
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


