


Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 voornoemde beeldje stellen en vereeren. Dit isaldus geschiet, en terstond was er van allekanten groote toeloop van volk.'IJsselstein werd en is hierdoor nog steeds,een van de vele bedevaartplaatsen met eenwonderdadig Mariabeeld. &quot;^ Lang voor de bouw van de IJsselsteinsekerk had Eiteren een eigen parochiekerk,gewijd aan OLV ten Hemelopneming.' ^Bisschop Otto van der Lippe had al in 1217toestemming gegeven tot een afsplitsing vanhet kerspel Gein van de kerspelkerk teEiteren en Vreeswijk, de parochie Eiterenbestond dus geruime tijd voor het jaar 1217.'^De Eiterse pastoor werd aangesteld door hetkapittel van St. Marie te Utrecht. Pas toen debouw van de Nicolaaskerk voltooid was, in1309 of 1310, het precieze jaar is onduidelijk,gingen de parochiale rechten over naarIJsselstein. '&quot;^ De plechtigheden in de kapelwerden later verzorgd door een vicaris,eveneens aangesteld door het kapittel van St.Marie. Waarom het notehouten Mariabeeldje inEiteren

opdook, is onduidelijk. Het lijkt inieder geval zeker, dat het ver uit de buurt wasvervaardigd. Vermoedelijk in deMaasstreek, daar werden in die tijd immersbeeldhouwwerken geproduceerd, dit integenstelling tot onze streken. Misschien ishet daar gemaakt naar een type, dat vooral inde tweede helft van de twaalfde eeuw in Zuid-Frankrijk gangbaar was. ''* Hoe het ook zij,dit Mariabeeldje werd het middelpunt vanvrome devotie met als gevolg een j aarlij kseprocessie, horden bedevaartgangers en eenillustere broeder- en zusterschap ter harerere.'^ OLV van Eiteren is in de verschillende,met name locale, publicaties al vakergenoemd. Echter, er zijn tot nu toe slechtstwee publicaties verschenen die verder gaan.J.A.F. Kronenburg (Redemptorist), wijddeeen hoofdstuk aan haar in zij n achtdelig werkMaria's Heerlijkheid in Nederland,Amsterdam 1904-1914 en pastoor L. J. vander Heijden liet een boekje verschijnengetiteld Het miraculeuze beeldje van OLVvan Etteren en deparochte van de H. Nicolaaste IJsselstein, Denekamp, 1936. Dat in beidewerken de H. Maagd

een centrale rol speelt,spreekt voor zich. In dit artikel is voor een Hel notehouten romaanse beeldje van Onze Lieve Vrouwe van Eiteren, dat zich thans in de H. Nicolaaskerk ie IJsselstein bevindt, (foto: SKKN). andere aanpak gekozen. De broeder- enzusterschap van OLV van Eiteren speelt dehoofdrol en haar functie wordt bekeken aande hand van het tot nu toe nauwelijksbestudeerde archiefmateriaal. De leden en het bestuur van de O.L.V.broeder- en zusterschap 'afgezonderd zal hij wonen, buiten delegerplaats zal zijn verblijf zijn'(Leviticus 13:46). Eiteren was een tekenend voorbeeld vande ongebreideld groeiende Maria-verering.Gewijd aan OLV Hemelvaart, bezat de kerkeen Maria-altaar, waaraan Agnes, deweduwe van ridder Werenboldus deVlaming, in 1293 een vicarie had gesticht. ^^Door haar schenking kon een afzonderlijkegeestelijke, een vicaris, aangesteld wordendie de bediening van dit ene altaar verzorgde.Centraal in de kapel stond het miraculeuzeMariabeeldje. Welke wonderen het in demiddeleeuwen heeft verricht is niet bekend, 42





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Beieren en Holland en gravin vanOosterbant, trok zich terug op het slotTeihngen, samen met haar man, die vanaf dekerkelijke inzegening van het huwelijk in1434 eveneens de titel 'graaf van Oosterbant'mocht dragen .^^ Vlak voor haar dood op 9oktober 1436 - zij stierf aan tuberculose -hebben beide echtelieden nog een bedevaartgemaakt naar OLV van Eiteren. Samen metde oude vijand Willem van Egmond hebbenzij zich, mogelijk ter verzoening,ingeschreven bij het leprozengilde. Uit haartestament blij kt echter dat ze nog steeds nietgerust was voor de eventuele gevolgen nahaar dood van de vernietigende aanval opIJsselstein:'... ende offhair zyele hier ommein node off belast wesen mochte, omdie dan tevorderen ende te beth te helpen tot verlatenissevan der pijnen, die sij hier om lijden soudemogen...' daarom wij st zij de kerk, hetklooster en het gasthuis in IJsselstein eenbepaalde hoeveelheid geld toe ondervoorwaarde dat 'in elc van desen goidshuysenjairlix der vorseiden

zyelen gedencken miteenre redelicker memorien...'}'' Naast dit illustere trio werden ook nogandere gezonde lieden lid van dezewereldlijke instelling. Opvallend isbijvoorbeeld het lidmaatschap vangeestelijken verbonden aan de IJsselsteinsekerk. Ingeschreven staan onder meer: GeritWouter canonijck tijsselstein ende deken, heerJan van de Lijnden canoniek tot IJsselstein,heer Gerijt van Dam canoniek tijsselstein,meestaerAelbert, deken toe IJsselstein, heerCornelijs die cappelaen toe IJsselsteijn, heerGerit Wouterssoon deken tijsselstein, meijsterGhijsbert Evertszoon canoniek binnen/y5.ye/5to>j.^** Maar ook geestelijken vanandere instellingen werden lidmaat. Wekomen onder meer de namen tegen van heerRobrecht priester uut Schotlant, meesterSamuel canoniek te Wijck, heer Hermanpastoer van Naerden, heer Gijsbertpastoervan Vierdinghen (Vlaardingen), MeijsterWillemszoon capelaen van Hendrick indenAmboeck (Hendrik-Ido-Ambacht), heer JanJanssoonpastoir te Cappel (Lopikerkapel?)en Claes die monick van harlem mit Peter sijnhuusvrou. Ook

