




Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Bij de onaf-hankelijks-heidsfiestenvan 191J werdgebruik ge-maakt van eenverplaatsbaremuziektent opde Plaats.Ook de fonteinlinksonder wasvan tijdelijkeaard. Delplaats voor demuziektentaan hetKronenburg-plantsoen.De tent moestdirekt achter dekasteelbrug ko-men. Rechts deds. Moorrees-school. &quot;5







Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 De oorspronke-lijke bouwteke-ning uit 1925;verkleind tot35%. lU





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 De muziektent in de jaren vlak na de bouw. Let op de fraaie bordestrap. De muziektent in 19JO, gezien vanaf de 'ziekenhuiszij- 120





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 De muziek-tent in de jaren '5°- Harmonie'Amicitia' po-seert in 1950 involle bezettingvoor de mu-ziektent ter ge-legenheid vanhet ^0 jarig be-staan van devereniging. 122















Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 'WIE IS WIE'?, Namen bij het grafmonument 'van Amstel'door Ron van Arkel reerd dat heer Gijsbrecht de afgebeelde fi-guur is met de ringbaard en zijn vrouw alseen bezadigde vrouw op middelbare leeftijd.Arnold en Maria zouden echter als 33-jari-gen afgebeeld zijn. Hoewel het zo juist beschrevene heel aan-nemelijk klinkt, heb ik geconstateerd dat erin het eerste artikel een persoons- verwisse-ling heeft plaats gevonden met betrekkingtot de beide vrouwen en de daarbij behoren-de partners. Zoals hiervoor reeds is geme-moreerd wordt in het tweede artikel de stel-ling gehuldigd dat men toentertijd de oude-re personen als bezadigde mensen van mid-delbare leeftijd afbeeldde. Deze stelling, hoeterecht ook , is onvoldoende om uitsluitend Inleiding Met dit schrijven hoop ik iets meer duide-lijkheid te kunnen verschaffen in de vragendie er zijn omtrent de graftombe in het koorvan de St. Nicolaas kerk te IJsselstein.Duidelijkheid over de vragen: 'wie zijn er nuprecies afgebeeld?' en , 'wie is nu

precieswie?' De tombe, waarin notabene de stichtervan de kerk, Gijsbrecht van Aemstel, en zijnzoon Arnold begraven liggen en bovendienbeider echtgenoten. De door de heren Donga en Boot en deheren Vergouw en Siccama in de'Historische Kring' (respectievelijk in de no.24/25 , maart/juli 1983) gepubliceerde arti-kelen heb ik met genoegen gelezen. Tochzijn deze artikelen voor mij aanleiding depen ter hand te nemen en mijn visie op hetgeheel in dit artikel weer te geven. In het eerste van de hiervoor genoemdeartikelen wordt aangegeven dat de op detombe aangegeven personen zijn: (van linksnaar rechts) Arnold (Arend) Il van Aemstel,zijn vrouw Maria van Avennes (vanHenegouwen), Gijsbrecht van Aemstel endiens vrouw Bertha van Heukelom. (zie af-beelding i) Hierbij wordt tevens vermeld dat bij depersoon van Maria van Avennes het familie-wapen der Henegouwen's prijkt gecombi-neerd met dat van de Aemstel's (zie afbeel-ding 2). Het zal u later in dit artikel duidelijkworden dat dit wapen echter bij de 'Heuke-lomse' vrouws-persoon op zijn plaats is. In het

tweede artikel wordt beschrevendat 'het voor de hand lag om de ouders ou-der af te beelden'. Hierdoor wordt gesugge- afb.i. Vermeendevolgorde van debeelden op hetgrote grafmonu-ment. Op de voor-grond Berthavan Huekelom,daarnaastGijsbrecht vanAmstel en daar-naast Mariavan Henegouwen.Aan het eindeArnold vanIJsselstein. 129











Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 LAND EN STAD IN 1935; Fotografische herdruk uit de VVV gids Plattegrondomgeving 135



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Plattegrondstad. 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 f 20,- per jaar; zijdie buiten IJsselstein wonen worden ver-zocht om f 6,50 extra over te maken ivmverzendkosten. Losse nummers kunnen,voor zover voorradig, a f7,50 bij het secre-tariaat worden besteld. Voor dubbelnum-mers is de 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. Frisolaan 7, 3401 AX IJsselstein, tel: 03408- 81660. 136


