








Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Huidige situatie (I9H4). stenen) loopbrug die het 'Domineesbrugje'werd genoemd omdat de predikantswoningdaar stond en de dominee over deze brugmoest als hij ter kerke ging. In 1812 wasFrederik Lodewijk Abresch al zo'n tien jaardominee van de NH Kerk, samen metFrederik van den Ham, tweede predikant.De eerste drie bruggen over de Haven zij naangelegd in de tijd dat het gebied tussen deHaven en de oostelijke stadsgracht in de 14edoor de stad in gebruik is genomen.Oorspronkelijk was de Haven de oostelijkestadsgracht die veel breder moet zijn geweest(zo'n 35 meter, nu ongeveer 3 meter). Nadatdit gedeelte was omwald is er in dezuidwesthoek een houten windmolengebouwd, de verre voorganger van de in 1732gebouwde Windotter. De stadsgrachten liepen oorspronkelijk totaan de stadsmuren naar zi j n vanaf de 16deeeuw voor de helft aangeplempt. In 1812 haddeze 'landwinning' zijn grootste omvang allang bereikt en waren deze percelen in gebruik als

opslagplaatsen of moestuinen.Vooral het stuk gracht tussen IJsselpoort enNH Kerk is bijna in zijn geheel dichtgestort enin percelen onderverdeeld. In 1832 was dit ingebruik als woning en opslagplaats van eenhoepmaker.&quot;^ Het eigenaardige 'eiland' tenwesten van de korenmolen heeft alsbegraafplaats van de Joodse gemeente inIJsselstein gediend en is waarschijnlijkspeciaal voor dit doel aangelegd. In 1812 zoudat nog als zodanig hebben kunnenfunctioneren. Het vermoeden bestaat datdeze stukken land zij n gewonnen dooruitbaggering van de grachten en de IJssel. Het stratenplan van de binnenstad verschiltnauwelijks van de tegenwoordige indeling.Het geheel heeft in de loop van de 14de eeuwzijn beslag gekregen. De haaks op elkaarstaande straten verdelen de stad in negenongelij ke blokken die voornamelij k aan derand zijn bebouwd. De open gebieden binnendeze blokken waren in gebruik als tuinen,opslagplaatsen, moestuinen en schuren. Een 100







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 leert dat direct naast de touwbaan inmiddelseen publieke laan was aangelegd, diegemeentebezit was. Dit nu was de latere Touwlaan. Deoorspronkelij ke touwbaan was in 1832 bezitvan de erven van mr. H. Hooft Graafland, devroegere burgemeester. Tussen 1812 en 1832zijn er twee touwslagerijen op de baanbijgekomen, met een totaal dus van drie. Dieaan de Achtersloot behoorde aan devoornoemde ervan, de twee anderen (eenhalverwege, de ander aan de Eiterse weg)behoorden aan de kasteelheer, N.H. StrickvanLinschoten. Een volgend, opvallend punt betreft de tuintussen de touwbaan en de Achtersloot. Op deplattegrond is te zien dat deze tuin werdbegrensd door een sloot en door eenomzoomd zandpand evenwijdig aan deAchtersloot. Een kronkelend pad loopt erdwars doorheen en het geheel lijkt metstruiken beplant. De tuin was gelegen juistten noorden van wat nu deMeerenburgerhorn heet en wordtdoorgesneden door de Touwlaan. Op

dekadasterkaart van 1832 is de tuin niet meeraanwezig en wordt het perceel gebruikt alsbos (waarschijnlijk griend) en bouwland,terwijl een deel plaats heeft moeten makenvoor de Touwlaan. Ook dit perceel waseigendom van Strick van Linschoten. Ditlaatste feit kan een aanwijzing zijn voor eensituatie die verder in het verleden ligt. De tuinheeft namenlijk een aantal kenmerken dieovereenkomen met een ontwerp-tuinplan uitca. 1770, die zich in het familiearchief DeBeaufort bevindt.''' De man achter dittuinontwerp was toenmalige drost vanIJsselstein, JoachimFerdinand de Beaufort,die in de Franse tij d nog enige j aren balj uwzou worden. De drost woonde vanouds op hetkasteel en bezat de stukken land rondom. Hetontwerp was voor een aanzienlijke tuin in demoderne Engelse landschapstijl, metkronkelweggetjes, een onregelmatige vijver,kunstmatige heuveltjes, een tuinhuis enenkele opvallende bomen. Het geheel wasvooral asymmetrisch van opzet, dit alspreciese tegenstelling tot de voorgaandeperiode. De tuin moest worden

