


Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 - ,1 iRI«l&quot;%yiKL. uitbaggeren van de stadsgrachtde verbetering van den ' Achterslootschenweg en den Lagendijk'alsmede de riolering van den Poortdijkverbetering van een perceel land bij deSteenfabriek &quot;Bulwijck&quot;te Woerdenhet leggen van een riolering voor afvoervan afvalwater van een complex wonin-gen naar 'den Hollandse IJssel'.(Daarbij gaat het waterschap 'De DrieWaterschappen onder IJsselstein' ook10% van de loonsom voor haar reke-ning nemen). 24 werklozen uit IJsselstein naar Willige-Langerak voor dijkverzwaring van de&quot;Lekdijk Benedendams en IJsseldam.&quot; Ditaantal werd al snel opgevoerd naar 51 perso-nen. De werkweek telde eerst 50 uren, dochwerd weldra gewijzigd in 48 uur. Het loonbedroeg in de allereerste week voor 12 per-sonen Hfl. 10,68 en de andere 12 kwamenmet Hfl. 7,55 thuis. Ook de gemeente IJsselstein stelt: datsteuntrekkende werkloozen als contraprestatievoor het door hen ontvangen steunbedrag moe-ten arbeiden.

Georganiseerden kregen eenhoger bedrag: meubelmakers verdienden indie tijd 18 tot 22 gulden per week. Hout-, enteenbewerkers 11 tot 12 gulden per week.Kwamen zij in de steun terecht, dan werddit verschil ook in hun loon bij de werkver-schaffing tot uitdrukking gebracht. Dat 48 uren ploeteren vaak niet meerdan Hfl. 7,55 opbracht, heeft menige traangekost. Teveel om van te sterven, te weinigom van te leven. Toen minister-president H.Colijn in 1933 de werkverschaffing bezochtsprak hij de historische woorden: Mensen,gij hebt het goed. Gij kunt zelfs nog wat sparen.Mijn vrouw kan van 2^ cent een heerlijke soepkoken, 15 cent soepbotten, 5 cent rijst en 5 centgroenten.&quot; Wie de hele week van huis ging en in debarakken bivakkeerde moest de 'keetvrouw'ongeveer 4 gulden betalen voor kost eninwoning. Dit trof ook de IJsselsteiners diever van huis een plaatsing kregen. De projekten Werkverschaffing bleek bij de Armen-zorg aan te slaan. Er werden diverse projec-ten aangetrokken, zoals: De 'beroemde'rijwielplaatjestbv de rijwiel-belasting uit dejaren 30.Links een

nor-maal plaatjeen rechts hetgehate plaatjemet het gat alsbewijs dat menals steuntrek-ker vrijgesteldwas van debelasting.Men mochtdan op zondaggeen gebruikmaken van hetrijwiel. Controle op hetrijwielplaatjein de crisisja-ren. 82

















Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 de Gereformeerde Kerk behoorden. Uitdeze omstandigheid laat zich tevens deband verklaren, welke tusschen het gast-huis en de diaconie te IJsselstein bestaanheeft, ten gevolge waarvan er meerdere tus-schen beide opgerichte conventie's evenalseen aantal diaconie-rekeningen in afschriftin het archief van het gasthuis bewaard zijngebleven (inv. nos. 8 -12). Ook tusschen het gasthuis en het wees-huis te Buren hebben relatie's bestaan,waarop met een enkel woord gewezen dientte worden. Het laatste was in 1614 gestichtdoor de dochter van prins Willem I, Mariavan Nassau, gravin-douairiere vanHohenlohe. Volgens het reglement dat doorprins Maurits, die zijn broeder PhilipsWillem in 1618 als graaf van Buren wasopgevolgd, op het weeshuis gemaakt was,konden in deze stichting 24 kinderen wor-den toegelaten, afkomstig uit de graaf-schappen Buren en Leerdam en de baronie-en IJsselstein en Acquoy (inv. no. 20). Nu Het de rekeningen te sluiten, of op andere

wijzeEwoudsgasthuis; zorg droeg, dat alles behoorlijk toeging.toestand 3955 Hoe het nu in deze opzichten oorspron-kelijk met het St. Ewoudsgasthuis gesteld isgeweest, kan thans niet meer worden nage-gaan: de fundatiebrief ontbreekt en nochuit het thans geregelde archief noch vanelders is mij eenige nadere bijzonderheidomtrent die stichting gebleken. Zooveel is echter zeker, dat het St.Ewoudsgasthuis blijkens de bewaard geble-vene rekeningen reeds in het midden derzestiende eeuw niet meer aan zijne oor-spronkelijke bestemming beantwoordde,doch voornamelijk diende om mede te zor-gen voor de behoeften der te IJsselsteinwonende armlastige personen. In diearmenzorg schijnt het gasthuis reeds spoe-dig na het doordringen der Hervorming hetexclusieve karakter gedragen te hebben, dathet, eenige weinige jaren na 1795 uitgeno-men, tot den huldigen dag is blijven bewa-ren: de uitsluitende zorg voor hen, die tot 90



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 beide gasthuismeesters - van 1740 tot 1750is er slechts van een administrerenden gast-huismeester sprake - tevens rekening enverantwoording schuldig. Na de revolutievan 1795, die aan het bestuur der Oranje'sover de baronie van IJsselstein een eindemaakte, onderging het stadsbestuur en dusook het college van superintendenten meerdan eene wijziging, doch steeds blijft hetgemeentebestuur, uit welke ambtenarendan ook samengesteld, de superintendentiebehouden en worden de rekeningen doorde stedelijke regeering gesloten. Aan dezenstaat van zaken kwam een einde door deovereenkomst van 17-2-1817, beschreven inden inventaris onder nummer 9. Opgenoemden datum nl. kwamen burgemees-teren en raden als superintendenten vanhet gasthuis met den kerkeraad derHervormde Gemeente van IJsselstein over-een, dat het bestuur van het gasthuis voor-taan zou berusten bij een zelfstandig colle-ge van vier regenten: twee leden van de ste-delijke regeering, een lid van den

