






Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 jaren voor heden napA°°° 4000 3000 2000 1000 -1 -2 -3 -4 -5 / -6 . m een toename van de veenvorming. Het resultaatis, dat in West-Nederland het holocene pakketis opgebouwd uit een afwisseling van (dunne)klei- en veenlagen. Deze situatie wordt welbeschouwd als kenmerkend voor hetzogenaamde perimariene gebied (letterlijk: hetgebied rondom de zee), waar de afzettingen zijngevormd door de rivieren, maar waar dezeespiegelstijging wel een belangrijke invloedheeft gehad. Zuidwest-Utrecht wordtbeschouwd als een deel van het 'perimariene'gebied. Bij laag water in de rivieren is nog eb-en vloedwerking te bespeuren tot de lijn Wijkbij Duurstede - Tiel - Hedel. Bij de hoogsterivierstanden dringt de getijdeninvloed echterveel minder ver landinwaarts: ongeveer totLopik - Brakel - Heusden. Overigens is het zo,dat de variaties in rivierstanden veel groter zijndan de (daarop gesuperponeerde) eb- envloedwerking: bij Wijk bij Duurstedebijvoorbeeld

bedraagt het verschil tussenhoogste hoogwater en laagste laagwaterongeveer 6 meter; alleen bij de laagstewaterstanden is een verhoging als gevolg vande vloed merkbaar van circa 0,1 m. BijSchoonhoven is het verschil tussen hoogstehoogwater en laagste laagwater 5 m, daarvankomt echter een variatie van 2 m voor rekeningvan eb- en vloedwerking. Afzettingen die gevormd zijn in en door dezee, vindt men ten westen van de lijn Dordrecht- Rotterdam - Amsterdam. Het zal duidelijk zijn, dat de invloed van dezee verder landinwaarts merkbaar wordt, als dezeespiegel verder stijgt. De verwachting is, datde zeespiegel in de toekomst nog verder zalstijgen. Hoeveel deze stijging precies zalbedragen is op grond van onze huidige kennisnog moeilijk te zeggen. In de afgelopen eeuwbedroeg de zeespiegelstijging ten opzichte vanhet land ongeveer 15 cm. Verwacht wordt, datde aarde warmer wordt door het toenemendebroeikas-effect als gevolg van de toename van ,CO2 (kooldioxide) en CH4 (methaan) in de dampkring. Dit zal

waarschijnlijk leiden tot eensterkere afsmelting van ijs, en een uitzetting 3. Zeespiegelstijging in Nederland in de afgelopen5000 jaar. het smeltwater in de oceanen terecht kwam, ende zeespiegel snel steeg. De stijging van de zeespiegel (Fig. 3) heefteen belangrijke invloed gehad op de rivieren,vooral in het westen van Nederland. In hetbegin van het Holoceen was de zeespiegelstandnog zo laag, dat deze geen invloed had op derivieren in Midden-Nederland. De rivierenhadden een diepe bedding ingesneden in deafzettingen uit de ijstijd, waardoor hetrivierengebied slechts zelden werdoverstroomd. Circa 3000 jaar voor Chr. (5000jaar geleden) stond de zeespiegel op ongeveer 5m -NAP. Dit betekent, dat bij (storm)vloed derivieren in hun benedenlopen werdenopgestuwd door de hoge zeespiegel stand. Ditleidde tot een verlies aan stroomsnelheid en eenverhoging van de waterstanden, met als gevolgafzetting van veel (fijn) materiaal. Doordat hetgrove materiaal het eerst werd afgezet, vertonende afzettingen van de rivieren een afname

vande gemiddelde korrelgrootte in stroomafwaartse(westelijke) richting. In de gebieden tussen derivierarmen in (de zogenaamde kommen) werdklei afgezet. Doordat de oppervlakte van dekommen in westelijke richting toeneemt, kwamer per oppervlakte-eenheid minder klei totbezinking. Dit werd echter gecompenseerd door 368