aangelegdtussen de 'gemeene weg', de stadsgracht en de' vij ver'. In de tuin zou ook een aanzienlij ke concentratie van wat men de verschillendestanden kan noemen, waarbij de 'armenwijk'langs de Haven het meest opvah. Het groteaantal van kleine ambachtslieden moet destad het aanzien hebben gegeven van eennijvere plaats. Het is zeker aan te nemen datIJsselstein in deze tijd de centrale plek wasvoor de dorpen uit de omgeving (en vooral uitde Lopikerwaard), waarvan de inwoners perpaard en wagen, te voet met de hand- ofhondenkar en over water met vrachtschuitenalles van hun gading konden vinden.Regelmatige markten, kermissen e.d. diegehouden werden zorgden voor eenevenwichtig contact tussen producent enconsument. Het kasteel en omgeving Het gebied tussen de huidige Touwlaan ende stadsgracht, waarbinnen zich hetkasteelcomplex bevindt, staat juist nog op deplattegrond ingetekend. Beginnend bij de Touwlaan: wanneer dezeis aangelegd is niet precies bekend, maar valtwel te benaderen. Op de bekende

kaart vanHattinga van de Lopikerwaard uit 1771 staatdeze nog niet aangegeven, op de plattegrondogenschijnlijk wel. Tussen 1771 en 1812bezitten wij geen kaarten, dus moetenhistorische gegevens uitkomst brengen. Denaam impliceert dat hier een touwbaan moethebben gelegen, evenals de kaarsrechte wegvan meer dan 410 meter lengte. Begin 1778waren de rijke IJsselsteinse burgers Goris 'tHoen, Pieter van der Meulen en Dirk van denBosch een succesvolle hennep- en vlasfabriekbegonnen en vanaf de zomer van dat jaarprobeerden zij een touwspinnerij op tezetten, waarvoor een touwbaan nodig was.Op 3 november van dat jaar werd het voorstelingediend bij de magistraat, zodat met deaanleg in 1779 of 1780 begonnen kan zijn. ''* In1812 was de baan volgens de plattegrondomzoomd door twee dubbele rijen iepen, zo'n155 in getal, die in deze tij d al ruim dertig j aaroud zouden kunnen zijn. De baan was zoalsveel andere touwbanen bestraat en liep van deAchtersloot tot de Eiterse weg. Aan deAchterslootse kant stond de

touwslagerij. Toch hebben we hier niet te maken met deeigenlij ke Touwlaan. Een vergelij king met dekadastrale situatie in 1832 (zie het kaartje) 103



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Silualie omgeving sluis, naar kadasler 1832. 104





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 moestuin worden aanlegde, en net er buitenzou een zomerhuis worden gebouwd. Als ze de weg kunnen identificeren met deEiterse weg, de gracht met het gedeeltetegenover de Hervormde kerk, en de vijvermet het restant van de slotgracht, dan moestde tuin het stuk land hebben ingenomen datop de kadastrale kaart ook als tuin staataangegeven met een schuur in het midden.Inderdaad komen de afmetingen overeen metde schaal die op het tuinontwerp wordtgehanteerd. In 1832 was dit eigendom van deweduwe van Lodewijk de Haas, dus niet vande kasteelheer Strick van Linschoten. Het isaannemelijk dat De Beaufort van dit landheeft moeten afzien en de tuin elders,namelijk op de plek bij de touwbaan, opkleinere schaal heeft laten aanleggen. Degelijkenis met het 18e eeuwse ontwerp isnamelijk treffend te noemen. Na hetoverlijden van de baljuw in 1807 heeft devolgende kasteelheer de tuin overgenomen ener vrijwel niets aan veranderd. Tussen 1813 en1832 heeft de tuin dan

een anderebestemming gekregen, omdat de Touwlaan erdoorheen werd gelegd. Voor de kasteelheerbleef er evenwel nog genoeg tuin over. Het kasteelcomplex heeft een eigen, langegeschiedenis. Zoals het kasteel er in 1812 bijstond was er echter geen enkel gedeelte meerover dat rechtstreeks uit de eerste bouwfasedateerde (misschien rond 1250). Elke eeuwvanafde bouw gaf belangrijke veranderingente zien die niet meer te achterhalen zijn. Velemalen is het kasteel verwoest, of in ieder geval'aangeschoten'geweest, maar altijd heeftherbouw plaatsgevonden en bleef deverdedingsfunctie tot en met de 16e eeuwbelangrijk. Vanafdie tijd is de woonfunctieprimair gesteld en werd dit aan de smaak vande bewoner-de drosten-aangepast. Vooralonder de De Beauforts werd de woonfunctiebelangrijk. De slotgracht rond het complex was in 1812nog maar een restant van wat zij zo'n vijftigjaar eerder was. Noginde 18de eeuw liep degracht geheel om het kasteel, overspannendoor een loopbrug van het kasteel naar devierkante kasteeltuin. Deze tuin was op haarbeurt door

