
Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Steenbakkerijen te IJsselstein door F. H. Landzaat (Schalkwijk)en L. Murk (IJsselstein) De vroegere steenovens Er is een tijd geweest dat er wel bij iederriviertje of vaart steenbakkerijen te vindenwaren. Vestiging aan een vaarwater wasnodig voor de aanvoer per boot van klei,waaruit de stenen gebakken werden en vanbrandstof (aanvankelijk turf, later cokes, olieen aardgas) alsook voor de afvoer vanverkochte stenen. Bekijkt men oudeplattegronden uit de 17de en 18de eeuw dantreft men de zg 'steenplaatsen' aan bij:Utrecht, Woerden, Alphen, Vianen,Culemborg, Arnhem en andere voornameplaatsen uit die tijd. Pas in de 19de eeuw ismen zich gaan vestigen aan de grote rivieren,zoals de Waal. De zg 'Waalsteen' is daar eengevolg van. Deze steen is veel gevraagd engebruikt. In die tijd waren desteenbakkerijen rond Vianen voorzien metnamen als: 'De Steenoven van Rietveld' en'Middelwaard'. Aan de Utrechtse karit vande Lek: 'Het Hoenderwerk', 'De Kikvors' en'Het

Heiwerk'. Deze vroegeresteenbakkerijen waren veelal eigendom vankapittels en grootgrondbezitters. Behalve steenbakkerijen waren er ookbedrijven die dakpannen en vloertegelsvervaardigden. Deze trof men aan langs deVecht, de Vaartse Rijn en de Oude Rijn.Ook langs de Hollandse IJssel kon men alvoor 1800 steen-en pannenbakkerijen        ,, Inleiding Zo'n vijftig jaar geleden was het eenvertrouwd beeld: bij iedere grote of kleineplaats aan een rivier of vaart kon jesteenbakkerijen aantreffen. Vele ouderenzullen zich dat wel herinneren. Het waren inoppervlakte grote bedrijven. Omdat destenen in de buitenlucht in zg 'drooghage'moesten drogen waren er uitgebreideterreinen nodig. Veel van deze bedrijven zijnthans stilgelegd, afgebroken en vervangendoor vaak nieuwe woonwijken. Het oude ambacht leeft dan nog wel eensvoort in de straatnamen. Soms zij n er zelfsoude restanten bewaard gebleven tussen dienieuwe huizenrijen, zoals bazenwoningenen/of een rijtje arbeiderswoningen.Bouwkundig is dit goed mogelijk gebleken.Het verdient zeker de

voorkeur boven totaleafbraak. Te IJsselstein treffen we deze sitatie ook aan.De steenfabriek is afgebroken en een nieuwewoonwijk komt langzaam tot leven. Alleenstraatnamen als: Tasveld, Droogveld,Overwaard, Vlamoven en Ringoven duidennog op een voormalige steenfabriek. Hoeweleen fabrieksarchief niet aanwezig is en hetzelfs de vraag is of dit ooit heeft bestaan, zij ner, na veel speurwerk, genoeg interessantegegevens gevonden waarmee dit artikel totstand is kunnen komen.







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 IJsselsteen van de Keyzer.Luchtopname van de samengevoegde steenfabrieken rond 1937.



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 fl. 1,00 fl. 1,00 fl. 1,00 kelderwind baggerbeugel oliekannen Arie, beide geboren te Almkerk. Het isduidelijk waarom Aart van de Koppel desteenfabriek kocht voor zoveel geld. Blijkensde koopakte waren er meer liefhebbers voorDe Machinale Steenfabriek, zoals JohannesBrunt Janszoon, een steenfabrikant teRietveld bij Woerden, en Louis A. van deBerg, steenfabriek te Willeskop. Maarzijvisten beiden naast het net! Bovengenoemde akte geeft een aardigbeeld van het materiaal en degereedschappen die toen in gebruik waren.Hieruit blijkt dat het voor die tijd eenvooruitstrevende steenfabriek geweest moetzijn.Genoemd wordt: De gebrs. H. van de Koppel te IJsselstein Wordt Adriaan van de Koppel, de oudstezoon van Aart, in 1986 al, met A. Mijnlieffgenoemd, op 21 november 1905 wordt er eenVennootschap onder firma opgerichtgenaamd 'De Gebrs. van de Koppel'.^ Laterwordt de firma-naam veranderd in 'N. V.Maatschappy tot Exploitatie vanSteenfabrieken voorheen Gebrs.

