


Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1986 I. Verslag Algemene ledenvegadering op 30 januari te Houten. 1.  opening. De voorzitter, de heer L. de Keyzer, opent de vergaderingmet een kort welkomstwoord tot de vele leden. Hij memoreert kort delezingen en excursies van het afgelopen jaar, die een record aantalbezoekers hebben getrokken. Hij hoopt dat het komende seizoen hetzelf-de beeld zal geven; de eerste bijeenkomst is daarvan al een voorbeeld(+_ 110 aanwezigen). De voorzitter bedankt de beide secretarissen en depenningmeester en de vrijwilligers die, om portokosten te sparen, deaankondigingen en het periodiek rondbrachten. 2.  Verslag kascommissie. De kascommissie 1986, bestaande uit de herenA. van der Houwen en H. Steenman, heeft na inzage van de stukken geenaanmerkingen op het

beleid van de penningmeester. De voorzitterbedankt hen. 3.  Verkiezing bestuursleden. Er waren geen namen van tegencandidateningediend zodat de aftredende leden, de dames Rosner en Springer en deheer de Keyzer, werden herkozen. De voorzitter bedankt de leden voorhet vertrouwen in dit bestuur gesteld. 4.  Rondvraag. Niemand maakt hiervan gebruik, iedereen lijkt tevreden.De voorzitter bedankt de redactie van het periodiek voor haar velewerk. Ook in 1985 verschenen er weer 4 nummers. Daarna sluit devoorzitter de vergadering. Het bestuur voor 1986 bestaat uit: L.M.J. de Keyzer                                                      voorzitter C. Dekker                                                                     vice-voorzitter mevr. T. Springer-Stam                                         Ie secretaris mevr. C.J. van der Grind-van Hengstum 2e secretarisP.S.A. de Wit                                             

              penningmeester mevr. N. Rossner                                                      lid A.G. de Wit                                                                 lid Ook de redactie van het periodiek ontging geen verandering. II Het ledenbestand. 27 nieuwe leden werden ingeschreven, 15 hebben bedankt. Hetledental bedraagt nu 277. III Het Vereningingsprogramma. -?Na de jaarvergadering sprak op donderdag 30 januari de heer Drs.P.A.M, van Wijk, directeur van de Stichting Historisch Boerderij







Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 goed idee zou zijn om 850 jaar na 1136 in Schalkwijk een feestje tebouwen. Tenslotte komt een 170e lustrum niet vaak>voor! Nu zijn alleaktes uit deze tijd wel zo'n beetje bekend en er worden maar hoogstzelden nieuwe ontdekt zodat de kans klein is dat er ooit nog eenoudere akte wordt gevonden. Dekker gaf de onderneming dus zijn zegenen Landzaat slaagde erin om via de Historische Kring een groot aantalSchalkwijkers warm te krijgen voor een herdenking. Dat bleek ook op 17november want 'toen waren er bijna honderd mensen in 'Het Gebouw'aanwezig om van Prof. Dekker zelf iets te horen over de beginperiodevan Schalkwijk. Met zijn markante stemgeluid en uit het hoofd was hijin staat zijn gehoor vijf kwartier geboeid te laten luisteren. We moeten ruim 850 jaar terug om het begin te vinden der oudstegeschiedenis van Schalkwijk. Het was toen een

leeg en onbruikbaargebied waar het water hoog stond. In 1122 liepen de spanningen hoogop. Aan de ene kant had je de Bisschop van Utrecht en de Graaf vanGoyen (uit 't Goy) met een aantal rijke stadgenoten die tot ontginningwilden overgaan, aan de andere kant stonden de stadsbesturen vanUtrecht en Muiden, de twee toenmalige belangrijke handelssteden in hetgewest. Voor ontginning was het namelijk nodig om de waterstand in deKrommerijn te regelen. Dit zou leiden tot het afdammen van de stroomte Wijk bij Duurstede. Veel kostbaar land kon dan gewonnen worden,maar evenzoveel kostbare handel zou niet meer via de Krommerijn naarUtrecht en Muiden kunnen varen. Het conflict leidde tot een oorlog,uitgevochten in d§ straten van Utrecht, tussen het leger van de Bis-schop (!) en dat van de Stad. Daarbij werd de Bisschop gevangengenomen en de Graaf van Goyen van zijn

bezittingen vervallen ver-klaard. Pas toen was een compromis van de Keizer aanvaardbaar. De damzou weliswaar gelegd worden maar daarnaast kwam er een nieuwe, kortereverbinding van de Lek bij Vreeswijk naar de Stad: de Vaartse Rijn. Zokon de Bisschop gaan ontginnen en gingen de steden er ook op vooruitwant de Vaartse Rijn was beter bevaarbaar dan de bochtige Krommerijn.Schrijver dezes gaat ervan uit dat de dam te Wijk niet precies uit1122 is maar van enkele jaren later. Want ongetwijfeld duurde hetgraven van de Vaartse Rijn met de spade enkele jaren en mocht deverslagen bisschop zijn dam pas leggen nadat het kanaal klaar was. DeVaartse Rijn zal niet voor 1125 klaar zijn geweest, de dam misschienin 1125 of 1126. Pas daarna kon de Schalkwijkse wetering worden gegra-ven en Schalkwijk in cultuur worden gebracht. Het begin daarvan moetenwe zoeken zo tussen 1125

en 1130. Schalkwijk is dus iets ouder dan1156 maar niet meer dan 10 jaar. Het is heel bijzonder dat er zo kort





Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -6- 1130 moet zijn voltooid, ontstonden twee nieuwe cultuurblokken: Bies-haar waar de huizen stonden en Tetwijk aan de zuidkant van de wete-ring. In Tetwijk werd ook de kerk gesticht. Omdat deze kerk in hetoudste deel van de ontginning ligt, precies midden in de lintbebou-wing, mogen we er van uitgaan dat de hele ontginning van te vorengepland is, inclusief de plaats van de kerk in het midden. De kerk zalook ongeveer uit 1125-1130 stammen. Het was Gosewijn, de zoon van de Domproost die in 1136 zijn deel inde ontginning Schalkwijk schonk aan het klooster van Rolduc. We wetendaardoor zeker dat in 1136 Schalkwijk bestond. Een tweede fase, die ongetwijfeld niet lang begon na de eerste wasVuylcoop (slechte koop), ook Schonauwen genoemd. Dat is het grote blokten noorden van de wetering, beginnend ongeveer bij de Brink en

lopendtot aan de grens van Vreeswijk toe. Dit blok watert overigens niet opde wetering af, maar op de Hoon, een oude natuurlijke watergang middenin Schonauwen. In de derde fase werd tenslotte het Waalse Veld, het gedeelte tenzuiden van Schonauwen tussen de wetering en 't Waal ontgonnen. Omdatde percelen en sloten altijd haaks op de wetering stonden, bleven erhier en daar wigvormige stukken over, de geren. Ook deze werden incultuur gebracht maar vielen buiten de grote ontginningen. Ze zijnbekend gebleven onder de namen: De Geer, De Knoest en Blokhoven. De vierde fase werd in 1159 ingeleid met het verlengen van deSchalkwijkse wetering tot aan de Heul, vlakbij de Lekdijk. Ten zuidenvan de wetering werd het laaggelegen moeras in cultuur gebracht. Hetkreeg de naam Kanenbroek. Het hoger gelegen Goyerveld (het gedeeltetussen de Heul en 't Goy ten

noorden van de wetering) was al eerder incultuur gebracht. De afwatering ervan was echter niet goed geregeld.Besloten werd om dit gebied opnieuw te verkavelen. Al de bestaandesloten werden dichtgegooid en nieuwe gegraven haaks op de nieuwewetering. De oude eigenaren kregen uiteraard stukken in de nieuweontginning. Dekker eindigde met Pothuizen, voorbij de Heul aan de Lek, dat bijSchalkwijk werd gevoegd. Het hoorde eerst bij Houten maar was door degroei van Schalkwijk geheel door het nieuwe dorp omsloten. Toen aldusSchalkwijk in dertig jaar letterlijk uit de grond gestampt was, hadzich een nieuw en belangrijk gebied ontwikkeld tussen de bestaande



Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -7- kerkdorpen als Vreeswijk, Houten, 't Goy en 't Waal in. Dat dorpbestaat in ieder geval 850 jaar en de viering daarvan is nu goedbegonnen. » Dit verslag werd ontleend aan een artikel van Henk Reinders inhet Bunniks/Houtens Nieuws van 27 november en a december 1986. Zaterdag 13 december was er de excursie naar het Centraal Museum teUtrecht. Hier werd de tentoonstelling Nieuw licht op de gouden eeuw,Hendrik ter Brugghen en tijdgenoten, bezocht. Met ongeveer 80 schilderijen van 25 kunstenaars uit binnen- enbuitenlandse musea en collecties wil men aantonen dat ook ter Bruggheneen belangrijke plaats inneemt in het rijtje van topschilders uit deGouden Eeuw. Het werk van ter Brugghen werd in zijn tijd zeer gewaar-deerd door en verkocht aan vorsten en verzamelaars. Later raakte hijop de achtergrond. De schilderijen op de

tentoonstelling zijn over-zichtelijk en ruim opgehangen. Mevr. T. Springer-Stam, secretaris.





Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -9- JAARVERSLAG VAN DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP OVER 1986 In 1986 kwam de werkgroep 29 keer bijeen; op drie van deze zaterda-gen werd medewerking verleend aan een bouwhistorisch-archeologischonderzoek in de boerderij 'De Grote Geer' in Houten. Dit laatste onderzoek werd geleid door Bert van der Houwen en OttoWttewaall. Het ging om het uitgraven van verschillende bouwsporen.Veel potscherven en fragmenten van gebruikte voorwerpen zijn hierbijverzameld. De verzamelde vondsten zullen in 1987 in de hal van hetgemeentehuis te Houten in een overzichtstentoonstelling worden onder-gebracht met een toelichting op de historische gegevens die bij deopgraving zijn vastgesteld. Op 26 zaterdagen werd assistentie verleend bij archeologischeonderzoeken die door de R.O.B, in 1986 in Houten

werden verricht. Driezaterdagen werden besteed aan terreinverkenning en het verzamelen vanoppervlaktevondsten op een archeologisch beschermd terrein in 't Goy.De R.O.B, verrichtte dit onderzoek om een beter inzicht te krijgen inde vroege bewoning op dat terrein. Op de overige 23 zaterdagen werd gegraven op het terrein Tiellandtin Houten waar de R.O.B, bezig is met een archeologisch onderzoek,vooruitlopend op de aanleg van wegen, een sportveld en woningbouwaldaar. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het doorspittenvan vroege woonsporen en het verzamelen van het archeologisch materi-aal dat zich daarin bevond. Interessant was ook het uitspitten van eenaantal waterputten uit de Merovingische en Karolingische periode. Dewaterputten waren samengesteld uit uitgeholde boomstammen, waarvan dedelen die zich onder de

grondwaterlijn bevonden nog in een uitstekendestaat verkeerden en vaak mooie vondsten opleverden. Tenslotte wil ik alle leden van de werkgroep bedanken voor hungrote inzet, trouwe opkomst en hun bijdragen in de vriendschappelijkesfeer die daarbij de kroon spande, met de wens dat deze lijn zich in1987 zal voortzetten. L.M.J. de Keyzer, voorzitter archeologische werkgroep.







Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -12-TUSSENSTAND ONDERZOEK VAN BEMMEL 1. Inleiding. In dit tijdschrift (1985, No. 3) heb ik een verzoekgedaan mij gegevens ter hand te stellen betreffende de familie vanBemmel waarvan ik een studie maak. Mede dankzij de reacties daarop,kan van die studie nu een tussenstand worden opgemaakt. Binnen elketak van wetenschap is het gebruikelijk regelmatig overzichten te gevenvan het onderzoek in en de theoretische ontwikkeling van die weten-schap. Hoewel ik de &quot;Van Bemmel-kunde&quot; geen wetenschap avant la lettrewil noemen, is naar mijn mening een dergelijke state-of-the-art zekerzinvol. Ook al omdat sinds het midden van de 17e eeuw toen de gebroe-ders Booth hun Van Bemmel-genealogie samenstelden, natuurlijk wel heteen en ander is gebeurd (1). In deze bijdrage richt ik me niet alleen op het &quot;echte&quot;

genea-logische onderzoek -voor zover mij bekend- maar ook op een aantalzaken daar omheen als naam, wapen, herkomst en geografische spreiding.Daarbij heb ik de steun van een aantal mensen gehad van wie ik wilnoemen de heer J. van Bemmel (Woerden), de heer J.A. van Bemmel (Bene-den Leeuwen) en de heer J. de Lange (Ermelo) die een eerder versie vandit artikel van commentaar voorzag. 2. Naam. Aan een familienaam is een tweetal, in de context van ditartikel relevante aspecten te onderkennen, namelijk betekenis en ver-schijningsvorm. De- tegenwoordige betekenis van &quot;bemmel&quot; moet wordengezocht in de heraldiek namelijk zuil of schaaktoren. Met Van Bemmelen(1937) ben ik van mening dat &quot;bemmel&quot; als heraldieke term in zekerezin van recente oorsprong is en dat de oorspronkelijk betekenis ge-vechtstoren (torenburcht, burcht-kasteel) zou kunnen

zijn geweest (2).Kits Nieuwenkamp (1956) gaat een stap verder. Hij wijst op het feitdat de middeleeuwse naam van de plaats Bemmel, Benemalen is. Benemalenzou duiden op een plaats waar, in de Germaanse tijd, een maelboomstond; een boom waaronder recht werd gespronken (een dingboom). Een&quot;bemmel&quot;, zijnde een zuil, zou oorspronkelijk een abstracte voorstel-ling van zo'n maelboom zijn (3). Genealogen zijn bekend met, en bedacht op het fenomeen dat een naamallerlei verschillende verschijningsvormen kan hebben. Ook bij de naamVan Bemmel is dat het geval. Allereerst wijs ik er op dat, bijvoor-beeld in 14e eeuwse oorkonden in de provincie Utrecht, voor Van Bemmelde naam Van Benemael(en) wordt gebruikt. Ten tweede is er een duide-lijk onderscheid tussen Van Bemmel en Van Bommel; dit zijn -hoogst















Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -19- Comelis Jansse Huygh Andriesz Frans Frederik Jacob Hendrick Otto Hendrick Jansz Willem Jansz Willem Willemsz Jan Fransz Gijsbert Stevens Willem Otten Gerrit Jan Theodorus Gijsbert Cornelis Lambert Aelbert Joost Aelberts Gijsbert Willems Jan Jansz Jacob Jansz Willem (ridderm.) 1694 RK 1723 NH ? 1770 RK 1667 NH 1750 NH ? 1410 NH (19) ja 1500 NH 1560 NH 1603 RK 1604 NH1615 RK1633 RK1676 NH1687 NH1719 NH1760 RK 1600 NH (20) meer dan 500 1660 NH 1480 NH 1490 NH (21) 1608 RK 1625 NH 1621 NH 1638 RK 1377 RK 20  Montfoort 21  Nieuwkoop (Mijdr.) 22  Nieuwkoop 23  Nijmegen (Utrecht) 24  Renkum (Bennekom) 25  Utrecht 26  Utrecht 27  Utrecht 28  Utrecht 29  Utrecht 30  Utrecht 31  Utrecht 32  Utrecht 33  Utrecht (Leiden) 34  Utrecht 35  Utrecht 36  Vianen (Woerden) 37 

Westbroek 38  Wijk bij Duurstede39a Wijk b. D. (Amersf. b Wijk b. D. (IJssel.c Wijk b. D. (Odijk)d Gouda (Leiden)e Amersfoort40 Xanten (Brussel) noten: 1. Booth, Inventaris Handschriften, HSS nr. 390 Rijksarchief Utrecht. 2. Bemmelen, J.F. van, &quot;De naam &quot;Van Bemmel&quot; en &quot;Van Bemmelen&quot;, enhet woord Bemmel in de heraldiek.&quot;, De Libaert, genealogisch bij-voegsel van het tijdschrift eigen volk 8 (1937), pp 189-191. 3. Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J., &quot;Bemmel en schaaktoren&quot;, Gens Nostra11 (1956) pp. 158-163. 4. zie noot 2. 5. Reinboud, J.M., &quot;Stamreeks Van Bemmel&quot;, De Navorscher 98 (1959),pp. 18-25 en 81-85. 6. Rietstap, J.B., &quot;Naschrift&quot; (op het artikel van L.A.F.H. Baron vanHeeckeren: &quot;De breuken in Nederlandsche wapens&quot;). Heraldieke Bi-bliotheek 1873 m.n. pp 34-35.

7. Dekker, C. Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen 1983. 8. zie o.a. Druif, C, Nederlandse Gemeentewapens, Leeuwarden, 1965.







Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -22-







Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -25- 3, rrit.KacL verklaring van de nummers: 3 = Scorrenbosse ? (-hoeve) ?, 4 = Schordenbroek, Schetskaart naar: 1.   kaart B. du Roy, 1664. 2.   kaart 104. Oude Kerk. Zeist dl 3. bosse op een nadere plaats te moeten situeren. Om dit aan te tonennemen we de schetskaart en de oorkonden waarin de erfscheiding tussenhet pastorieland en de Blikkenburg wordt aangegeven. In een oorkonde uit 1580 (5) betreffende het pastorieland lezen weomtrent bedoelde erfscheiding: &quot;zuydwerts streckende bij lanx dieVoicht van Rijneveldts ende Guert Fransz. landen t'Amersfoort&quot;. En inoorkonden omtrent de Blikkenburg (1368, 1459, 1497, 1503) wordt deerfscheiding aangeduid als: &quot;ende die papelic provende tot Zeijst endeScorrenbossche beneden&quot;. In bovengenoemde oorkonde omtrent het pasto-rieland wordt het

bezit bedoeld van Joost de Voogt van Rijnevelt, dieop 6 october 1579 beleend werd met het goed de Blikkenburg. Het even-eens in de oorkonde genoemde land van Guert Fransz. is, volgens Ds.Kuijper (6), niet te localiseren. Bekijken we de schetskaart, dan constateren we dat het land vanGuert Fransz. niet gelegen kan hebben bij de Cockardshoeve; daarimmers grensde de Blikkenburg over de gehele lengte aan het pastorie-land. Het land van Guert Fransz. moet dan gezocht worden aan de anderezijde, dicht bij de tegenwoordige Dorpsstraat. In die richting strekte





Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1 -27- noten: 1. Zie schetskaart. 2. Klootwijk, D.R.: &quot;Nogmaals veldnamen te Bunnik&quot;, Tussen Rijn en Lek19 (1985) No. 4. 3. Dekker C: Het Krornmerijngebied in de Middeleeuwen, Zutphen, 1983p. 173 noot 33. 4. Klootwijk, D.R.: &quot;De Zeisteroever in de Middeleeuwen&quot;, Tussen Rijnen Lek 6 (1972) No. 2 p. 15-16. 5. Hinsbergen, Ph. J.C. van: Bronnen voor de geschiedenis van Zeistdl. 2 p. 171. 6. Eekeren, H.J. van: De Oude Kerk te Zeist, dl. 3, p. 287. 7. als noot 5 deel 1, p. 137-139. 8. Klootwijk, D.R.: &quot;Enige opmerkingen omtrent de ontginning van hetCattenbroeck&quot;, Tussen Rijn en Lek 20 (1986), No. 3 (Schetskaart). 9. Diepenem, J. van: kaart uit 1645. RAU Sint Pieter No. 425-18. RECTIFICATIE Hoewel de redactie haar uiterste best doet om fouten te voorkomen enauteurs in wier

artikelen inhoudelijke wijzigingen aangebracht wordendus altijd de gewijzigde tekst voor publicatie ter correctie krijgen,kan het toch wel eens voorkomen dat noch de redactie, noch de auteurvergissingen opmerken. Dat is helaas gebeurd in ons septembernummervan vorig jaar. Verzoeke de kaart van pagina 19 te lezen met toevoe-
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Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 Uodt. h'^ -1- VAN_DE REDACTIE Dit derde themdnummer over een plaats in ons gebied is gewijd aanHouten, een dorp dat door zijn stormachtige groei een steeds belang-rijker plaats in de streek gaat innemen. Helaas wordt dit nummeroverschaduwd door de brand in het prachtige kasteel Heemstede inHouten, op 10 januari j.1. Aan het kasteel wordt in dit periodiek tweemaal aandacht besteed, terwijl ook de L ieve Vrouwe broederschap uitge-breid aan de orde komt. Wij hopen met name inwoners van Houten met ditnummer een plezier te doen. DE BRAND VAN HEEMSTEDE OP 10 JANUARI 1987 Zaterdagochtend 10 januari 1987. De archeologische werkgroep kanwegens de vorst niet graven en is daarom bij zijn voorzitter de Heeri .M.J. de Keyzer thuis verdiept in Delfts Blauw aardewerk. Dan wordtde gastheer aan de telefoon geroepen.

Lijkbleek komt hij terug. &quot;Heem-stede brandt&quot; zegt hij. &quot;ik moet er naar toe voor de inventaris&quot;. Nietlang daarna slaan de vlammen reeds door de unieke dakconstructie naarboven en is de schilderijencollectie al grotendeels verbrand. Aan degeschiedenis van het kasteel, wordt een triest hoofdstuk toegevoegd. De fatale brand, waarvan de oorzaak nog niet opgehelderd is, werdom 8 minuten over 9 aan de brandweer gemeld. Hij werd ontdekt door eentOon van de familie Uytewaal die naast het kasteel woont. Tien minutenlater waren de brandweerkorpsen van Houten en Schalkwijk al met grootmaterieel aanwezig maar de vuurhaard greep zo snel om zich heen datassistentie moest worden gevraagd bij de korpsen utrecht en Nieuwe-gein. Een paar van de 60 brandweermannen die de brand bestreden kondenmet onze voorzitter nog naar binnen om enkele van de

kostbare schilde-rijen te redden maar al snel was dit onmogelijk en de prachtige wand-en plafondschilderingen en fiet kostbare houtsnijwerk gingen in rookop. Slechts zeven schilderijen konden worden gered en zijn nu opgesla-gen in het Centraal Museum te Utrecht. Van de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal was de omvang van deramp nog beter te zien dan van dichtbij: een enorme fakkel die met demoed der wanhoop werd bestreden door tientallen brandweerlieden,van hieraf was het hopeloze van hun taak duidelijk te zien. Hoe kleinis de mens vergeleken met dit natuurgeweld! Over het kanaal dwarreldeal een een zwarte wolk van roet vermengd met verbrand papier, restenvan de medische bibliotheek. Als de werkelijkheid niet zo gruwelijk













Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 Huis Drakenstein te Lage Vvursche (anonieme tekening ingewassen krijt j^ 1650).









Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 -11- Brand in huis Heemstede 10-1-1987 (foto O .'j. Wttewaall)
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Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 -19- Beker van de Lieve Vrouwe broederschap uitO.J. Wttewaall). 1617. (foto appointement van begin 1623 beschikt werd &quot;Op de requeste van deprocurateurs van de gemeene broederschappe van de Lieve Vrouwe totHouten&quot; 10). Het lijkt erop, dat er tussen deze twee besluiten voorhet eerst na 1580 weer procurators waren aangesteld; de aanleidingdaartoe was waarschijnlijk dat ze de uitdelingen aan de armen in goedebanen moesten leiden. Drie jaar later was de positie van de broederschap in ieder gevalzo vast, dat een procurator en drie broeders een rechtsgeldige over-eenkomst konden aangaan. Het was een onderhands pachtcontract d.d. 9mei 1626 waarbij aan Baers Cornelisz., inwoner van Schalkwijk, hetgenoemde stuk bouwland van ruim 5 morgen aldaar voor een periode vanzes jaar werd verhuurd 11). Het land was

tenminste voor een deel ingebruik als boomgaard en de pachtsom bedroeg 46 carolusguldens perjaar, waarvan de ene helft moest worden betaald op Martini (St,Maarten, 11 november) en de andere helft op Kerstmis. Verder moest bijhet ingaan van de overeenkomst een eenmalige betaling 'tot rantsoen'worden gedaan, waarvan de formulering in de akte toen kennelijk al oudwas. Hij luidde: 'een vat biers off 9 gulden daervoor, ende voor denarmen een mud weijts off 8 gulden daervoor, ende voor de bode eennieuwen hoet off 5 gulden daervoor, alles tot keur van de verhuijr-











Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 schout en Cornelis Dd-^en, schepen van Houten en 't Goy, Jan de Ridderen tenslotte Cornelis Schats, schepen van het gerecht Oudwulven enWayen 16). van de 20 leden in 1631 waarvan we de namen kennen, warener 3 niet in staat *'m naam te schrijven. Voor het begin van de 17eeeuw wettigt dit de conclusie dat we met ontwikkelde mensen te makenhebben. Het gaat hier dan echter niet om de aristocratie, want ledenvan adelijke families Kwamen in deze periode onder de broeders nietvoor. Hoewel het nie-we reglement de mogelijkheid van vrouwelijkeleden openhield, is er voor hun aanwezigheid geen bewijs omdat zij bijgeen enkele vergadering of rechtshandeling met name werden genoemd.Aangenomen moet worden dat alle leden Protestant waren. Het feit dater geen leden van de bekende Houtense familie van Oostrom tot debroederschap behoorden, doet

vermoeden dat dezen althans in deze tijdKatholiek waren. Nu erkenning door het gewestelijk bestuur was verkregen, verkeerdede broederschap in een comfortabele positie: er bestond geen gevaarmeer dat deze of gene de legitimiteit van zijn activiteiten of bezit-tingen zou aanvechten. Maar G.S. vonden kennelijk dat het nieuwereglement wel wat veel speelruimte aan de broeders en zusters liet.Daarom committeerden zij iemand uit hun midden om naar Houten te gaanen een aantal punten nader uit te werken. Met deze opdracht werd P.van Hardenbroek belast, die de maandag na de vergaderdag van de broe-derschap in dat zelfde jaar 1631 uitkoos om zijn werk te doen. Heteerst werd de rekening gecontroleerd, die de vorige dag aan de broe-ders was voorgelegd. Daarbij waren niet alleen de twee procurators enacht broeders aanwezig, maar ook Jhr. Johan van Renesse van der Aa,ambachtsheer van

Sct^onauwen en Houten en 't Goy en Adriaen Hogenboom,gerechtssecretaris. Nadat de rekening in orde was bevonden, werdvastgesteld dat het op 28 bepaalde aantal leden niet werd gehaald;daarom moesten de leden voor het ontbrekende aantal overgaan &quot;totbehoorlijcke nominatie, omme daeruijt verkiesinge gedaente werden.&quot;Vervolgens moest er iets worden gedaan aan de verteringen van debroeders, waarvan werd geconstateerd dat &quot;de gelagen ende verteeringenboven de jaerlijckse maeltijden zeer hooch ende excersijff groot&quot;waren. De plaatsen waar deze drinkgelagen op rekening van de broeder-schap plaatsvonden, kannen we wel vermoeden. Niet alleen wordt herbergDe Engel al in 1625 vermeld, maar van tegenhanger De Roskam was Gerardvan Blanckendael eigenaar, medebroeder en voorvechter van de belangenvan de broederschap 17). Hij zal dus nog wel iets aan de

door Harden-broek aangestipte eet- en drinkpartijen hebben verdiend. Door dezeuitgaven dreigden de -itdelingen aan de armen in het gedrang te komen









Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 -28- jdar '^ij secretaris van de Lekdijk Bovendams was. In 1653 was zijnplaats als oudste proc,,rator ingenomen door Jan Willemsz. van Rossum,terwijl Adriaen Adriaensr van Schaijck tot jongste procurator wasgekozen 27). In dat jaar traden zij tevens op als procurators van debroederschap van 5t. Barbara, waarvan de laatste broeder, de in 1631vermelde Jan Adriaensz, toen overleden was. De aanleiding hiertoe wasde afkoop van een erfpachtcanon van 6 gulden en 16 stuiver op de viermorgen bouwland genaamd de Oude Hofstede, waarvan de ene helft aan dievan 5t. Barbara had toebehoord. De broederschap nu &quot;procurators endegemeene broeders van Ons l . vrouwen capell&quot; genoemd terwijl de procu-rators als &quot;kapelmeesters&quot; werden aangeduid. Op de vergadering diezondag 30 november 1653 werd belegd om deze transactie goed te

keuren,verschenen naaast de procurators slechts zes broeders. Waarschijnlijkwas het aantal broeders toen minder dan 20 jaar daarvoor en werd hetvoorgesctireven aantal van 28 lang niet gehaald. Wel waren de leden nogsteeds vooraanstaande inwoners \/an Houten c.s.: Aert van Sijll, schoutvan het gerecht Heemstede, Ernest Cornelisz. van Rossum, Egbert Anttio-nisz., Gerrit Hendriksz. van Sweseneng, Jan de Ridder en CornelisAdriaansz Hogeboom, de genoemde secretaris van het gerecht Schonauwen,die dus al 22 jaar tot de broederschap behoorde. In 1666 werd een stuk land van drie morgen door de broederschapverkocht aan de heer Peter van Matting. Bij het transport trad nu eenlid van de familie van Oostrum als procurator op, namelijk Jan Eer-sten. Kennelijk was er geen tweede procurator en daarom verschenenvoor schout Frans van Linden en de schepenen Claes Petersz. van Haes-berg en Peter

Joosten van het gerecht Houten en 't Goy nog zevenbroeders, namelijk Adriaen Adriaensz. van Schaijck (die zelf ookschepen van het gerecht was), Eernst Cornelisz. van Rossum, EgbertAnthonisz., Adriaen Dircksz. van Schaijck, Aert Stevensz. van Zijll,Anthonis Jacobsz. van Oostrum en Jan Willemsz. van Rossum. Zij allencompareerden behalve voor zichzelf ook namens de afwezige broeders JanCornelisz. de Ridder en Gerrit Hendricksz, van Sweseneng 28). De dub-belrol: scfiepen en broeder bleek bij deze gelegenheden wel eens ver-warrend. Onder de namen van de comparerende broeders is die van PeterJoosten doorgehaald omdat hij niet als broeder aanwezig was maar alslid van de delegatie uit het gerecht waarvoor de akte werd gepasseerd.Deze Peter Joosten was eerst pachter en later eigenaar van de boerde-rij De Grote Geer in Houten, was in ieder geval vanaf 1662 tot zijndood in 1705 kennelijk

ononderbroken schepen van het gerecht en wordtin 1670 als procurator van de broederschap genoemd. Hij is een typischvoorbeeld van de soort mensen die tot de broederschap behoorden.













Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 -34-maart 1967 door G.S. goedgekeurd. Houten, L.M.J. de Keyzer,Wijk bij Duurstede, R.J. Butterman.noten: 1. Rijksarchief Utrecht (R.A.U.), Staten van Utrecht (Staten) 356-6,Memoriaal van de geestelijke goederen 1623-1632) f. CXXXIX. Uit de tijd dat de broederschap daadwerkelijk functioneerde (eind15e-begin 18e eeuw) is geen enkel origineel archiefstuk bewaardgebleven. De gegevens over de 17e eeuw zijn ontleend aan registersin het archief van de Staten van Utrecht -waaronder het genoemdememoriaal- waarin archiefstukken betreffende de broederschap inafschrift rijn opgenomen. Voor de vroegere periode is de situatiewaar mogelijk teruggeprojecteerd vanuit de 17e eeuw. 2. Zie voor het begrip buren: C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in demiddeleeuwen, Zutphen, 1983, p. 540. 3. Staten 356-6 f. Q XV. 4. ibidem f. CLXIV verso. 5. R.A.U., Dorpsgerechten 791 akte

121 (1654 januari 27) en Gemeente-archief Houten, Gerecht Houten en 't Goy 30 f. 2aO nr. 60. 6. ibidem, f. 251 nr. 128. 7. Staten 937a f. CXXII verso (Rekeningen van de gebeneficieerdegoederen 1582-1585. 8. Zie afbeelding. Thans bezit gemeente Houten. 9. Staten 264-27 (Resoluties G.S.). 10. Staten 26^-28. 11. Staten 256-6 f.   CS5VI. 12. Dorpsgerechten,   Houten en 't Goy, (1626 maart 22). 13. Staten 256-6 f.   CXXIV. m. Staten 264-35 (1630 december 1). 15. Staten 356-6 f. CXXXVIII. 16. Ibidem, f. CLXVII verso en CLXVIII; Dorpsgerechten 1818 f. 162verso; in 1962 getypte afschriften van drie gezegelde oorkondendie zich in de collectie van het seminarie Rijsenburg bevonden enwaarin besluiten van broederschapsvergaderingen van 1631 juni 13,juni la en 1632 (?) augustus 6 zijn vastgelegd. Deze oorkondenzijn sinds 1962 uit de collectie van het inmiddels opgehevenseminarie verdwenen.

