












Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 TOURNOOIVELD -   In het kader van het stadsvernieuwingsproject worden 'het Slot' en 'de gym-zaal' geamoveerd. Op dit vrijgekomen gebied, aansluitend met het gebiedwaar het kleuterschooltje stond, wordt het Tournooiveld gerealiseerd. -   Het Tournooiveld is opgedeeld in vijf vierkanten van 32 m'. De eerste tweevelden, op de hoek Touwlaan/Kasteellaan, worden ingericht als grasveld metbestratingslijnen die gericht zijn op de kasteeltoren. -   De drie overige velden zijn ingericht met Romeins plaveisel zodat hier plaatskomt voor max. 132 parkeerplaatsen. -   Met betrekking tot culturele manifestaties (circus, kermis, autostad, gemeen-tedag, kunstmarkt, parade, koninginnedag, taptoe etc), kunnen delen van deparkeervelden bij het grasveld getrokken worden, naargelang de grootte enbehoefte van de activiteiten. Kasteelomgpvingmet zichtbaargemaakte funde-ringen (detail).Ontwerp entekening doorWalter van IVIeyl.



Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 ...verdediging van de historisdie kwaliteit' TOEGANGSWEGEN -   Belangrijk kenmerk van het kasteelcomplex is de'Slotgracht'. Deze is voor een groot deel verdwenen enzal worden teruggebracht middels; 1.  de reeds aanwezige 'Kom', 2.  een 'Watergang' die aansluit op de Kom en eindigtter hoogte van de kasteeltoren, 3.  een droge 'Grindgracht' tussen de watergang en deKasteellaan. Op drie markante plekken in de Slotgracht worden'Ankerplaatsen' of 'Follies' aangebracht, te weten; 1.  op het einde van de Watergang, 2. bij de hoek Watergang/Kom, 3. bij de hoek Kom/stadsgracht. Deze drie ankerplaatsen, in de vorm van een plankier ofsteiger, zullen rustplaatsen worden in de historischeomgeving. -   Evenwijdig aan de nieuwe Watergang komt het oude'Kuierlaantje' terug met lage boompjes en buxushagen.Dit laantje wordt een belangrijke doorgangsroute vanhet Tournooiveld naar de Kasteellaan en via een te ont-sluiten laantje langs de Kom en langs Isselwaerde overde brug bij de NH kerk naar de binnenstad. -   De tweede belangrijke doorgangsroute gaat vanaf hetTournooiveld over het Emplacement via de brug van hetGroene Kruisgebouw naar de binnenstad. De histori-sche en middeleeuwse beleving van bezoekers en voet-gangers wordt door de twee doorgangsroutes optimaal. -   De toegang tot het parkeergebied op het Tournooiveldligt aan de Touwlaan. VtOVrtu opdracht van B en W van IJsselstein tbv de 'Utrechtse Povinciale Monumen-tencommissie'. Bij de aanbevelingen en randvoorwaarden mbt tot het kasteel-terrein stelt drs. Maats o.a.: -  nieuwe bebouwing dient letterlijk en figuurlijk afstand te houden van de kasteelto- ren. De toren dient een autonoom, solitair, historisch bouwwerk te blijven en geen'historisch sfeerbeeld' bij een nieuwbouwproject. -  nieuwe bebouwing dient dusdanig bescheiden van aard te zijn dat er voldoendevisuele relatie blijft beslaan tussen de kasteeltoren en de Touwlaan ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ HET PLAN Hereniging van het Kasteelcomplex met het

Kronenburgplantsoen blijft eenverder uit te werken plan. Verwijdering van de parkeerplaatsen van hetKronenburgplantsoen kan worden opgevangen door de parkeerplaatsen op hetTournooiveld. Voor de herinrichting en bestemming gebied 'Fulcotheater en parkeerterreinHofstraat' zijn in mei 1997 door drs. E.F. Maats aanbevelingen en randvoor-waarden opgesteld middels het rapport 'Cultuurhistorische verkenningKasteelterrein en Kronenburgplantsoen'; mei 1997. Dit rapport is gemaakt in Impressie vanhet plan Inbovenaanzicht,door RinusVerwey. _J



Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 W:..: verdediging van de historische kwaliteit' Het bestuur van de HKIJ vindt het gewenst om op de vrijkomende locatie vanhet Fulcotheater seniorenwoningen in passende stijl te bouwen. De historischehereniging van de twee middeleeuwse gebieden Kronenburg-plantsoen enKasteelcomplex wordt optimaal gerealiseerd wanneer het totale gebied inte-graal wordt benaderd. Bebouwing op de hoek Touwlaan/Kasteellaan is vanuit een integrale benade-ring onaanvaardbaar omdat deze de middeleeuwse beleving grondig zal versto-ren. De Touwlaan als groene allee is een natuurlijke grens die door zijn volwas-sen karakter optimaal is te noemen. Er zijn vanuit stedebouwkundig of maat-schappelijk oogpunt geen overtuigende argumenten te noemen die bebouwingop de hoek Touwlaan /Kasteellaan toe laten. Mede door de aanwezigheid van het 'Beschermd Stadsgezicht' dient het zichtop de Middeleeuwse toren vanuit de Kasteellaan en de Touwlaan optimaal teworden gegarandeerd. Het plan

&quot;Kasteelcomplex IJsselstein&quot; is zoveel mogelijk'onderhoudsarm' ingericht. Ontwerp van een stadsbank door Walter van Meyl. VISIE OP HET PARKEREN IN DE BINNENSTAD De parkeerdruk op de binnenstad wordt in het algemeen groter en door denieuwbouwwijk Zenderpark zal deze druk blijvend toenemen.Om de binnenstad geen parkeergarage te laten worden dient er aan de randenvoldoende parkeergelegenheid te worden geboden. De drie parkeergebieden die deze functie in de toekomst kunnen bieden zijn; STADHUIS HAZENVELD, TOURNOOIVELD. De bereikbaarheid van deze parkeergebieden naar de binnenstad is zeer 'luxu-eus' te noemen. Voor het parkeren in de binnenstad zijn 'betaald parkeren' eneen 'vergunningstelsel' opties die onderzocht dienen te worden. Ontwerp van de bestrating door Walter van Meyl. 10 j,^



Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 VERDEDIGING VAN DE HISTORISCHE KWALITEIT In 1997 is het precies 700 jaar geleden dat Bertha van IJsselstein het kasteeleen jaar lang tegen indringers heeft verdedigd. Dit feit is in de vaderlandsegeschiedenis niet onopgemerkt gebleven. Door de eeuwen heen hebben kro-niekschrijvers deze gebeurtenis beschreven. De beroemde 'Gijsbrecht' van Joost van den Vondel uit 1637 verwijst naar deIJsselsteinse gebeurtenissen uit 1297 en aan het eind van de vorige eeuw washet voor Johan C. Kievit aanleiding om het geromantiseerde verhaal van Fulcode minstreel te schrijven. Het kan geen toeval zijn dat de sloop van het kasteelen de uitgave van zijn boek praktisch samenvielen. Deze sloop bracht in 1888zoveel teweeg dat er ruimschoots landelijke aandacht aan werd besteed. De historische betekenis van het kasteel lijkt de afgelopen jaren ondergeschiktgemaakt te zijn aan hedendaagse economische waarden en normen die inge-ven dat gebieden met bebouwingswaarde hoe

dan ook bebouwd dienen te wor-den. Letterlijk betekent dit dat, wanneer een historisch gebied als het kasteel-terrein om wat voor reden dan ook niet bij wet beschermd is, het vogelvrij isvoor de bouwplanmakers. Honderd jaar na de sloop van het kasteel ziet het ernaar uit dat de bouwplanmakers hun zin gaan krijgen. Het gepresenteerdewoningbouwplan voorziet in 37 woningen met parkeergelegenheid op eengebied van ongeveer 30oom^. Dit is een norm die zelfs de meest doorgewin-terde stedebouwkundige de wenkbrauwen doet fronsen. Daarbij komt dat hetzicht op de kasteeltoren vanaf de Touwlaan volledig zal verdwijnen. Dezebouwmassa op zo'n kleine afstand zal de toren wegrukken uit zijn historischverband. Illustratief is het commentaar dat Hans Melkert schreef op het IJsselsteinse'Luifelplan' op 6 december 1975 in het Utrechts Nieuwsblad:.........die toren -om naar het heden terug te keren- staat in een schil van de binnen-stad, net buiten de gracht, die het miniatuurhart van IJsselstein omringt. In dezelfdeschil, waarin een

