


Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 binnenterrein aan het 'stads hinder werkhuys enschoole' met de koopcondities uit 1779 (bijlage4). Tot besluit volgt een lijst van schutters die'die waech ende maet', het gewicht en deinhoudsmaat, kortere of langere tijd hebbengepacht (bijlage 5). Schutmeester-Waagmeester De vroegste verwijzing naar weegactiviteitenin IJsselstein is te vinden in de ordonnantienuitgevaardigd door Heer Willem van Egmont,Heer van IJsselstein circa 1425-'51 . Debepalingen gelden in zijn hele gebied, dat wilzeggen in IJsselstein, Achtersloot, Benschop enPolsbroek. Met betrekking tot gewicht en maatbepaalt hij het volgende: Van DER IVAG E.- Voert alle goet, dat waechber is,ende zy vertieren willen, dat zeil tot Iselsteyn terwagen comen, als dat van outs gewoinlic is, op diepeene voirscreven. (namelijk 'eenen Vranckrijcksceschild') Van DER MATE.- Voert van den maten, so en zalnyemant meten mit uutheemschen maeten noch mitanderen maeten, dan die der heerlicheyt toebehoren,op die peene

voirscreven . Dat ALLE GOET. DAT WAECHBAER IS. TOT YSELSTEYN TER WAGEN COMEN SAL- Item also die luden in denlanden van Iselsteyn arghelist .weken om huer goetuut den lande van Iselsteyn te voeren, dat eerstghewegen hoert te wesen in der wagen tot Iselsteyn,seggende, als zy dairmede begrepen worden, &quot;dat sysvercoopen en willen maer anderswair opleggenwillen, ende als zy dat vercoopen willen, .10 sellen zydat weder ter wagen brenghen &quot;, ende alzo denwaghenmeister hoer ghelt ontvoeren; dairom so issergeordineert: zoe wie zijn goet, dat gewegen hoert tewesen, uuten lande voerde ofi^opten wegen bevondenworde voerby Iselsteyn off tOudewater off totSchonoven wert voerende off andersswair, ende zydaerop bevonden worde, die zouden verbueren eenenVranckrijcsce schild, haljfden heer, halffdenwagemeister, also dicke als zy bevonden worde Da T den HENNIP TOT YSELSTEYN EERST TER MERCKT COMEN ZAL- Item alle den hennip, die binnen denlande van Iselsteyn, Afftersloot, Benscop endePolsbroeck gewassen

is off wassen zall, die zall opeenen Woensdach eerst in der wagen tot Iselsteyngewegen wesen, eer hy tot eenighen anderen rssr L 1V5T1C[A afb. I. 'Vrouwe Justitia', een gravure van de Leidse graficus Lucas van Leyden (1489 of 1494-1533). De spreuk in de Waag verwijst naar Vrouwe Justitia: zij weegt de waarheid en oordeelt rechtvaardig. uit: M.J. Friedlander, Lucas van Leyden. Leipzig, 1924. heel gelukkige bijkomstigheid is dat hetgemeentearchief in het bezit is van het 'archiefvan M.H.H. Doesburg', dat afschriften bevatvan nagenoeg alle genoemde bronnen. Hetvoordeel is dat het oude Middelnederlandseschrift is getranscribeerd in twintigste eeuwseletters, waardoor de leesbaarheid aanzienlijk isvergroot. De weerbarstigheid van de taal blijftweliswaar bestaan. Daarom heb ik lopendevertalingen gemaakt van het bestek en deaanbesteding van de nieuwbouw van 1599(bijlage 2); de pachtvoorwaarden en -bepalingen uit 1600 (bijlage 1); deaanbesteding van de nieuwbouw van 1779(bijlage 3) de overdracht van de schuur op het 398



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 na 1524 is de rekeningpost 'noch aen Harmendie Lijndraeier (touwslager) gegeven 4 st.(stuivers) om selen (touwen) tot die waech intgasthuys' in het boekjaar 1547-'48. Hetkasboek van de schutters loopt van SintJorisdag, 23 april de feestdag van deschutspatroon van de ridders, tot Sint Joris vanhet volgende jaar. Deze post geeft belangrijkeinformatie. Ten eerste is er touw gekocht omversleten touwen te vervangen. Dit staat er nietmet zoveel woorden, maar wanneer touwenworden aangeschaft om nieuwe weegschalen opte hangen, dan staat dat in de rekening speciaalvermeld. Ten tweede horen we waar hetweegtoestel is opgehangen, namelijk in het SintEwoutsgasthuis. In de rekeningen van hetEwouts is echter niet terug te vinden of degasthuismeesters hiervoor geld betalen(bijvoorbeeld een gedeelte van de pacht) ofontvangen (bijvoorbeeld huur van de schutters).Evenmin is duidelijk of de weegschaalvoortdurend klaar hangt voor gebruik en of hetgasthuis