kerkeraaden een lid der Hervormde Gemeente, doorden kerkeraad te benoemen. M.a.w. vansuperintendentie van de overheid was vantoen af geen sprake meer, ook al had hetstadsbestuur suo jure zitting in het collegevan regenten. De door deze regenten aange-wezen administreerende gasthuismeesterlegde sedert dan ook alleen aan het reke-ning en verantwoording van zijn beheer af. Uit het bovenstaande volgde als vanzelfde wijze, waarop het archief van het gast-huis verdeeld moest worden. Door denbelangrijken maatregel van 1817 toch werdhet gasthuis eene geheel op zich zelvestaande inrichting en zoo moet de grenstusschen het oudere en nieuwere gedeeltevan het archief ook in dat jaar vallen. Watde indeeling van het oudere thans geregel-de gedeelte aangaat, heb ik gemeend, de opde diaconie betrekking hebbende stukkente moeten voegen bij die, welke door hetgasthuis uitgeoefende armenzorg betreffen,aangezien juist hierin de band tusschen diebeiden gelegen is. Om dezelfde reden zijnook twee stukken van het Onze-Lieve-Vrouwegilde,

waarover boven gehandeld is,gebracht onder de rubriek &quot;Inkomsten vanhet gasthuis&quot;. Uit de omstandigheid, dathet stedelijk bestuur ten allen tijde het col-lege van superintendenten vormde, laat het had het St. Ewoudsgasthuis, gelijk bovenreeds is opgemerkt, een overwegend aan-deel in de zorg voor het armwezen inIJsselstein en in verband hiermede warende werkzaamheden van den magistraat ende armmeesters aldaar ook minder strengals wel elders gescheiden. En met het oogop deze omstandigheden kan het dan ookgeen verwondering baren, dat meerderebrieven van curatoren van het Burenscheweeshuis over de opname van weeskinde-ren uit IJsselstein thans nog in het archiefvan het gasthuis gevonden worden (inv. no.2i). Een korten tijd heeft er nog een bandbestaan tusschen het gasthuis en het Onze-Lieve-Vrouwengilde te IJsselstein, waardooreveneens de aanwezigheid van een tweetalstukken in het archief verklaard wordt. Deadministratie over de goederen van datgilde, die door den prins van Oranje inbeslag waren genomen, was

namelijk na 'sprinsen dood, bij afwezigheid van PhilipsWillem, aan diens zuster Maria van Nassaugekomen, de bovengenoemde stichtster vanhet Burensch weeshuis. Reeds in 1589 haddeze goedgunstig beschikt op het verzoekvan de gasthuismeesters , om de jaarlijkseontvangsten van het gilde aan het gasthuisaf te staan. Vandaar dat in de rekening over1591 en volgenden eveneens de inkomstenvan de &quot;Vrouwengildegoederen&quot; verant-woordworden, warvan het dan heet, dat zijdoor den prins van Oranje &quot;ende onze gen.vrouwe Maria van Nassau deur veranderin-ge van tijden in annotatie genomen zijnende daernaer dezelve goederen den voors.gasthuyse toegevoucht ende vergundt zijn&quot;.Deze toevoeging was echter opzegbaar enin 1615 maakte de inmiddels teruggekeerdePhilips Willem van deze omstandigheidgebruik om de concessie, door zijne zusteraan het gasthuis verleend, weder in te trek-ken. Wat tenslotte de administratie over hetgasthuis zelf betreft, deze werd sinds hetmidden der zestiende eeuw gevoerd doortwee

gasthuismeesters, wier eigenlijke taak,naar mij uit de archiefstukken gebleken is,meer tot de werkzaamheden van thesaurierbeperkt was. Daarentegen oefende hetstadsbestuur, bestaande uit drost, rent-meester, schout en burgemeesteren, teza-men vormende het college van superinten-denten, een overwegende invloed uit op hetbeheer van het gasthuis. Aan hen waren 91



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 zich verklaren, hoe vele stukken, die in hetarchief van het gasthuis behoren, thans indat der gemeente gevonden worden; denummers 367 en volg. van den door Mr.Fruin van het gemeente-archief opgemaak-ten inventaris geven hiervan even zoovelevoorbeelden. Daarentegen zijn meerdereafschriften van rekeningen in het gasthuis-archief bewaard, die waarschijnlijk in hetarchief der stedelijke overheid thuis behoor-den. Meerdere voorbeelden van zulk eenonjuiste, doch vaak voorkomende regelingzouden nog kunnen worden aangewezen. Wat tenslotte de in het archief bewaardecharters betreft, deze zijn te gering in aan-tal en daarenboven te onbelangrijk vaninhoud, om tot eenige nadere besprekingaanleiding te kunnen geven. Utrecht, Januari 1899. gasthuismeester, houdende verzoek omverschillende door den sous-prefect vanUtrecht gestelde vragen te willen beant-woorden. Met minute van antwoord.1811.1 omslag. 5.    Minuten van brieven van den adminis-treerenden

gasthuismeester aan denmaire van IJsselstein over den geldelij-ken toestand van het gasthuis. 1811. iomslag. 6.    Inventaris van charters en papierenbetreffende het gasthuis, overgebrachtnaar de secretarie der stad. C. 1734. iomslag. 7.     Inventaris van charters en papierenbetreffende het gasthuis, opgemaaktdoor den gasthuismeester Dirk van derDuyf en door hem geplaatst in dekasse van het gasthuis. C. 1741. iomslag. yx. Inventarissen van den inboedel van hetgasthuis, opgemaakt door de gasthuis-meesters. 1657,1664,1665,1669.I omslag. II. Stukken betreffende de Diaconie derGereformeerde Gemeente en de doorHET Gasthuis en de Diaconie uitgeoe-fende Armenzorg. N.B. Zie over de verhouding tusschen het gast-huis en de diaconie het daaromtrent in deinleiding medegedeelde. 8.     Overeenkomsten tusschen de superin-tendenten van het gasthuis en de dia-conie der Gereformeerde gemeenteinzake de bedeeling, besteding en ver-dere verzorging van wederzijdsearmen. 1665-1770. i omslag. N.B.Hierbij twee conventies in afschrift. 9.   

