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Historische Kring geeft weer dia-avonden
De eerste dia-avond die de Historische Ring IJsselstein voor tweejaar terug gafvoor haar leden en introduce's boekte zo'n overweldigende belangstelling dat er nog een tweede en derde avond, beide
voor een uitverkocht huis in "Ridder St. Joris" volgden. Maar aan alles komt een eind, zo ook aan dele
uitgelopen eerste dia-avond.
Het bestuur van de Historische Kring heeft niet stil
geleten en met medewerking van de bevolking is er
loveel nieuw materiaal bijeen verzameld dat er een
tweede, gans nieuwe, dia-avond kan worden verzor~d.
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Met de successen van de eerste serie dia's in het achterhoofd heeft het bestuur gemeend direct twee
avonden voor de nieuwe anevering over oud-IJsselstein vast te stellen. De eerstvolgende dia-avonden
worden gehouden op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart a.s.
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dan wei met een paard via het

"jaagpad" van Ilsse lstein via
Oudewater naar Gouda vica
v,c rsa. Vermoedclijk kreeg de
nu reeds Icgendarische Janus
Meerding zijn bekendheid en
erkentelijkheid voorde leven smiddclenaanvoer (ij den s de
donkere oorlogsjaren. Nee~:
duikende vliegtuigen in de
lucht of niet Janus ging zijn
rantsoenen voo r Usselstei n in
Utrecht halen.

Wat zal er alzo o p het doek
verschijne n? even een losse
greep uit de zeer goed gevu lde
ru if. Te zien zal zijn de voor seboren en gelogen Usselsteiners, dan wei van d e oude re ge ncalie. de onvo lprezen Janus
Meerding die met paard-enwage n alles kon. En met alles
wordt bed oel d: hel persone nvervoe r per tilb urry ; het beDe Usselstein se Sleenovcn. nu
roepsvervoer per sch ip maa r Overwaerd gehelen, komt te,
,

rug in de Van D e'Koppel's tijd. reed s lang met hel eeuwige
hebben verwisseld. Ze worden
Ook hier verschijnen en herlebij· naam en toenaam (in die
yen oude IJsseisteiners wier
tijd de ·enigste naa m waaronnamen nau'w vcrbonden zijn '
der ze bekend waren) gemet het wei en wee van de Zennoemd.
derstad. Het AmsterdamRijnkana!11 was e~n dankbaar
project voor ou d-IJsselsteiners Maar naast de personages die
die de handen uit de mouwen in deze tweede dia-serie worwilden steken. Ook zij verden vertoond kamen er ook
schijne n weer in he t becld. Ecn historische momenten voor~
e xtra la ng plaatje is de "olie- U sselstei n op het zilve r-grij7.e
man" Ccesje Lange rak met
doek. Aand..1cht wordt bcstced
zijn hon dekar waard. Weer of aan de slak inge n bij de H ougeen weer de ol ieman ging op twarenfabriek Sc hilte in de jastap cn cen "Fordje" heeft hij ren 1921 en ·1924. Op het
no oit bez.eten, DEen auto was Kloosterplaritsoen (Nieuwin die tijd net zo zeldzaa m als poort) ligt eeo tegel-wa nde leen luchtfiet s nu. Ook de
pad in de vorm van hel o ude
hoepmakerij, een van de
Cistercienserklooster wat dat
grootste werkgevers in vroedestijds stond. Oit pad is uitgegere jaren, ka n men weer bele- legd aan de hand van de opgraven. Bekende hoepmakers
vingen, OVan deze opgravin worden weer op het scherm
gen en de rcsultaten krijgt mcn
ge toverd. De H. Hermandad beelden te zien. In de jaren
~as er ook in vroegere jaren.
1935-1937 werd in de lOgeTwee ma n konden doo(gaans naamde "werkvcJrschaffing" de
heelU~ s elstein want in die tijd ,stadsgrachten uitgediept en
paste "de pet" niet iedereen en schoongemaakt. Men stuine
beschikte de politie nog over toen op verdwenen ve rdedicen sterke arm met de wet en gingswerke.n d ie in de zeshet gezag achier zich. Namen tiende eeuw werden gesloopt.
Kammin ga (rijksveldwachter) ' Het wordt weer cen a vo nd (of
en Klaas van Dam (nachtwa- men nu 28 ·februar i of maart
ker) spreke n nu nog voor ou- actt; d.' presence geeft) waaraan
oud en nieuw IJ ssclstei n l eer
dere U sselsteiners.
veel piezier 7-31 beleven. De
En in dele tweede se rie zij n Historisehe Kring heeft de
natuurlijk oak vele U sse lstei- kraeht om het ve rled en weer
·ners verpakt die het tijdelijke uit de hoge hoed te toveren.
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