het vaste onderkomen van de Waag is.In 1586-'87 worden gewicht en maat gepachtdoor Lambert Janss., die door de schutterswordt betaald omdat 'hij de waech heefttoegelaeten te hangen van Alderheyligen (1november) tot Sint Jorisdach int gasthuys'. Hetlevert hem twee Beierse guldens op. Men zouhieruit bijvoorbeeld kunnen afleiden dat deWaag niet het gehele jaar in bedrijfis, maaralleen in de maanden dat geoogst wordt en deprodukten direct op de markt worden gebracht.Men mag immers geen ongewogen waaraanbieden. Bovendien zijn er twee vermeldingen, in1596-'97 en 1597-'98, waaruit blijkt dat hetweegtoestel bij de pachter thuis hangt. In 1596-'97 lezen we dat zakkendragers deweegschalen, de unster en het gewicht vanLambert Janss. naar Claes Arinss. dragen. En in1597-'98 krijgt Lambert Janss het hele apparaatweer retour bezorgd. Waarom al dat gezeul?Wil het Ewoutsgasthuis de Waag geenonderdak meer verlenen? Is het de gewoontedat de waagmeester zijn bedrijf aan huis houdt marckten comen mach, op een boete

van eenVranckrijcxse schild, halfftot sheeren behoejfendehalfftot des waghemeysteren behoeff. De vertaling van deze passages vindt u inbijlage 1 (no. 3 tm 6), de pacht enweegbepalingen zoals die zijn opgesteld in1600. Wellicht naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe waaggebouw. Watnu opvalt is dat deze vijftiende eeuwseverordeningen hierin letterlijk zijnovergenomen. Men heeft het kennelijk zelfsniet nodig gevonden om de boetes na pakweganderhalve eeuw te actualiseren (indexeren-red.). - De schuttersrekeningen zijn namelijkberekend in Beierse guldens -. In de volgendepost (no.9) blijken ze te zijn overgenomen uiteen ordonnantie van Floris, graaf van Bueren,uit 1524. Maar wij weten intussen dat debepalingen dan al bijna een eeuw opgeld doen. Dat deze bepalingen op gezette tijden weeronder de aandacht worden gebracht, geeftaanleiding te vermoeden dat de IJsselsteinsekooplui en boeren met de nodige creativiteitprobeerden deze verplichtingen te ontduiken.Dat blijkt ondermeer uit het verslag van eenzaak die op 18

juli 1600 heeft gediend voor hetIJsselsteinse gerecht. Op verzoek van deburgemeesters van Benschop en Polsbroekverklaren Comelis Dirckss., een tachtiger, enIngen Anthoniss., van eenjaar of 65, met dehand op hun hart dat zij met hun goederenrechtstreeks naar markten gaan in Holland en inhet Sticht, zonder eerst bij de Waag te zijnlangsgegaan. En, betogen zij, 'dat een ijederhuijsman elx int particulier (afzonderlijk)metten voorseide waechmeester sij overcommenofte geaccordeert (overeengekomen) met geitofte haever...'. Zo blijken de Benschoppers huneigen waagmeesters te zijn, terwijl zij deIJsselsteine waagmeester met steekpenningenof haver stoppen. En zo deden zij het al jaren'zonder ter cause van dien (daarom) bij ijemantgemolesteert (gestraft) te zijn'. De vroegste vermelding in het archief van deSchutterij van Sint Joris en tevens in opvolging 399







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 - Te Schoonhoven verteert ende vanovervaren betaelt                                 3.5 st. ?  Van de vracht van Schoonhoven opDordrecht betaelt                                3.5 st. ?  Van bruggelt ende te Dort over te varen gegeven                                      0-0-3. ? Binnen Dordrecht betaelt van zeeckertereghe (vertering)                              11.5 st. ? Gijsbert Peterss. te Dort betaelt voor526 Ib (pond) ijseren gewichten,volghende zijn quitantie                      26-6-0 ?  Vant gewicht in de waech te brengenende uuyt die waech opt water int schip betaelt                                        5.5 si. afb.3 De balansmaker. Uit: Jan en Kaspar Luiken,Spiegel van het menselijk bedrijf. Leiden, 1694. gebruikelijk is, betalen de stad en de schutterselk een gedeelte van de reparaties en aankopenten behoeve van Waaggebouw en deweegtoestellen. Vanaf de vroegste vermeldingin 1547 zijn er jaarlijks terugkerende uitgavenmet betrekking tot het onderhoud vanweegschalen, maattonnen, manden en