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Stroomgordels meteenwatervoerende rivierbed -ding Huidige rivieren en kanalen N Doorn 6. Het rivierpatroon omstreeks 5700 BP de vroegere rivierbedding te herkennen als eenzogenaamde restgeul. De oude rivierbeddingenslibden na een stroomgordelverlegginglangzaam dicht met klei; voor een deel werdenze vaak ook met veen opgevuld. De stroomruggen zijn voor de landbouw demeest geschikte gronden. Omdat de bodem erop enige diepte meestal uit zand bestaat kanovertollig water gemakkelijk wegzakken,terwijl in tijden van droogte het watergemakkelijk capillair kan opstijgen. Debovengrond is gemakkelijk bewerkbaar enbestaat uit kalkrijke (lichte) klei. Het is dan ookgeen wonder dat juist deze gronden het eerstvoor de landbouw in gebruik werden genomen. Op de laaggelegen grote riviervlakten tussenverschillende rivierarmen werd bij elkeoverstroming een dun laagje zware klei afgezet.Deze vlakten hebben een enigszins holleligging en worden daarom kommen

genoemd.De klei in de kommen is kalkloos. De afwatering was er van nature slecht, waardoorze voor het grootste deel begroeid raakten metriet, elzen en berken. Dit leidde vaak tot devorming van veen, waarin thans nog de restenvan deze planten kunnen worden herkend.Bewoning vond in de kommen pas plaats in deLate Middeleeuwen (na circa 1100) toen dezegebieden op grote schaal werden ontgonnen. 3.3 Riviersystemen in de omgeving vanIJsselstein In de omgeving van IJsselstein zijn in deloop van de laatste 6000 jaar verschillendestroomgordels actief geweest (Fig. 5). De oudstbekende holocene stroomgordel is hier dezogenaamde Benschopse stroomgordel (B1 inFig. 6), waarvan de afzettingen nabij IJsselsteinen in de omgeving van Benschop op een dieptevan ongeveer 4 meter onder het maaiveldworden aangetroffen. De rivier, die als dehoofdstroom van de Rijn moet worden 371



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 btroomgordels met eenwatervoerende rivierbed-ding Fossiele stroomgordelsHuidige rivieren en kanalen 7. Het rivierpatroon omstreeks 4200 BP.H. Het rivierpatrooii omstreeks 3700 BP. Stroomgordels met eenwatervoerende rivierbed-ding llllll Fossiele stroomgordels Huidige rivieren en kanalen 372





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 4. De invloed van de mens 4.1 Bewoning De oudste archeologische vondst uit deomgeving van IJsselstein is een hak,vervaardigd uit rendiergewei, die dateert uit hetMesolithicum (circa 10.000 - 6400 BP). Dezehak werd opgezogen uit de Put van Weber tennoorden van IJsselstein (mondelingemededeling R.J. Ooyevaar). Bij Vianen is eenLaat-Mesolithische schedel opgebaggerd. Detoenmalige 'bewoners' van West-Nederlandwaren waarschijnlijk jagers, die met de kuddesheen en weer trokken, en nog geen vastewoonplaats hadden. In het Neolithicum (6400 - 3650 jaargeleden) werd het gebied zeker bewoond. Deplaatsen, die het eerst bewoond werden warende rivierduinen en de grote, relatiefhooggelegen stroomgordels. De mensen uitdeze tijd waren boeren, die vrij veel varkens,maar ook schapen en geiten hielden. Devarkens werden gehoed in de toenmaligeoeverwalbossen in het rivierengebied. Ookvond reeds enige akkerbouw plaats. In de Bronstijd

(1800 - 700 v Chr.) was deagrarische bedrijfsvoering al wat verderontwikkeld; er werd bijvoorbeeld bemestingtoegepast, akkers werden omheind met hekken,en het rundvee werd 's winters op stal gezet(LOUWE KOOIJMANS 1985). De gevondennederzettingen waren 'permanent' (d.w.z. hetgehele jaar door) bewoond. Bij Benschop is eenbewoningsniveau gevonden op de zogenaamdeBloklandse stroomrug. Uit de Ijzertijd (700 - 50 v Chr.) zijn velebewoningsplaatsen bekend, vooral van deJutphase stroomrug ten noorden van IJsselstein. In de Romeinse tijd (50 v Chr. - 400 na Chr)moet het gebied relatief dicht bevolkt geweestzijn. Er zijn vele bewoningsplaatsen bekendvan vrijwel alle grote stroomruggen. DeKromme Rijn-Oude Rijn vormde lange tijd denoordgrens van het Romeinse Rijk. Langs dezezogenaamde 'limes' werden vele 'castella'aangelegd. Bekend uit deze omgeving zijn decastella van Wijk bij Duurstede, Vechten, en het Domplein. De invloed van de mens op hetlandschap bleef echter toch relatief gering tot inde Late

