




Historische Kring IJsselstein 2 (feb. 1977). - Dl.2 De Rijpickerwaard omstreeks 1950 met de gracht en het bruggetje nog aande voorzijde. dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. Na de brand is er een nieuwe en grotereschuur gebouwd en is er ook achter de boerderij een nieuwe hooiberg en loods neergezet.In hetzelfde jaar is het schapenhok afgebroken. Het pad, dat eerst midden achter deboerderij uitkwam, is hierbij verlegd langs de noordwestgevel van de boerderij.De weg voor de boerderij was nog steeds in eigendom van de Rijpickerwaard, maar werdalleen onderhouden door de gemeente IJsselstein. Pas in 1957 is deze weg in handen vande gemeente overgegaan. De weg is daarna aanzienlijk verbreed, waarbij de gracht voorde boerderij gedempt is. Het bruggetje, dat aan de voorkant van de boerderij lag, is toennaar de zijkant van het huis verplaatst, waar het laatste restant van de oude gracht ligt. Over de geschiedenis van de Rijpickerwaard en zijn bewoners is nog veel meer te vertel-len, maar daar is in dit bestek

geen plaats voor. Hierbij kan gedacht worden aan het feit,dat Rijpickerwaard een IJsselsteins leen was en dat de leenmannen verwant waren aan deheren van IJsselstein, zoals ook uit de lijst van leenmannen blijkt. Rijpickerwaard wordtook wel het Apehuis genoemd, waarnaar de inwoners van IJsselstein Apeluiders genoemdworden. Er zijn verschillende twisten geweest over de afwatering van Rijpickerwaard.Wie belangstelling heeft voor deze zaken dient vooral het boekje van Z. van Doorn te le-zen. Voornaamste bronnen: J. Craandijk. Wandelingen door Nederland. 1875 Z. van Doorn. Uit de vroege geschiedenis van Rijpickerwaard en omgeving. 1959Dr. S.W.A. Drossaers. Het archief van den Nassauschen Domeinraad, deel II. 1955J.J. de Geer. Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der Provincie Utrecht. 1861 16



Historische Kring IJsselstein 2 (feb. 1977). - Dl.2 J.J. de Geer. Het landgoed Rijplickerwaard onder IJsselstein. Bijdragen voor Vader-landsche Geschiedenis en Oudheidkunde 4e reeks, 2e deel. 1902 Dr.Mr. F. Muller Fz., Dr. A.C. Bouman. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301,deel 1.1920 R.J. Ooyevaar. Onderzoek naar de historische gegevens van het Gein en het aldaar gele-gen klooster Nazareth. Westerheem XIX, 5,1970 Het leenhof van IJsselstein. Rijksarchief Utrecht. Stukken in het bezit van W. van Dijk, die zo bereidwillig is geweest deze mij ter inzage tegeven. Leenmannen en eigenaren van de Rijpickerwaard 1278 - (1300) 1311 - (1343) 1364 - 1401 - 1468 1468 - 1507 1507 - 1539 1539 - (1545)- 1577 1577 - (1599)- (1621)- 1627 1627 - (1633)- 1685 1685 - 1695 1695 - 1724 1724 - 1729 1729 - 1761 1761 - 1763 1763 - 1789 1789 - 1807 1807 - 1832 1832 - 1839 1839 - 1869 (1900)- 1917 1917 - 1935 1935 - 1953 1953 - heden Johanna, weduwe van Arnoud van Amstel (gest. 1291)Otto van IJsselstein Guyotte, echtgenote van Jan van

EgmondAelbrecht van Egmond, Jansz.Aelbrecht van Egmond, Aelbrechtsz.Aelbrecht van Egmond, Aelbrechtsz.Jan van Egmond, Aelbrechtsz.Frederik van EgmondJan van Egmond (in 1590 mondig)Johan van Baex Geertruid van Dort, weduwe van Johan van BaexAmelis van MatenesseHendrik ValckenaarFlorentine Valckenaar Clementia Hendrina van Rhemen, later weduwe van Barnardo HenricoStaats Christoffel Wambolt, Baron van UmstadtFrederik Spindler Johanna Catharina Kirsch, weduwe van Frederik SpindlerJohan Willem SwellengrebelWillem MiddagAnthonij BaarsOtto van RomondtWillem Jan Adriaan van RomondtCornelis Constant Willem Romondt VisCarl Johan Heinrich MullerFrits E. MullerWillem van Dijk N.B. De jaartallen tussen haakjes kunnen vroeger, respectievelijk later zijn. 17