schepels.Regelmatig worden kleine delegaties van tweeschutters uitgestuurd naar Utrecht, Vianen ofDordrecht om nieuwe schalen, gewichten enweegtoestellen te bestellen. Zowel nieuwe alsgerepareerde turftonnen en-manden, schepelsen andere inhoudsmaten worden jaarlijks geijkt.Hiervoor komen de ijkmeester, dewaagmeester, schutmeesters of homans en degerechtsbode bijeen, in de zestiende eeuw tenstadhuize en in latere eeuwen op de Waag.Volgens de rekeningen gebeurde het ijken methaver, want regelmatig worden zakkendragersen vuUers betaald voor het aanleveren vanhaver en het vullen van de maten. Gewoonlijkbesluit men de ijkdag met een gezamenlijkemaaltijd onder het genot van het nodige bier.Uit herhaalde 'memorien' blijkt dat de herenzich geen beperkingen opleggen: 'men salvordaen nyet meer passeren (uitgeven) opd 'ijck in alles tot last van (op rekening van) deschutten dan 12 guldens ende zoe zij meerverteren sullen sij tzelffleyen ende betalen ' ineen poging het gezelschap tot matigheid tebewegen. Ook nu delen de

stad en de schuttersde kosten namelijk eenderde voor de stad entweederde voor de schutterij. De gewichten waarmee de aangeboden waarwordt gewogen, zijn in de zestiende eeuw vanijzer en lood. In 1563-'64 verraden derekeningen ons een zoektocht naar gewicht ende tijdsinvestering die dat meebrengt. -  Roelof Ariaens heft tUtrecht gewest omwicht te copen, ende verteert ende voirvracht                                                 0-3-6. -  Zoe tUtrecht geen wicht en was isRoeloffArijaens voirt gevaren vanIJselstein op Schoenhoven, ende voir die nacht betaelt                                  0-7-0. ^e%a[a nsc maa fer.Houdgocckjcwicht, Ijoorf nmu gcsicht. oEtVenaar van ons GemoedjHoe rrooJicfi is''t ons i o'vecweegen,'Een tydlyck en. een Svulch GoedjWaar ons hd meest aan leid geleedenSoot Ewick deel niet over slaatT)an is de S'chaal Vervalst en quaaJt. 402









Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 aanbieden, zonder dat die op woensdag naar dewaag in IJsselstein is gebracht zoalsvoorgeschreven, die moet de voornoemde boetezelf betalen zoveel keer als hij had latenverkopen, de helft voor de heer en de helft voorzijn stad. 8  Voor iedere 100 pond zal de waagmeester4 d. krijgen. Voor minder dan 50 pond 2 d.Maar iedere poorter (inwoner die door geboorteof door aanneming de rechten van de stadgeniet SR.) kan in zijn huis per dag tot 10 pondwegen. 9  De pachter zal zich moeten gedragen inovereenkomst met de goedkeuring van ZijneGenadigheid, door de ordonnantie van H.L.M,graaf Floris, graaf van Buuren, heer vanIJsselstein van 6 maart 1524 na te leven, zonderdaarmee in strijd te handelen. 10 Voor alle graan, hetzij hard graan hetzijzomerkoren dat door hem gemeten wordt, zalde pachter 1 d. per mud krijgen. // Als de waagmeester op enig moment nietin staat zou zijn om te meten, dan is hijverplicht een bekwame persoon in zijn plaats testellen

zodat er geen klachten komen. 12 Voor de turf zal de pachter als van oudsontvangen. De turfmanden die nodig zijn zullendoor de schutmeesters en de pachter ieder voorde helft bekostigd worden op dezelfde wijze zalreparatie worden vergoed. 13 Wie enig bedrag inzet op de pacht of hijde eerste, de tweede of derde is en wie hij ookis, die zal bij verhoging van zijn bod niet vrijgesteld zijn zolang de pacht niet toegekend is,omdat de schutmeester de pacht kan toekennenaan die zijn voorkeur heeft. 14 De pachter van deze Waag zal het nietwagen om in een keer meer dan 1000 pond plus8, 10 of 12 pond ten hoogste ongestraft te verpachten volgens de oude ordonnantoies diein het handvest staan, waarnaar de ordonnantievan Zijne Genadigheid verwijst en waarin devolgende artikels zijn opgenomen: 3  Alle goederen die weegbaar zijn en die zij(handelaren SR.) willen verkopen, moeten inIJsselstein naar de waag worden gebracht zoalsvan oudsher gebruikelijk is op straffe van 1Franse schild (voortaan: Fr. sch.). 4  Niemand zal meten met een

