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Historische Kring IJsselstein 2 (feb. 1977). - Dl.2 Het omslag De lay-out-groep heeft bij het ontwerpen van de kaft van ons tijdschrift, het geijkteprentje of fotootje willen vermijden. Zij vonden in de archieven verschillende goede mo-gelijkheden, zoals schetsmatige tekeningetjes van werkoprichters en belastingheffers. Zijkozen voor het afdrukken van een historische tekst, welke hier volgt in leesbare letters. Dit (sijn) alsulcke ordinantien als heer Willem van Egmont, heer tot IJselsteijn, gemaect ende geordineert heeft in sijnre stede van Iselsteijn ende voort in sijnen lande aftersloot, benscop, polsbroeck, roerende van allerhande saecken, hem selven en zijnre gemeente ende den gemenen oorbaer aengaende, durende altijt tot onsen wederseggen toe. Eerst zall niemant sijn koorn anderswaerts ter molen brengen dan tot Isulsteijn off binnen der heerlicheijt van Isulsteijn tot der molen, die de heerlicheijt toebehoren, op haer mulster, als van outs gewoonl(ijck) is, ende waert dat hier in iemant gebreecklijck viell, die soude verbeuren

een vrancrijcxsche schilt alsoo dick als hij dat dede. Voort alle goet, dat waechbaer is, ende zij verkeren willen, dat sall tot IJselsteijn ter wage comen, als dat gewoonl(ijck) is, op die pene voors. Voort van de mate soo en sall niemant meten met uijt- heemsche mate noch met andere mate dan die de heerlicheijt toebehoren, op pene voors. Item soo sullen alle de tappers binnen der stede ende binnen den lande voors. tappen ende haer bier vercopen metten gebarnden maten van Isulsteijn om alsulck geit als die Schout van des heeren wegen mitten gerechte van Isulsteijn daer toe ordineren ende setten zullen, ende den lieden haer volle mate geven, op een pene van vijff cromst(erten), alsoo dick als hij dat verbeurde. Item alle die hackers sullen haer broot backen op een seecker wicht en om een seecker geit, gelijck als die schout mitten gerechte ordineren sullen, op dat broot te verbeuren ende op den peen van den (.....) alsoo dick als dat bevonden werde. Dit is de eerste bladzijde van het handvest van heer Willem van

Egmond, heer vanYsselstein (circa 1450), dat zich bevindt in het Oud-archief van de gemeente Ysselstein(inventarisno. 1)
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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









Historische Kring IJsselstein 2 (feb. 1977). - Dl.2 Hier enkele regels uit het voorwoord, wat ook goed van toepassing is op het volgende ge-dicht over het Kasteel: Dan gunt gij U voor dit mijn vers Een oogenblikje tijd. Dan heeft niet tevergeefsch de pers Haar Kracht er aan gewijd Dan schenkt het U misschien een uur Van stil genot en vree, En 't gaat vooreerst nog niet in 't vuur Of met den aschkar mee. Met deze kleine inleiding laten we nu de woorden volgen van onze oud-stadgenoot. Het lot van het IJsselsteinsche Slot Geteld, helaas! geteld zijn thans de dagen Van 't oude IJselsteinsch Kasteel;Reeds klinken dag aan dag de forsche slagen Van moker, hamer en houweel.Een ruwe drom van jongens en van mannen, In 't sloopen en in 't breken sterk.Volvoert met gruwb'ren ijver reeds de plannen. Beraamd voor het vernielingswerk.Hun klompgeklots klinkt door de leege zalen, Op brug en plein en straat en trap.Door poort en gang en kamers en portalen Met luid gedruisch bij eiken stap. Uw stille rust en vrede zijn verdwenen. Uw naam en adeldom

ontwijd,Eerwaardig slot, uw beulen zijn verschenen. Bereid U voor; 't is stervenstijd!Gij, die de macht des vijands van u keerde, Den stormloop van den strijd weerstond.Als oord der rust, geen mensch ter wereld deerde. Wordt nu, hoe wreed, gelijk een hond.Die lang en trouw zijns meesters hof bewaarde. Maar oud, het water niet ontloopt.Trots al uw roem, met torens bosch en gaarde Verwoest, verbrijzeld en gesloopt. 21



Historische Kring IJsselstein 2 (feb. 1977). - Dl.2 Reeds is het dak tot aan de muren open En aklig grijnzen spar en lat,Door koude mist en natte sneeuw bedropen. Na eeuwen weer op d'oude stad.Zij schijnen zich haar naakte staat te schamen, Zoo oud voor aller oog ontbloot.Lang lagen zij zoo warm en rustig samen. Gedekt door pannen, lei en lood.Nu hoort men snachts hun droevig, klagend knerpen. Vermengd met huiverig spookgeraas;Verhaast het uur, ons naar omlaag te werpen. Bij 't andre puin, O! sloopersbaas.-... Vergrijsde Burcht, gij moet uw luister derven. Uw schoonheid wordt als kaf verstrooid.Uw glazen, eens zoo helder, zijn reeds scherven. Door 't jong Janhagel ingegooid.De oude poort, die elks bewondring wekte, versiert uw gevelspui niet meer:'t Behangsel, dat uw dikke muren dekte. Hangt nu gescheurd aan flarden neer;De luiken en de deuren van de kamers Staan op het binnenplein te koop.Het eikenschot week voor den slag der hamers En vormt een ordeloozen hoop. Verschrikt en schuw door 't kloppen en door 't razen.

Loopt hong'rig en belust op buitEen aantal ratten, groot, en vlug als hazen. De naakte kamers in en uit.Wie er ontdekt eer z'in de vele spleten Van muur of vloer verdwenen zijn.Is door den schrik Kasteel en al vergeten En denkt aan poort noch gevellijn;Maar spoedt zich ras de voordeur uit naar buiten In reiner, fijner, frisscher lucht,En wijl hij achter zich het knaagdierhol hoort sluiten. Ontsnapt zijn borst een dank'bre zucht. Dit is nu 't eind van al uw roem en grootheid Door goud gebouwd, hoog - adelijk slot;Men sloopt u om wat lood, en in uw doodstrijd Zijt gij nog aan het grauw ten spot.Ach, waart gij maar voor vier maal honderd jaren Door 't bla'krend oorlogsvuur vernield.Toen gij de macht der sterke Stichtenaren Van uwen wal en muren hieldtOf had de vrouw, die menig man beschaamde. Wier geest nog door uw hallen zweeft.Die 't snoode plan, dat uwen val beraamde. Door dapperheid verijdeld heeft.





Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

