
















Historische Kring IJsselstein 13 (dec. 1979). - Dl.13 Want toen die van IJsselstein kwamen in 't veldt. Hebben die van Utrecht 't op een lopen gesteld.&quot; Heer Frederik overleed in 1522 en werd te IJsselstein. naast zijn vroeg gestorven echtgenote. Aleida van Culemborg, begraven. Tot mijn spijt moet ik mededelen, dat Heer Frederik de bijnaam ,,Schele Gijs&quot; had. Aleida van Culemborg. Haar geschiedenis vertelden wij reeds bij de behandeling der lotgevallen van Willem van Egmonden diens zoon Frederik. Hier zij nog vermeld dat Heer Frederik te harer nagedachtenis eenschoon grafmonument in de Kerk te IJsselstein deed oprichten. Tot op de dag van hedensiert deze tombe de kerk. Floris, Graaf van Buren en Leerdam, Heer van IJsselstein, Maartensdijk enz. enz. Bij de geschiedenis van Frederik van IJsselstein, zagen wij reeds verschillende lotgevallen vanFloris. Een ook maar enigszins volledig overzicht van zijn loopbaan te geven is in dit bestekonverdoenlijk. Hij stond in blakende

gunst bij Keizer Maximiliaan en Karel V en bekleedde o.a.de functie Stadhouder van Holland, Zeeland, Gelderland en West-Friesland en van Kapitein-Generaal van het Krijgsvolk. Door Karel V werd hij in 1515 benoemd tot stadhouder van Friesland, in welk gewest hij een voor-name rol gespeeld heeft. Hertog Karel van Gelderland ontmoette opzijn oorlogspad steeds weer Floris als tegenstander. Hijoverleed in 1539.In de volksmond had hij de eigenaardige bijnaam van ,, Floortgen Dunbier&quot;. Maximiliaan van Egmond, Graaf van Buren en Leerdam, Heer van IJsselstein, Maartensdijk enz.enz. was de zoon van de Heer Floris van IJsselstein (,,Floortgen Dunbier&quot;) en Margaretha vanZevenbergen. In 1539 volgde hij zijn vader op in diens bezittingen. Hij was een der meest bekende generaals van Karel V, nam in 1537 deel aan de oorlog metFrankrijk en in 1546 aan de Smalkaldische oorlog.In 1540 werd hij benoemd tot stadhouder van Friesland. Toen hij in 1548 te Brussel ziek lag en zijn

einde voelde naderen liet hij zich in zijn wapenrustingsteken, liet zich in een leunstoel plaatsen en nam aldus afscheid van zijn vrienden. Na op de gezond-heid van de Keizer gedronken te hebben, dankte hij in een speech voor de hem bewezen gunsten, lietzich weder te bed dragen en gaf de geest. Anna van Buren, werd in 1533 geboren als dochter van Maximiliaan, Graaf van Buren en Heer van IJsselstein en Franqoise van Lannoy. Zij volgde haar vader als erfdochter op in diens bezittingen. Door haar huwelijk met Prins Willem van Oranje (in 1551), werd deze als heer gehuldigd in hare erfstaten. Te IJsselstein geschiedde dit op 14 Mei 1552. Anna overleed in het jaar 1558. Na haar dood bleef de baronie van IJsselstein aan het huis van Oranje. 10