van deKoppel te IJsselstein p/a Wolterbeekweg 19te Oosterbeek'. De laatste jaren schreef men'Maatschappy tot Exploitatie vanOnroerende Goederen'.** Laten wij teruggaan naar de tweegebroeders van de Koppel welke in het beginvan deze eeuw een zeer belangrijke stapzetten naar verbetering op het gebied vansteenfabrikage. Zij doen afstand van hetouderwetse systeem en vervangen hunveldoven door een 'Kamerringoven metOverslaande Vlam'. Ook wel 'Vlamoven'genoemd. Hier is veel aan vooraf gegaan. Inieder geval was het de toendertijd bekendeprof. J.A. van der Kloes die als reactie hieropschreef, 'dit denkbeeld heeft den hoogste trapvan volmaking bereikt in den kamerringovenvan A driaan van de Koppel te IJsselstein.'' Soorten ovens Hierboven is gesproken over Veldoven,Kamerringoven en Vlamoven. Om deontwikkelingen in de steenbakkerijen tekunnen volgen, dient men inzicht te hebbenin de soorten ovens die gebruikt zij n.Daarom is het nodig er hier iets over tezeggen. 1. DE VELDOVEN Ditiseenz.g. 'periodieke oven'. Dit soortwordt

geheel gevuld en daarna opgestookttot baktemperatuur. Dan volgt de afkoelingen daarna het leeghalen. De produktie is dusgelijk aan de ovenkapaciteit en komt dusperiodiek - na het gehele stookproces -beschikbaar. Er is geen kontinue produktie. 2.DE WAALOVEN OFDEVERBETERDE VELDOVEN zeskipkarren fl. 210,00 twee reserve assen met wielen fl. 15,00 eenvletkeet fl. 10,00 vijftig waalvormbakken fl. 37,50 negenenveertig drievormbakken fl. 49,00 acht hittenvormwagens fl. 160,00 acht schuierwagens fl. 28,00 achtbakwagens fl. 32,00 veertien steenwagens fl. 71,00 drie ijzeren kruiwagens fl. 4,50 veertig ijzeren platen fl. 30,00 vijftig houten kruidden (bruggen en spillen) fl. 15,00 honderd en zeven haagloodskleden fl. 80,25 tweehonderd en zestig latten fl. 60,00 drie turfmanden fl. 4,50 twee houten ladders fl. 6,00 een turftrap fl. 1,00 een ijzeren ladder fl. 4,00 twee lantaarns fl. 3,00 drie morteltonnen fl. 0,75 stookgereedschap fl. 12,00 kolen-platte-kar en hooischoppen fl. 15,00 vier kolenbakken fl. 8,00 smeer fl. 10,00 reserve machinedelen fl. 75,00

gietmodellen fl. 10,00 tonborden, schrijfplank fl. 0,50 grote scheepsgong fl. 5,00 tien kruigangen fl. 20,00 slijpsteen met onderstel fl. 2,00 bankschroef fl. 4,00 hittenkarretje fl. 15,00 beton zeef fl. 1,50 azijnhouten hamer fl. 1,00



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Als eerste verbetering ontstond al gauw deWaaloven of de Verbeterde Veldoven. Dezebestond uit drie permanente, dikkeisolerende stenen wanden. De vierde wandbleef open voor het in- en uitkruien van deongebakken groeneresp. de gebakken steen.Het stoken gebeurde hier dmv monden: ditzijn roosters, die in de zware muren wareningebouwd en waarop het vuur werdonderhouden. De oven omvatte in totaal 1miljoenstenen. 3.DERINGOVEN Ook bij de Waaloven bleef hetwarmteverlies groot, de kontrole op het vuurmoeilijk. Met de Ringoven is een grotesprong voorwaarts gemaakt. Het prototypebestond uit een cirkelvormig brandkanaalmet een schoorsteen in het midden. De latereringovens kregen de vorm van twee aan deuiteinden met elkaar verbonden evenwijdigekanalen. Het doorlopende brandkanaalheeft een gewelf, dat zowel in de lengte als inde breedte voorzien is van rijengerangschikte, met deksels afgesloten,stookschachten. De oven is, op een werkzonena