een gracht omgeven die zo'n 15meter breed was. In 1812 was ongeveer dehelft van de gracht gedempt en was het kasteel direct met de kasteeltuin verbonden. In het begin van de 18de eeuw moeten eraan de noord-west- en zuidkant van hetkasteel stukken land zijn aangeplempt in degrachten, want oorspronkelijk stond hetkasteel met de voet in het water. Het iswaarschijnlijk dat daar kleine moestuintjeshebben gelegen. Tegenover het kasteel lag het Hof, waaropde Hofstraat uitkwam. Het land vanafdestadsgracht tot aan de Eiterse steeg heettevanouds het Hofkamp. Deze benamingenduiden op een onmiddellijke relatie met hetkasteel. Hoewel er nog geen onderzoek naardeze materie is gedaan kan er eenvoorzichtige hypothese worden opgesteldover de vroegste geschiedenis van het kasteelen het naburige dorp IJsselstcin, dat de naamvan het kasteel meekreeg. Uitgangspunt iseen vierkante, stenen sterkte omringd dooreen gracht - het gewoonlijke model voor delate 13de eeuw- die ongeveer op dezelfdeplaats stond als in 1812. Voor het kasteel lagde eveneens

omgrachte voorhof, later hetHof. Daarachter lag het dorp met een aardenwal langs de tegenwoordige Klooster- enWeidstraat, Voor-en Kerkstraat. Het dorp moet ook omgracht zijn geweest,met bruggetjes naarde huidigeBenschopperstraaten Utrechtsestraat. Dezelaatste weg kwam uit op de oeverwal van deIJssel, waarover vanouds ook een pad moethebben gelopen. Wellicht was hier een brugof een veer over de veel bredere IJssel, die intwee takken om de Hoge Waard stroomde. Uitbreiding vond plaats na ca. 1310, toende nieuwe parochiekerk net buiten de walwerd gebouwd; het gedeelte tussenKerkstraat en Eiterse weg zal toen zijnaangelegd. De Benschopperstraat zal eenzandweg geweest zijn die via deKamperzandweg naar Benschop liep. DeBenschopperwetering was nog niet gegraven. De Hofkamp moet indertijd de dorpsmeentzijn geweest waar de IJsselsteiners en die vanEiteren hun stukjes land hadden liggen. Datland behoorde aan de kasteelheer, evenals dedorpen. In de loop van de 14de eeuw is hetdorp een stad geworden en heeft zichbelangrijk

uitgebreid. De aanleg van deNieuwpoort geeft een idee van de hogetoekomstverwachtingen van de stedelingen. 106





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Landgebruik rond kasteel in 1832 (kadaster). binnengelaten. Vervolgens kon men de bochtnemen naar de stadsgracht en de Havenbinnenvaren, waar gelost kon worden. Inprincipe was het ook mogelij k om via deHaven of de zuidelij ke gracht naar deIJsselpoort te varen en vandaar de IJssel opnaar het Gein en Utrecht, of naar Montf oorten verder richting Gouda. De sluis met de twee waaiervormige deurenwas in 1812 pas nieuw. Het betrof biereenmoderne vinding van de veelzijdigeWaterstaatingenieur Arie Blanken Jansz.(1765-1824) die zijn sporen ruimschoots hadverdiend als landmeter, opzichter van deforten van de Hollandse Waterlinie en medewerker bij verschillendehoogheemraadschappen voordat hij van 1808tot 1823 in dienst v/as bij Waterstaat. Begin1808 moet de sluis zijn aangelegd en koningLodewijk Napoleon nam dat jaar in eigenpersoon een kijkje bij de sluis, omdatwaterstaatszaken hem zeer ter harte gingen. '^De naam 'het sluisje van Blanken', zoals doorde

koning voorgesteld, vond echter geenweerklank bij de bevolking en gemeente diehardnekkig over het Karnemelkse gat blevenspreken, misschien omdat er vooralmelkschuiten passeerden uit het agrarischeachterland. In de directe omgeving van de sluis stond de 108



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De overtoom mei het brugje bij de Bemchopperpoort. Jan deBeyer (1752), origineel: Rijksmuseum Amsterdam. De verbinding over water met Benschop islange tijd slecht geweest. In de Middeleeuwenhield de Benschopperwetering op bij het puntwaar nu het Hemeltje staat. Vandaar moestende goederen over het Kamperzandpad naarde stad worden vervoerd. Rond 1350 werd dewetering tussen het Hemeltje en deBenschopperpoort gegraven (langs dehuidige Groenedijk), waarlangs een wegwerd aangelegd. Deze vormde de scheidingtussen de Lage en de Hoge Biezen.Waarschijnlijk eindigde de wetering bij hetbegin van de Kamperzandweg en werden daarde goederen overgeladen op karren. Op de kaart van Jacob van Deventer uit ca. herberg/het logement 'De Roode Leeuw',waar in 1832 Dirk van der Hurk herbergierwas. De herberg staat niet op kaarten vanvoor 1770, dus kan uit het laatste kwart van de18de eeuw stammen. Op de plattegrond is

hethet gebouw net naast de sluis. De overigegebouwen waren boerderij en; op deplattegrond is nog een aantal hooibergeningetekend. Direct achter deze bebouwingwas een aantal tuinen en boomgaardengelegen die opvallend contrasteerde met hetomringende weiland van de Hoge Biezen.Deze percelen zullen in de 18de eeuw zij naangelegd, een tijd dat rond de sluis enigeveranderingen ten goede plaatsvonden. 109