Middeleeuwen. 4.2 Bedijking In de 11e eeuw werden in Zuidwest-Utrechtde eerste kaden en rivierdijken aangelegd. Uithistorische bronnen is bekend, dat in 1233 eenzware dijk is aangelegd tussen Amerongen enSchoonhoven, onder gezag van Graaf Floris IVen Bisschop Otto III. Deze dijk is de grondslaggeweest voor de Noorder Lekdijk. Omstreeksdezelfde tijd of iets later moeten ook lagedijkjes langs de Hollandse IJssel zijnaangelegd. In 1285 werd de Hollandse IJsselafgedamd bij het Klaphek, een werk dat in 1291was voltooid. Gezien de ligging van de damtussen de IJsseldijken in (Fig. 13) moet deHollandse IJssel in 1285 wel bedijkt zijngeweest. De 'Nijendam', zoals de dam bij hetKlaphek werd genoemd (in tegenstelling tot deoudere dam bij Wijk bij Duurstede) is voor dewaterstaatkundige geschiedenis van grootbelang geweest. De Noorder Lekdijk werd toennamelijk opgesplitst in twee waterstaatkundigeeenheden: de 'Lekdijk Bovendams' en de'Lekdijk Benedendams' (VAN HENGST 1898,p. 14). De grens van de Lekdijk

Bovendamsliep in noordelijke richting langs de HollandseIJssel en de Meerndijk naar de stroomrug vande Oude Rijn bij De Meern. De Meerndijk isdus geen rivierdijk, maar een zogenaamde'dwarsdijk', die bedoeld was om bij eeneventuele overstroming in de LekdijkBovendams, het water te keren. Omdat in het begin de dijken nog niet zohoog waren, en alleen matig hoge waterstandenkonden keren, ontstond tussen verschillendepolders al spoedig een strijd om de hoogstedijken. Dit leidde weer tot een verdereverhoging van de waterstanden, omdat steedsminder polders onder water liepen. Als gevolgvan de hogere waterstanden werd de kans opdijkdoorbraken steeds groter. Deze kwamendan ook veelvuldig voor, vooral op plaatsenwaar de dijken oude stroomgordels kruisen. De 374





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Als gevolg hiervan zijn de uiterwaarden hoogopgeslibd. Dit was in feite ongunstig voor hetwaterbergend vermogen van de uiterwaarden.Bij de Lek bedraagt het hoogteverschil tussende uiterwaarden en het binnendijkse land vaakmeer dan 2 m. plaatselijk zelfs 4 m. Door hetafgraven van klei ten behoeve van desteenfabrieken is het hoogteverschil echter vaakweer kleiner geworden, waardoor ook hetwaterbergend vermogen weer toenam. Opsommige plaatsen is 2-3 m klei en zavel (eenmengsel van klei en zand) weggegraven. Door het afsnijden van rivierbochten zijn inde uiterwaarden vaak nog verlatenrivierbeddingen (zogenaamde strangen) teherkennen. Voorbeelden hiervan uit de direkteomgeving zijn de Kil van de Kleine Lek tenzuiden van de IJsseldam en de Binnenlek bij dc' Waal hij Hurwenen. malen verhoogd. Ze werden in de loop dereeuwen op een relatief smalle dijkvoet steedshoger opgetrokken. Dergelijke dijken zijn bijhoge waterstanden

instabiel. Deze situatie isfeitelijk de belangrijkste reden voor dedijkverbetering (Fig. 11), die in de afgelopenjaren ook tussen Vreeswijk en Schoonhovenheeft plaatsgehad. De verbreding van de dijkenis daarbij eigenlijk nog belangrijker dan deverhoging. 4.3 Uiterwaarden Door de bedijking van de grote rivierenkwam er een einde aan de natuurlijkeontwikkeling van het stroomruggen en kommenlandschap. De rivieren konden zich nu nietmeer verleggen en de afzetting van materiaalvond uitsluitend nog plaats in de uiterwaarden. //. Dijkverzwaring langs 376