uitheemseinhoudsmaat of met andere maten dan die deheerlijkheid [van IJsselstein SR.] toebehoren opstraffe van 1 Fr. sch. 5  Daar de lieden in het land van IJsselsteinproberen deze verplichting te onduiken doorhun goed uit het land van IJsselstein te brengenterwijl dat eerst gewogen behoort te zijn op dewaag in IJsselstein, en die zeggen wanneer zijdaarop betrapt worden:&quot;dat zij het nietverkopen willen, maar elders opslaan en dat zijhet naar de waag zullen brengen als zijverkopen willen.&quot; En omdat de waagmeesters opkomen voorhun verdiensten is verordonneerd dat wie zijngoed dat gewogen dient te worden uit het landbrengt, of op de weg wordt gevonden voorbijIJsselstein of bij Oudewaterofbij Schoonhovenof elders en die daarop wordt betrapt, die zal 1Fr. sch. verbeuren, de ene helft voor de heer ende andere helft voor de waagmeester, zo vaakals zij betrapt worden. 6  Alle hennep die binnen het gebied vanIJsselstein, Achtersloot, Benschop en Polsbroekis verbouwd of zal worden verbouwd, zal opeen woensdag in de Waag in

IJsselsteingewogen moeten worden, voordat het op enigeandere markt kan worden aangeboden, op eenboete van 1 Fr. sch. de helft voor de heer en dehelft voor de waagmeester. 7  Als iemand deze waag huurt die een vande onderdanen zijn hennep te koop laat 406





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 gewerkt buiten zijn bestek wordt hembovendien uitbetaald nihil overeenkomst. 4-10-0. Overeenkomstig het besluit in de genoemderekening, omdat er nog geen aanspraak isgemaakt op het geld en omdat de volledige 300gld. nodig zijn worden deze hier voorontvangen genoteerd                            300-0-0. Joris van Dam verkocht 146 pannen die vanhet dak overgeschoten waren.                1-18-0. Voor de stenen die van het metselenovergeschoten waren; deze zullen wordengebruikt voor de schutterstoren en anderenoodzakelijke reparaties.                    memorie, Ten behoeven van het metselwerk aan hetnieuwe waaggebouw bij de steenoven vanLamsweert 11000 harde grote stenen latenhalen voor 6 gld. en 10 st. per 1000, bedraagttezamen                                              71-10-0. Bij de voornoemde steenoven nog latenhalen derdehalf duizend zachte stenen voor 4gld. per 1000 [d.w.z. 2500 stenen]          10-0-0. Ten behoeve van het metselwerk nog latenhalen 500 dubbele

ijsselstenen               1-15-0. Ten behoeven als hiervoor in Utrecht latenhalen bij Henrick van Cooten een zekerehoeveelheid kalk, pannen en dergelijke en delevering daarvan bedraagt volgens zijnspecificatie                                         74-12-0. Aan Thomas Cleever Voerman betaald desom van 24-4-0 omdat hij met zijn paarden enwagen bij de steenoven heeft gehaald hetaantalvan 14000 stenen benevens 24 roeden[inhoudsmaat gebruikt voor het afmeten vanvloeistoffen SR.] zand bij het metselengebruikt, krachtens zijn specificatie enkwitantie                                              24-4-0. Betaald aan Jan Janss. Gaffel, Huijch denMolenaer en Henrick Spijers voor het inUtrecht halen van 72 schepels kalk en deze tedragen en te kloppen                              10-3-0. Aanbesteed bij Jan Ghijsbertss. Leijdeckerom de dakpannen op het Waaggebouw tehangen en de panlatten te bevestigen 5-5-0. Voor de pannen en de vracht om de pannenuit Utrecht hier te brengen                      1 -10-0. Om 1800 pannen, 100 plavuizen en enkelekilpannen uit de schuit te lossen en naar

hetWaaggebouw te brengen                         1-2-0. / De ontvangst bedraagt de som van 343-11-3. UITGAVEN Ten eerste hebben de rentmeesters na devorige openbare aankondiging op het stadhuisten overstaan van de schout, schepenen,secretaris en een aantal schutters op 15 maart1599 bij Jan Evertss. Daelen de nieuwbouw vande waag aanbesteed en om het hout daarvoor televeren krachtens het bestek dat daarvoor isgemaakt voor de som van 1222 gld. waarvan deene helft meteen te betalen en de andere helftaankomende Mattheusdag (21 september). 122-0-0. Bij betaling op 4 mei 1599 naderhand dehelft                                                     61-0-0. De voornoemde timmerman heeft afgezienvan het bestek nog zeker buitenwerk gemaaktdat niet in het bestek was voorzien; daarvanheeft de timmerman een specificatie gemaaktvoor de som van                                   9-10-0. Janss. Metselaer heeft aangenomen hetvoornoemde waaggebouw te metselen entoezicht te houden krachtens het bestek 20-0-0. Daar de voornoemde metstelaar heeft 408