waarin de aanvoer en afvoer van hetprodukt plaatsvinden, steeds geheel gevuld.Een variant hierop is nog de zg. 'Zig-Zagoven'. Hoewel de kamers betertoegankeli j k zij n, blij ft de inrichting enwerkwijze volkomen gelijk aan de Ringoven. 4.DE KAMERRINGOVEN De resultaten met de metselstenen warent. o. V. de veldovens goed te noemen; hetpercentage straatsteen in deze ovens wasechter gering. Het was Adriaan van deKoppel welke te IJsselstein in 1915 de'Vlamoven' (Kamerringovenmetoverslaande vlam) tot bekendheid bracht.Het bleek al gauw dat deze oven geschikt wasom goede straatstenen te bakken. Hetpercentage was zeer hoog. Tal vanfabrikanten gingen er toe over om hunwaalovens door vlamovens te vervangen. In1918 waren eral 19 vlamovens gebouwd. Hetbouwen van vlamovens is trouwensdoorgegaan tot in de j aren '60. Vlamovens in Nederland. De snelle groei werd bevorderd door het I-I 1 1 CL :ooo i s \ o s\ fe oo d ^:^ ^ WN 1 O) .Eo o o \J Schematische plattegrond en dwarsdoorsnede van een ringoven. brandstofprobleem

gedurende de EersteWereldoorlog. In een landelijke kolenstrijdkonden de vlamovensteenfabrikanten, mededoor hun hechte organisatie (zij waren op 29november 1917 verenigd in eenverkoopkantoor 'N. V. DeVlamovenstraatklinker'.) onder leiding vandhr. A.v.d.Koppel, zich handhaven en hetpleit in hun voordeel beslechten. Hetwantrouwen inzake de vlamoven was geheeloverwonnen en de produktie vanstraatstenen zou op den duur zich geheelkoncentreren in de vlamovens. Na de









Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 ':m.^^^'^^s^[:^^j%gjj:f^^^-^'*^^ ? % Een plaatje uit 1922. Vlnr: Bep Verburg (13), Tinus Meyvogel. Nic. Veen en Hannes Steenis.De mannen staan bij een zg. 'hittekar'.Het laboratorium van de steenfabriek in de jaren '30. n



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Het Tasveld met op de achtergrond het ovengebouw. Merkheeld van de IJsselsteinse Waalsteen.In het midden de stempelmatrijs. hier valt goed te zien hoe ver de steen in het bakproces krimpt. 1 lil'11 ' 12



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Situatie van 1985. De ovens en arbeiderswoningen worden gesloopt.Foto: W.H.C, van Bemmel. jongens van 14 en 17 jaar. De jongens haddenslechtsalsonderwijsL.O.ofB.L.O.genoten. In 1957 is het aantal gestegen tot 37werknemers. De produktie verloopt vlot.Intern zijn er soms problemen. Zo moestBaas van Kooten iemand zijn ontslagaanzeggen. Collega's namen dit niet endreigden uit vrij e wil ontslag te nemen.Uit veel blijkt dat de directie nog opvooroorlogse wijze bedrijf voert. Er komtverbetering in de arbeidsomstandighedendoor de komst van een nieuwe traktor welkegeschikt is voor terreinvervoer. De 12arbeiderswoningen worden gerenoveerd.Van 2 wordt 1 gemaakt waardoor dewoonsituatie aanzienlijk verbeterde. Infebruari 1958 is de 'campagne' nog nietbegonnen en de vooruitzichten waren slecht.Er is nog volop voorraad en nauwelijks afzet.In de volgende j aren verbeterde dat. Produktieverbetering Als eerste ging men over van olie naaraardgas als brandstof.

Produceerde men in1956 nog ruim 6 milj oen stenen, in 1958daalde dit tot 4 miljoen. De direktie stond indie tijd bekend als zeer konservatief.Desondanks gaat men mechaniseren hetgeenin mei 1960 is voltooid. De stenen komen danvan de lopende band. Door de mechanisering is het tekort aanpersoneel opgevangen. Er wordt een nieuwpersgebouw geplaatst hetgeen een te Oosterbeek er toch toe over om op zij nfabriek 'Rosande' een installatie te bouwenvoor de fabricage van de vlamovic, volgenshet nieuwe systeem met de zg'Drehtischpresse'. De fabrikanten van dev/amov/c waren aangesloten bij de N. V.Vlamovenstraatklinker en in 1937 telde men50 leden. Zo komen we in de lijst natuurlijktegen: de N.V. My tot Exploitatie vanSteenfabrieken v/h Gebrs. van de Koppel teZeist met de fabriek 'De Overwaard' teIJsselsteinendeN.V. Vlamovicfabriek'Manewaard' te Opheusden.(Gem.Wageningen.) De Overwaard na 1945 In 1948 werkte er op de fabriek deOverwaard 37 mannen. In de daaropvolgende j aren verminderde dit aantal, maarkwam nooit lager dan 30.