kosters staan ingeschreven.Genoteerd werden Gielis Gijsbertszooncostervan Eijteren, Gerijt Heinrickszoon ende versorgen willen die richter... gebedengenieten willen endegebroyken diesullenverbonden wesen ende gehouden wesen...hairen inganck (entreegeld) ende dootschuldde nalatenschap van een pond was) binnenjaers te betalen'. Uit het midden van de leden,waarschijnlijk de 'gewone' leden, werd op dedag van de processie het bestuur gekozen, datin 1447 bestond uit vier dekens en in 1500 uitzeven dekens, vier voor het graafschapHolland en Zeeland en drie buten onser landevan Selantende Voorne'. Uit het ledenregister blij kt echter duidelij kdat er ook gezonde lieden lid zij n geworden,en, meer nog, dat de maatschappelijke ensociale achtergrond van de leden niet af lij ktte wij ken van andere broederschappen: nietalleen waren er zowel leken als geestelij kenin vertegenwoordigd, ook mannen envrouwen uit alle lagen van de bevolkingwaren lid. Zo begint dit register, datomstreeks 1435 kan zijn begonnen, met drieklinkende namen van niet leprozen:

'VrouJacob van hollant (Jacoba van Beieren) / heerfranc van borsselenl graeffvan oestervant(Oostcrbant) / heer Willem van egmont'.^^Een vreemd trio voor een leprozengilde.Waarom zij lid werden kan slechts wordenvermoed. De zeventienjarige Jacoba, gravinvan Holland, Zeeland en Henegouwen, hadin 1418 toestemming gegeven de stadIJsselstein aan te vallen, die op de hand vanWillem van Egmond was. Het haar gezindeUtrecht mocht niet alleen deverdedigingswerken slechten, zij beval zelfs'hare beminde vrienden der goede stadUtrecht, om haar ter eere en ten gelieve en uitharen naam alles af te breken en neer tewerpen, wat men na Allerheiligendag (1november) binnen IJsselstein nog in standmocht vinden, uitgenonmen (behalve) kerk,klooster, gasthuis, kapel en huizen van papenen geestelijke lieden'. Zestien jaar later, op12 april 1433, deed Jacoba onder grotepolitieke druk officieel afstand van haar driegewesten. Haar geheime huwelijk met deZeeuwse edelman Frank van Borselen,gesloten in de zomer van 1432, kon nuworden gelegaliseerd: zij

mocht vanaf datmoment trouwen met wie ze maar wilde, alshet maar geen vijand van Philips de Goedewas .?^^ Jacoba, nog slechts hertogin van 44





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Amsterdam, Jan die visscher, die potter(pottenbakker) van SintAriaen, Jan diebrouwer, Heijnrick Heijnrickzoon diemetsselaer, Andries die bontwerker. Jan dievolre (volder), yfl« Corneliszoon diemandemaker, Gijse die ganseman, Cornies(die) treserijer (tresaurier), HeinrickJanszoon diesmit, Claes tripmaecker(timmerman die de voetplankjes maakt voorturftrappers), Lyngen Tonis kappeteyn vanBrouwershaven, Cornelis die waker(nachtwaker), Thonisdieraemaker(wagenmaker) ,Ariaen die koek vanDronghelen en Jan die colenaer(kolenbrander). Rest nog een groot aantal namen waarvande beroepen blijkbaar niet het eerstopvallende kenmerk was. Wat te denken vandroncken Pouwelendesijn wijff. Lijoen mitproper Grietgen sijn huusvrouwe, Jacob diedoen mitten tanden, Andries scud in diemaech, Cornelis die bastert, Coppen dieblijnde, Mariken Brandewijnken, AlijtAndries die wilden wijff, Neeltgen Ghijs diewilden huusvrou tijsselstein, Davidhetverloren kijnt, het verken van

Hoorn,Claes ken van Neerden het meisken van grotebossom, Willem met die lammen hant. Jan pisin kan, Cornelis diegeck van Delft endeMarickghen sijn huysvrou. Jan zeertdie kat,schelen Frans van Wormer, Lenertmetdiedickehant, Oliff Aernstsoon uut Benscop, diebonte beff die doot vande maechden. Jan dieVlaminck magher man, Thonis die brasser,dat hoen van Schoonhoven, Jan comtsittenvan Sint Anna Lant, Scheel beest van Alcmar,swarten Berent, Aert die buser (dronkaard)van Utert Utrecht) die haen van Neerden,Arien mit den hals van Crunninghen(Groningen), die bonten bal vanSevenhuysen, mallen Meynert van Leyen enlange Ariaen. Slechts eenmaal vinden we inhet ledenregister een expliciete verwijzingnaar lepra. In 1526 heeft zich ingeschreven:Cornelis die Lazarus. In die eer Gods ende Onse Lieve Vrouwetot Eytheren 'dan zal de priester hem zeven dagenopsluiten...'(Leviticus 13:21)Eens per j aar, op 'SintJansdag inden Ingekleurde pentekening van hel Melatenhuis buiten Utrecht door D. v.d. Werf in 1876 naar J. Rz. van der Berch in 1607.