Overeenkomst tusschen het gemeente-bestuur van IJsselstein als superinten-denten over het gasthuis en de kerke-raad der Hervormde Gemeente aldaar,waarbij de armenzorg opnieuw wordtgeregeld en het gasthuis onder eenafzonderlijk college van regentengesteld wordt. 1817 (twee afschriften). I omslag. INVENTARIS I.Notulen, Brieven en inventarissen 1.     Register van resolutien van superintendenten van het gasthuis. 1740-1810. 4deelen. N.B. Achter het derde deel,beginnende met 1784, zijn notulen vanregenten van het gasthuis opgenomenvan 1817 tot 1829. 2.    Minute van een brief van de gasthuis-meesters aan het gemeentebestuur vanIJsselstein, houdende mededelingenomtrend de oprichting van het gast-huis. 1806.1 omslag. 3.     Brief van het gemeentebestuur vanIJsselstein aan de gasthuismoeders,waarbij hun de toezending berichtwordt van een brief van de landdrost,houdende verzoek om opgave van dekapitalen, welke de gestichten van lief-dadigheid in die gemeente ten lastevan het rijk hebben. Met het afschriftvan den brief van den

landdrost. 1810.I omslag. 4.     Brief van den provisoiren maire vanIJsselstein aan den administreerenden 92



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 behoeven van de minderjarigBalthasar en Annichgen Joriaens.1657. I omslag. 18.   Acte waarbij Johan Franco Beyenzich tegenover de armmeestersvan IJsselstein, Benschop enNoord-Polsbroek verbindt, omzoo zekere personen, afkomstiguit Hemheit in de Opperlausnit,tot armoede mochten vervallen,die personen te zullen onderhou-den en daarvoor eenige perceelenland tot zekerheid stelt.1743. iomslag. N.B. Vergelijk no. 361 van deninventaris van het archief dergemeente IJsselstein door Mr. R.Fruin. 19.   Stukken betreffende den onder-stand van Dr. Aalbert Philip vanRooyenstein c.u. door de diaco-nie der stad Utrecht. 1751.(Afschrift), i omslag. Zie voorts ook no. 35, 60 en 62. III.   Stukken betreffende hetWeeshuis te Buren N.B. Zie over de verhouding tusschen hetgasthuis en het Burensche weeshuis hetdaaromtrent in de inleiding medegedeel-de. 10.   Stukken betreffende liquidatie'stusschen het gasthuis en de dia-conie. 1744,1746-1748. I omslag. 11.   Register van

resolutien van denkerkeraad van IJsselsteinbetreffende de bedeeling der dia-conie-armen. 1751-1783.1 deel. iix. Lijsten van de door de diaconiegehoudene bedeelingen.(Afschriften). 1750-1753, 1755-1794. I pak. 12.   Rekeningen van den administree-renden diaken der Gereformeer-de Kerk te IJsselstein. 1738-1751,1753-1793. (Afschriften). 2 pak-ken. N.B. De jaren 1739 en 1741-1748 in duplo. 13.   Overeenkomst tusschen de gast-huismeesters en de diaconie vanIJsselstein en Cornelis vanNoordeloos, waarbij de laatste opzich neemt de twaalfjarigeAertgen Coenen bij zich aan huiste verzorgen. 1660. i omslag. 14.   Staat van scheiding en deelingvan de nalatenschap van EgbertPhilipsz. van Spijk en zijne huis-vrouw Aeltje Dirksdr. vanKempen tusschen het gasthuisen de diaconie en Elizabet vanBoogen, weduwe van JohannesSpijk CS. 1733.1 omslag. 15.    Stukken betreffende de opnamevan armen in het gasthuis.1557-1810.1 omslag. 16.   Stukken betreffende de onder-handelingen tusschen de regen-ten van het gasthuis en de muni-cipaliteit der stad

IJsselstein overde opname van Roomschen inhet gasthuis. 1795, 1796. iomslag.                              ' 17.   Stukken betreffende de opvorde-ring van de nalatenschap vanCornelis Janss. alias Rijcksendoor de gasthuismeesters, ten 20 . Reglement van prins Maurits op het weeshuis te Buren. 1619.(Afschrift), i omslag. 21.    Stukken betreffende het toelatenvan weeskinderen uit IJsselsteinin het weeshuis te Buren. 1755-1785.1 omslag. 22.   Brief van curatoren van het wees-huis te Buren aan de superinten-denten van het gasthuis, hou-dende opgave der zich in hetweeshuis bevindende kinderenuit IJsselstein. 1761.1 omslag. IV. Stukken van financieelen aardA. Stukken van algemeenen aard. - 23.   Rekeningen van het gasthuis. 93



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 1568, 1583-1803, i8o6, 1810-1817. 8deelen en 5 pakken. N.B. Zie over het afleggen en sluitender rekeningen het daaromtrent in deinleiding medegedeelde. 24.   Rekeningen van het gasthuis in duplo.1740, 1749, 1750, 1755-1763,1765-1767,1769,1771-1774,1775-1802. 2 pakken. 25.    Rekeningen van het gasthuis in triplo.1769,1787-1792,1795.1 pak. 26.   Acquitten, behoorende bij de rekenin-gen van het gasthuis. 1726-1817.(Ontbreekt 1810 en 1811). 16 pakken. 27.    Aantekeningen betreffende het beheeren den fmancieelen toestand van hetgasthuis. 1700.1 omslag. 28.   Staat van vermoedelijke uitgaven tenbehoeve van het gasthuis. 1814. I omslag. B. Stukken betreffende de inkomsten vanhet gasthuis. 29.   Quohieren van de verpachtingen dergasthuislanderijen. 1657,1699. I omslag. 30.    Contracten van verpachtingen van gas-thuislanderijen. 1599-1806.1 omslag. 31.     Plechtbrieven ten behoeve van het gas-thuis. 1752-1756.1 omslag. 32.    Transport van een huis

aan de westzij-de van de Kerkstraat te IJsselstein,bezwaard met eene hypothecaireinschrijving van F. 100,- ten behoevevan het gasthuis 1742. i omslag. 33.    Transporten van perceelen te IJssel-stein, belast met jaarlijkse uitgangenten behoeve van het gasthuis. 1667-1764,1742.1 omslag. 34.    Gerechtelijke schuldbekentenissen(willekeuren) ten behoeve van het gast-huis. 1538-1671.1 omslag. 35.     Transporten van obligaties ten laste van de Staten van Utrecht ten behoevevan het gasthuis en de diaconie. Metbijbehoorende stukken. 1757-1759. iomslag. N.B. Zie het opgemerkte bijafdeeling II. 36.    Besluit van de prinses van Oranje,waarbij zij het gasthuis vereert met dehelft van de tractementen en emolu-menten van het schoutambt vanBenschop en Noord-Polsbroek. 1741. I omslag. 37.    Besluit van den prins van Oranje, waar-bij hij aan het gasthuis wederom voorden tijd van 10 jaren eene jaarlijkschebijdrage van F 30,- toestaat. 1774. I omslag. 38.    Testamenten van Elysabeth Schrevels,weduwe van Peter Claess. en vanEmmerentiana

