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Historische Kring IJsselstein 13 (dec. 1979). - Dl.13 Want toen die van IJsselstein kwamen in 't veldt. Hebben die van Utrecht 't op een lopen gesteld.&quot; Heer Frederik overleed in 1522 en werd te IJsselstein. naast zijn vroeg gestorven echtgenote. Aleida van Culemborg, begraven. Tot mijn spijt moet ik mededelen, dat Heer Frederik de bijnaam ,,Schele Gijs&quot; had. Aleida van Culemborg. Haar geschiedenis vertelden wij reeds bij de behandeling der lotgevallen van Willem van Egmonden diens zoon Frederik. Hier zij nog vermeld dat Heer Frederik te harer nagedachtenis eenschoon grafmonument in de Kerk te IJsselstein deed oprichten. Tot op de dag van hedensiert deze tombe de kerk. Floris, Graaf van Buren en Leerdam, Heer van IJsselstein, Maartensdijk enz. enz. Bij de geschiedenis van Frederik van IJsselstein, zagen wij reeds verschillende lotgevallen vanFloris. Een ook maar enigszins volledig overzicht van zijn loopbaan te geven is in dit bestekonverdoenlijk. Hij stond in blakende

gunst bij Keizer Maximiliaan en Karel V en bekleedde o.a.de functie Stadhouder van Holland, Zeeland, Gelderland en West-Friesland en van Kapitein-Generaal van het Krijgsvolk. Door Karel V werd hij in 1515 benoemd tot stadhouder van Friesland, in welk gewest hij een voor-name rol gespeeld heeft. Hertog Karel van Gelderland ontmoette opzijn oorlogspad steeds weer Floris als tegenstander. Hijoverleed in 1539.In de volksmond had hij de eigenaardige bijnaam van ,, Floortgen Dunbier&quot;. Maximiliaan van Egmond, Graaf van Buren en Leerdam, Heer van IJsselstein, Maartensdijk enz.enz. was de zoon van de Heer Floris van IJsselstein (,,Floortgen Dunbier&quot;) en Margaretha vanZevenbergen. In 1539 volgde hij zijn vader op in diens bezittingen. Hij was een der meest bekende generaals van Karel V, nam in 1537 deel aan de oorlog metFrankrijk en in 1546 aan de Smalkaldische oorlog.In 1540 werd hij benoemd tot stadhouder van Friesland. Toen hij in 1548 te Brussel ziek lag en zijn

einde voelde naderen liet hij zich in zijn wapenrustingsteken, liet zich in een leunstoel plaatsen en nam aldus afscheid van zijn vrienden. Na op de gezond-heid van de Keizer gedronken te hebben, dankte hij in een speech voor de hem bewezen gunsten, lietzich weder te bed dragen en gaf de geest. Anna van Buren, werd in 1533 geboren als dochter van Maximiliaan, Graaf van Buren en Heer van IJsselstein en Franqoise van Lannoy. Zij volgde haar vader als erfdochter op in diens bezittingen. Door haar huwelijk met Prins Willem van Oranje (in 1551), werd deze als heer gehuldigd in hare erfstaten. Te IJsselstein geschiedde dit op 14 Mei 1552. Anna overleed in het jaar 1558. Na haar dood bleef de baronie van IJsselstein aan het huis van Oranje. 10











Historische Kring IJsselstein 13 (dec. 1979). - Dl.13 De resultaten voor een zoo korte opgraving zijn m.i. zeer belangrijk te noemen. Vastgesteld is: Ie. dat de overlevering op waarheid berust en er nog resten van het klooster aanwezig zijn; 2e. de plaats van de kapel; 3e. de hoogte van het om het klooster liggende terrein. In uitzicht werd gesteld.dat bijeen volgende opgraving dejuiste breedte van de kapel zou kunnenworden vastgesteld. Tevens werd de veronderstelling uitgesproken, dat ten Noorden van de kapelzich het kerkhof van het klooster zou bevinden en ten Zuiden de kloostergang, de kloosterver-trekken enz. In verband met de hoogteplaatsing van de fundeering in het terrein zou mogelijk bijverdere opgraving een nog vroegere bewoning kunnen worden geconstateerd. 3. Fundeering van de kloosierkapel, gezien naar hei Noord-Ooslen. In het voorjaar 1938 werd de opgraving voortgezet. Weer was een bescheiden bedrag daarvoordoor de V.V.V. Klsselstein beschikbaar gesteld.

Uitgezet werd een te ontgraven oppervlakte in Zuidelijke richting, grenzende aan het reeds in1937 opgegraven terrein. De vroeger reeds gevonden straat bleek zich rondom het koor van het kapel te bevinden.Aansluitende aan den hoeksteunbeer werd een fundeering aangetroffen, die een hoek van 90°vormde met den Zuidelijken kapelmuur. Deze muur zal de buitenmuur van het klooster zijngeweest en daar van den hoeksteunbeer van de kapel aan dezen muur af eveneens de fundeering vaneen steunbeer voorkomt, kunnen we gerust aannemen, dat dit gebouw, minstens uit tweeverdiepingen met een kap heeft bestaan. Langs den Zuidelijken kapelmuur zal waarschijnlijk een kloostergang zijn geweest ter breedtevan ongeveer 3.30 m. Er werden n.1. drie vondsten gedaan die daarop wijzen, t.w.: Ie. de puinsleuf van de fundeering, doorgaante tot aan den voorgenoemde buitenmuur. (Dekloostergang zal een uitgang hebben gehad door dezen muur). 2e. het ontbreken van steunbeeren

aan den Zuidelijken kapelmuur. 3e. de versiering in het gevonden straatje, bestaande uit een in rechthoekvorm aangebrachtelaag van steenen op hun kant. 15













Historische Kring IJsselstein 13 (dec. 1979). - Dl.13 31.     Mina Bakgraag met Panko Panko! 32.     ,,Was ik maar schilder gebleven! ! !'' 33.     Ik heb m'n wagen volgeladen..... 34.     Moffen 1940-1945. 35.     De Oude en de Nieuwe Tijd 36.     IJsselstein, de Kersenstad 37.     Bruiloftsstoet 38.    Zigeunergroep 39.     Het Boerenbedrijf in oorlogstijd 40.     Moot in de Kluis! ! ! 41.    Vrede. 42.     Sluitgroep te paard. Als boven. Als boven. Als boven. Als boven. Als boven. Als boven. Geref. Meisjes- en Jongelingsvereeniging. Panoven. Achtersloot. Eiteren. Als boven. Nederlandsche Officieren. IJsselstein in het verleden bewezen, dat het feest kan vieren. Wij twijfelen er dan ook niet aan, dat haar Vaderlandslievende bevolking de door deOranjevereeniging georganiseerde feestelijkheden zal doen slagen, verheugd als zij is thans weer ineen Vrij Nederland haar vreugde te kunnen uiten over de verlossing uit de slavernij der moffenwaardoor het mogelijk is, dat H.M. onze geliefde Vorstin wederom in ons

midden Haar verjaardagmag vieren! ! Op 30 en 31 augustus en I september 1945 werd in IJsselstein een groot feest gevierJ in vertiand met debevrijding en de verjaardag van de Koningin. Bovenstaande foto toont de veertigste groep verzorgd door ,,Eiteren&quot;. Op de wagen staat de tekst:Overval op hel stadhuis Moot in de kluis. 21
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