






Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 van dien hadde laten verdingen half totonser ende half tot onser steden behoefsonder alle acht ende list ende want wijwillen ende onse goede wille is dat dezeonse merct van weerde ende in stedicheijtwesen ende blijven sal, hebben wij dairom-me volcomelickten gegeven ende mits dezengenen onsen lieven getrouwe drossart,schout, burgemeesteren, scepenen en deraet onser steden hier innen vollemachtende auctoriteijt t selfde voirss tot horengoet duncken tot nutschap, profijt endezonderlinge welvaren onser steden endepoorteren in onser absensien te vermeerde-ren ende daerinne te doen ende anders telaten als van noede. In later tijt besceijden, weder seggen, beve-len hieromme allen onsen ondersaten onserheerlickheijt van IJsselsteijn scerpelickenonsern wille hier innen aftervolgen endedoen aftervolgen op dat nijemant tegen onsin gebreken van der poenen en der kuerenvoirss, en comme ende want ons dit aldusbelieft, hebben wij Florijs van Egmondt,Grave tot

Bureren, here tot IJsselsteijn enz.voir ons ende onse Naecomelingen heerentot IJsstelsteijn onsen name ende ghewoent-licke hantteijcken op spacium van desengeset tot mere vestenissen hebben wij onsenzegell hier aen doen hangne, gegeven in dejaar ons heren Dusent vijfhondert ende vierende twintich den VP&quot; dach in marcio. zo dikwijls als hij daarvoor heeft laten beta-len, voor de helft tot onze en voor de anderehelft tot behoefte van onze steden. Met goedebedoelingen - want wij willen juist dat dezeonze markt waarderen zal zijn en in standzal blijven - hebben wij volledige volmacht engezag gegeven - en door dit schrijven bevesti-gen wij dit - aan onze gewaardeerde getrou-we drossaert, schout, burgemeester, schepe-nen en de raad van onze steden om bij onzeafwezigheid naar hun goeddunken tot nut,profijt en tot buitengewoon welvaren vanonze steden en poorters in genoemde situ-aties het gedrag te vermeerderen en daarmeete doen en te laten wat nodig is. Om te voor-komen dat men in de toekomst het tegen-overgestelde zal

beslissen, bevelen wdj al onzeonderdanen van onze heerlijkheid IJsselsteinnadrukkelijk onze wil hierin na te komen ente doen nakomen, opdat niemand bij ons ingebreke zal komen voor wat betreft de boeteen de keur. Daar het ons aldus goeddunkthebben wij Floris van Egmond, graaf vanBuren, Heer van IJsselstein enz. voor onszelfen voor onze nakomelingen, die Heer vanIJsselstein zullen zijn, onze naam en onzegebruikelijke handtekening gezet op de hier-voor opengelaten ruimte van deze machti-ging en ter versterking hiervan ons zegelhieraan gehangen. Gegeven in het jaar onzesHeren duizend, vijflionderd en vier en twin-tig de 6&quot; dag in Maart. N.b: De weekmarkt werd in de achttien-de eeuw verplaatst naar de vrijdagmor-gen. Kort daarna ging deze ter ziele eneerst in 1964 is er weer sprake van eenIJsselsteinse weekmarkt.Bron: 'IJsselstein, uw woonstede' doorJ.G.M. Boon, 1971. 408