Deckers, met beschik-kingen ten gunste van het gasthuis.1599,1656. Extracten, i omslag. 39.    Volmacht van superintendenten vanhet gasthuis en gasthuismeesters opWillem van Campen, om voor heneene som van F 1000,- te innen, sprui-tende uit een legaat, door Philips graafvan Hohenloo aan het gasthuisgemaakt. 1661. i omslag. 40.   Request van de superintendenten vanhet gasthuis aan de H.H., om hen teontheffen van de boete, verschuldigdwegens het niet op tijd aangeven vande 20ste penning, door hen verschul-digd wegens het legaat van Jacobusvan Otterspoor c.u. Met gunstigebeschikking. 1764. i omslag. 41.    Machtiging, door de superintendentenvan het gasthuis aan den gasthuis-meester verleend, om het legaat vanMarritjen Bacx, groot 150Carolusguldens, voor het gasthuis teaanvaarden. 1665. i omslag. 42.    Concept eener afkondiging door denpredikant en den gerechtsbode vaneene te houden collecte ten behoevevan het gasthuis. 1664. I omslag. 94



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 D. Stukken betreffende het gebouw van eengasthuis en de gasthuisgoederen. 50.  Request van de gasthuismeesters aanden graaf van Hohenloo, om hun hetgebruik van een bleekveld &quot;langes degasthuysgevel&quot; toe te staan. Met gunsti-ge beschikking. 1603. i omslag. 51.   Conditien van aanbestedingen door desuperintendenten en gasthuismeestersvan het herstellen van het dak van hetgasthuis. 1663.1 omslag. 52.   Accoord tusschen de gasthuismeestersen Gerrit Jacobsz. van der Weyde overhet aanbrengen van een deur aan denoordwestzijde van het gasthuis en hetrecht om vandaar te voet te gaan overhet erf van genoemden Gerrit van derWeyde. 1706. i omslag. 53.    Resolutie van het gemeentebestuur vanIJsselstein, waarbij aan MartinusVleesch en de weduwe van Sprangeneene reparatie aan het gasthuis toege-staan wordt. 1804.1 omslag. 54.   Stukken betreffende een geschil tus-schen de gasthuismeesters en AryaenEelgissoen over den eigendom van

eenmorgen land, gelegen in de &quot;brouwe-rije&quot; van den laatste. 1537,1538. I omslag. 55.   Eigendomsbewijs van twee huisjes,waarvan een in het Wedt en het andereaan de zuidzijde van de Voorstraat.1757.1 omslag. 56.   Eigendomsbewijs van een huis, erf enschuur aan den stadswal. 1757.1 omslag. 57.   Erfpachtbrieven van gasthuislanderijen.1539-1807. (Afschriften), i omslag. 58.   Register van &quot;huurcedullen en erfpag-ten&quot;. 1743-1807.1 deel. 59.   Conditien van verkoop van een huisca., liggende in een stuk land van 4morgen in Noord-Polsbroek, zijndeerfpachtsgoed van het gasthuis. 1806.I omslag. 43- Aantekeningen betreffende de Op-brengst van het rondgaan met de schaalten behoeve van het gasthuis. 1664.I omslag. 44.   Request van de gasthuismeesters aanden Raad van Z.H. om alle halfjaarmet de schaal te mogen rondgaan. Metgunstige beschikking. 1679. i omslag. 45.   Octrooi, door het departementaalbestuur van Holland aan het gemeen-tebestuur van IJsselstein verleend, omten behoeve van het gasthuis geduren-de

twee jaren eenige belastingen temogen heffen en collectes te mogenhouden in de stad en het schoutambtvan IJsselstein. 1803. (Op perkament).I omslag. 46.  Request van de gasthuismeesters aanden Raad van de prinses van Oranjeom den rentmeester van het OnzeLieve Vrouwengilde te bevelen, deinkomsten van dat gilde aan het gast-huis af te staan. Met gunstige beschik-king. 1589. Met aangehecht request van de kerk-meester aan de prinses van Oranje, omeenige door den storm vernielde glazender kerk te IJsselstein uit de inkomstenvan het Vrouwengild te doen herstel-len. Met gunstige beschikking. 1588.(Afschrift), i omslag. N.B. Zie over deverhouding tusschen het gasthuis enhet O.L.Vrouwengilde het daaromtrentin de inleiding medegedeelde. 47.  Staat van ontvangsten van hetVrouwengild. 1611. i omslag. N.B. Ziebij het voorgaande nummer het onderN.B. gestelde. Zie voorts de charters no. 2 en 3. C. Stukken betreffende verplichtingen tenlaste van het gasthuis. 48.  Minute eener gerechtelijke schuldbe-kentenis (willekeur) ten laste van

hetgasthuis. Met insinuatie en acquit.1674. I omslag. 49.  Minute eener obligatie, uitgegeven tenlaste van het gasthuis. 1688. I omslag. 95



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 60. Request van de regeerende gasthuis-meester aan de superintendenten vanhet gasthuis, omi/4 van 5 huisjes, aanhet gasthuis en de diaconie opgeko-men, krachtens testament van AehjeDirks van Kempen, te mogen verkoop-en. Met gunstige beschikking. 1733. iomslag. N.B. Zie het opgemerkte bijafdeehng II. 61.   Conditien van de verkooping van eenhuis en erf in de Voorstraat door denadministreerenden gasthuismeester endiaken. 1735. i omslag. N.B. Zie hetopgemerkte bij afdeling II. 62.  Request van de superintendenten vanhet gasthuis aan de prinses van Oranje,om een huis, erf, hof, schuur enkamer, aan het gasthuis gelateerd doorPieter Johan baron van Reede totNederhorst, te mogen verkoopen. Metgunstige beschikking. 1748. i omslag. 63.  Afschrift eener resolutie van Gede-puteerde Staten van Utrecht, waarbijaan het gasthuis onder bepaalde voor-waarden toegestaan wordt 11 morgenland te verkoopen. 1815. i omslag. V. Varia 64.  Conditien, waarop