(foto: Gem. Archiefdienst Utrecht) somer' (24 juni), werd OLV van Eiterenrondgedragen door IJsselstein. Plechtig uitde kapel geheven en omhuld doorwierooknevelen werd ze gevolgd doorgeestelijken, gilden -elk met eigen vaandelen processiekaars - en velebedevaartgangers.-'^ Natuurlijk nam hetOLV gilde deel aan deze processie. In haar aleerder aangehaalde statuten uit 1447 werdook aandacht besteed aan deze'ommedracht': 'soe sullen zij (de leden vanhet leprozengilde) allejairen alsmen ons lievevrouwe tot eytheren draget een schone kersse(kaars) draghen in die eergods ende onserlieve vrouwe tot eytheren... ende dair sullendie broeders ende susters inderprocessien naevolgen also sij dat voir dese tijt manierlijkenghedaen hebben (net als voorheen)...' In de'Ordannantie vande keerssen te dragen alsmen Ons LieffVrou tot Eytheren dracht'(draagt) werd de rangorde binnen gilden inde processiestoet nauwkeurig vastgelegd.^''Na het beeldje allereerst de kaarsen van deschutters en daarna pas die van de 46



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 die oprecht berouw toonden en gebiechthadden een aflaat van twee jaren en twee'quadragenen' (80 dagen) telkens wanneer zijop zaterdag de gezongen mis bijwoonden ende behulpzame hand boden bij het in standhouden van de kapel.''^ In de statuten uit 1447lezen we dat zij op eigen kosten wekelijks vijfmissen lieten lezen in de kapel voor allen diehen ooit hadden begunstigd en voor alleoverleden broeders en zusters.''^Daarnaastmoesten zij gedurende het jaar vijf vigilieenmet gezongen missen verzorgen'/er ereGods, zijne gebenedijde moeder en SintLazarus ende ter lavenisse dersieken(leprozen) uit Holland en Zeeland'. Dezemissen moesten betaald worden uit deinkomsten en de nalatenschappen van debroeders en de zusters. Ook de zogenaamde'sielmissen' moe?,\en op eigen kosten wordenverzorgd. De kanunnik ofpriester en dekoster die hiervoor ingehuurd werdenzouden volgens de statuten uit 1500 voor elkemis een ' Utrechtse grote' betaald moetenkrijgen. &quot;*** Waar

woonden die 'gewone' gildeleden?In de statuten uit 1500 wordt voor zoverleesbaar gesproken over 'des broederschapvanden meiaten ende leprosen menschenliggende inden capelle van Eytheren byYsselsteyn'r'^'Zx] konden echter onmogelijkin de kapel zijn gehuisvest. Kijken we naar deHaarlemse leprozerie die uit een huis en eenkapel bestond en toch in 1413 werdaangeduid als 'Sint Jacobs Capeldaerdielazarussen luden in woonden'. Daarnaast isnog bekend dat de leprozerie te Leiden St.Anthoniskapelwerd genoemd, die te 's-Gravenhage 5?. CorneliskapelenteAmsterdam St. Joriskapel. Het was dus in hetgeheel niet ongebruikelijk de leprozerie alskapel aan te duiden, deze was immers vaakeerder gebouwd dan de instelHng.^^ Degewone leden woonden, werkten, aten ensliepen dus in een belendende leprozerie. DeEiterse instelling nam vanwege de bewonerseen bijzondere positie in onder deleprozerieen. Buiten bijna elkemiddeleeuwse stad bevond zich wel eenleprooshuis, waar de uitgestotene zich konvestigen. In het graafschap Holland enZeeland, toendertijd

een politieke eenheid,huisden buiten de poorten van tenminste 22 bouwlieden, smeden, korenkopers,schippers, snijders, schoenmakers,wolwevers en linnenwevers. Helemaal aanhet eind sloot 'der lazarus keerss'de rij. Tijdens deze 'ommedracht' mochten debedelende leden elkaar in ieder geval nietmolesteren, aldus de statuten: 'Voirtsoewievecht van hoiren brueders endesusters diemitter clappe gaen ende die een den anderenbloetroerden (driftig maken) offquetsten(verwonden) off wonden (verminken) offblauwe leden {\edematen) sloege die sallgheven (voldoen) alsulke keuren (straffen)ende brueken (boetes) als die vier dekens diedan indertijtsijn hem overseggen(opleggen)'. Deelname aan de processiewas verplicht:' voirtsoewie dat niet en coemtvanden ghilde bruders offsusters alsmen onselieve vrouwe tot eytheren voirgenoemt draget,die salgegeven enen lelyden cromstart'. Op de dag van deze jaarlijkse processiewerden niet alleen twee nieuwe dekensgekozen, ook werd er door hen eendisciplinaire zitting gehouden. Uitdrukkelijkis in de statuten vermeld dat dan

'nyemont(sall) spreken dan diegehene die rechts te doenheeft up een kuere (boete) van een pont wasalsoe dick als dat gheschiede'. De dekenshadden op deze zitting die gildebroeders en-zusters gedagvaard die de reglementen niethadden nageleefd. Zij werden beboet met'een rijnschegulden'. Diegenen die niet opkwamen dagen lieten de dekens juridischvervolgen en alsnog een rijnse guldenbetalen. En voor elke keer dat een bedelendHd onbetamelijk, onfatsoenlijk of kwalijkhad gesproken over de dekens of hunstatuten, werd hem een boete van een pondwas opgelegd om een kaars mee te branden. ^^ De ghemeijnen susteren ende bruederen 'Dan is hij een melaatse, hij is onrein'(Leviticus 13:44) Naastdejaarlijkse'ommedracht'haddende gewone gildeleden ook nog anxleregodsdienstige plichten. In de genoemde buluit 1398 was vastgelegd dat zij ter verhogingvan de goddelijke eredienst elke zaterdag inde kapel een gezonden mis ter ere van deMaagd Maria moeten laten opdragen. Om nude kapel een drukbezochte gelegenheid telaten worden verleende Bonifacius