Buiten baas Bartvan Kooten, waren er 3 uitkruiers, 3inkruiers, 3 stokers, 2 zanders, 1 afstrijker, 4afslaanders. 6 opstekers, 8 grondwerkers en 8diversen. Aan het einde van het jaar 1948stonden er 7 mannen op de lijst van wachtgelduitkering. Zij kregen allen ontslag. In 1950kwam het aantal op 32. De produktie isdaarentegen gestegen en zelfs boven hetvooroorlogse peil gebracht. Het blijft eenkomen en gaan van werknemers. In 1951 is erzelfs een tekort van werknemers. Gevraagdwerd om 'een plankjes legger' en '2opzetters'. Dit gebrek werd aangevuld door 2 13





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Baksteenindustrie. In 1972 waren ernog 150steenfabrieken (in 1858 ruim 400!) welke metz'n allen teveel stenen produceerden. Velefabrieken werden gesloten en in hetjaarverslag van de Nederlandse Bakindustrievan 1982 staan nog 68 georganiseerdebaksteenfabrikanten vermeld. Hierbij is ooknog de 'MES IJsselstein bv'. Maar op 17september van dat jaar valt het doek voor deIJsselsteinse steenfabriek. De produktiewordt stopgezet en het bedrijf ontruimd. Aan115 j aar steenfabrikage is een eindegekomen. Nawoord Dit artikel had niet tot stand kunnenkomen zonder de hulp van de herenA.P.F.M. Kemme te Apeldoorn enF. Ouwerkerk te Nieuwegein. Noten JXSS De schoorsteen na de 'val', let op de enorme doorsnede. Personeel Het personeelsbestand is in de jaren '60behoorlijk verjongd; meer dan de helft isjonger dan 40 jaar. Halverwege de zestigerj aren kwamen 2 gastarbeiders in dienst welkezo goed voldeden dat zij in vaste dienstkwamen. Het personeel in

deproduktieafdelingen werden in tijdloonuitbetaald. In 1966 werden 2 nieuwedienstwoningen gebouwd. Het einde In 1966 vertrekt baas Bart van Kooten enals opvolger komt baas Ben Bruggeman indienst. Onder zijn leiding is het aantalwerknemers van 11 naar 24 gestegen. In 1968zit men om goede werkkrachten te springen.Een oplossing wordt gevonden door 3 mantijdelijk uit Doorwerth heen en weer te latenpendelen. In 1971 is de produktie gestegennaar 16 miljoen stenen. Men blijft met een personeelstekortkampen. Ondanks de stijgende produktieblijft het ziekteverzuim hoog. Nog in 1982zijn er gemiddeld 4 zieken. In de periode1975-1982 schommelt het personeelsbestandtussen 16 en 24. In 1982 zijn er 25werknemers, waaronder 1 vrouw, onderleiding van de laatste fabrieksbaas Cees vanKooten. Na het aanvankelijke tekort aanpersoneel in de jaren '60 gaat het na 1970 ineen neerwaartse spiraal met de Nederlandse 1   O.W.HoogendijkenC.C.J.Lans.'Steenbakkerijen' Historische EncyclopedieKrimpenerwaard(H.E.K.)jaargang4.nr. 3-5enjaargang 5. 2 

 Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid.Uitgegeven door de Ned. Maatschappy terbevordering van Nijverheid 1969 (3e reeks deel X). 3    'Staat der Nederlandsche fabrieken volgens deverslagen der Gemeenten' Haarlem 1859. 4   Prov. Verslagen van Utrecht. 5    G. Doorman. 'Het Nederlandsch Octrooiwezen endetechniekder 19e eeuw.'(Nijhoff 1947),loot; opblz. 127 (nr. 81) 16.4.1822 Staatscourant8.7. Wed.Arie Mijnlieff, Fob Mijnlieff en I. Mijnlieff,Nw.kerk a.d. IJssel inzake Mopsteenen van kleigetrokken uit de IJssel. Octrooi voor 10 jaar. 6   Archief Notaris Mathijs Bleker standplaatsIJsselstein 30.1.1896, 7   Dossier 221 Kamer v. Koophandel te Utrecht. 8    Dossier 64563 Kamer v. Koophandel te Utrecht. 9   J.A. v.d. Kloes Onze BouwmaterialenKunststeen. 3e druk blz. 112 Deel II. uitgegevenbij L. J, Veen te Amsterdam 1923. 10  G.B. Jansen te Zevenaar. Baksteenfabricage inNederland 1850-1920. Uitgave de Walburg persZutphen 1987. 11  'Klei'orgaan der vereeniging van Ned.Baksteenfabrikanten 1910. blz. 180 onder de titel'Waarom het ringovenbedrijf

bij ons niet voldoet.'door J.J. Wentink Utrecht. 12  'Klinker-wegen... veilige wegen! blz. 95 ez.Uitgave N.V. de VlamovenstraatkHnker' Zeist1937. 13  Idem. 12. 16



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 .Rijst uit den Slaap, den dag genaakt. Instructie waarnaar de Klapwakers binnen de StadIJsselstein zullen hebben te reguleren. 3. Alle weken zullen de Klapwakers van wijkenveranderen, zo dat de geene die de ene week deOostzijde omgaat de volgende week deWestzijde zal moeten omgaan. 4. De Klapwakers zullen des Winters beginnen teroepen van primo October tot half Maart toevan des avonds ten tien uuren, in de maandenvan 15 November af. December en Januarietot 15 Februarie, tot des morgens vijf uuren ende andere maanden October, half November,half Februarie en half Maart tot des morgensten vier uuren en dat zomers van half Maart totprimo October van tien uuren des avonds totdes morgens ten drie uuren, uitgezonderd inde maanden Junie en Julie, wanneer dezelvezullen mogen volstaan, met om te gaan totenmet de Klokken twee uuren toe. 5. De Klapwakers zullen het eerste uur in den A vond gehouden zijn te roepen; Bewaard u Vuur en Kaarssen wel,

de Klok heeft tien, tien heeft de Klok, en het laatste uur des morgens; Rijst uit den Slaap, den dag genaakt. Looft altijd God, houd zijn gebod, drie of vier heeft de Klok. Dog behalven in de maanden Junie, Julie, December en Januarie. 6. De Klapwakers zullen verplicht zijn alleStraatschenderijen, moetwilligheden,geruchtmakingen en losbandigheden, 1. De Klapwakers zullen allen nachten tenminste met hun beide, alle de Straten dezerStad om het half uur moeten rondgaan,roepende welk uur het is in de nacht, te weetende eene alle de Straten aan de Oostzijde, en deandere alle de Straten aan de Westzijde van hetStadhuis, houdende alle half uur hunbijeenkomst in het Klapwakershuisje. 2. Zoo dra de Klok tien uuren slaat, zullen zijbeiden afgaan van het Klapwakershuisje enzaldiegeenen die aan de Westzijde van hetStadhuis omgaat beginnen te roepen en gaandoor de Kloosterstraat, Benschopperstraat,agterde Wal om, door het Wet, de Visbrugover, de haven naar de Koornmolen, langs deachtergevel van de Roomsche Kerk tot aanden Doelen, dan terug

weder agterde Wal omtot aan de Stal van de Huizinge de Klok. Danwederom terug door de Benschopperstraat,door het Haverstraatje, boven de Wal langsdoor de Fliersteeg. Het Hof over langs de Waltot aan den Toorn. Diegene welke aan de Oostzijde van hetStadhuis omgaat zal beginnen te roepen op dehoek van de Kloosterstraat en regtdoorgaande tot aan de Kerkstraat, dezelveingaan tot bij de Wal, vervolgens weder terugden hoek om voorbij het Latijnsche School totde IJsselpoort, de Voorstraat door tot aan hetWeijstraat, de Vischbrug over, de Havestraatlangs, tot aan de Poort. Vervolgens de Wal totaan den Doelen en vandaar door hetWeijstraat tot het Klapperhuisje en zovervolgens ieder halfuur. 17