JannichjenAdriaensen, weduwe van Herman Ros,als dienstmeid van het gasthuis aange-nomen wordt. 1665.1 omslag. 65.   Stuk, behoorende tot een proces vanJacob Andriess. en Gerrit Floren tegende gasthuismeesters, i omslag. 66.  Rekening van de kerk te Benschop,afgelegd door de kerkmeesters. 1563 en1564. I omslag. N.B. Het blijkt niet,hoe dit stuk in het archief van het gast-huis gekomen is. 67.   Stukken waarschijnlijk afkomstig vanin het gasthuis opgenomen personen.1660-1814.1 pak. N.B. Deze stukken, welke voor eengroot deel testamenten bevatten,behooren niet in het archief van hetgasthuis. Chronologische lijst der in het archiefberustende charters 1.     1477 Februari 28. Gerechtsbrief vanBenscop, waarbij Sanders Gilliss.erkent van Claes Claess. in eeuwigeerfpacht ontvangen te hebben 2 mor-gen land &quot;boven in Benscop op diesuitsijde&quot; in een weer van 10 morgen.Met zegel van Vranc Claess. in groenewas. 2.    1546 Mei 3. Gerechtsbrief vanIJsselsteyn, waarbij PellegrumJacobss., rector van het convent van hetGheyn,

genaamd Nazareth, namens ditconvent vestigt ten behoeve van het St.Ewoudsgasthuis te IJsselsteyn eeneeeuwigdurende jaarlijksche uitkeeringvan I mud weit op 4 morgen land,&quot;boven die poerte&quot;. Met zegels vanGherrit Joestenss. en Jan Huygenss.van Scerpenisse in groene was. 3.     1561 Juli 4. Gerechtsbrief van Benscop,waarbij Odulff Corss. erkent schuldigte zijn aan de gasthuismeesters van hetSint Ewoudsgasthuys te IJsselsteyneene jaarlijksche losrente van 3Carolusguldens, gevestigd op een mor-gen land &quot;op de zuytsijde van Benscopboven de kerck&quot;. Zegels verloren. 4.     1680 Mei 16. Gerechtsbrief vanCudelstaert, waarbij Maurits vanHeyningen en Cornelis de Jongh alscurators over den geabandonneerdenboedel van Cornelis Huygen aan deerfgenamen van Joost Danielss. over-gedragen een huis ca. in het ambachtvan Cudelstaert. Zegel verloren. 5.     1681 Juli 10. Gerechtsbrief van Cudel-staert, waarbij de erfgenamen vanJoost Daniels aan Willem Janss. vanSchagen overdragen twee huizen ca. teCudelstaert. Met

geschonden zegel vanMaurits van Heyningen in roode was. 6.    1712 Mei 4. Schepenbrief van denVlijthoorn, waarbij Claes Willemss.Spruyt aan Cornelis Sijmenss.Vechtuyt overdraagt een huys en erf teCudelstaert. Met zegel van EngelStoesack in groene was. 96



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Index Aertgen Coenen 13 stichting van het inl. Acquoy, baronie van inl. superintendenten inl. Annichgen Joriaens 17 I, 8, 9, 22, 39, Aryaen Eelgissoen 54 40,41, 51,uitgangen 60, 6233 Bacx, Marritjen 41 Balthasar Joriaens 17 Gein, het convent Nazareth R2 Beyen, Johan Franco 18 Gerrit Floren 65 Benschop, schoutambt 36 Gherrit Joestensss R2 armmeesters 18 kerkmeesters 66 Heyningen, Maurits van R 4, R 5 land te Ri, R3 Hernheit, personen uit 18 Boogen, Elizabet van 14 Hohenloo, , Philips graaf van 39.50 Buren, graafschap inl. weeshuis te inl. IJsselstein , baronie van inl. 20 ), 21, 22 schoutambt van 45 Maria, gravin van inl. stad Maurits, graaf van inl. armenzorg inl. Philips Willem, graaf van inl. 8,9armmeesters , II, IIX inl. Deckers, Emmerentiana 38 x8 Duyf, Dirk van der, gasthuismeester 7 gemeentebestuur inl. 2, 3, 9, 45, 53 Elysabeth Schrevels 38 gerechtsbode 42 Ewoudsgasthuis, Sint te IJsselstein magistraat inl. archief 6,7 maire 4.5 armlastigen inl. municipaliteit 16 15,16

secretarie 6 fundatie van inl. Gereformeerde Kerk gasthuismeesters inl. diaken (adm) 12, 61 3' 4' 5. 7' 7> :, 13 . 17. 39. diaconie inl. 44, 46, 5c '-51 . 52, 54. 3, 8,10, II, IIX, 60, 61, 65, R 3 13.14 ,35.60 geldelijke bijdragen 36, 37 kerkeraad 9. II geldelijke toestand 3.5 kerkmeester 46 goederen 29, 30, 31. 32. predikant 42 54. 55. 56, 57. vernieuwing glazen 46 58, 59. 60, 61, Onze Lieve Vrouwengilde 62, 63 goederen Inl. inboedel 7x inkomsten 46,47 inrichting 2 rentmeester 46 inkomsten uit OLV- Kerkstraat, huis in de 32 gilde 46,47 Stadswal, huis op de 56 collecten inl. Voorstraat, huis in de 55.61 5.42. 43. 44. 45 Wed, huis in het 55 legaten 38, 39, 4O; ,41, 60 land boven &quot;die poerte&quot; R2 obligaties 35.49 regenten inl. Jacob Andriess. 65 I, 9,16 Jannichgen Adriaensen, dienstmeid 64 schuldbekentenissen 34, Jongh, Cornelis de R4 38 Joost Danielss. R 4, R 5 97



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Campen, Willem van 39 OP GAVE VAN DE DOOR DE HEER DOESI 3URG Kempen, Aaltje Dirksdr van 14, 60 BEWERKTE NRS: Claes Claess Ri Coenen, Aertgen 13 I. Deel 1,1740 -1756 Cahier ia, ib Cornelis Huygen R4 Deel 2, 1757 - 1783 ib, IC Cornelis Janss alias Rijcksen 17 ld. Cudelstaart, huis in het ambacht R4, R5 2. 14. Leerdam, graafschap Inl. 3-4- Niet gecopieerd (ontbrak) 14. 5 t/m 10 14. Nassau, Maria van Inl. II. &quot; 18. Nazareth, convent in het Gein R2 II. X Niet gecopieerd Noordeloos, Cornelis van 13 12. Alleen de rek. van 1766 18. Noord-Polsbroek, schoutambt 36 13- &quot; H- armmeesters 18 H t/m 22. 16. huis te 59 23. Rek. 1552 /53 8,9 land te 59 1557 /581562 /63 9- I. Odulff Corss R3 id. (dupl.) 10. Opperlausnit 18 1580 /81 2. Oranje, Prins van Inl. 1582 /83 2. 37 1583 /84 2. Prins Willem I van Inl. 1585 /86 2. Prinses van 36,46 1586 /87 2, 3 Otterspoor, Jacobus van 40 1587  /88 1588 /89 3-3- Pellegrum Jacobss., rector van 1589 /90 3.4 Nazareth R2

