
Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Driemaal Apenluiders Met de verschijning van de tekenstripover de legende van de IJsselsteinseApenluiders, door Frits van Loenen, is ditvermakelijke verhaal weer volop in debelangstelling gekomen. Voor de HKIJreden om eerdere, op schrift verschenen,versies bij elkaar te brengen en deze aan u tepresenteren in druk en herdruk. Als eerste versie treft u het verhaal,verteld door de schrijver Olaf J. de Landell,zoals dat voorkomt in het boek 'De lachendeHollander' hetgeen verscheen in 1978 bijuitgeverij De Kern te Bussum. De tweedeversie is van de hand van onze bekendestreekromanschrijver Herman de Man(1898-1946). Voor zover bekend is ditverhaal niet eerder gepubliceerd. Devereniging 'Herman de Man' heeft hetverhaal uit haar archieven gediept en aan deHKU ter beschikking gesteld voorpublicatie. De oorspronkelijke schrijfstijl enspelling is hierbij ongewijzigd gelaten. Indeze, nauwelijks bekende, versie vertelt deMan op zijn eigen, karakteristieke, wijze

hoede klokken aan het luiden kwamen voor deaap Kees. In een speciale, voor deze gelegenheid,bijlage treft u de derde versie alsfotografische herdruk het 'luimig dichtstuk'van 'eene legende van de stad IJsselstein'door onze stadgenoot J. van der Roest Gz.Van deze volksdichter is reeds eerder werkin onze uitgaven verschenen. Bij dezeherdruk is gekozen voor de tweede uitgave.De eerste druk uit 1884 is wat sober vanuitvoering. Bij de tweede uitgave zijn enkeleafbeeldingen geplaatst en is de opmaak watlevendiger. De versie van J. van der Roest vormde de basis voor de tekenstrip van Fritsvan Loenen. De redaktie van de HKIJ heeft getrachtenig beeldmateriaal bij elkaar te zoekenwaarvan u bijgaand het resultaat treft. In hetartikel 'de boerderij Rijpickerwaard' in onzeuitgave van februari 1977 geeft de heerR.J. Ooyevaar een geschiedenisoverzicht vanboerderij en hofstede welke nog op de zelfdeplaats staat waar ons verhaal zich afspeelt. -^~ -1H- I EKNE LEGKNDE VAN DE STAD IJSELSTEIN. OPCKDIIAOEN AAN MIJNE STADOENOOTEN J.

YAN DER^ Roest Gz. TWEEDE DKUK. 18 9 0. 309 «*».;;





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Apenluiders Een spotvertelling uit IJsselstein door OlafJ. de Landell knikten tegen elkaar, ook zondervoorgesteld te zijn. De aarde was groter,maar de afstand van mens tot mens waskleiner. Vooral de afstand van de kwiekeknecht naar menige meisjeswang is bijzonderkort geweest. Maar waar de vrouwenbegonnen te kijven, en hun doekspeldentrokken, liep Kees lachend weg. 'Ha, goedendag!' zeiden de mannen, diebij de poort rond slungelden. En Kees zaldaarop zekerlijk hebben geantwoord:'Bedankt, mannen!. Aan een goede dag wasik juist toe!...' Of als een vrolijk wijfje hemaanlachte, verhaastte hij kwasi zijn tred,roepend: 'Nog niet! Ik heb toch haast!...'zodat de omwonenden schaterlachten. Achja: Trijne en Minet en Goosjen en Aeltjen enKee..., de velen, wier naam geennieuwsgierigheid meer achterhaalt... Doch niet altijd, zoals wij al zeiden, dedenknechts de boodschap. Vaak reed deburgemeester uit, naar Rijpikerwaard. Zijnpaard kende de

weg in pikkedonker als opde helle dag, en bracht hem langs de smallewegen en dijkpaden naar het slot. Dan werdde brug al neergelaten, zodat deburgemeester rechtdoor kon aanrijden tothet bordes. Daar zei hij: 'Dag Kees! wantnatuurlijk nam de vrolijke knecht zijn paardbij de teugel. Direct daarna zei deburgemeester dan nog eens: 'Dag Kees!' Datzult u vreemd vinden: - maar bij de ingangvan de zaal zat een aap, - ja, een echte,gewone aap, die kunstjes kon maken. Endeze heette eveneens Kees. Het gaf heusgeen verwarring, want als men vertellen zou Het is al zoveel eeuwen geleden gebeurd,dat wij er nu gerust eindelijk eens overmogen praten. Het was toch ook maar eenmisverstand, en dat is een heel menselijkverschijnsel, gelooft u mij! De burchtheer van Rijpikerwaard wasbevriend met de burgemeester vanUsselstein, die op het kasteel aldaarslotvoogd was. De beide heren haddendikwijls en veel met elkander te bepraten.Als zij niet samen waren binnnenskamers ,of in de straten van Usselstein of op het veldvan de