aan allen 47













Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 zijn stee weggedreven. Maarbleeftop een endeselve plaats in het water, is van de vissers tot1,2 a3 keeren opgevist, en van deselve telkensin 't water gesmeten zijnde ende staeg op deeygensteplaats in het water, so dat de visscherskynderen het beeldje aan een catholykepersoon gaven. Dan men wist nauwelijks eenplaats te vinden alwaar men het versekeren enbewarenmogt, alsohetselvegesogtwierdenvervolgt, ook waren dersekere boetensopgestelt voor die het selve hebben mogten.Hierom heeft een voorname catholijke vrouwin IJsselstein dit beeldje, op dat het te beterbewaart sou wesen, en te minder agterdenkendaar op vallen, genaayt in het voeijer van haarrok en heeft het aldus wel driejaren verborgengehouden ter tijd toen dat die eerste furie nuwat in stilstand geraakt was, en doe heeft sij hetin haarhuys op een besondereplaats daartoegeordonneert gestelten devotelijk geeert,gelijk dan ook als de catholijken hier kennisvan hadden daar ter plaatse metgroote ijverhet

beweldje wierd besogt.' Het lij kt echteranders, geleidelijker gegaan te zijn. Het ledenregister is tot en met 1598bijgehouden, tot in ieder geval dat jaarhebben zich nieuwe leden kunneninschrijven.^^ De bedevaartgangers zijnechter nog veel langer blijven komen. In 1622bijvoorbeeld verzocht de protestantse classisvan Gorcum nog de 'bedevaerden tot Ey terenby Ysselsteyn... te weeren. '^^ Ook de kapel had de wisseling overleefd.Werd voor de Reformatie de vicarievergeven door het kapittel van St. Marie teUtrecht, na die tijd hadden beurtelings deheren van IJsselstein en het kapittel van deNicolaaskerk de collatie in handen. De goederen van het gilde werden pas in1583 in beslag genomen door prins Willemvan Oranje en bij het bezit gevoegd van hetSt. Ewoutsgasthuis te IJsselstein. In datjaar werden de gildegoederen onder beheergeplaatst van een rentmeester. Dezerentmeester, Herman van den Steene, wasbeheerder van alle geestelij ke goederen dieWillem naar zich toe had getrokken. Hijmoest verantwoording afleggen aan deDomeinraad, net zoals - naar

hij zelf schrij ft- vroeger de procurator rekening moestafleggen 'voorden deecken ende voordeBorgemeesters ende schepenen van zij n dus in de loop van de 16e eeuw leprozenonderzocht, dat is zeker. Voor het overigehebben we geen enkel houvast en tasten we inhet duister. Wie deden het onderzoek? Eenaantal 'gewone' gildeleden uit de leprozerie,of dekens van het gilde of beide? Welkeonderzoeksmethode werd gehanteerd?Wanneer vond het onderzoek plaats?Dagelijks zoals in Haarlem of eenmaal perjaar op de processiedag na de disciplinairezitting? Werden er ook' vuyl brieven'uitgereikt? Het archiefmateriaal zwijgt. De gevolgen van de Reformatie voorEiteren 'het wild vlees is onrein, het is melaatsheid'(Leviticus 13:15) In IJsselstein werden al vroeg, in de jarendertig van de 16e eeuw, opstandige geluidengehoord tegen de Rooms Katholieke kerk,men predikte voor de nieuwe leer. Eind 1577was het dan zover, de H. Nicolaaskerk werdbestemd voor de Protestantse eredienst, eenkorte tijd later had deze zelfs een eigenpredikant. De goederen van de kerk

blevenechter wel onder toezicht van hetkerkbestuur en onder het oppertoezicht vande stad zoals dat voor die tijd gebruikelijkwas. Pas in 1579 werd hieraan een gevoeligeslag toegediend door prins Willem vanOranje. Hij legde beslag op al het goud-enzilverwerk van het klooster en de parochialekerk. Dit niet zozeer uit vrome drift alswelom het versterken van de Bredaasevestingwerken te kunnen financieren. Wat gebeurde er ondertussen met deEiterse kapel, het Mariabeeldje en debroederschap, alle toch wel Roomseerfenissen? Laten we eerst eens kijken wat deovergeleverde traditie hierover zegt, dusnaar het al eerder aangehaald gekopieerdemanuscript van pastoor Govers:'... want alsnaderhand de beroerten opquamen hier teland, en d'andere gesinde nu de overhandhadden zijn ze met een furie op dit kerkhofaangevallen, hebben de capel bestormt hetbeeltje daaruyt gerukt en in den IJsselgesmeten, hebben voorders de capelafgebroken, en tot den grond toeverdestrueert, en de materialen desselfs hier endaar aan particuliere huysen gebruykt. Zijndedit

beeldje in de IJssel geworpen is het niet van 53



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Isselsteijn'. De procurator was een officieelaangesteld beamte van een leprozerie. In1592 werd dan ook opgetekend: 'ontfangenvan Herman van derSteeneals eermaelsontfanger geweest zijnde van dendaeclijxsthen innecommen van 'tVrouwenghilde binnen Isselsteijn dezevoerscreven somme van achtten gulden twelffstuvers drije d(eu) ts dije hij hiervore bij slotedes zijnen leste rekeninge schuldich geblevenis.' De leprozerie bezat volgens de rekeningvan Van den Steene diverse goederen. Hettotale goederenbezit mag bescheiden wordengenoemd (zie de tabel). Natuurlijk geeft detabel slechts de stand van zaken weer zoalsdie in deze tijd was; uitspraken over het 15eeeuwse bezit zijn wegens gebrek aan bronnen niet te doen. Het huis werd mogelijk tezamen met dekapel in 1684 afgebroken, de lepra was geenurgent probleem meer en de leprozen die nogrondliepen leden op zijn hoogst aan schurft ofeen andere ongemakkelijke huidziekte.Eiteren had zijn functie vervuld. En OnzeLieve