1590/91 4- Peter Claess 38 1591 /92 4- Polsbroek, zie: Noord-Polsbroek 1592 /93 -1600 /oi1602 /03 -1604 /05 5- 5- Reede tot Nederhorst, Pieter Johan 1605 /06 5.6 baron van 62 1608/09-1619 /20 i) &quot; 6. Rijcksen, Cornelis Janss aHas 17 162I/22 &quot; 6.7 Rooyenstein, Dr Aalbert Philip van 19 1622 /23 -1627 /28 ged. &quot; 7- Ros, Herman, weduwe van, dienstmeid 64 1627 /28 ged. 6. 1628/29-1636/37 7- Sanders Gilliss Ri 1637 /38 7,8. Schagen, Willem Janss R5 1638 /39 -1649 /50 8. Scerpenisse, Jan Huygenss van R2 1652 /53 8. Spangen, weduwe 53 1653 /55 -1656 /57 9- Spijk, Egbert Philipss 14 1657 /58 9,10 Spijk, Johannes 14 1658/59 -1670/71 2) ?' 10. Spruyt, Claes Willemss R6 1671 /73 10, II Stoesack, Engel R6 1673 /751678 /79 II.II. Uythoorn R6 1680/81 -1692/931693 /94 II. 11,12 Utrecht, diaconie van 19 1694/95 -1711 /12 3) &quot;1712 /13 -1734 /35 12.13- Vechtuyt, Cornelis Sijmenss R6 1735 /36 13-14 Vleesch, Martinus 53 1736 /37 -17501751 - 1769 14-15- Weyde, Gerrit Jacobss van der 52 1770 16. 98



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 I77I - 1776 1777 1778 -1787 3) Tussen de rekeningen van 1698/99 en1699/1700 waren 2 rekeningen ingebon-den betreffende verkoop van gasthuislanden de besteding van de opbrengst. Cahier12. 24 - 26. Niet gecopieerd. 27 - 30.                                  Cahier     16.31-49. &quot;            ia. 50-56.                                       &quot;            I. 57-                                               &quot;            I. ia- 58 - 66.                                &quot;         ia. Cahier 16. 16,17. 17. i) Aan de rekening 1611/12 ontbreekt eengedeelte! Dit is in de inventaris opgevoerdonder nr. 47. 2) Tussen de rekeningen 1668/69 en1669/70 was ingebonden een rekening,afgelegd door Fr. van Meerlant over zijnbeheer van de goederen van NeeltgenGerrits (alias Neell de Prins). Cahier 10. 99



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Opgravingen bij Eiteren {1985) door W. J. van Tent, provinciaal archeoloog van Utrecht voor het beeldje zou worden opgericht. Het beeldje is te dateren in de tweedehelft van de 12e eeuw. De vondst en dedaarop volgende gebeurtenissen moeten inieder geval na 1310 worden gedateerd,althans indien de in de legende genoemdekerk de in dat jaar gewijde parochiekerk is.Merkwaardig is overigens, dat er sprake isvan een nieuw te bouwen kapel, terwijl er,volgens de heersende opvatting, te Eiterenal een stond. Aangenomen is daarommeestal, dat eigenlijk de al bestaande kapel(voormalige parochiekerk) werd bedoeld. Eiteren (gem. IJsselstein). De buurtschap Eiteren ligt op ruim i km.afstand ten noordwesten van de oude kernvan IJsselstein. De naam Eiteren is oud: hijkomt al voor in een goederenlist van deabdij van Werden, die ca. 900 n. Chr. tedateren is. Eiteren is ook de naam van deoerparochies in dit gebied (in 1217 werd ereen deel van afgesplitst). Van de parochie-kerk

is de stichtingsdatum niet bekend,maar hij bestond in ieder geval in 1293,toen er een vicarie in werd gesticht.Aangenomen is altijd, dat de kapel, die tot1579 bij het huidige Eiteren heeft gestaan,het restant van deze parochiekerk was. Bijeen proefonderzoek in 1972, uitgevoerddoor R.J. Ooyevaar, correspondent van deROB te IJsselstein, werden enkele overbHjf-selen van de fundering aangetroffen. DoorH. Halbertsma, van de ROB, werden zijtoen echter gedateerd als niet ouder dan146/156 eeuws. Aangenomen is ook altijd,dat eind i3e/begin 14e eeuw het centrumvan de parochie Eiteren werd verplaatstnaar IJsselstein. Hier werd een nieuweparochiekerk gebouwd (gewijd in 1310), ter-wijl, althans volgens deze opvatting, deoude kerk bij Eiteren verder als kapel (zieboven) in gebruik bleef. In verband met Eiteren kan een aardigelegende worden verteld. In de 14e eeuw zoudaar, bij het graven van een sloot tegenoverhet melaatsenhuis, het nu nog bestaandebeeldje van Maria- O.L. Vrouw van Eiteren -(afb. i) zijn gevonden. De vinders brachtenhet beeldje

naar de pastoor van IJsselstein,die het in de kerk plaatste. Het verdweenechter en dook weer op op de vindplaats.Dit wonderbaarlijke gebeuren hethaaldezich enkele malen. Uiteindelijk werd daar-om besloten, dat in Eiteren zelf een kapel o/J). 1, rechts.Beeldje vanO.L. Vrouwvan Eiteren 100