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Willige Langerak. 4.4 Terpen Omdat na de bedijking de waterstanden bijoverstromingen zo hoog opliepen, werden opvele plaatsen in het rivierengebied, vooral in deperiode 1400- 1600 'opgehoogdewoonplaatsen' (woerden, worden) gebouwd.Deze zijn te vergelijken met de Friese terpen,alleen werden de terpen in Friesland al voor debedijking aangelegd. In de Lopikerwaardkomen ze vooral voor in Benschop, langs deBenschopperwetering. 4.5  Ontginning Tot in de 10e eeuw lagen de (hoofdzakelijkagrarische) nederzettingen uitsluitend op dehooggelegen stroomruggen. Deze stroomruggenhadden een onregelmatige, blokvormigeverkaveling. De kommen vormden eenontoegankelijke wildernis, overwegendbestaande uit moerasbos. Tegelijk met, of direkt na de bedijkingkwam hierin een drastische verandering,doordat de komgebieden werden ontwaterd enontgonnen. Dit gebeurde door het graven vanweteringen met dwarssloten. Het (moeras)boswerd gekapt en de kommen

werden in gebruikgenomen door de landbouw. De lagekomgebieden bleven echter nog eeuwenlang tenat, waardoor de gronden eigenlijk alleengeschikt waren voor hooiland. Het veengebied van West-Nederland wasten tijde van de ontginning (1100 - 1300) inbezit van de Graaf van Holland en de Bisschopvan Utrecht. Deze gaveh de wildernis voorsystematische ontginning uit aan groepenkolonisten. Deze ontginningen, die bekendstaan als cope-ontginningen (Fig. 12) hebbenhet karakteristieke verkavelingspatroonopgeleverd, dat nu nog het West-Nederlandseveengebied beheerst. Vele namen herinnerenaan de cope-ontginningen, bijvoorbeeldHeycop, Gerverscop, Benschop, Willeskop,Reyerscop. De ontginning vond plaats vanuiteen ontginningsbasis (een weg op een stroomrug, rivier(dijk) of gegraven wetering),vanwaar een bepaalde diepte, meestal ongeveer1250 m werd uitgezet. De kavels kregen eenbreedte van circa 113 m, zodat de oppervlakteper kavel 16 'morgen' (ongeveer 14 hectare)bedroeg. Dit was destijds voldoende voor eengezinsbedrijf. De

boerderijen werden gebouwdop de kavels langs de ontginningsbasis,waardoor zeer langgerekte dorpen ontstondenzoals Benschop. De kavels zijn begrensd doorsloten, welke steeds loodrecht staan op detevoren gegraven weteringen, die alsontginningsbasis dienst deden. De woeste grondwerd door de bewoners zelf in cultuur gebracht.De kolonisten kregen het vrijwel onbeperktegebruiksrecht, en waren slechts een symbolischbedrag verschuldigd aan de bisschop, alserkenning van diens gezag. Bij de cope-ontginningen liggen langs deweteringen aan de ontginningsbases dezogenaamde 'voorwegen', waarlangs deboerderijen liggen. De ontginningen werdenrondom vaak beschermd tegen het water vanbelendende ontginningen: aan het eind door eenAchterkade of Lansing (= landscheiding); aande oost- en westgrens door een loodrecht hieropstaande kade, de 'Zijdewende' of 'Meent'.Langs deze wegen of kaden komt van oudshergeen bewoning voor. Daarnaast zijn erpolderwegen, eveneens zonder bewoning, diede naam Uitweg, Steeg of Opweg dragen en

diein de lengterichting van de kavels lopen naar detoenmalige 'bewoonde wereld'. Voorbeeldenzijn de Bovenkerkweg en de Benedenkerkwegbij Montfoort, de Eitersesteeg bij IJsselstein, deDamweg bij Polsbroek, de Breedesteeg bijLopikerkapel en de Uitweg bij Uitweg. Verderkomen in sommige cope-ontginningenzogenaamde Tiendwegen voor, bijvoorbeeld inde Polder Willige Langerak, in de PolderWilleskop en bij Zeist. Vroeger is welverondersteld dat de Tiendwegen aangelegdzouden zijn in verband met de verplichtebetaling van 'tienden' (belasting in natura).DEN UYL (1963, pp. 19-22) is echter vanmening, dat deze verklaring van de naam 377