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 >&quot; JWJJ, RAUtop. atlas no. 565. Kopie van een platlegrorn 19 18 ^fmw__





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 zullende de persoon die den Dienst komtwaerneemen doorgemelde Heeren moetenworden goedgekeurd, en ingevalle deezesubstitutie langer als eene of twee nachtenvereischt wierd, zal diegeene welkegesubstitueerd word door het volle collegievan Drossaerd, Schouten Borgemeesterenmoeten worden geapprobeerd. 15. De Klapwakers zullen bij den aanvang van hun Dienst moeten doen de Eed van getrou wheid mitsgaeders om deeze structie in allen deelen te zullen achtervolgen en naekomen. 13. Zij zullen verder de waekrokken die hun doorHeeren Borgemeesteren van Stadsweegenworden bezorgd, om daermeede te waken,nooit anders moogen gebruiken, als wanneerzij effectivelijk in functie zijn, mitsgaeders inde vierJaarlijksche omgangen welke zij doentot het ophaelen van hetgeene ieder ingeseetenhuis verplicht is tegeeven. 14. De Klapluiden zullen altijd zelfs moetenwaeken zonder ooit iemand in hun plaets temogen substitueeren, als bij ziekte, ofteanderen

noodzakelijkheid, en dan niet als mettoestemmingen der Heeren Borgemeesteren, m











Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 ^ UfcrecKt 5cJ^oubclmtt IJssekleins bondgenoten legen Alva's penningen. met het verzoek hierover met Barlaymont teonderhandelen. Waarschij nlij k is de zaaknog op zij n pootj es terechtgekomen; vanuiteindelij ke betaling zij n in ieder geval geenstukken overgeleverd. Deze jaren is IJsselstein goeddoorgekomen. Afgezien van enkeleproblemen door vluchtelingen eninundaties,** wist men zich gesterkt doormede-lotgenoten als Jaarsveld en Leerdamen door invloedrijke personen alsBarlaymont en Hovelmans. In de komendejaren zouden de problemen evenwel steedsgroter worden. coUecteurs van deze penningen ter plaatsemoest benoemen. Weer werd Hovelmans in de armgenomen, die in oktober beloofd had dat hijiedereen aan zou pakken die moeilijkhedenzou kunnen maken. De plakkaten werdenaan hem opgestuurd en de zaak werd metBarlaymont doorgesproken. Over de afloop van deze gesprekken isniets bekend; de laatste informatie dateert uitmaart 1572, toen wederom een

plakkaatwerd afgekondigd, deze keer door dedeurwaarder van het Hof van Holland zelf.Ook deze werd naar Hovelmans opgestuurd 26

















Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Norris zijn geweest (1547-1597), dewapenbroeder van Hohenlohe die inseptember van dat jaar kolonel-generaal vande infanterie zou worden. Hij was familie vande man die bijna door Pelham wasvermoord?^ Het blijkt dat deze soldatenhaver uit de omliggende dorpen kregen,waarvoor ze per dag drie schellingen moestenbetalen, oplopende tot 600 gulden, welkebetaling nooit gebeurd is. Nog in maart lagener vijf vendels in het land van IJsselstein,waardoor de meeste bewoners van hetplatteland gevlucht zij n, er geen huur ofpacht werd betaald en de oogst totaal ismislukt. Verzocht werd om de maandelijksecontributie aan de Generaliteit op teschorten, maar het antwoord uit Den Haagwas onverbiddellijk en de stad werdgesommeerd 1000 gulden op tafel te leggen.Het argument was dat de haver voor eigenrekening was gekocht en dat de vijf vendelsop het punt stonden te vertrekken. Niettevreden met dit antwoord, werd eenzelfdeverzoek gericht aan Maurits, deze keer metde

vraag of er 1500 gulden mocht wordeningehouden op de contributie. In plaats vaneen gunstig antwoord kwam er op 13 maartbericht van Maurits dat IJsselstein 50musketiers van Hohenlohe moest opnemen,een nieuwe tegenslag. Philips, graaf van Hohenlohe-Langenburg(ten oosten van Heilbronn) was een trouwaanhanger van Oranje, maar j aagde door zij nmoeilijke karakter velen tegen zich in hetharnas. Hij is een man 'die veel bedierf doorgebrek aan beleid, zijn drift en zijn heillozeneiging tot dronkenschap. '?'^ In 1584 was hijbenoemd tot luitenant-generaal in Hollanden Zeeland en onder Leicester weigerde hijhet algemeen opperbevel over het Staatseleger. Zijn verhouding tot Leicester was zeerslecht te noemen, maar de Oranjes vondenhem een trouw soldaat, in zijn methodesmisschien van de oude stempel. Hij zou infebruari 1595 met Maria van Nassau trouwenin Buren. Hoe lang zijn compagnie bleef isprecies bekend uit een aantekening in destadsrekening; op 27 maart 'vertogen diemusquetiers\ zodat zij twee weken moetenzijn gebleven.&quot;'^ In