Rijpikerwaard, dan was er wel eendienaar onderweg. Om de nog veelgewichtiger zaken, inmiddels geschied ofintussen vergeten, ter kennis van de beideheren te brengen. Zo ging dat tussen kasteelen stad, welke mekaar haast kondenberoepen. Het was echt Hollands gezellig.Hoeveel malen had men niet een dienaarvan de stede Usselstein naar het zuiden zienwandelen, de kant van de rivier op?- Danwisten de stedelingen: de heer vanRijpikerwaard moet nog iets weten! En hoedikwijls kwam niet de knecht Kees, van deburchtheer, de poort van Usselstein binnen! Een kwieke knecht van een jaar of dertig!Hij liep, alsof hij schaatsenreed, van de riviernaar de stad - van de stad naar de rivier. Dewachten aan de poort kenden hem goed: zijnsnelle lach, zijn vrolijke tong! Ja we moetenaannemen, dat menig meisje in Usselstein erook blij om is geweest, wanneer Kees weereens even voor een boodschap naar deslotvoogd in de stad moest. Het was toennog zo'n genoeglijke tijd! De mensen 311



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 dat Kees een bedelaar had willen bijten,dacht niemand aan de knecht; en wanneermen zei, Kees te horen fluiten, blikte geenmens naar de aap. Het dier was aardig, envooral de burgemeester mocht het graag ietslekkers voeren. Hij had zich bij zijn velebezoeken aan dit wezentje gehecht. Maar deknecht Kees was toch door zijn vrolijkheiden vriendelijke dienstvaardigheid debelangrijkste van de twee. Kees de aapdanste aan zijn ketting voor een klontje, en Kees de knecht stak met zijn twinkelogende brand in elke ernst. Kees de aap buiteldeover zijn kop en zette zotte gezichten; Keesde knecht wist daar een uitleg bij te geven,die de mensen tot brullend gelach bracht. Nu moet u niet denken, dat er tussenRijpikerwaard en Usselstein alleen margelach en vrolijk gepraat klonk! Nee,werkelijk - de twee heren confereerden overbelangrijke zaken, en keken daar gepastplechtig bij. Usselstein is trouwens een heelserieuze stad, met alle waardigheden die onstot vertrouwen en

eerbied vermogen tebrengen. De mensen van Rijpikerwaardgingen daar ter kerke en te biecht, ze dedenin de stad hun inkopen en voelden zich veiligonder de vleugels van Usselstein als dekiekens onder een kloek. De Ussclsteinersdrentelden zondags langs de weg naarRijpikerwaard, uitziende naar de rivier en delanderijen. Was dit alles niet aan hun stadgebonden door de vele schreden, die hetdagelijks pad baanden? Een enkeling had wel eens een boddschapvan de burgemeester moeten brengen, en deaap bij het bordes of binnen zien zitten, alseen beduiveld klein mannetje met rollendeogen en malle manieren. Nu weten wij niethoe het zo kon gebeuren, dat Kees de knechteens vele dagen achter elkander niet in destad kwam. Hij zal het druk hebben gehad met werkvoor zijn meester - wapens poetsen of klerenborstelen? Staal schuren of paardenroskammen? - Hij had het druk, dat staatvast. Andere dienaren brachten berichtenvoor hun heer naar de stad. De slampampersbij de poort en de meisjes vroegen: 'Is Keesziek?... Is Kees weggegaan?...'