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 schutters in twee stenen heeft gehakt: de waagmet een inscriptie en het wapen van de stad, diegezet zijn in de voorgevel van de waag, stelt zijnarbeid op                                       0-30-0. De rentmeester die zich veel inspanningenheeft getroost voor het kopen van steen, kalk,pannen en dergelijke die voor de bouw van dewaag nodig waren, stelt zijn bezigheden op 3-0-0. Franck Heymenss.heeft aangenomen vooreen zekere prijs ijzerwaren te leveren zoalsankers, hang-en sluitwerk, krammen, nagels endergelijke aan het waaggebouw gebruikt. Dezelevering bedraagt naar zijn specificatie aangeeftde som van .... Met dien verstande dat in dezespecificatie niet zijn inbegrepen de hengselsvan deuren en vensters die nog geleverd moetenworden                                                 32-3-3. Voor de schout die een verzoekschrift heeftgeschreven om octrooi te verkrijgen op devoorwaarden voor het gewicht, de maat, hetpersoneel en met betrekking tot het weegloon 0-28-0. Aan Jan

Gijsbertss. Leijdecker vergund om depannen op het waaggebouw te schilderen 4-10-0. Aan Jantken int Gasthuys die heeft geopperd en alle puin en drek uit de waag heeft afgevoerd 0-35-0 bij toelegging. Men schenkt de schutters die op de hoorzittingaanwezig zijn een half vat bier van 5 gld. per ton2-10-0 bij toelegging. Voornoemde Franck Heymenss. krijgt nogvan geleverde ijzerwaren die in de gewonerekening die onlangs op Sint Joris is gedaan,zijn vergeten krachtens zijn specificatie 2-10-6.tezamen 34-14-1. Voor het aanbesteden, timmeren, de leveringvan hout, het metselwerk en de ijzerwarenhebben de rentmeesters aan strijkgeld verstrektkrachtens de hand van de secretaris 6-12-0. Roeloff Lambertss. Glaesmaeker krijgt voorhet maken en zetten van de ruiten in hetwaaggebouw volgens zijn specificatie 7-15-0. Voor een pond lijnzaadolie waarmee deramen van het waaggebouw zijn geschilderd,betaald                                                   0-5-0. Voor belasting en accijns 0-6-4. Aan de timmerman, metselaar, smid enanderen die aan het

voornoemde waaggebouwhebben gewerkt, toen de meiboom werdopgericht een half vat vijf gulden bier 2-10-0. Aan belasting voor het voornoemde halvevat en de accijns betaald                        2-15-0. De secretaris krijgt voor het schrijven van devoorwaarden, bestekken en aannemingen vande timmerman, de metselaar en de smid, voorhet overschrijven van het stuk en voor anderediensten krachtens zijn specificatie          2-4-0. Albert Gerritss. Cruijff, die ter ere van de Voor het dragen van twee halve vaatjes 0-1-0. Jan van Straelen is naar Delft geweest om eenzeker verzoekschrift in te dienen 3-0-0. ORDENARIS Ten eerste nemen drost, schout, secretaris,twee burgemeesters, twee rentmeesters en degerechtsbode voor hun aanwezigheid bij het horenen sluiten van deze rekening elk 10 st. 4-0-0. Voor het opstellen van deze rekening en hetmaken van een afschrift krijgt de secretaris per 409



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 blad 1 st. de vollen aanneemspenningen wegens deNieuwgebouwde Waag betaald in uytgavebrengt ter somma van                        2400-0-0. Aan H. Lindeman voor een feijne balans in de Stads Waag                162-4-0. thuijsbrengen                                    O- 4-0. Aan Philip Peeper voor touw totde schaalen                                         15- 8-0. Aan Joh. van Oosten en H. vanZyll wegens het maken van bestekken 50- 0-0. Aan H. van Zyll voor twee nieuweschaalen                                             11-11-0. Aan B. de Groot wegens eyser enarbeydsloon                                        18- 3-0. Aan de waagmeester Willem van Osvoor een plaats, daar geduurende deVertimmering des nieuwe Waag, degoederen ter Waag komende gewogenwierden                                              21- 0-0. 278-10-0. Bron: O.A.IJ. 329 - 36, cap.7, p.20. Bijlage 4 Koopcondities genoteerd bij de transactievan Theunis Voorboom, meester timmerman,woonachtig binnen IJsselstein, die overdroegaan het

