
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