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 -^ Richting van de ontginning niiiiMi Ontginningsbasis ...... Eindevandeontginning iii^iL: Na voortschrijding vandeontginning verplaatsteontginningsbasis O                                          5l<m 12. Cope-verkaveling in Zuidwest Utrecht. Tiendweg onjuist is. Hij merkt op, dat deTiendwegen de functie van kwelkaden hadden.In zuidwest-Utrecht komen de Tiendwegeninderdaad alleen voor in cope-ontginningen, dielangs de rivieren liggen. Bij Heukelum aan deLinge ligt een Tiendweg, die gedeeltelijkKweldijk heet. Het woord Tiendweg zouvolgens DEN UYL (1963) zijn afgeleid van tien (=trekken, zijgen, zuigen). De ontginningsblokken van de cope-ontginningen zijn als bestuurlijke enwaterstaatkundige eenheden lang zelfstandiggebleven. Gemeentegrenzen enwaterschapsgrenzen vallen dan ook vaak samenmet die van de oude ontginningen. Een mooivoorbeeld van cope-ontginningen vindt men bij 378





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 JJ. De IJsseldam bij het Klaphek, links is de Lek nog juist zichtbaar. ' 381 380





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 14. Sluw in de Nederrijn hij Mauvik. In recente tijd zijn op veel plaatsen, zowelin de uiterwaarden als op de grotestroomruggen, grote plassen ontstaan, alsgevolg van het zuigen van zand ten behoevevan de wegenbouw. Voorbeelden zijn de plas'Everstein' bij Hagestein, de 'Put van Weber'en de Vuilstortplaats in Mastwijk. Sinds het begin van de 20e eeuw is dehoeveelheid bebouwd gebied sterk toegenomen.De technologische ontwikkeling heeft ertoegeleid dat het ingrijpen van de mens steedsminder werd aangepast aan de natuurlijkeomstandigheden, waardoor helaas ook eengroot deel van het oorspronkelijkecultuurlandschap op een onherstelbare wijze isaangetast. Literatuur BERENDSEN, H.J.A. (1982), De genesevan het landschap in het zuiden van deprovincie Utrecht - een fysisch-geografischestudie. Rijks universiteit Utrecht: UtrechtseGeografische Studies 25, 256 pp. (het boek isuitverkocht; kaarten zijn nog wel verkrijgbaar). BERENDSEN, H.J.A. Red. (1986), Hetlandschap van

de Bommelerwaard.Amsterdam/Utrecht: Nederlandse GeografischeStudies 10. DOORN, Z. van (1959), Uit de vroegegeschiedenis van Rijpickerwaard en omgeving. 383



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 No. 2038, zonder plaats, zonder uitgever. DOORN. Z. VAN (1964), De geschiedenisvan het aftichelen van kleiland langs de OudeRijn en de invloed op de landbouw en hetlandschap. Landbouwkundig Tijdschrift 76, pp.140-149. HARBERS, P. (1981), Toelichting bijkaartblad 38 Oost Gorinchem. Stichting voorBodemkartering Wageningen. HENGST, J.A. VAN (1898), De LekdijkBenedendams en de IJsseldam. Geschiedenisvan dit Hoogheemraadschap vanaf de vroegstetijden tot in de tweede helft der negentiendeeeuw. Deel 1: 860-1648. 's-Gravenhage: Swart.Deel 2 en deel 3: zie ITTERSUM,F.A.R.A.van. ITTERSUM, F.A.R.A. VAN (1906-1907),De Lekdijk Benedendams en de Usseldam.Geschiedenis van dit Hoogheemraadschapvanaf de vroegste tijden, tot in de tweede helftder negentiende eeuw. Deel 2: 1648-1795. Deel3: 1795-1905. Utrecht: Swart. LOUWE KOOIJMANS, L.P. (1985), Sporen in het land. De Nederlandse delta in deprehistorie. Amsterdam:

