


















Historische Kring IJsselstein 7 (jun. 1978). - Dl.7 Interieur van de griendkeet. t-^-, '-,-»'»H ,^-J T' ' ir Hel schillen van telhoul. 10





Historische Kring IJsselstein 7 (jun. 1978). - Dl.7 Hel lellen en hinden van hel hom. Griendhoui midden in de grienden. 12













Historische Kring IJsselstein 7 (jun. 1978). - Dl.7 ondanks de woningnood, een onderkomen te geven. Een groot gedeelte van de familiePetaio werd gehuisvest in de Koningsstraat, thans Schuttersgracht, en aan de Panoven.Omdat ik toen in de Koningsstraat woonde en zo tussen de Petaio's kwam te wonen hebik deze mensen goed leren kennen. Zij waren eerlijk en je kon er goed mee leven. Erheerste een strakke familie-discipline en eensgezindheid. De woontoestand was erbarmelijk. In ieder slopje, steegje of op een steigertje waar eenschuurtje stond, werden mensen ondergebracht. Ook in die tijd hebben wij nog twee zigeunerbegrafenissen meegemaakt. Omdat de bezet-ters alle ceremonie, muziek en zang hierbij hadden verboden, was het voor deze mensennog moeilijker om afscheid van hun overledenen te nemen. De dode is geheel in nieuwe kleren gesloken. In de kist werden hem allerhande zaken meegegeven, geld, zeep,een handdoek, zijn zweep, opdat hel hem daaraan nooil ontbreken zou. 18:



Historische Kring IJsselstein 7 (jun. 1978). - Dl.7 GEMEENTE IJSSELSTEIN (U.) Aan - de Raad der gemeenteNummer ! 1978/80                                                                      IJSSELSTEIN. OnderuBrp: Straatnaamgevlng In plan Achterveld 1b fase.                                       IJsselsteln, 9 mei 197B. Zoale u bekend zal zijn Is met de gronduerkzaemheden voor derealisering van ds Ie fase van het plan Achterveld inmiddels eenaanvang gemaakt. Gezien het vorensteande verdient het aanbeveling nu reeds eenbesluit te nemen, omtrent de straatnaamgevlng in dit gebied. Uan ds uerkgroep &quot;oude ambachten&quot; van de Stichting HistorischeKring IJsaeleteln is rasds in maart 1977 een schrijven ontvangen,uiaarln uerd verzocht blJ de straatnaamgevlng in Achtsrveld, naments ontlenen aan een typlech I3sselstelne handuerk, uaarln vroegereen groot deel van de IJeselatelnss bevolking uerkzaam uas, n.1.de hospmakerlj. Een fotokopie van dit schrijven met een bijgevoegdelijst met namsn liggen voor u blJ ds rasdsstukken ter inzage. Het lijkt ons

san goede gedachte, de herinnering aan dit typischIJssslsteins handusrk levend te houden, door de strstsn in het planAchtsrveld namen te geven, die verband houden met de hoepmakerij. UiJ atellen u voor aan de stratsn, zoals dezs op bijgaandesituatie-tekening zijn vermeld, slechts 2 namen te geven, daar ditgelet op ds situering van da straten, de minste ksns op veruarringgeeft. Uit de overgelegde lijst met namen uars die van &quot;Haanderik&quot; en&quot;Dissel&quot; te kiezen, zonder de toevoeging van straat, plein of ietsdergelijks. Naar onze msning zijn dit uslluldends namen, die ueinlg moeitezullen geven. Een concept-besluit treft u hierbij ter vaststelling aan. De commissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken kan zich met ditvoorstel verenigen. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WAN IJSSELSTEIN,De aecrstaris.                              Ds burgemeester. Red. Typ. 14B2 Coll. ^ Het voorstel werd door de Raad aanvaard (redactie). 19



Historische Kring IJsselstein 7 (jun. 1978). - Dl.7 DE AAP EN DE DOODSKLOK 'n Marskramer uit Utrecht in zwart laken en flanel Die overal bekend stond als een boertige gezel Verliet de Domstad 's morgens vroeg. Zijn doel was IJsselstein Waar iedereen hem kende bij zijn bij-naam &quot;Laken-Hein&quot; Hij naderde de Apeboer bij 'n bocht in de rivierEn dacht: &quot;Als ik geluk heb zit mijn eerste winst wel hier&quot;.Maar ach, hij vond de boer, die zat te zuchten op de deelDie keek niet op of om en ook zijn vrouw die zei niet veel Hein schrok en vroeg de boer: &quot;Wat is er toch wel aan de hand? &quot;En snikkend zei toen de boerin: &quot; 't Is net zo erg als brand!&quot;&quot;Maar zeg me dan, waar zit de pijn, ik help je uit de nood&quot;Was dat maar waar, zei toen de boer, Kees is hardstikke dood. Maar Kees de knecht mankeerde niks, die werkte op het veldHet ging om Kees de aap, waarop de boer zo was gesteld.De baliekluiver gniffelde en stapte welgemoedHet erf af met z'n handel en een glimlach op z'n snoet. Hij ging naar IJsselstein,

z'n eerste gang was naar de kerkEn zei tegen de koster: &quot;Teun, je mot direct aan 't werk&quot;De kom net van de Apeboer, de man z'n smart is grootHij zit verslagen in zijn stoel - gebroken - Kees is dood&quot;. De koster, die men kende als zeer ijverig en trouw Hing vijf minuten later aan het dikke klokketouw. En somber klonk de doodsklok, 't nieuws ging snel van mond tot mond &quot;Kees van de Apeboer is dood&quot; - &quot;Was gister nog gezond&quot;. Toen 's avonds Kees de knecht een pils ging drinken in de stadKeek iedereen verbijsterd, niemand wist hoe hij het had.De aap kwam weldra uit de mouw en Kees lachte zich rotBestelde nog een pils en zei: &quot; 'k Ben lang nog niet kapot&quot;. Sindsdien staat IJsselstein bekend als Apeluiers-stadWat is zo'n bijnaam waardevol, want als je die niet hadWas er toch een band minder met 't verleden, IJsselsteinJij fraaie Baronie-stad tussen Benschop en Het Gein. J.A. JansenStadskanaal. 20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

