gemeente verloor een bron van inkomsten. Tot schrik van menige stedeHngzouden de poorten voortaan onbewaakt open blijven, ook 's nachts dus, waardoor dieven en 240





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Toen omstreeks 1970 de panden van Van Rooijcn door de gemeente werden gesloopt, bleekhoe goed Van Rooijen zich aan de regels had gehouden: het stuk stadsmuur was overeindgebleven en daarmede was IJsselstein onverwacht een monument van vooral hoge emotio-nele waarde rijker. Gelukkig was het gemeentebestuur- met inspraak van vertegenwoordigers uit de bevolking-juist doende met de voorbereiding van een bestemmingsplan 'IJsselstein binnen de grachten'.In 1974 werd het vastgesteld. Op historische gronden is daarin bepaald dat de oorspronkelij-ke groengordel langs de grachten zou worden hersteld. De laatste fase zou in de periode1983-1986 worden gerealiseerd, maar helaas: de zuid-oosthoek met het gedenkwaardig res-tant van de stadsmuur ligt er nog steeds bij als in de nadagen van IJsselsteins turbulente Mid-deleeuwse periode. Een vergeten kenmerk van 'stad-zijn', anders dan de omstreeks 1970vervaardigde nieuwe ambtsketen van de

burgemeester in fraaie vorm symboliseert! AJb. 4. De beginperiode van IJsselstein als nederzetting met een stedelijk karakter is in de IJsselsteinse ambtsketenuitgebeeld door het wellicht 14e eeuwspoorterszegel van de stad (opidanoru(m) de Yselsteyn), waaropbinnen de ommuring (destad) mogelijk de heilige Nicolaas aan wie de IJsselsteinse kerk in 1310isgewijd,en wellicht een paus staan afgebeeld. December 1989, J.G.M. Boon 242



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 VERZOEKSCHRIFT tot doel hebbende een ^vergeten vestingwerk-monument^ toe te voegen aan de reeds geregistreerde vestingwerk- monumenten Gericht aan de Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, p/a Rijksdienst voor Monumentenzorg Broederplein 41 3703 CD Zeist IJsselstein, 18 september 1986. Geachte excellentie, De stichting 'Historische Kring IJsselstein', zetelend te IJsselstein aan Omloop West 42 tehuize van haar sekretaris, verzoekt U de oude vestingwerken kadastraal bekend onder, ge-meente IJsselstein, sectie F, nummers 1567, 1705, 1612, 1607 (-zie bijlage V-), toe te voegenaan de lijst van monumenten binnen de gemeente IJsselstein. De stichting stelt zich blijkens artikel 3, lid b, van haar statuten onder meer toe doel:'het bevorderen van de conservering van historische monumenten'. Op grond van navolgende omstandigheden meent verzoekster dat plaatsing op de lijst alsvoormeld gewettigd is. De vestingwerken waar het in

deze om gaat zijn gelegen in het zuid-oostelijke gedeelte van de binnenstad en hebben een lengte aldaar van circa 100 meter, stam-men uit de 15e eeuw en bestaan uit; a.    wal/kade met een gemiddelde breedte van 4,5 meter, b.   vestingmuur met een gemiddelde hoogte van 3 meter, c.    glacis met een gemiddelde breedte van 17 meter, d.   gracht met een gemiddelde breedte van 10 meter. Naar de mening van verzoekster zijn de vestingwerken van bijzondere betekenis voor IJssel-stein en dit karakter dient voor de toekomst onveranderd te blijven. Verzoekster wil metname voorkomen dat de vestingmuur, glacis en omgrachting ter plaatse door welke wijzi-ging dan ook wordt ontsierd en zorgen dat de vestingwerken weer in ere hersteld worden. 243