stads-kinder-werkhuys en schoole &quot;eenschuur, staande tusschen dezer stads waag enhet Ewoudsgasthuys, belent oostwaards denverkoper met desselfs woonhuys, en westwaardsden ingang van het gasthuys.&quot; koopsom (400 gld) is voldaan,koopconditie dd. 11 maart 1779gedaan 1779 maart 18. 1 Als koper treedt op Goris 't Hoen,burgemeester van de stad IJsselstein metgoedvinden en machtiging van de EdeleMogende Raad van Zijn DoorluchtigeHoogheid de Prins van Oranje en Nassau dd. 8-2-1779, ten behoeve van hetstadskinderwerkhuis en school. 2-2-0. De uitgaven in deze rekening bedragen intotaal de som van                              434-10-1. De ontvangsten hierboven bedragen 343-11-3. Het een van het ander afgetrokken is er meeruitgegeven dan ontvangen en blijft derentmeester de schutmeesters van deze rekeningeen bedrag schuldig van 90 gld. 18 st. en 6 d.90-18-6. Aldus gehoord en gesloten door detoehoorders als boven vermeld na voorgaandeproclamatie op het stadhuis op 4 mei 1599 en isdoor de drost ondertekend

en was Gerard de Pynsen van der Aa. Gecollationeerd naar de letter van hetorigineel na het sluiten van de gerekenderekening en is goed bevonden en ondertekenddoor mij secretaris van IJsselsteinStrepen, 1599. Bron: O.A.IJ. .... Bijlage 3 Aan Johannes van Oosten en Heymen vanZyll de aanneemspenningen van de NieuweStadswaag staande onder het Stads KinderWerkhuys en School, op den 11 Maart 1779 ineene massa voor de somma van 6660.-.- by hunaangenomen. En waar van de Timmeringe vande Stads Waag door de voorzeide aanneemers,en opgevolgde approbatie (goedkeuring) desHeeren Regenten is begroot op een somma van2400.-.-. In welke somma de Baronnie vanIJsselstein moet lasten 3/10 parten welke 3/10parten hiervoor in Cap. 7 in ontfang zijngebragt ter somma van 720.-.-. En de Stad en deSchutterij samen 7/10 parten of de somma van1680.-.- zijnde van de laatstgemelde somma depremie hier voor ter somma van 560.-.- mede inontfang Cap. 7 verantwoord. Dus den Rendant 410



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 2 condities: a bij de vernieuwing van de stadswaagzullen alle gemeenschappelijke muren, dievernieuwing of verbetering nodig hebben,vernieuwd of verbeterd worden, ten koste vande waag of het kinderwerkhuis; de verkoperbehoeft daarin niet bij te dragen. b de verkoper zal op zijn erf een secreetmogen bouwen,&quot;so nabij doenlijk aan hetsecreet, dat bij of in het nieuwe gebouw salgezet en gemaakt worden, om hetzelve aldus ineen riool te brengen, sonder dat hij of zijn regt-verkrijgende in het reynigen en ledigen vanhetzelve ooit zal behoeven te lasten, vermits hijdoor de verkoop van deze schuur sijn uytgangover het erf van het gasthuys komt teverliesen.&quot; c de verkoper is verplicht &quot;twee stoelenbreete (of zoo veel meer als er tot de gang omnaar het secreet van het nieuwe gebouw nodigis) op sijn erff af te staan, en toe te laten, dat devengsters van het nieuwe gebouw aan de zeijdevan sijn wooning het ligt (=daglicht)ontfangen.&quot; d bij het

afbreken van de genoemde schuurzal al het hout en de pannen toevallen aan deverkoper, maar de stenen aan hetstadskinderwerkhuis. e de koper &quot;verpligt sich in sijn particulier,aan de verkoper een plaats te vergunnen opdesselfs noorder-cingel onder de stadswall bijhet munneke-poortje, tot-het maken van eenschuur, om zijn hout in te brengen, en sulksvoor altoos, en ter lengte van veertig voeten.&quot; Bron: excerpt van M.H.H. Doesburg uitRA.Utrecht Recht. Arch. no. 648, 12e gebonden deel 1774-.....Hieruit de no.4871 en 4872. Bijlage 5 WAAGMEESTERS HenrickVlughl563-'64. Aelbert van Zevender 1571; 1572-73; 1573- '74. Dirck van der Muyc 1574-75. Engbert Areaens 1575-76. Aras Mathijss. 1576-77. Lambert Janss. bakker 1577-78. Merten Henricxs. 1578-79. Willem Roeien 1581-'82. Willem Janss. Clinck 1585-'86. Lambert Janss. 1586-'87; 1587-'88. Willem Janss. Clinck 1588-'89. Hendrick Lichthart 1589-'90. Claes Adriaenss. waard 1590-'91; 1591-'92; 1592-'93. Lambert Janss. 1593-'94; 1594-'95; 1595-'96. Claes Arinss.