Maar de dienaren hebben misschien niet geantwoord,of alleen maar gezegd, dat hij thuis was.Mensen zijn niet altijd even duidelijk. En op een dag had het aapje Kees ietsslechts gegeten. Hij zat in elkaar gedoken, enkon niet bewegen of opkijken. Hij zat maar,en staarde met matte ogen naar eenplotseling nabije einder. De burchtheer liethem door de chirurgijn aderlaten. Het aapjewerd in warme wollen doeken gestopt, hetwerd verwend met een kruik en heet bier enrauw vlees. Maar het zal stil, met zijn ogentoe. En op een ogenblik dat zijn meester helwilde liefkozen, bemerkte hij, dal de aapdood was. 'Ach,' zei de slotheer, 'watverschrikkelijk spijtig! Wat zal dit deburgemeester leed doen! Ach, ach! Hijmocht het diertje zo graag! Hij was altijd zoblij, wanneer hij kwam!...' En hij zond eenknecht naar de stad met het bericht, om deburgemeester in te lichten. 'Wel?' vroeg deburgemeester, die vriendelijk opkeek vanzijn werk, 'wat bericht kom je me brengengoede vriend?' De dienaar boog haastig.'Mijn meester laat u zeggen dat Kees doodis, burgemeester,' zei

hij. De burgemeesterrees verschrikt op. 'Wat zegje?!' riep hij uil.'Kees?! Ach, wat een slag voor je heer! Gaspoedig terug, en betuig hem mijn innigedeelneming!... Ach! Kees!... En hij was altijdzo vrolijk!...' De knecht verdween even snelals hij was gekomen. Maar de burgemeester,diep getroffen in de overtuiging dat het hierom Kees de knecht ging, schreed zelf naar debodenkamer en gaf last, de rouwklok teluiden. 'Kees is dood,' zei hij ontroerd, 'vanhet Huis Rijpikerwaard!' Dat nieuws deedzijn treurige ronde. Een zware stilte viel overde slampampers, de vrolijkerds. Kees dood!Ach, hemel! Kees!... Toen klonk ergens eenkreet. Een vrouwenstem barstte in schreienuit. Trijne? Minet? Goosjen? Aeltjen?Kee? Een der anderen, meer onbekend?...Maar het was niet een... Plotseling leken alleIJsselsteinse vrouwen op straat te zijn.En allemaal met rode neuzen, bibberlippenen een verkleurd gezicht. Kees!... Dood!...Wat?! Kees...! Van de Rijpikerwaard?...! O,Hemeltje, Hemeltje! Kees!... Zij huilden 312



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 te luisteren. Toen hij zijn ogen opsloeg enKees de knecht aanschouwde, werd hij zowit alsof hijzelf een lijk begon te worden.'Kees!...' stamelde hij, 'wat k-kom je d-doen?... Wat heb ik je m-m-mis-daan.Kees?... Ben je dan niet d-dood gegaan...?'Daar stond Kees, bruin en met een kleurvan het haastige lopen. 'Nee, meneer, hetwas de andere aap,' zei hij. 'Mijn meesterdacht, u zachtkens te laten weten, dat hetdiertje is gestorven!' Er trok een rare grinnikom burgemeesters mond, toen hij tenspoedigste het luiden het staken. Hetverdriet op straat moest subiet gedempt zijn,wat heel moeilijk was. Er waren die dag veelmannen op te monteren en vrouwen tetroosten. Men zegt, dat Kees daar ijverig bijhielp. Het zal hem wel genoegen hebbengedaan - hij was zo hulpvaardig!! Doch hijlachte hardop, en zei: 'Hahaha, dieapenluiders!...' Een gevaarlijk woord enonaardig van hem; want IJsselstein had noggeen bijnaam... Men wilde het hem om zijnlieve leven wel

vergeven. Maar de wind nam het woord, envoerde het om enom en om over hetland in 't rond - -en het blijkt nooitverklonken te zijn.Nog hoort mensoms hier of daarin de buurt:'... dieApenluiders...' allen. Ook de ongekusten; en praat-luisterden in schokkend snikken, hun neuzensnuitend in schort of stoflap. Boven en omhen luidde de rouwklok, en alle vrouwenbeierden mee. Had men ooit beseft, datKees de knecht zo bemind was, bij devrouwen van IJsselstein...?... Intussen stond de heer van Rijpikerwaardzich voor zijn venster te verbazen, toen hijdaar eensklaps de rouwklok uit de stadhoorde. 'Wat zal er geschied zijn?' vroeg hijzich af. Hij kon zich niet voorstellen wie er inIJsselstein gestorven mocht wezen. 'Kees!'riep hij naar de knecht, 'ga eens gauw naarde stad, en vraag de burgemeester, wie erdood is!' - Wat een hartelijke belangstelling,nietwaar? - De knecht, monter als immer,zette zijn stap naar de stad. Hij kwam depoort binnen, waar mensen hem met knol-ogen bezagen, waar een brandewijndrinkeromtuimelde, bij het zien

van hem. Keeslachte. Hij begreep niets van de gillendevrouwen, die eibleek van elkander stoven,als hij er eentje met een zoen wilde verrassen- de mannen, diezich bekruistenvoor zijn knipoog...Kees grinnikte enliep rechtdoor naarde burgemeester.Die stond nog opstraat, diep onderde indruk naar hetluiden van de klok De huidige boerderij, kort na de bouw in 1889.Het huis Rijpickerwaard stond daar tot ca. 1789. Daarna is op dezelfde plek een boerderij gebouwdwelke in 1889 is afgebroken. De fundering van de oude voorgevel van het Huis deed dienst als beschoeiing voor de gracht. 313