oude touwbaan aan vroeger herinnert, maar waarin ook bebouwinguit deze eeuw een (te) duidelijk aandeel heeft. Is het bijvoorbeeld verantwoord naasteen oude kasteeltoren een moderne kleuterschool te bouwen? (de kleuterschool is in1992 gesloopt-red.) De directe noodzaak om dit terrein te bebouwen is volgens het inzicht van hetbestuur van de HKIJ niet aangetoond. Daarom hebben wij naar een alternatiefvoor dit gebied gezocht dat recht doet aan de cultuur-historische waarde ervan.Met het plan 'Kasteelcomplex IJsselstein' beogen wij het gebied voor het nage-slacht te behouden en te versterken met historische kwaliteit, gebaseerd op derijke geschiedenis van IJsselstein. De Historische Kring staat niet alleen in haar visie de kasteelgronden onbe-bouwd te laten. Inmiddels hebben de Stichting Menno van Coehoorn, deNederlandse Kastelenstichting en de Utrechtse Kastelenstichting ook duidelijk 11









Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 3.2. MIDDELEEUWSE STOF Terwijl mede onder invloed van Potgieter na 1840 de onderwerpen voor hetgenre van de historische roman voornamelijk ontleend werden aan de zeven-tiende eeuw (de Opstand en de Tachtigjarige oorlog ), zocht men in het beginvan de vorige eeuw naar het voorbeeld van voornamelijk de Engelse romanti-sche literatuur^ de stof in de Middeleeuwen. Men bewonderde die periode uitde geschiedenis omdat de Middeleeuwen werden gezien als een tijd van posi-tieve en organische ordening, waarin de gemeenschap gestaan had boven hetindividu en de vrijheid ingeperkt werd door gezag. In Herfsttij der Middeleeuwenschreef Huizinga in het hoofdstuk 's Levens felheid' over die tijd : &quot;Al wat menbeleefde had nog dien graad van onmiddellijkheid en absoluutheid dien devreugd en het leed nu nog hebben in den kindergeest.&quot; Men kan zich dus gemakkelijk voorstellen waarom Kieviet koos voor deze stofuit de tijd van Graaf Jan I van Holland: er was

ruimte voor veel drama, waar-mee hij zijn doelgroep beslist zou weten te bereiken. Vaderlandsliefde wordt eroverigens door dit verhaal niet veel bijgebracht, maar des te meer burgerzin. Intermezzo 7 De graven van Holland en de bisschoppen van Utrechtin de tweede helft van de dertiende eeuw Drie graven van Holland en vier bisschoppen van Utrecht hebben direct ofindirect een rol gespeeld rond de belegering van kasteel IJsselstein:Floris V werd geboren in 1254; hij werd - nog maar anderhalf jaar oud -graaf van Holland, nadat zijn vader op een krijgstucht tegen de Westfriezenbij Hoogwoud met zijn zwaar gepantserde paard door het ijs was gezakt, enwerd vermoord. Floris werd door drie voogden opgevoed: door zijn oomFloris met de bijnaam &quot;de Voogd&quot; tot diens dood in 1258; door zijn tanteAleid van Avesnes (van Henegouwen), de zuster van zijn vader ; en na deslag bij Reimerswaal die door zijn tante verloren werd, drong de adel eropaan dat graaf Otto II van Gelre voor de opvoeding zorg zou dragen. Floris Vtrouwde

met Beatrix van Vlaanderen, uit de familie die erfvijanden waren vande Avesnes. Om de handen vrij te hebben in noordelijk Holland benoemdehij zijn neef Floris van Avesnes tot stadhouder van Zeeland en baljuw van zui-delijk Holland. In 1272 mislukte de tocht tegen de opstandige Westfriezen enin 1274 stonden de Kennemers en de Waterlanders tegen hem op onder lei-ding van Gijsbrecht IV van Amstel. Deze opstand breidde zich uit naar hetGooi. Floris wist de Utrechters op zijn hand te krijgen, evenals deWaterlanders aan wie hij een eigen rechtspraak toestond. In de volgendejaren nam de macht van Floris richting het Sticht toe, en werd de elect Janvan Nassau meer en meer van hem afhankelijk: deze moest hem hetNedersticht in onderpand geven. Een aanval op Amstel en Woerden leverdesucces op en de goederen van deze heren werden ingelijfd.Met Vlaanderen bleef hij voortdurend met wisselend succes in conflict. Ophet gebied van de 'buitenlandse politiek' was hij aanvankelijk gericht op de 15









Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 3.4- HET handelingsverloop/de DRAMATIS PERSONAE Gijsbrecht en Bertha worden vrijwel onmiddellijk na hun huwelijk'^ gecon-fronteerd met de dreiging van een belegering van het kasteel IJsselstein: aanGijsbrecht wordt door de bisschop van Utrecht op de huwelijksdag een gevaar-lijke politieke missie opgedragen. Wanneer hij die uitvoert, wordt hij in Veeredoor Wolfert van Borsele gevangen genomen. Hij weet te ontvluchten, maarwordt onderweg weer door Vianen gevangen genomen en in Culemborg gevan-gen gezet. Fulco weet het kind van Vianen te ontvoeren. Na een jaar, waarin debelegering door Bertha en haar manschappen wordt doorstaan, wordt het kas-teel toch ingenomen. Ten slotte brengt - tegen de verwachtingen in - het lotBertha en Gijsbrecht weer bij elkaar. In alle fasen van het verhaal speelt deschildknaap Fulco een hoofdrol. Op dit punt aangekomen is het goed een tussenstap te maken: een kortebeschrijving van de het geslacht van Amstel, waaruit de heren van

IJsselsteinzijn voortgekomen. Intermezzo 2 De Heren van IJsselstein Om de familierelaties tussen de Van Amstels en de heren van IJsselstein watduidelijker te maken, het volgende: De oudste meldingen over een lid van het geslacht van Amstel zijn te vin-den in documenten uit 1105 en 1126 en betreffen ene Wolfgerus. Dezewordt in 1105 'scultetus {=schout) de Amstelle' genoemd.^^Egbert van Amstel wordt van 1131 tot 1172 in een aantal oorkondengenoemd. Hij oefende als ministeriaal van de bisschop van Utrecht de func-ties van schout en meier in Amstelland uit, waar hij macht naar zich toetrokdie aan de bisschop toebehoorde.Dan wordt in oorkonden sinds 1222Gijsbrecht II van Amstel heer van Amstel genoemd. Toen hij in 1203 Ada van Holland en haar gemaal Lodewijk van Loon tegenWillem I van Holland steunde, verwoestte de Kennemers zijn slot te Oudkerk.Aan de zijde van de bisschop van Utrecht streed hij tegen de Drenthen in deslag bij Ane in 1227. Door het huwelijk van Gijsbrecht III met Bertrade van IJsselstein kwamen

hethoge en lage gerecht van Benschop en Noord-Polsbroek, met andere rechtenen goederen, alsmede het halve gerecht van Opburen aan het Amstelse huis.Bertrade stamt waarschijnlijk af van de heer van IJsselstein die in 1144gesneuveld is.^^ Gijsbrecht IV van Amstel was de oudste zoon van Gijsbrecht III en een broervan Aernoud van Amstel, heer van IJsselstein. Aernoud^^ had in 1267 bezittingen in de Achtersloot; in 1275 ontving hijvoor zichzelf en zijn oudste kind van de deken en het kapittel ten Dom tienhoeven^^ lands en alle anderen goederen en rechten van dit kapittel inAchtersloot in lijfpacht. In 1277 kocht hij van Wouter Van Utengoye hetgerecht, de tijns, het veerschip en de visserijrechten te Eiteren welke goede- 19





Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 'Het goedetegen het slech-te.' Gijsbrecht vanIJsselstein ver-slaat Hendrikvan Vianen teDordrecht in eenrechtstreeksduel. Detail van detekening op pag.178 van 'Fulco deMinstreel' uit1970. Let op de stads-wapens vanIJsselstein enVianen. 3.6.  INDIVIDUELE I.P.V. POLITIEKE PROBLEMEN Binnen het kader van dit verhaal past het ook dat Kieviet politieke problemenversmalt tot individuele sympathie of antipathie; het abstracte(re) politiekemachtsspel wordt tot een persoonlijke confrontatie vereenvoudigd: De politiekemacht van de graaf van Holland en zijn kring wordt samengebracht in Hendrikvan Vianen, die wordt voorgesteld als een brallende machofiguur; hij wordt tij-dens een toernooi door Gijsbrecht verslagen. &quot; Zijn ogen stonden somber en dof, en er kwam alleen gloed in als hij Heer Gijsbrechtaankeek...het was de gloed van de haat. Want hij haatte de fiere, jonge edelman,tegen wie hij, de trotse Vianen, die zich zo graag &quot;de onoverwinnelijke&quot; noemde, wasoverwonnen.