1596-'97. Lambert Janss. 1597-'98; 1598-'99. Beemt Hoomans 1599-1600. Claes Aryenss. 1600-'01; 1601 -'02. Comelis de Man en Dirck Beyen 'glaesmaecker' 1602-'03. Claes Dirrixss. Verwey 1603-'04. Willem Comeliss. de Man 16O4-'05; 1605-'06. Dirck Janss. Beyen 1606-'07; 1607-'08. Beemt Hoomans 1608-'09 Claes Henrixss. schoenmaker 1609-'10. Dirck Janss. van Oosterlaeck 1610-'11; 1611- '12. Comelis de Man 1612-'13; 1613-'14; 1614-'15. Henrick Claess. kleermaker 1615-'16; 1616-'17. Dirck Janss. van Oosterlaeck 1617-'18; 1618- '19; 1620-'21; 1621-'22. Willem Comeliss. de Man 1622-'23; 1623-'24; 1624-'25. Dirck Janss. Beyen 1625-'26; 1626-'27. Jan Dircxss. Oosterlaak 1627-'28 Thomas Matheus Gijssel 1628-'29 Claes Kilsdonckl629-'30. Claes Adriaenss. waard 1630-'31; 1631-'32. Joris van Mierlo 1632-'33; 1633-'34; 1634-'35; 1635-'36; 1636-'37. SamuellHeyndricxs. 1637-'38. 411



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Heyndrick Aemtss. van Os 1639-'40; 1640-'41; 1641-'42; 1642-'43. Samuell Heyndricxs. 1643-'44; 1644-'45; 1645- '46. Peter Camp 1646-'47; 1647-'48; 1648-'49; 1650-'51; 1653-'54; 1654-'55; 1655-'56. Weduwe van Peter Camp 1656-'57. Thonis Pronckert 1657-'58; 1658-59. Arien van Rossum 1659-'60 Gerbrecht Gerrits. 1660-'61. Gijsbert van Guijlick 1661-'62. LambertCamp 1662-'63. JacobCamp 1663-'64. Willem van Heerden 1664-'65; 1665-'66; 1666- '67; 1667-'68. JacobCamp 1668-'69; 1669-'70; 1670-'71; 1671-72. Willem van Heerden 1672-'73. niet verpacht 1673-'74; 1674-'75. Willem Andriess. van Benschop 1675-'76; 1676-'77. Willem van Oosterlaak 1677-'78; 1678-'79. Willem Andriess. van Benschop 1679-'80; 1680-'81; 1681-'82; 1682-'83; 1683-'84; 1684- '85; 1685-'86voor5jaar; 1691-'92 voor 3 jaar; 1694-'95 voor 4 jaar; 1698-'99 voor 4 jaar; 1702-'03voor4jaar. Annigje Pieters. van Jaarsveld, wed. van Willem Andriess. van Benschop 1706-'07 voor 4 jaar.

Adrianus Benschop 1710-'11 voor 4 jaar; 1714- '15; 1715-'16; 1716-'17; 1717-'18; 1718-'19 voor 4 jaar; 1722-'23 voor4jaar; 1726-'27voor 4 jaar; 1730-'31 voor 2 jaar; 1732-'33 voor 2 jaar; 1734-'35; 1735-'36; 1736-'40 voor4jaar; 1745-'46 voor 10 jaar; 1755-'56 voor het leven... In 1762 overlijdt Adriaan Benschop en wordt de pacht vergund aan Willem van Os, die in 1779 nog waagmeester is. Bron: excerpt van M.H.H. Doesburg van hetarchief van de Schutterij van Sint Joris. 412



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 IJsselsteinin tweevoud Voor de geboren en getogen IJsselsteinerzullen de beelden een herinnering brengen aanvroeger dagen met het toenmalig wel en wee.Voor diegenen die minder bekend zijn met hetoude IJsselstein kunnen de plaatjes inzichtgeven in een levend verleden dat relatief nogzo dicht bij ons staat. Met 'IJsselstein in tweevoud' willen wehedendaagse situaties van IJsselstein zettennaast die van vroegere dagen. Het uitgebreidefotoarchief van de HKIJ bevat vele plekjes vanhet oudere IJsselstein waarvan nu weinig ofniets meer terug is te vinden. Alleen aan dehand van omgevingselementen zijn dezesituaties soms nog te herkennen. We beginnen met het verdwenen menselijk bedrijf van 'voddenboer'. Tussen 1945 en 1965 was Henk de Winter een markant figuur in de Usselsteinse dreven. Zijn stentorstem galmde tegen de gevels om ieder erop te attenderen dat men hij hem lompen en oude metalen kon verkopen. De oogst van zijn werkdag bracht Henk

naar zijn pakhuis op de Walkade. Bij mooi weer bracht hij zijn 'schaft' op straat door. En als hij geluk had, zat er tussen zijn schilderachtige lading een buitgemaakte fauteuil! 413



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De Noodbrug in 1967. Van 1959 tot 1972 lag ter hoogte van de kruising Panoven/Anna van Burenstraat de 'Noodbrug' over de Hollandse IJssel. Deze brug diende als tijdelijke vervanging voor 'enkele' maanden van de gesloopte IJsselbrug bij de IJsselpoort. Herbouw van deze brug geschiedde eerst in 1972! Tal van ongelukken hebben zich voorgedaan met de oude Baileynoodbrug waardoor deze eerder een obstakel dan een overgang vormde. 414