MeulenhoffInformatief. POELMAN, J.N.B. (1966), De bodem vanUtrecht. Wageningen: Stiboka. UYL, W.F.J. DEN (1960), DeLopikerwaard, deel 1: Dorp en kerspel.Utrecht: Kemink. UYL, W.F.J. DEN (1963),De Lopikerwaard, deel 2: De Waterschappen.Utrecht: Kemink. VERBRAECK, A. (1970), Toelichtingen bijde geologische kaart van Nederland, schaal 1 :50.000, blad Gorinchem Oost (38 O). Haarlem:Rijks Geologische Dienst. VINK, T. (1926), De Lekstreek, eenaardrijkskundige verkenning van een bewoonddeltagebied. Dissertatie, Amsterdam. ZAGWIJN, W.H. (1975). Depaleogeografische ontwikkeling van Nederlandin de laatste drie miljoen jaar. KoninklijkNederlands Aardrijkskundig Genootschap,Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks 9, pp.181-201. 384



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Wolven in de buurt vanIJsselstein doorP. W. A. Broeders plaatsen in de omgeving grote sommen geldsbijeen zijn gebracht), die men zal gheevendengeenen, die eenighe van deselve wolvenconnen ommebrenghen ende dooden.Ende omme ons in gelijcke saecke te vervoegen(= En om niet achter te blijven), isgeordonneert ende eendrachtelick besloten bijden drossart, schoudt, ende magistraet vanYsselsteyn, dat zoe wie eenighen Woljfin onzevoors. (= eerder genoemde) \andenommebrengt, 't zij met schieten ojf andersins,zal gerecompenseert ende heschonckenwordenvan 't Gemeen Lant met een vereeringe van vijjfponden Vlaemsch 2). Elck segge den anderenvoorts Actum (=Opgemaakt) in der cameren opden stadthuyze, opden 6en Junii 1590 oudenstijl 3). Aldus gepubliceert voor op (de) puye van hetstadthuys dair men gewoentelick publicatie isdoende, opten Villen Junii ao 90 antiquo.Oirconde mijn handt.Bij mijn, gerichtsbode:(w.g.) Adrijaen Jacohsz. 4). Drie jaar later

volgde een soortgelijkeoproep: Alzoe men bevindt dat den Wolff hem isonthoudende alhier in onzer jurisdictie (= zich Op zoek naar iets anders stuitte ik in deinventaris van de Collectie Rijsenburg in hetRijksarchief te Utrecht op een omschrijving diemijn aandacht trok: &quot;Wolvenjacht in deomgeving van Culemborg en IJsselstein&quot;. Bijinzien van het dossier 1) bleek het tweeoproepen te bevatten waarin boereninwonersvan de stad werden aangespoord deel te nemenaan een wolvenjacht. Hier volgt de letterlijketekst: Alzoe nu kortst (= Omdat nu sinds kort), Godtheter 't, alhier in Onzen Heeren landt vanYsselsteyn is gecommen den Wolff, zoedat aende heesten verscheuringhe te hezorghen staet{= zodat men bang moet zijn dat de (koe)heesten verscheurd zullen worden), alzoe hijnyet ophouden en sall (= omdat hij er niet meezal ophouden) alhier weder te kommen, oickmede zoe (= en ook omdat) hij int Sticht vanUtrecht ende over de Leek tot diverschenstonden hem heeft laeten vinden (= een grootaantal keren is aangetroffen), doende

eenonspreeckelijcke groote schade aen de heesten,jae hebbende corts verschuert endeommegehracht eenjonck schamel meysken,zoedat om dat'tzeljfte verhueden, beletten endevoor te kommen all omme bij onze naebuerenzijn gestelt groote penningen (=zodat omdergelijke dingen verder te voorkomen door de 385



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 geownten. Elck wacht hem van schaede. Actum den XVI Aprilis 1593 ouden stijl 3). Aldus gepuhliceert voor op die puye van het stedehuys, daermen gewoinnelick publicatie is doende. Actum ut supra. Oirconde mijn handt: Bij mijn gerichtsbode: (w.g.) Adrijan Jacohsz. in ons rechtsgebied oplioudt) ende onytrent (=en in de buurt van) onze omleggende landen,die clachtelyck versoeck hebben gedaan endegeresolveert sijn tegens morgen goets tijts (=morgen op de beste tijd) te doen een gemeyne(= algemene) \ersamelinghe, ommc met onzeborgeren ende ingelanden gelijckelijvk denWoljfte jaghen ende vernielen, tot conservatie(= tot behoud)vi:/// onze ende luiere beestenende schaepen; is eendractelick geslooten enderijpelijck geaviseert bij den lieereii drossart.schoudt ende magistraet deezer steede, dat uiiytelck hiiys hebbende beesten ofte zullendeweyden beesten dit jegenwoordich jaer: zoe vanonzer steede ende landt onder denschoudtampte sortecrende,