&quot;^^ Gijsbrecht staat later ook fysiek tegenover Wolfert van Borselen, en Bertha opde kasteeltrans staat oog in oog met Hendrik van Vianen. 3.7.  DE VOLKSJONGEN DIE TOT RIDDER WORDT GESLAGEN In het laatste hoofdstuk worden Jonker Jan van Asperen en Fulco tot riddergeslagen. En Fulco wordt tot kastelein (=kasteelbeheerder) van Heukelum aan-gesteld. Kieviet heeft zijn doel bereikt: de sympathie van de lezer gaat uit naarFulco: een gewone jongen, niet van adel, die door zijn trouw, optimisme, asser-tiviteit en creativiteit bij het oplossen van problemen deze steeds weer tot eengoed einde weet te brengen en die voor die positief gewaardeerde burgerdeug-den beloond wordt. 4. LITERAIRE CONVENTIES Bij het lezen komen allerlei zaken erg bekend voor. Dit komt mede doordat ereen aantal veelgebruikte patronen wordt toegepast; m.a.w. Kieviet heeft eenaantal literaire trucs uit de kast gehaald: 21





Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 Het beeld vanFuico bij deVisbrug in deIJsselsteinse bin-nenstad.Het beeld isgemaakt doorMartijn Vergouwen Peter Siccamaen is in 1983geplaatst.Op de sokkel eensteen met detekst: FuIco 1279 - 1363 &quot;De oude stad van IJsselstein. Laat hier jouw moed en daden fel. Jouw liederen en snarenspel. In brons en steen vereeuwigd zijn.&quot; (zie HKIJ uitgave 22, pag 39 e.v.) 23





Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 In het &quot;Kort Begryp&quot;^ meldt Vondel: &quot;de graefsgezinden[...] belegerden hem in zijn stad een rondjaer lang...&quot; In het tweede hoofdstuk van de &quot;Tegenwoordige Staat van Utrecht&quot;^^ treft men over het kasteel te IJsselstein aan: &quot;De Hollanders [...] sloegen 't beleg voor 't Slot te Ysselstein, welk [...] nadat het een rond jaar belegerd [...] was, bij verdrag overging.&quot;^ Een derde aspect betreft de spion. 'Vosmaer de Spie' weet bij Vondel het ver-trouwen te wekken van Gijsbrecht, en hij laat de vijandelijke troepen binnendie verborgen zitten in een schip met rijshout. In &quot;Fulco de Minstreel&quot; varieertKieviet op dit gegeven: Peer wordt op kasteel IJsselstein binnengehaald nadathij Fulco heeft geholpen bij het ontvoeren van het kind van Vianen. Hij wordtin vertrouwen genomen, en moet zelfs deelnemen aan de wacht. Wanneer deval van het kasteel ten slotte dreigt, is hij bereid verraad te plegen om zijn eigenhachje nog te redden. Nog juist op tijd kan

men verhinderen dat hij de sluip-poort opent voor Vianen. Ten slotte is er nog de voorspellende droom. Kort voordat Amsterdam dreigt tevallen praat Badeloch met haar man Gijsbrecht over haar angstdroom dat zijhem zal verliezen: &quot; My leit, 'k en weet niet wat, een zwaerigheid op't hart. lek heb in mijnen slaep yet schrickelijx vernomen. Een droom bezwaert mijn hart. Gezichten doen me schroomen.&quot;^^. Wanneer Gijsbrecht bij Kieviet afscheid neemt van Bertha om zijn politiekemissie te gaan uitvoeren, vraagt hij haar: &quot;En waarom ben je dan nu wel bevreesd?&quot;Zij antwoordt dan: &quot;Omdat ik... O, Gijsbrecht, 't was zo akelig, o, ga toch niet naar he hof teVeere ... Omdat ik zo'n vreselijk nare droom gehad heb.&quot;^^ 5. RUIMTELIJKE INFORMATIE: Kieviet schrijft zijn verhaal vanuit een historische en literaire invalshoek&quot;*^. Deinformatie m.b.t. de omgeving waarin het verhaal zich afspeelt, rammelt aanalle kanten. 5.1. HET RIVIERENGEBIED Dat bij de tochten tussen Heukelum en IJsselstein zowel de Linge als de

Lekmoest worden overgestoken, komt nergens in het verhaal voor^&quot;*^. WanneerGijsbrecht en Fulco in het eerste hoofdstuk van het verhaal van Heukelumnaar IJsselstein gaan, komen ze door een bos waarin ze bescherming zoekentegen een onweer. De lezer zal daarbij uit eigen beweging waarschijnlijk nietaan een griendbos of een vloedbos gaan denken. Toch zal dat in het rivierenge-bied de meest waarschijnlijke verschijningsvorm geweest zijn in die tijd. Maarhet type bos doet er hier niet veel toe want het gaat hier om een functie in tra- 25









Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 13   Op de plaquette onder het beeld op de Visbrug staan de fictieve jaartallen van geboorte enoverlijden vermeld: 1279- 1363. [Een grapje van de beeldhouwers P.Siccama enM.Vergouw] 14   Nuyens stelt het voor dat het paar al meer dan vijftien jaar getrouwd is, want het heeft algrote kinderen [Zie Bijlage 1 ] 15   WA, VAN SPAEN, Historie der heeren van Amstel, van IJsselstein en Mijnden. Den Haag,1807 p.119-163, het deel over de historie van het Huis van IJsselstein. 16   O.B.U.nr 273 (Oorkondenboek Utrecht) 17   Zie voetnoot 3 18   Het wapen van IJsselstein was zijn persoonlijke wapen: een balk met een andreaskruis er-overheen. Zie L.J.GOEDEMONDT:'Stadswapenwandelingetje'. HKYnr.16 (nov.1980)p.19-23. 19   Een hoeve lands bestond uit 16 morgens; een morgen was in de Rijnlandse maatvoering600 roeden; dat is 8514,35 m2. Een hoeve had dus een oppervlakte van 13,62 ha.; eenviertel = vierde deel van een hoeve = vier morgen 20   O.B.U. 1277 sept. 9, nr. 1949. 21   In de

overeenkomst wordt melding gemaakt van het feit dat Gijsbrecht brieven heeftgezien en horen voorlezen waarin stond dat zijn ouders en voorouders heren zijn geweestover Benschop, Noord-Polsbroek en IJsselstein. Dit zou dan in verband gebracht kunnenworden met de eerdergenoemde Jan van IJsselstein. 22   Hierbij niet te denken aan de gronden aan het latere Kronenburgplantsoen, maar aan delatere &quot;Hofkamp&quot;. 23   Opburen lag voorzover men heeft kunnen achterhalen, in de polder Over-Oudland langsde Kromme IJssel. 24   O.B.U.1285okt. 12 nr. 2242 25   Kieviet gaat uit van 1297, Nuyens van 1298. 26   Bij Kieviet naar Culemborg, bij Nuyens naar Vianen; Wagenaar (zie volgende voetnoot)geeft alleen dat Gijsbrecht niet aanwezig was; de ontvoering van het kind van Vianen zaldaarmee ook op de literaire rekening van Nuyens komen staan; Kieviet heeft deze vondstdan overgenomen. 27   In WAGENAAR: Vaderlandsche Historie deel III p.113 -114: (1749 - 1759) &quot;Wolferd (van Borselen) riedt den Graave [=Jan I], dat

men zig van 't Slot te Ysselstein, opde grenzen van 't Stigt gelegen, verzekeren mogt. Dit Slot behoorde onder de goederen derHeeren van Amstel, waarom Graaf Jan, dien het gezigt van de Moorders zyns Vaders zozeer trof dat hy de oogen altoos naar de aarde geslaagen hieldt, oordeelde, dat hy 't metregt bezetten mogt. Doch Gysbrecht van Ysselstein, zoon van Arnoud van Amstel, dieMaarschalk vjn 't Stigt was, weigerde 't Slot den Graave in te ruimen. Terstond daarop,deedt de Graaf, op Wolferds raad, Heirvaart beschryven, en 't Slot belegeren. Al wat deKrygskonst dier tyden hadt kennen uitvinden, werdt in 't werk gesteld, om 't Slot te win-nen. De muuren werden gebeukt, door de geweldige zwaare steenen, die de Blyden uit-wierpen. De Burgzaaten, die zig op de transen vertoonden, werden, door de Boogschutters,van de Katten en Evenhoogen, welken men voor 't Slot geplant hadt, geveld.Gysbrecht zelf was niet op 't Slot; dog zyne Egtgenoote, Vrouw Baarte, stondt de felstestormen door, zonder van opgeeven te willen hooren. Het

vangen van Heere Gysbrecht,die, door Huibrecht van Kuilenburg, verrast was, benam haar den moed niet. Zy gaf voor,dat zy, buiten goedvinden van haaren Man, 't Slot niet durfde opgeeven. Omstreeks een 29
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