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Hoepschuur en mandenmakerij op het Hazenveld, 1965. Bij de IJsselbrug waar nu woningen op het Hazenveld staan bevond zich tot 1967 deze hoep- en mandenschuur. De opdrachtgever voor de bouw was Willem Frederik Lodewijk Lapidoth; notaris. Van 1814 tot 1843 bekleedde hij de functie van gemeentesecretaris. Op de oude foto zien we uiterst links een huis met puntdak: 'de Hofkamp'; pastorie van de NHgemeente. 415



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Automobielenreparatieinrichting in de dertiger jaren. Garagebedrijf Henk Beijen was gevestigd aan de Hoge Biezen bij de verdwenen sluis waar nu het busstation is. De man op de motor is aannemer Jan Beijen en op de achtergrond zit Piet Weelde op de motorfiets. Toon Oskam bedient met de hand de benzinepomp. Eerst werd de benzine met een slinger omhoog gepomp in een glazen reservoir. Door daarna terug te draaien liep de brandstof in de tank van de auto of motorfiets. 416



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Transportbedrijf midden jaren zestig. De transportonderneming 'Gebroeders van Dommelen' verzorgde reeds in 1923 het scheepvrachtvervoer IJsselstein - Amsterdam vv. vanaf de IJsselkade. Vanaf 1937 gebeurde dit ook over de weg per 'Chevrolet' vrachtwagen. Het vervoer over water hield stand tot de tachtiger jaren. De lokatie IJsselkade is enkele jaren geleden verlaten om plaats te maken voor woningbouw. 417



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De sluis bij Op de plaats van het huidige busstation aan de Benschopperpoort lag tot 1965 een sluis die van belang was voorJan Blanken. Dit was de eerste zg. 'waaiersluis' in Nederland. Kenmerk van zo'n sluis is de waaiervormige afsluitdeu gebruik gesteld. We zien hier twee oude situaties geplaatst met de huidige. DiOp dej'oto rechts boven zien we de sluis in het begin van de zestiger jaren. Deze is dan al nic 418



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 fe Biezen. eepvaart en watertoevoer in de Lopikerwaard. De sluis werd in 1807 gebouwd en genoemd naar deontwerper:luis in de Hollandse IJssel bij Haastrecht is ook van dit type. De sluis is in 1809 officieel door Koning Lodewijk in'nkshoven toont ons de sluis van voor de oorlog en nog volledig in gebruik,in gebruik als schutsluis De sluis stond in de volksmond bekend als het Karnemelkse gat'. 419



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Havenstraat. We zien hier de Havenstraat vanaf het 'Domineesbrugje' in 193H en nu. De bestrating was toen niet breder dan2 meter en daardoor alleen geschikt voor fietsers en voetgangers. Vele van de huizen waren in de achttiendeeeuw in bezit van handelslieden die hun koopwaar konden opslaan in de grote kelders onder de huizen welke^r^                               per vaartuig gemakkelijk waren te bereiken. StichtingHistorische KringIJsseistein i Redaktle: B. Rietveld, Meerenburgerhorn 7, 3401 CCIJsseistein. Donateurs ontvangen het periodiek (4 uitgaven perjaar) en worden op de hoogte gehouden van deactiviteiten. Nieuwe donateurs kunnen zich opgeven bij dhr.W. J. van Vliet, J.W. Frisolaan 7, 3401 AXIJsseistein, tel: 03408 - 81660. Voor inwoners vanIJsseistein bedraagt de contributie minimaal f 20,-per kalenderjaar; zij die buiten IJsseistein wonenworden verzocht om f 6,- extra over te maken ivm deverzendkosten. Losse nummers kunnen, voor zovervoorradig, a f 7,50 bij het

secretariaat wordenbesteld. Voor dubbelnummers is de prijs f 10,-.Verzamelbanden met 20 nummers naar keuze zijnfSO,- De Stichting Historische Kring IJsseistein is in 1975 tot stand gekomen en stelt zich het volgende als doel: De belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en voor die van IJsseistein en de Lopikerwaard in het bijzonder. Dagelijks bestuur: Voorzitter: L. Murk, tel: 03408 - 81627,Secretariaat: C. J. H. van Dijk - Westerhout, OmloopWest 42, 3402 XP IJsseistein, tel: 03408 - 83699.Penningmeester: W.J. van Vliet, J.W. Frisolaan 7,3401 AX IJsseistein, tel; 03408 - 81660.Bank: ABN - AMRO IJsseistein, reknr: 21.84.00.21,gironummer van de bank: 2900. 420
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