Vrouwe? Na veel omzwervingen ennog veel meer wonderen is ze jaarlijks-omstreeks 24 juni-het middelpunt van eenomgang in IJsselstein. Vorig jaar werd zelfseen traditionele 'ommedracht' gehouden,waarbij het beeldje door IJsselstein werdgedragen in een bonte processiestoet metvliegende vaandels, 'historische' figuren inmiddeleeuwse kledij en met de zogenaamdelazaruskaars. ^'' h.'i Jaarlij kse inkomsten uit het goederenbezit van het Eiterse melatengilde 5 jan.                  14 schellingen erfpacht uit 2 morgen land op het IJsselveld5 jan.                    7 schellingen erfpacht uit 1 morgen land op het IJsselveld 14 jan.                    4 schellingen erfpacht uit een huis in de Voorstraat 22 febr.                  4 pond 16 schellingen erfpacht uit 4 morgen land in Benschop 22 febr.                 18 schellingen erfrente uit een kamp land op de Hoge Biezen22 febr.                  4 schellingen uit 1 morgen land te betalen voor het gasthuis 22 febr.                 14 schellingen erfpacht uit een huis aan het kerkhof 22 febr.                 14 schellingen erfpacht uit een huis in de Voorstraat 22 febr.       

         25 schellingen vrij geld uit een huis in de Benschopperstraat 22 febr.                 10 schellingen losrente van de nazaten van Dirck Joosten Kippersluijs 22 febr.                 14 schellingen erfpacht uit een huis in de Weidstraat 31 mei                  25 schellingen erfrente uit een huis aan de oude Visbrug 24 juni                  15 schellingen erfpacht uit een huis in de Havenstraat bij de Wal 24 juni                  22 schellingen erfpacht uit een huis in de Achterstraat 25 j uli                   20 schellingen erfrente uit een huis aan de oude Visbrug17 sept.                  6 schellingen erfrente uit een huis in de Voorstraat Inov.                 20 schellingen van de kerkmeesters van IJsselstein 1 nov.                   4 pond 4 schellingen van de burgemeesters van IJsselstein 11 nov.                 18 pond 18 schellingen uit 6 morgen eigen land in Benschop ZZ. (onbekend)          14 schellingen van het IJsselsteinse kapittel 54



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 selstein. Maar ook Govers' origineel bestond uitovergenomen gegevens. Het manuscript opentmet: 'Versamelingen van eenige zeer oude schrif-ten die so aan dese als aan de andere seyde van ditboek door Joannes Govers thans pastoor van desegemeente in den jaaren ons Heeren 1772 sijn bij-eengebracht en bijgeschreven, dewijl deselve nietmeer leesbaar waren om dat se des sdeels zeer oud,en ten anderen schenen niet te wel bewaart geweestte zij n'. Volgens Van der Heijden heeft Govers zij ngegevens overgeschreven van Adrianus ter Lauw,pastoor van 1673 tot 1696, doch in het manuscriptvan Van Leuffen wordt deze naam niet genoemd.Zie Van der Heijden, o.c., p. 7. Het manuscript be-vindt zich in het archief van de H. Nicolaas 321.11. 10.    Plaatsen in Nederland waar heden ten dage ooknog bedevaarten ter ere van Maria worden gehou-den, net als IJsselstein, en die stoelen op een mid-deleeuwse traditie, zijn onder meer Amersfoort,Delft,Elshout, Handel, Heiloo,

Meerveldhoven,Oirschot, Ommel, Oostrum, Renkum, Schalk-haar, Tienray en Zegge. Zie Pius Almanak. Jaar-boek Katholiek Nederland, 99 (1986) pp. 629-640. 11.    Aa, A.J. van der. Aardrijkskundig woordenboekder Nederlanden, 13 vols, Gorinchem, 1839-51,vol.4p. 121. 12.    In een oorkonde uit 1217: 'Decrevimus... notumfacere, quemadmodum nos quibusdam parrochia-nis de Eyteren et quibusdam parrochianis de Vre-sewik dedimus licentiam edificandi sibi eccla-siam...' zie Hofman, J.H., 'Het Kerspel Vrees-wijk' in Archief voor de geschiedenis van het aarts-bisdom Utrecht XXIII (1896) p. 205. EveneensPrukken, J. 'Het Gein, de Geintol en de Toltoren'in Maandbald Oud Utrecht 25 (1952) pp. 1-4. 13.    'Hic ecclesia parochialis ex Eyterenm,, juxta mu-ros, translate Divo Nicolao episcopo confessori di-cata Ao 1310...' zie Lommei s.j., A. van, 'Relatioseu descriptio status religionis Catholicae in Hol-landia etc. quam Romae collegit et exhibuit Ale-xandro septimo et cardinalibus congregationis depropaganda fide, Jacobus de la Torre. Kal. Sep-tembris Anno 1656: in

Archief X (1982) p. 195-196. 14.    Met dank aan de heer P. te Poel die me hieropwees. 15.    Opgemerkt moet wel worden dat het huidigebeeldje danig 'gerestaureerd' is. Nieuw zijn de ar-men van zowel de Maria als het Kind, het kleed vanhet Kind, de scepter en het boek. De restauratiewerd in 1936 voor de terugkomst van het beeldjenaar IJsselstein verricht door de firma Brom teUtrecht. Voor de ongerestaureerde staat, zie VanSchalk, J.A.S., 'Ter inleiding' in Het Gildeboek,IV (1922) p. 155, afb. 1. Onder deze afbeelding hetopschrift 'Eerste aanwinst van het Aartsbisschop-pelijk Museum thans in de kapel van het St. And-riesgesticht te Utrecht'. Vergelijk voor de restau-ratieresultaten de foto's van voor en na de restaura- Noot van de redaktie Het bovenstaande artikel is eerderverschenen in het septembernummer van dehistorische kring 'Tussen Rijn en Lek' en ismet het oog op het belang voor deIJsselsteinse geschiedenis, met vriendelijketoestemming van en in samenwerking met deschrijfster in iets gewijzigde vormovergenomen. Noten 1.    Gebruik is gemaakt