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 bij bijna 4 m.) gevonden, aangebouwd aanhet westelijke gedeelte van de kerk. Dezuidmuur van deze kapel bezat een kleineabsis (afb. 2, A; niet zichtbaar op afb. 3). Dekerk heeft gestaan op een omgracht terrein.De gracht was ruim 6 m. breed en ca. 2,5m. diep. Aan de oostzijde werd er paalwerkaangetroffen, dat de aanwezigheid van eenbrug doet vermoeden. De vorm van het ter-rein kon niet worden nagegaan, daar degracht slechts op een enkel punt werd aan-gesneden. Over de afmetingen kan wel ietsworden gezegd: in ongeveer west-oostelijkerichting was de afstand van gracht totgracht ca. 50 m., in de richting loodrechtdaarop ca. 40 m. Op het door de gracht omgeven terreinbevonden zich ook veel skeletbegravingen.Slechts enkele daarvan zijn tijdens deopgraving gelicht, de meeste zijn in situgelaten en dus beschikbaar voor lateronderzoek. Op enkele plaatsen is waargeno- die aan de buitenzijde tegen de westgevelwas geplaatst. Buitenwerks gemeten was detotale lengte

van het gebouw ca. 27 m.(inclusief de toren), de breedte gemiddeld8,5m. Inwendig was de kerk door eendwarsmuur met doorgang gescheiden intwee ruimtes. De oostelijke ruimte - heteigenlijke koor - mat binnenwerks maxi-maal 12 bij ca. 5,5 m., de westeHjke ca. 8 bij7 m. De grotere breedte van de westelijkeruimte wordt veroorzaakt doordat de murenhier veel dunner waren dan aan de oost-zijde. In het koor werden een altaarfunda-ment (afb, 2, E) en een diepe grafkelder(afb. 2, D, en afb. 4) aangetroffen. Het gebouw was rondom omgeven doorsteunberen. Aan de noordzijde bevond zichverder een kleine, rechthoekige aanbouwaan het koorgedeelte (binnenwerks ca. 2 bij1,5 m.), mogelijk een sacristie ( afb. 2, C).Aan de zuidzijde werden de resten gevon-den van een zijkapel (binnenwerks ruim 5 ajb.3 Kerkplattegrondvanuit het wes-ten 102





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 IJsselstein, dat in de 14e eeuw uiteindelijkhet centrum blijkt te zijn. Hoe dit ook zij, de kerk bij het huidigeEiteren moet in ieder geval een anderefunctie hebben gehad dan die van parochie-kerk. Misschien heeft de legende waarheidgesproken en hebben wij inderdaad te maken meteen speciaal voor het Maria-beeldje nieuw gebouwde kapel. Als wij aan-nemen, dat deze nieuwbouw heeft plaatsge-vonden op de begraafplaats van een albestaand melaatsenhuis, is ook de versto-ring van een aantal graven verklaard. Het iseveneens mogelijk, dat de kerk gewoon dekapel bij het melaatsenhuis was. Hij zoudan in een wat later stadium gebouwd moe-ten zijn, gezien de verstoring van albestaande graven. Ook in dat geval kunnenwij nog plaats inruimen voor de legende.Voor zo ver na te gaan vormen de funda-mentresten van de zuidelijke zijkapelnamelijk niet echt een eenheid met die vande kerk zelf Hij zou dus later (of eerder.^)gebouwd kunnen zijn. Misschien is hetwek deze kapel,

die speciaal voor hetMariabeeldje werd opgetrokken. Men kanzich dan heel goed voorstellen, dat hetbeeldje stond opgesteld in de kleine absisaan de zuidzijde. o/b.j Pot van blauw-grijs aarde-werk,ingegra-ven op debegraafplaats. ajb.6 Doorboordeschelp,gebruikt alspelgrimsinsig-ne, gevondenhij de kerk. 104



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Duidelijk is, dat Eiteren in het verledeneen belangrijk pelgrimsoord was (afb. 6; erworden trouwens nog steeds pelgrimagesnaar Eiteren gemaakt!). Over een aantalzaken bestaat echter nog onzekerheid.Hopelijk zal het na verdere bestudering vanalle opgravingsgegevens mogelijk zijn opalthans een aantal vragen antwoord tegeven. Veel leden van het gemeentebestuur vanIJsselstein gaven door bezoeken van hunbelangstelling voor het onderzoek blijk. Ook andere ingezetenen, met name ledenvan de Historische Kring IJsselstein, toon-den grote interesse. In de pers verschenenenkele artikelen over de opgraving: te noe-men zijn het Algemeen Dagblad van loseptember en het Utrechts Nieuwsblad van13 september 1985. Deze bijdrage van dhr. van Tent verscheeneerder in de igg2 uitgave van de 'Archeolo-gische kroniek van de provincie Utrecht over dejaren 1985 -1987'. 105



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 IJSSELSTEIN IN TWEEVOUD Ktritstraat Kerkstraat De Kerkstraatrond igio envandaag. Eenopvallend ver-schil is de aan-wezigheid vande lantaarn opde voorgrond.Rond de eeuw-wisselingwaren er onge-veer 75 vandeze lantaarnsvoor straat ver-lichting indegemeentegeplaatst. Totaan de leve-ringsmogelijk-heid van gas in1913 waren ditpetroleumlan-taams diedagelijks wer-den aangesto-ken en gedoofddoor een lan-taarnopsteker. 106



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Kronenburgplant-soen rond 1920 De naam dateertvan 3930. H.J.Kronenburg wasburgemeester vanigo8 tot 1928.Daarvoor heettedit terrein'Plantsoen' endaarvoor 'Singel'.De muziektentvan architectBaanders isbegin 70 afgebro-ken evenals deMorreesschool(rechts).Op de achter-grond de Basil-iek die in diejaren ook ge-doemd was teverdwijnen.Dit veroorzaakteechter zoveelopschudding dattot restauratiewerd besloten. 107









Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Onderwijs OnderwijsOnderwijsOnderwijs Onderwijs OorlogOorlogOorlogOorlog OorlogOorlogOorlogOude gebruiken Personen Personen - diversenPersonen Personen - diversenPersonenPersonenPlattegrondenPolitie Politie Politie Prentbriefkaarten Prenten RijpickerwaardRijpickerwaardRivierenloop &quot;Een aanvulling op de Latijnse en Franse school in IJsselstein&quot;&quot;De Latijnse kostschool te IJsselstein&quot;&quot;Honderd jaar IJsselsteinse scholen&quot;&quot;Het openbaar lager onderwijs in IJsselstein in de eerste helft der 19de eeuw (I)&quot;&quot;Het openbaar lager onderwijs in IJsselstein in de eerste helft der 19de eeuw (II)&quot;&quot;Het beleg van Utrecht voor IJsselstein in 1511&quot;&quot;Een eindeloze grauwe stoet trok er op uit&quot;&quot;Het Distributiekantoor te IJsselstein&quot;&quot;De overval op het gemeentehuis van IJsselsten op 13 maart 1944&quot; &quot;Merkwaardigheden uit het verleden&quot;&quot;Het beleg van de stad