juli daaropvolgend verscheen opeens debevelhebber van de graaf van Essex in IJsselstein met het verzoek of de stad de helftvan zijn compagnie zou willen innemen.Toen hem gevraagd werd zijn bevel daartoete laten zien, weigerde hij dit. Het bleek datdeze compagnie in Naarden geweigerd wasen dat er alleen toestemming was om daar teblijven. Derhalve werd deze gebeurtenis aanMaurits doorgegeven, met het verzoek omgeen toestemming te verlenen met het oog opde grote, reeds doorstane ellende.Waarschijnlijk is de halve compagnie tochenige weken gebleven, want het verzoek aanMaurits is op de 4e augustus gedateerd. Eenantwoord is niet bekend. De laatste inkwartiering vond beginseptember plaats en betrof de halvecompagnie van een zeker kapitein Blunt.Zoals gewoonlij k kwam hier meteen eenreactie op (opgenomen als bijlage 2), insmekende bewoordingen gesteld eindigendmet 'hijrrup een vertroostelijck antwoordeverwachtende.' Ook nu is het niet duidelij k hoe lang men inde stad gelegerd bleef; in ieder geval komener over de jaren

1588-1590 geen berichtenmeer voor die duiden op inkwartieringen. In deze jaren zijn de diverse rekeningenoverspoeld met meldingen van arme en ziekesoldaten die in het gasthuis werdenopgenomen of die geld gegeven werden omnaar hun compagnie te trekken. In totaal gaathet hier om tientallen soldaten, soms met hun'echtgenotes' vergezeld. Wilde een soldaatreisgeld krijgen, dan moest hij een certificaatlaten zien dat hij gewond geraakt was in destrij d of dat zij n compagnie hem nodig had.Deze mannen zijn bepaald geen lieverdjesgeweest; zo is er een melding dat een soldaatzo fel in zij n hand gebeten was door een anderdat hij op kosten van de stad verpleegd moestworden, alsook meldingen dat er zwaargedronken werd en dat het ijzerwerk van staden platteland geroofd werd en in Montfoortwerd verkocht. In de jaren nadat de troepen vertrokkenwaren blijkt dat het schoutambt financieelaan de grond zat. Zo kon men de velelijfrenteniers niet meer betalen en werd decontributie steeds opgeschort. Toen Mariavan Nassau met haar raden en haar

familie inaugustus en september 1588 op bezoekkwam, moest men in Utrecht 400 gulden 34







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 ParkerStadsrek. DenUyl b. Noten G. Parker, VanBeeldenstorm tot Bestand(Haarlem 1978)A.M.Fafianie,Stadsrekeningen 1568-1590(ongepubl.transcriptie, 1986)W.F.J.denUyl,DeLopikerwaard,dl. 1Utrecht 1963) Literatuur en noten a. Afkortingen,v.d. Aa A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1853) S.W.A. Drossaers, Het archief van den Nassauschen Domeinraad, Ie en 2e deel (Den Haag 1948 en 1955) R. Fruin Th. Azn.,De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht (Den Haag 1903) F.H.M. Grapperhaus, Alva en de tiende penning (Zutphen 1982) S. Groeneveld, H.L.Ph. Leeuwenberg e. a.. De kogel door de kerk? (Zutphen 1983^) H.R. de Breuk, Twee stukken betreffende de geschiedenis der kerkhervorming te IJsselstein. In: Kerkhistorisch Archief, 2e dl. (Amsterdam 1859) J.C.A.deMeij,De watergeuzen en de Nederlanden (Amsterdam/Londen 1972) R. Fruin Th. Azn., Inventaris van het archief van de