van de N.B.G. uitgave 1951,Amsterdam 1976. 2.    Deze schrijn werd in de jaren zeventig van de vori-ge eeuw geschonken. Zie Van der Heijden, L.J.,Geschiedenis van het Miraculeuze beeldje vanO.L. Vrouwe van Eiteren en van de parochie vanden H. Nicolaas te IJsselstein, Denekamp, 1936,pp. 20-21. 3.    Van der Heijden maakt melding van een zilverenkroontje geschonken door een 'arme vrouw naaraanleiding van een belofte'. Twee gouden kroon-tjes werden in 1879 gedoneerd door pastoor Henri-cus Wienholts uit Groessen. uit dankbaarheid voorzijn genezing aan een oogziekte. Zie van der Heij-den, o.c, p. 21. 4.    Het Kind draagt tegenwoordig geen kroontje, hoe-wel Van der Heijden, o.c. p. 14, dit wel gekroondafbeeldt. 5.    Voor nader informatie omtrent de SedesSapientiae-voorstellingen, zie Timmers, J.J.M.,Symboliek en iconographie der Christelijke kunst,Haarlem 1981-4, nrs. 321-323 en voor enige voor-beelden, Timmers, J.J.M., De kunst van het Maas-land, Assen, 1971-1981, vol. 1, 1971, pp. 297-302,afb. 423-432. 6.    Deze ramen zijn gesigneerd:

Kunstw. pi. CuypersRoermond An. Di. 1937 (kunstwerkplaats Cuy-pers Roermond Anno Domini 1937) en zijn duseen jaar na de terugkeer van het beeldje vervaar-digd. 7.    Eiteren is nu geheel opgenomen in de bebouwdekom van IJsselstein en wordt zelfs niet meer als ge-hucht in de Lijst van Nederlandse gemeenten ge-noemd. Op een kaart van de gemeente IJsselsteinuit 1866, in de uitgave van Hugo Suringar te Leeu-warden, is Eiteren neg wel afgebeeld. Zie J. Kuy-per. Gemeenteatlas van Nederland. Zeeland enUtrecht, Leeuwarden, z.j. 8.    Voor een gedetailleerde beschrijving van deze ra-men, zie Kerkegids IJsselstein, extra uitgave vande Historische Kring IJsselstein, 18 (1981) pp. 27-29, met twee detailfoto's. 9.    Govers' manuscript uit 1772 is overgeschreven enaangevuld door J.W. van Leuffen, die, naar hij zelfschrijft, in 1874 werd aangesteld als pastoor te IJs- 55















Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Beleg van een stad in 1535 (houtsnede) paaseieren behoorlijk hard waren gekookt ener vele aan gestorven zijn (dat deden zij nietgraag). Zij hebben een leeg hostievat naarUtrecht meegebracht. Voorde IJsselsteinerswas dit de eerste overwinning. De donderdagdaarna, daags na St. Joris (24 april), wildende Utrechtenaren Floris bang maken en terbekrachtiging stuurden zij hun voetvolk meteen grote krijgsmacht voor IJsselstein. Eerstlegerden zij zich in Eiteren en vervolgensverschansten zij zich in de richting van hetkasteel. Niemand zag ooit van zijn levenzulke loopgraven, zo diep en breed zijn dieschansen gegraven; zij hadden zo diepgeboord dat het wel kelders in de stad leken.Deze werden aangelegd ter beschermingtegen het geschut van de stad waardoor zij oppaaseieren waren onthaald. Hierop volgend flauw en accepteer ons aanbod. Nu U over hun voorbereidselen heeft gelezenkrijgt U te lezen hoe zij te werk zijn gegaan.Tijdens de eerste hoogmoedige daad vanhet Utrechtse leger heeft men slechts weinigeer

kunnen behalen. Op maandag na Pasen(21 april 1511) kwamen zij naar IJsselsteintoe om hun paaseieren op te vragen - om ereen goede buit te behalen waarmee ze de wijnzouden betalen die zij met een grote lepelhadden opgeschept. Maar die van IJsselsteinluidden de klok en gingen hen op de HogeWaard tegemoet waar zij er flink op loshebben geschoten en zich dapper te weerhebben gesteld, zodat sommigeUtrechtenaren van hun paarden stapten en tevoet verder gingen. Dit kwam omdat de 62



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 wat zij geregeld hebben. De heer van Montfoort, een ervaren,dappere heer, was hun kapitein-generaal.Naast hem stond Zoudenbalch als eenhaantje en Geurt van Voorn droeg destadsbanier omdat hij toen de burgemeesterwas. De andere heren kan ik niet allemaalopnoemen .Daar stond elk gilde in volgemoed, goed uitgerust en wel voorzien.Sommigen waren dapper, sommigen laf,anderen waren kreupel, lam en mank, zoalshet volk in het algemeen is. De vaandelswapperden,het harnas blonk, dedoedelzakspelers bliezen en de trommelaarsroffelden, het was bijna een hemelsemelodie. Zij stonden eendrachtig, zonderenige partijzucht en een ieder was nogkwader dan de ander; nijdig en voor deoorloggereed. Hun aller leus was: 'Verstoorde kraaien!', en de oorlog leek al gewonnenvoordat zij te IJsselstein kwamen. Die stad teoverwinnen leek voor die 5.000 man wel eenpeuleschil. Waren ze stuk voor stuk ervarengeweest, dan had zelfs een heel koninkrijkvoor hun kunnen beven. Zo zijn ze voorIJsselstein