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 ze, overal tegenaan botsend, want ze konniks niemandal door die baaien rokken zien.Kees de Aap snapte er niets van. Hij duwdeNelemeu's onderdeurtje open en wierp erlachend een handje duiten doorheen. Toenstapte hij fluitend verder, met z'n vingers inzijn vestje en den slok onder de arm. In deAchterstraat meende hij zingen te liooren.Eerst dacht hij dal hel de naklank van deklokken was, maar neen - dat was zingen.Waar gezongen werd, moest Kees zijn. Maarhoorde hij het wel goed? Z'n dik gezichtwerd zo rood als een baksteen, echt waarmeneer, als een baksteen!. Hij boorde eerstnog eens z'n ooren uil, zoomaar op straatmet zijn pinken maar dal veranderde nietsaan wal hij hoorde. Ze zongen Kees (Ie Aap is doodKees de Aap is doodEn zijn wijfie krijf^l hel lood Toen verscheen Kees, met driftigestappen in de Achlerstraat. Meneer ik zegje ze schrokken zichstijf. Ik zou hetniet zoo goedweten, maar deGrootvader vanVaders Vader, ofmisschien washet wel diensVader, had

hetliedje gemaakt endanste er bij ineen kring. Diemocht nadiennooit meer op 'tHuis komen vooreen duit. Zookomt het nou, onder de IJsselpoort hoorden dat en diezeiden tegen mekaar - 't is een aap en hij zalaap hieten.&quot; Daar was niets meer aan tedoen. De Baron zei aan den Diender, dat hijde lui die hem achter z'n rug uitscholdenvoor 't gerecht moest dagen, en de Dienderzei -jawel meneer de Baron - en scholdachter z'n rug even hard mee'. 'En op een keer ging ineens de aap dood,zeker aan de apenziekte. Weet je wat dat ismeneer? Nee? Nou dat is zooveel als dat jewat in je kop krijgt mieren van depierenverschrikkers. Dan ga je naar 'tziekenhuis, 't is zooiets als de dulte bij dehonden. De tuinman moest hem in devoortuin begraven en op z'n graf eeneikenboompje zetten. Die boom staat er nogen is bar dik geworden meneer. Apenvleeschschijnt dus goeie mest te zijn. Maar nu wil 'tgeval dat ze in IJsselstein hoorden, dat Keesde Aap dood was, en toen meenden ze dathet de Baron was. Maar 't was de Kees, diealtijd z'n buik zat te bekrabben als er

iemandbinnenkwam.En de klokluiersmoesten alledrie de klokkenlaoien, want hetwas voor eenRaadslid eneen Ambachtsheer.Zo waren ze nogaltijd aan 'tklokkemelken,toen opeensmeneer Keeshet IJsselpoortjebinnenkwam,met, naar z'n Rijpickerwaard anno 1990. Ingeklemd tussenverkeerswegen vormt het een blijvende herinnering aan deApenlegende. Red. dat ze onsIJsselsteiners gewoonte, eeneiken knuppel in z'n hand. Nelemeu van Gijsbert den Dikke zat net ophaar stoep aan 't mandebreien. 'HeNelemeu' riep Kees, boven hetklokkenlawaai uit; 'Waarom laoien deklokken zoo?' Nelemeu schrok zoo, dat zehaar rokken over haar hoofd sloeg en naarbinnen vloog. 'Een geest! Een geest!' gilde altijd apeluiersnoemen en al zeg ik het zelf, je kan me nietgiftiger maken, dan me daarvoor uit teschelden'. Flip was uitverteld en keek eensschuin naar me op, hoe ik z'n verhaalopvatte. Ik gaf hem een kwartje. Hijbezwoer me, dat God mij in mijn kinderenvoor dat kwartje zegenen zou. Het zij zoo. 316