gemeente IJsselstein. In: Verslag etc. van de toestand van oude gemeente- en waterschapsarchieven in de prov. Utrecht (Utrecht 1983) Drossaers Den Uyl onder de kop 'Benschop'; Fruin, enkele ordonnanties van Willem van Oranj e; O AU, inleidend verslag met hoofdlijnen. Drossaers, inleidingen. O AU, inv.nr. 186, lijst van de huizen en inwoners vanUsselstein. Den Uyl onder kop 'IJsselstein'. Stadsrek. 69.29 Algemene historische gegevens uit Parker, hier vooral hfss. 2-5 en uit Groeneveld hfss.6-8. OAIJ, inv.nr. 65. Stadsrek. 70.66. De Allerheiligenvloed van 1 november 1570 moet ook zijn sporen hebben nagelaten. De Meij, p. 145. OAIJ, inv.nr. 109. OAU, inv.nr. 319. Over de legeringen van 1574-1575: OAIJ inv.nr. 73. Van der Aa, onder 'Barlaymont'. OAU, inv.nr. 172. Kerkh. arch., p. 109-110. Kerkh.arch.,p. 110-112. OAIJ, inv.nr. 598. OAU, inv.nr. 596. OAIJ, inv.nr. 12. OAU. inv.nr. 121. OAIJ, inv.nr. 15. OAIJ, inv.nr. 66. OAIJ,inv.nr. 59. OAIJ, inv.nr. 499, morgengeld van de polder Broek. OAIJ, inv.nr. 327, gemenelandsrekening 1585 e.V. OAIJ,inv.nr. 61.
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Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Een ontdekking Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten van Utrecht, over den toestand der provincie in 1908, uitgebracht in de zomervergadering van 1909 der kerk, en werd ontdekt door de verzakkingvan een kerkbank. Een steenen trap van westnaar oost voert naar den ingang van denkelder, die blijkbaar geene deur heeft gehad.De kelder heeft een steenen vloer en strektzich uit van west naar oost; hij is lang 3,60 M.,breed 2,25 M., in het midden hoog 1,50 M. Dekelder is gedekt door een gestrekt tongewelf;de zij-opstanden zijn hoog 1,10 M. Reedsdadelijk bleek echter uit den steen enbouwtrant, dat men hier geenmiddeleeuwschen grafkelder voor zich had. In den kelder stond ± 5 cm. water,waarschijnlijk afkomstig van schrob water,dat zich daar verzameld had en dat, voor mener in geroerd had, helder was. De kisten lagenbijna geheel onder water, terwijl een paardoodshoofden aan de oppervlakte dreven. Na vergelij king met den plattegrond van degraven en het

grafboek (Noorderkerk, Deel1) bleek, dat men hier stond voor het graf N°S,dat behoorde aan de familie Pijnssen van derAa. De familie Pij nssen van der Aa bewoondeeertijds een aanzienlijk huis Achter St. Pieterte Utrecht; later verkreeg door huwelij k deheer Pijnssen van der Aa, heer van Deyl, ookhet huis op het St. Janskerkhof hoek Drift. In de kelder zijn bijgezet: Verslag over het dienstjaar 1908 van deProvinciale Commissie van toezicht op debewaringen instandhouding van voorwerpen,van waarde uit het oogpunt van geschiedenisen kunst. Den 3'^&quot; Juni deelde de President-Kerkvoogd der Nederd. HervormdeGemeente te IJselstein, de heer J.M. van derRoest, den voorzitter mede, dat bij deherstelling in 1860 van de graftombe derHeeren van IJselstein in de Nederd.Hervormde kerk aldaar, de daarbijbehoorende grafkelder niet gevonden was,maar dat thans de ingang naar eene grootegoed gemetselde grafruimte aan den daggekomen was, ongeveer ter plaatse, waar detombe vroeger gestaan had. Wij achten hetvan belang een nader onderzoek

omtrentdezen grafkelder in te stellen, ook omdat hetmonument het stoffelijk overblijfsel vanindirecte voorouders van H.M. de Koningindekte. En wij zeggen daarom hierbij eenwoord van dank aan het kerkbestuur voor debeleefdheid, om ons met de gedaneontdekking in kennis te stellen. Daar de heer Mr. S. Muller Fz. verhinderdwas, werd alleen door de heeren Mgr. G. W.van Heukelum en W. Croockewit W.Az., den19^&quot; Juni een onderzoek in loco ingesteld. Degrafkelder is gelegen in het noorder transept 38