gekomen en hebben ze zich op deoude plek ingelegerd, sloegen hun kamp opin een laagte geheten 'de kuil' en hielden zichstil, want 29 jaar eerder waren zijgenoodzaakt geweest's nachts opschandelijke wijze de aftocht te blazen. '^ Tijdens die uittocht bleven er in Utrechtniet veel burgers over. De overgeblevenenbedachten een plan om de stad te verdedigenen lieten priesters en kanunniken aan destadsmuur de wacht houden. Tevens werdener bij hen vrouwen aangesteld om samen metdie geestelijken te waken, of 10 pond teverbeuren bij in gebreke blijven. Met dievrouwen lachtten zij soms, of treurden, ofwisselden speels wat kusjes uit. Somsspeelden ze spelletjes als 'drie-in 't-kuiltje' of'mommeke mom (bHndemannetje), mijnman is weg, kom, liefje, kom.'Daar liepen zijsoms wacht in een hoek van de muur, daartilde men de kleren omhoog, daar deed mende broeken naar beneden, enzovoorts. Ik kanniet alles aangeven en uitleggen, maarbedenkt U zelf maar wat zich daar heeftafgespeeld. Ach, waren de burgers maarthuisgebleven, dan had men die spelletjesniet bedreven en hadden ze

maar hun kosten werd het hele land van IJsselsteingeplunderd, vernield en in brand gestoken,en de huizen die niet wilden brandensloopten zij, waarna de buit naar Utrechtwerd gebracht. Aldus werd het omringendeland lelij k geschonden. Immers, het werklaat de hand van de meester zien. Hierna, op de vooravond van de eerstemei, ontstond er grote beroering in Utrechtover het feit dat de ruiters en het voetvolk hetnest nog niet ingenomen hadden. Zowel manals vrouw werden bij elkaar geroepen en diezeiden tegen elkaar: 'Wij gaan dat (nest) zelfwel te lijf.' Toen werd zonder dralen de klokgeluid opdat iedere man tussen de 20 en de 70zich achter de stadsbanier zou opstellen. Zijallen moesten gaan strijden om hetkraaiennest te verstoren. Hierna zult U lezen 63



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 bespaard en hun dartele vrouwtjes voor diepriesters bewaard! Toen de burgers in de kuil waren gelegerdzijn zij 's avonds hoogmoedig geworden enzijn zij naar de Hoge Waard gegaan om hetgeschutsstuk te zien. Toen die van IJsselsteindaar achter kwamen zij n ze er ook naar toegegaan en hebben een paar Utrechtenarennaar hun stad ontvoerd. De anderen moestende kraaiebeten uit de weg gaan, of deIJsselsteinse paaseieren eten die hen opgevaarlijke wijze naar het hoofd vlogen. Hetwas hun eerste voordeel dat ze naar delegerplaatsen zij n teruggekeerd en in degrote verwarring die volgde zijn er die avondvelen heimelij k naar huis gelopen, zozeerwaren zij voor de kraaiensnavels beducht.Dat mag U best prijzen, al moet U het nietzeggen. Hoewel de burgers op verstandige enjuiste wijze verschanst waren, waren ze tochangstig om alleen de nacht door te brengen.Daarop kwam er 600 man voetvolk die deburgers moesten bewaken, al werd dat slechtgedaan. Op Heilige Kruisdag (3 mei), rond

10 uurwilden die van Utrecht Hsselstein aanpakkenomdat zij bemerkten dat hun vijanden naarhun geschut slopen. Toen die van Hsselsteindat voornemen bemerkten begonnen zij hunvijanden zo hevig te beschieten dat deUtrechtenaren vele doden achterlieten,zodat zij geen uitval konden doen en in hunlegerplaats bleven. De Usselsteiners waren vol goede moed enwilden hun vijanden niet sparen. Zij gundenhet andere leger geen rust en wilden hungeschut onder een beschermend vlechtwerkplaatsen, wat zij met veel lawaai deden. Hetgeschut werd opgesteld en men schoot er zovreselijk mee dat iedereen daardoor gedoodkon worden. Daarop schoten deUtrechtenaren twee granaten af op het slotalsook veel vuurwerk. Op maandag (5 mei)schoten zij nog heviger en raakten een torenvan het kasteel, die naar beneden kwam.Voor de middag hadden zij meer dan 200granaten afgeschoten, als ik mij dat goedherinner, 's Woensdags (7 mei) schoten deUsselsteiners hun kater af op de af dakkingvan de Utrechtenaren, zodat dat naarbeneden kwam en er drie bedolven werden.De dag

daarop kwamen die van Utrecht bij uit hun verwarring omdat Karel van Gelre,hun leger-overste, hen te hulp kwam, zoalshij eerder had toegezegd. Karel beloofde de kat de bel aan te bindenen toen voelden zij zich zo sterk dat niemandhenmeerkonderen. Men heette hem vanharte welkom, en dit greep sommige overstenzo aan dat zij moesten huilen van blijdschap.Je kon er niets anders dan lachen en nog eenslachen horen. Hierdoor gesterkt schoot mende hele dag door op vreselijke wijze: 323schoten, met grote granaten en ijzeren kogelswerden op het kasteel gericht zodat de rondetoren met kracht naar beneden kwam. Ookbeschoten zij op de borstwering die tussen detwee torens liep, maar van binnen stond eenwal van 40 voet breed en 25 voet hoog diebleef staan waarbij stond. Zo was al hungeschiet voor niets geweest en alle schotentevergeefs, 's Nachts maakten deUsselsteiners een borstwering vandoornstruiken met kleimateriaaldaaroverheen en nog een dubbel staketsel,die nog steviger was dan de oude. Toen deUtrechtse soldaten dat zagen maakten zijkruistekens en

zegeningen en zeiden: 'Deduivel moet daar binnen zijn, want wehebben voor niks geschoten. Het is nu nogsterker verdedigd dan tevoren.'En omdat dekruitvoorraad bijna op was was er niemandmeer die kon of wilde schieten, want haddenzij doorgeschoten dan hadden ze zelfs deDomtoren moeten verkopen. Karel van Gelre zat dat danig dwars en zei:'Laten we nu maar schieten.' De burgersantwoordden hem: 'Heer, begrijp ons goed,het kruit is verontreinigd. We hebben er welgenoeg van, maar het is onbruikbaar.' Maarzij logen dat het gedrukt stond. En om dezeleugen te verdedigen en zij zonder eerverlieskonden aanblijven, verzonnen zij hetvolgende. Zij verklaarden dat Hendrik vanDuven in zijn huis moest wordenopgesloten ' omdat hij vals kruit hadgekocht, maar deze Hendrik wist niet dat hetkruit dat hem was opgedragen te kopenallang voor Hsselstein verschoten was. Tochdeed men dit, omwille van die belachelijkeleugen, en men snoerde hem luidkeels demond. Omdat ze het met schieten niet kondenwinnen probeerden ze het op een andere 64