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 maakt werd van historische gegevens uit een kadastraal minuutplan van 1825. Zo ontstondhet plan om langs de grachten de originele groengordel van de glacis te herstellen. Dit echterbetekende dat er vele woningen aan de gracht zouden moeten verdwijnen en dat stuitte opbezwaren. Na vele wijzigingen in dit plan koos men voor een middenweg. De huizen kon-den blijven staan en op die plaatsen waar geen bebouwing was zou de groengordel als plant-soen worden uitgevoerd. De Z.O.-hoek die inmiddels vrij gekomen was van bebouwingwerd opgenomen in de grocngordel-bcstemming en kreeg in het bestemmingsplan ccn dui-delijke funktie als een vestingwcrk-monumcnt. De uitvoering van het groengordclplan zouvolgens het reconstructie-saneringsplan als laatste fase in de jaren 1983-1987 worden uitge-voerd. Hieruit concluderen wij dat de Monumentenwet, wat betreft het bestemmingsplanvan toepassing is. Integratie met het kloosterplantsoen Uit het voorgaande moge duidelijk

geworden zijn dat de vestingwerken in de Z.O.-hoekbelangrijke historische monumenten zijn. Een ander aspekt waarom het belangrijk is datdeze vestingwerken beschermd dienen te worden is een toekomstige mogelijkheid om tweemonumentale gebieden, die eeuwen met elkaar verbonden zijn geweest, opnieuw te hereni-gen. Wij doelen hier op een 'hernieuwde intecjratie van de vestincjwerken en dekloosterfundamenten'. Deze kloosterfundamcntcn, gelegen aan de overzijde van destadsgracht (zie plattegrondtekening bijlage VII.), zijn in 1937, 1938 en 1956 door onderander de heer W. Stoker voor onderzoek opgegraven (zie foto bijlage VIII). De geschiedenis vertelt dat dit klooster omstreeks 1342 gesticht werd door de Cistercicnse-rorde en bekend stond onder de naam 'Onze Lieve Vrouwenberg'. Het klooster speelde eenbelangrijke rol tijdens het beleg van 1482 waarin een groot leger uit Utrecht de stad Ijssel-stein aanviel. Omdat het klooster zich buiten de vestingwerken bevond gebruikten deUtrechters dit complex als schuilplaats van waaruit zij de stad konden

bestoken. Na dit belegbesloot men het klooster uit veiligheidsoverwegingen af te breken en binnen de muren vanIJsselstein op te bouwen. Tot voor 1911 behield IJsselstein het aandenken van deze geschie-denis in zijn landelijke karakter. Vanaf de vestingwerken in de Z. O.-hoek kon men de heu-vel zien liggen waarin de kloosterfundamenten bewaard waren gebleven. Maar dan, in 1911, werd er op de vestingwerken een fabriekscomplex gebouwd en veran-derde de Z.O,-hoek in een industrieel gebied. Later, in 1953, verrezen aan de overzijde vande stadsgracht, ter hoogte van het fabriekscomplex, twee flats. De afstand tussen de flats ende gracht bedroeg slechts vier meter waardoor de gracht aldaar degenereerde tot een ordiani-re sloot. Vanuit het oogpunt dat er aan de overzijde het fabriekscomplex stond werd er tegendeze onestethische plaatsing ten opzichte van de stadgracht toch geen bezwaar gemaakt. Zoverdween het historische aandenken van een stukje stedelijke geschiedenis. Alleen een ge-deelte van de kloosterfundamenten bleef in een plantsoen,

genaamd 'het Kloosterplantsoen',bewaard. In de jaren '70 kwam er een opleving voor de Z. O.-hoek. Fabrieken en huizenwerden gesloopt. De vestingwerken kwamen hierdoor vrij van bebouwing en de gemeenteIJsselstein bestemde de Z.O.-hoek in het groengordclplan als plantsoen. Echter, het vrijeuitzicht vanaf de Walkade stootte sinds die tijd op de achtergevels van de flats die als domine-rende onestethisch geplaatste objekten een doorn in het oog werden. Het lijkt ons niet on-waarschijnlijk dat deze flats, door hun slechte woonkwaHteiten of om welke redenen danook, ooit zullen verdwijnen. Als dit in de toekomst gebeurt dan zien wij een rijke historischehereniging ontstaan van de vestingwerken met het Kloosterplantsoen welke een nieuw sie- 246
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