IJsselstein&quot;&quot;Het relaas van de IJsselsteinse Heinkel HE III&quot;&quot; S t. Katrij nmelken&quot; 36-338 35 -2935-16 21- 18 26/27 -129 43- 58 40 -393 6 - 19 3- 2 22 - 48 35-310 II - 14 14 - 2 &quot;Heren en Vrouwen van IJsselstein&quot;                                         13 - 4 &quot;Alexander Pasqualini&quot;                                                             3 - 12 &quot;Van Nassau tot Oranje-Nassau&quot;                                        26/27 -123 &quot;Nog eens Alexander Pasqualini&quot;                                               3 - 14 &quot;De Amstels van IJsselstein&quot;                                                   16 - i &quot;J.M.van der Roest en enkele van zijn familieleden&quot;                  21- 11 &quot;Een kaart van IJsselstein uit 1812&quot;                                     45/4^ - 97&quot;Criminaliteit en straf in de Baronie van IJsselstein van 1750 tot 1795 I&quot;                                                               30 -183&quot;Criminaliteit en straf in de Baronie van IJsselstein van 1750 tot 1795 II&quot;                                                              32-221 &quot;Uit het nieuws van 29 oktober 1882&quot; 

                                    21 - 24 &quot;IJsselstein en de prentbriefkaart&quot;                                      26/27 - 117 &quot;IJsselstein in prent&quot;                                                              20 - i &quot;De geschiedenis van Rijpickerwaard en omgeving&quot;                    3 - 10 &quot;De boerderij Rijpickerwaard&quot;                                                   2 - 14&quot;Het ontstaan van het rivierenlandschap in de omgeving van IJsselstein&quot;                                                58/59 -365 &quot;Fotowedstrijd &quot;IJsselstein 1934&quot;                                             29 -157 &quot;Een vertroostelijck antwoorde verwachtende&quot;                     41/42 - 22 &quot;Het sluisje in de IJsseldam&quot;                                                   21 - i &quot;De restauratie van het stadhuis te IJsselstein&quot;                           8 - 2 &quot;Het uurwerk in de stadhuistoren&quot;                                            5 - 2 &quot;IJsselsteinse stadsmuur, beproefd weerbaar&quot;                      50/51-201&quot;Weecht wel doet ellick recht&quot; &quot;Geschiedenis van het wegen te IJsselstein&quot;                     

       56 - 317 &quot;Die waech ende maet&quot;&quot;De IJsselsteinse Waag tot 1779&quot;          60 -397 &quot;Steenbakkerijen te IJsselstein&quot;                                          41/42 - i &quot;Haandrik en Dissel&quot;                                                               7 ? 19 &quot;Dissel en Haandrik&quot;                                                               8 - 11 &quot;Jan van Goyen&quot;                                                                     16-18 &quot;Nieuwpoort&quot;                                                                         13-3&quot;Straatnaamgeving in IJsselstein III &quot;Mr. Abbink Spainkstraat&quot;                                                       15-16 Schenkingen Schoutambt Sluis Stadhuis Stadhuis Stadsmuur Stadswaag Stadswaag Steenovens Straatnaamgeving Straatnaamgeving Straatnaamgeving S traatnaamge ving S traatnaamge ving III



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Tienden                   &quot;Tienden in het land van IJsselstein Utrechtseweg          &quot;Utrechtseweghuisjes&quot; 45/46 -11629 -165 &quot;De voor-de-oorlogse VW&quot;                                                           56 - 331 &quot;Van Waag tot Vraagbaak&quot;                                                            56-335 &quot;Waar gebeurd in IJsselstein&quot;                                                       47 -129 &quot;IJsselstein in het nieuws 1780-1850&quot;                                           22 - 36 &quot;Een tram voor IJsselstein&quot;                                                           36 -317 &quot;Volksverhalen uit de streek                                                         29 -171 &quot;Vragen van lezers (I)&quot;                                                                   14-23&quot;Zingend erin en huilend eruit..&quot;&quot;IJsselsteinse vroedvrouwen vanaf de middeleeuwen tot begin deze eeuw&quot;                                                               53/54 -277 &quot;De pomp op de Plaats te IJsselstein&quot;                                             5 - 12 &quot;'t

Wilhelmus,&quot;ja of nee&quot;&quot;                                                       45/46 - iii &quot;Wolven in de buurt van IJsselstein&quot;                                       5^/59 -385 V.V.V. V.V.V. Verhalen Vervoer Vervoer Volksverhalen Vragen van lezers Vroedvrouwen Watervoorziening Wilhelmus Wolven Zenderpark Zigeuners Zwembad &quot;Het zenderpark Lopik/IJsselstein&quot;                                               52 &quot;40 jaar geleden: Begrafenis van Peter Petaio in IJsselstein&quot; 7&quot;Een zondags gesloten natuurbad&quot;                                               40 ?257 16 411 i®, StichtingHistorische KringIJsselstein Bank: Postbank, nr.: 4074718 Redaktie: B. Rietveld, Meerenburgerhorn 10, 3401CD IJsselstein. Donateurs ontvangen het periodiek (4 uit-gaven per jaar) en worden op de hoogte ge-houden van de activiteiten.Nieuwe donateurs kunnen zich opgevenbij dhr. W.J. van Vliet, J.W. Frisolaan 7,3401 AX IJsselstein, tel: 03408-81660.Voor inwoners van IJsselstein bedraagt decontributie minimaal f20,- per jaar; zij diebuiten IJsselstein wonen worden

verzochtom f 6,50 extra over te maken ivm ver-zendkosten. Losse nummers kunnen, voorzover voorradig, a f7,50 bij het secretariaatworden besteld. Voor dubbelnummers isde prijs f 10,-. De Stichting Historische Kring IJsselsteinis in 1975 tot stand gekomen en stelt zichhet volgende als doel: De belangstelling wekken voor de geschiedenisin het algemeen en voor die van IJsselstein ende Lopikerwaard in het bijzonder. Dagelijks bestuur: Voorzitter: L. Murk, tel: 03408-81627. Secretariaat: C.J.H, van Dijk-Westerhout, Omloop West 42, 3402 XP IJsselstein, tel: 03408-83699. Penningmeester: W. J. van Vliet, J.W. Friso-laan 7, 3401 AX IJsselstein, tel: 03408-81660. 112