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 ?r^^ opmars van Floris manier. Zij treurden niet lang en begonnenwegens het kruitgebrek 15 dagen lang de stadmet vuurpijlen te bestoken teneinde die platte branden. Maarzij waren daarin nietbedreven zodat wat zij ook schoten geenuitwerking had en niet het minste in brandraakte, tot hun grote schande. Er werdscherpzinnig opgemerkt dat dat geschiet nietsuitrichtte omdat alle huizen met leem waren ^^ opmars van de Utrechtenaren bepleisterd. Slechts het koor van de kerk wasmet planken bedekt en juist daarop gingen zijhun vuurpijlen richten, net alsof zij God nietkenden. Men kon de vuurpijlen in de plankenzien steken. Laat niemand hun voorbeeldvolgen! Aldus verging het hun in die 15dagen, hoewel het niet uitpakte zoals ze datwilden.Op de 12e mei schoten zij de Zwarte Griet 65





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Floris op de terugtocht te drijven. Maariedereen in Utrecht riep zeer bevreesd: 'Ikwil niet mee want ik ben er al geweest,' zodater kat noch muis op kwam dagen en iedereenveilig thuis bleef zitten. Wie is het die zichhooghartig prijst maar dat men zijn werkenniet bewijst? Zoals die van Utrecht hebbengedaan, zo is het ook hem vergaan! Op de voornoemde dag kwam heer Florisvan IJsselstein, die edele, dappere man, rondhet middaguur en zonder veel te sprekensamen met zijn broeders van de Orde van hetGulden Vlies'** aangereden. Zij kwamen met1500 paarden, met 16 landsheren en 20 herendrpegen vergulden sporen. Het was eengenoegen dat krijgsgewoel te aanschouwen,zo mooi en prachtig, zo dapper en snelkwamen zij aan. Tevens waren er 3000voetknechten met hem meegekomen om hetEgmondse bloed te helpen en die niets tebang waren om te vechten. Toen Karel dezetroepenmacht in de verte aan zag komen namhij de vlucht en zette hij het op een lopen. Alshij

niet in Montfoort werd opgenomen danhad zijn neef, heer Floris, hem wel gevangengenomen. Men ziet vaak dat iemand die goedboert en sterk is als eerste weg is. Zoals Karelvan Gelre heeft gedaan, deshalve zij n alledingen ten beste gegaan. IJsselstein is blijven staan, hoewel die uitUtrecht de straten wilden omploegen, zodatnu nog steeds de kraaien over de stratenlopen. Met hun vlucht besloten de soldatenhet beleg. Daarom: looft de Heer. Nog steeds was het Utrechtse vuur nietuitgegaan, hoewel Floortje's bier het bijnahad geblust. Daarom verneemt U nog hoe zijer bij het kraaiennest voor stonden. Nu zij wisten dat zij dwaas bezig warenvoerden zij hun knechten naar Jutfaas omIJsselstein nog elke dag te kunnenbrandschatten, zodat zij hun koren nietkonden binnenhalen. Zo wilden zij deIJsselsteiners van honger doen smachten,maar heer Floris is dit ter ore gekomen en hijdraaide daar zijn hand niet voor om. Opzeven slapers nacht (27 juli'^) heeft hij daarenkele soldaten gebracht want hij dacht ze ophun nest te vangen aangezien men tijdens dedageraad

het beste slaapt. Dat wist hij goed,want hij was een geleerd man. Snel zette hijzijn soldaten aan het werk om die 1500 slapers te wekken. Men zal zich over 20 jaarhier nog vrolijk om kunnen maken want erwerden er 400 gevangen genomen. Zij lieten3 metalen granaatbuizen achter alsook 4vaandels die in paniek achter werden gelaten.Omdat zij zo graag Floris' dunne bier wildendrinken kwamen er nu velen naar Utrechthinken, met verbonden kinnebakken enbloedige koppen, met beblaarde voeten engewonde nekken. Je kon er niets anders dangejammer en gevloek horen en ze maaktende Utrechtse heren uit voor alles watmogelijk is. Omdat al hun geweren warenachtergebleven begonnen ze nog meer teschreeuwen. Zouden ze toen binnen Utrechtzijn gekomen dan hadden ze op de voorzangvan de plunderaars een vreugdedans hebbengemaakt. Maar de Utrechtenaren werdenzeer bang en sloten de poorten voor hunneuzen dicht. Dit heeft bij hen zo veel kwaadbloed gezet dat zij die van Utrecht nog meerschande hebben gebracht dan zij tevoren devijanden

hadden willen toebrengen. Dezesituatie vonden die van Utrecht zo kwalijkdat zij het anders hebben aangepakt. Zijlieten hun hoogmoed varen omdat ze geendun bier meer wilden drinken. Daaromwilden ze met heer Floris vrede sluiten, watook is geschied. ^&quot; God zij derhalve geprezen. Rondeel Verzoend hebben zich beide zij den,God geve dat dat lang voortduren mag.God komt dank toe en lof in alle tij den.Verzoend is er in alle tijden.Verzoend hebben zich beide zijdenIJsselstein mag zich zeer verblij denOmdat U Utrecht treuren zag.Verzoend hebben zich beide zijden,God geve dat dat lang duren mag. F.N.W. 67