hen tegens morghente zesse uren voor noene precies hen te laetenvinden bereyt voor den stadthuyse, hebbendekaetsballegers 5) ende ander bequaem geweertotter jacht dienende, met haere grootebequame honden, omme de ondersaetcn tequartieren (= in te delen) de jacht aen teneemen, de woljj te jaegen tot conservatie vanonse heesten ende verdere schaede. Ende zoe indeeze eenighe onwillich bevonden worden(hem) tot de jacht te laten vinden, zal verbeureneen boete van zesse stuyvers, die men hendatelick zal aff neemen, na peenen recht (= wateen rechtvaardige straf is) ende tot profijt vande goetnilligers, zoe de bueren zullen doen inelck quartier (= in e.\ke groep die gevormdwordt) een gemeyne uuytboseminghet (= eengemeenschappelijke uitval), naer ouwer Noten 1  Twee afschriften van archiefslukken opgenomen inde Collectie Rijsenburg nr 1590, RAU. 2  Een pond Vlaemseh: zes gulden 3  Paus Gregorius XIII hervormde de kalender dooroa te besluiten dat op 4 oktober 1582 onmiddelijk15 oktober 1582 zou volgen; in

Nederland is deGregoriaanse kalender in de verschillendeprovincies op diverse tijdstippen ingevoerd tussen1582 en 1701. Volgens de vernieuwde kalendermoei dus in de eerste tekst resp. aan 17 en 19 juni1590 en in de tweede aan 27 april 1593 gedachtworden. 4 Onder deze tekst staat: &quot;Naar het oorspronkelijkpapier bewaard in hel archief van de stadIJsselstein, portef no. 8&quot;. 5  In: J. Verdam: Middelnederlands Handwoorden-boek. Den Haag, 1961 vond ik alleen dat de eerstebetekenis van &quot;Caetse&quot; is: Vervolging van eenvijand; jacht op een wild dier (vgl. het Franse 386









Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Rechterkas van het orgel: links jahnizieen vande Creseendokast. was, moge blijken uit het feit, dat een dergelijkinstrument thans (1991) zeker vijf ton moetkosten bij eventuele nieuwbouw. De inwijdingvond plaats op 10 december 1908. Het orgel verdeelde men over twee zgn.kassen, dit om de raampartij geheel vrij te laten.De neogothische stijl hiervan past goed bij hetkerkinterieur. De afmetingen van de kassenzijn: diepte max. 5.20 m., breedte max. 2.40 m.,hoogte circa 8.00 m. In de linkerkas kwam hetHoofdwerk (in twee etages), de rechterkasbestemde men voor het Crescendowerk. Hetpedaal werd verdeeld over de beide kassen. Intotaal waren 1480 pijpen over 26 registersbeschikbaar. Het instrument kreeg de volgendedispositie (= samenstelling der registers): Rechterkas van het orgel. Bemulphusgilde zien we nogal watMaarschalkerweerd-orgels in Tepe-kerken. Met de bouw van het IJsselsteinse orgelwerd direct na de opdracht aangevangen; hetwas binnen de gestelde termijn van

anderhalfjaar klaar. Het uit 1792 daterende Meere-orgelkwam na de verkoop (f. 250,00) uiteindelijkterecht in de Gereformeerde Bethelkerk te Urk,waar het in gewijzigde staat nog immerfunctioneert (zie verder artikel L. Murk in HKYnr. 48, maart 1989, pp. 149-155). De bouw van het nieuwe orgel was mogelijkgeworden door een uiterst vorstelijke gift vanf. 10.000,00 door de heer A. van Kippersluis,een der kerkmeesters. Hiermee was de aanschafin zijn geheel afbetaald. Dat dit bedrag hoog 390





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 n / Oli^^a, ^' (^^.....<^,t. tf *fffz ^ <?      ^ fW^ - X/r^ 6' ^-^ ^ Het ori^elplan van Maarschalkerweerd. 392