17. Dorpsgerechten Heten en 't Goy, 1630 januari 25. Bij de Roskam,die op deze dat^m door de medebroeder en schepen Cornelis Damenaan Van Blanckenoael werd getrasporteerd, hoorde ook brouwerij.
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Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -4- een eigen parochiekerk, gewijd aan O.L.V. ten Hemelopneming (11).Bisschop Otto van der Lippe had al in 1217 toestemming gegeven tot eenafsplitsing van het kerspel Gein van de kerspelkerk te Eiteren enVreeswijk, de parochie Eiteren bestond dus geruime tijd voor het jaar1217 (12). De Eiterse pastoor werd aangesteld door het kapittel vanSt. Marie te Utrecht. Pas toen de bouw van de Nicolaaskerk voltooidwas, in 1309 of 1310, het precieze jaar is onduidelijk, gingen deparochiale rechten over naar IJsselstein (13). De parochiekerk Eiterenverviel hiermee tot het niveau van kapel. Haar plechtigheden werdentoen verzorgd door een vicaris, eveneens aangesteld door het kapittelvan St. Marie. Waarom het notehouten Mariabeeldje in Eiteren opdook, is onduide-lijk. Verscheen het soms miraculeus in Eiteren, omdat de kerspelkerkgedegradeerd was tot

kapel? Diende het met andere woorden om hetaangetaste prestige op te vijzelen? Het lijkt in ieder geval zeker,dat het ver uit de buurt vervaardigd. Vermoedelijk in de Maasstreek,daar werden in die tijd immers beeldhouwwerken geproduceerd, dit integenstelling tot onze streken. Misschien is het daar gemaakt naar eentype, dat vooral in de tweede helft van de twaalfde eeuw in Zuid-Frankrijk gangbaar was (la). Hoe het ook zij, dit Mariabeeldje werdhet middelpunt van vrome devotie met als gevolg een jaarlijkse proces-sie, horden bedevaartgangers en een illustere broederschap ter harerere (15). O.L.V. van Eiteren is in de verschillende, met name locale, publi-caties al vaker genoemd. Echter, er zijn tot nu toe slechts tweepublicaties verschenen die verder gaan. J.A.F. Kronenburg CssR, wijddeeen hoofdstuk aan haar in zijn achtdelig werk Maria's Heerlijkheid inNederland, Amsterdam 1904-191a

en pastoor i .J. van der Heijden lieteen boekje verschijnen getiteld Het miraculeuze beeldje van O.i .V. vanEiteren en de parochie van de H. Nicolaas te IJsselstein, Denekamp,1936. Dat in beide werken de H. Maagd een centrale rol speelt, spreektvoor zich. In dit artikel is voor een andere aanpak gekozen. De broe-der- en zusterschap van O.i .V. van Eiteren speelt de hoofdrol en haarfunktie wordt bekeken aan de hand van het tot nu toe nauwelijks be-studeerde archiefmateriaal. II. De leden en het bestuur van de O.L.V. broeder- en zusterschap. &quot;afgezonderd zal hij wonen, buiten de legerplaatszal zijn verblijf zijn&quot; (Leviticus 13:46).



Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -5- Eiteren was een tekenend voorbeeld van de ongebreideld groeiendeMaria-verering. Gewijd aan O.L.V. Hemelvaart, bezat ze een Maria-altaar, waaraan Agnes, de weduwe van ridder Werenboldus de Vlaming, in1293 een vicarie had gesticht (16). Door haar schenking kon een afzon-derlijke geestelijke, een vicaris, aangesteld worden die de bedieningvan dit ene altaar verzorgde. Centraal in de kerk stond het miraculeu-ze Mariabeeldje. Welke wonderen het in de middeleeuwen heeft verrichtis niet bekend, er is immers geen 'mirakelboek' overgeleverd zoals datvan O.i.V. van Amersfoort waarin de wonderen nauwkeurig zijn vastge-legd. Dat er wonderen zijn waargenomen kan zonder meer worden veron-dersteld. In 1656 wordt het nog 'imaginem miraculis' genoemd doorJacobus de la Torre, de apostolisch vicaris van de Hollandse Zending(17). Of leprozen

met name genezing zochten bij dit Mariabeeld, zoalswel eens werd gesuggereerd, is dan ook onduidelijk (18). Ook was ereen O.L .V. Broederschap in het leven geroepen, die door paus Bonifa-cius IX in 1398 werd goedgekeurd (18). Een broederschap gewijd aan Maria was in de middeleeuwen een van-zelfsprekendheid. Kronenburg komt tot het aantal van 120 verspreidover niet minder dan 86 plaatsen (20). Haar oprichting te Eiteren waswat dat betreft dus niets bijzonders. Wel bijzonder daarentegen warende leden. De leden waren volgens de bul van Bonifacius enkele IJssel-steiners die brandend van godsdienstijver een broederschap wildenoprichten ter ere van O.L.V. van Eiteren en de H. Nicolaas. In destatuten, die jaren na haar oprichting, in l4a7, werden goedgekeurddoor de burgemeesters, de schepenen en de raad van IJsselstein, lezenwe echter: &quot;... dat die arme sieken

melaetschen menschen die in hol-lant ende dair buyten sijn in veel meer landen geseten ende woin-achtich sijn uut rechter goeder ynnigher beghertten ende devocien eenbruederscap ende susterscap gheoirdineert (opgericht) ende ghemaecthebben inder eeren gods ende onser liever vrouwen tot eytheren buytenysselsteyn glegen ...&quot; (21). De leden van de O.L.V. broeder- en zus-terschap te Eiteren, waren dus leprozen. Deze groep leprozen vormde geen homogeen geheel, er waren weldegelijk verschillen. Enerzijds waren daar de 'ghemeynen susteren endebruederen', dus de 'gewone' broeders en zusters die de kapel onder-hielden en de wekelijkse godsdienstige plichten vervulden. Anderzijdsde 'brueders ende susters die mitter clappe gaen', dus de bedelende,rondtrekkende leprozen die eenmaal per jaar voor de processie naar



Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 Eiteren kwamen (22). Om 'gewoon' lid te kunnen worden, moesten zijvolgens de statuten uit 1447 een bepaald entreegeld betalen van een&quot;lelyden cromstart&quot; en een nalatenschap beloven van een pond was. Destatuten uit 1500 voegden daar nog aan toe: &quot;Ende zoe wat gesondeluyden sieck werden ... in Hollant in Zelant ende inden landen (vanVoorne) en die hem (zich) aldair behelpen ende versorgen willen dierichter ... gebeden genieten willen ende gebroyken die sullen verbon-den wesen ende gehouden wesen ... hairen inganck (entreegeld) endedootschuld (de nalatenschap van een pond was) binnen jaers te beta-len&quot;. Uit het midden van de leden, waarschijnlijk de 'gewone' leden,werd op de dag van de processie het bestuur gekozen, dat in 1447bestond uit vier dekens en in 1500 uit zeven dekens, vier voor hetgraafschap Holland en Zeeland en

drie &quot;buten onser lande van Selantende Voorne&quot;. Uit het ledenregister blijkt echter duidelijk dat er ook gezondelieden lid zijn geworden, en, meer nog, dat de maatschappelijke ensociale achtergrond van de leden niet af lijkt te wijken van anderebroederschappen: niet alleen waren er zowel leken als geestelijken invertegenwoordigd, ook mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevol-king waren lid. Zo begint dit register met drie klinkende namen vanniet leprozen: &quot;Vrou Jacob van hollant (Jacoba van Beieren) / heerfranc van borsselen / graeff van oestervant (Oosterbant) / heer willemvan egmont&quot; (23). Een vreemd trio voor een leprozengilde. Waarom zijlid werden kan slechts worden vermoed. De zeventienjarige Jacoba,gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, had in l4l8 toestemminggegeven de stad IJsselstein aan te vallen, die op de hand van Willemvan Egmond was. Het haar

gezinde Utrecht mocht niet alleen de verdedi-gingswerken slechten, zij beval zelfs &quot;hare beminde vrienden der goedestad utrecht, om haar ter eere en ten gelieve en uit haren naam allesaf te breken en neer te werpen, wat men na Allerheiligendag (1 novem-ber) binnen IJsselstein nog in stand mocht vinden, uitgenomen (behal-ve) kerk, klooster, gasthuis, kapel en huizen van papen en geestelijkelieden&quot; (24). Zestien jaar later, op 12 april 1433, deed Jacoba ondergrote politieke druk officieel afstand van haar drie gewesten. Haargeheime huwelijk met de Zeeuwse edelman Frank van Borselen, geslotenin de zomer van 1432, kon nu worden gelegaliseerd: zij mocht vanaf datmoment trouwen met wie ze maar wilde, als het maar geen vijand vanPhilips de Goede was (25). Jacoba, nog slechts hertogin van Beieren enHolland en gravin van Oosterbant, trok zich terug op het slot Telling-en, samen met haar

man, die vanaf de kerkelijke inzegening van het hu-



Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -7- welijk in la34 eveneens de titel 'graaf van Oosterbant' mocht dragen(26). Vlak voor haar dood op 9 oktober la36 -zij stierf aan tuberculo-se- hebben beide echtelieden nog een bedevaart gemaakt naar O.L.V. vanEiteren. Samen met de oude vijand Willem van Egmond hebben zij zich,mogelijk ter verzoening, ingeschreven bij het leprozengilde. Uit haartestament blijkt echter dat ze nog steeds niet gerust was voor de e-ventuele gevolgen na haar dood van de vernietigende aanval op IJssel-stein: &quot;... ende off hair zyele hier omme in node off belast wesenmochte, om die dan te vorderen ende te beth te helpen tot verlatenissevan der pijnen, die sij hier om lijden soude mogen ...&quot; daarom wijstzij de kerk, het klooster en het gasthuis in IJsselstein een bepaaldehoeveelheid geld toe onder voorwaarde dat &quot;in elc van desen goidshuy-sen jairlix der

vorseiden zyelen gedencken mit eenre redelicker memo-rien ...&quot; (27). Naast dit illustere trio werden ook nog andere gezonde lieden lidvan deze wereldlijke instelling. Opvallend is bijvoorbeeld het lid-maatschap van geestelijken verbonden aan de IJsselsteinse kerk. Inge-schreven staan onder meer: Gerit Wouter canonijck tijsselstein endedeken, heer Jan van de Lijnden canoniek tot IJsselstein, heer Gerijtvan Dam canoniek tijsselstein, meestaer Aelbert, deken toe IJssel-stein, heer Cornelijs die cappelaen toe IJsselsteijn, heer GeritWouterssoon deken tijsselstein, meijster Ghijsbert Evertszoon canoniekbinnen IJsselstein (28). Maar ook geestelijken van andere instellingenwerden lidmaat. We komen onder meer de namen tegen van heer Robrechtpriester uut Schotlant, meester Samuel canoniek te Wijek, heer Hermanpastoer van Naerden, heer Gijsbert pasteer van Vierdinghen

(Vlaarding-en), Meijster Willemszoon capelaen van Hendrick inden Amboech (Hen-drik-Ido- Ambacht), heer Jan Janssoon pastoir te Cappel (Capelle) enClaes die monick van harlem mit Peter sijn huusvrou. Het spreekt voorzich dat ook kosters staan ingeschreven. Genoteerd werden GielisGijsbertszoon coster van Eijteren, Gerijt Heinrickszoon coster tijs-selstein, Jacob Robeertszoon coster van Eijteren, Jan van Bunschotencoster tijsselstein en Govert Heinrickzoon coster van Benschop. Ook de IJsselsteinse stedelijke overheid was in het gilde vertegen-woordigd. We lezen de namen van Wouter van Baer drossaert tijssel-steijn, Theeus Gijseren burgemeister en Hermen Roefoffszoon schouttijsselstein en vele jonkers en jonkvrouwen staan in het register. Verder moet aandacht gevestigd worden op de in 1570 ingeschrevenMenus van Veensven. Achter zijn naam vinden we de toevoeging

&quot;die doot





Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -9- meerderheid lijkt alleen of met echtgeno(o)t(e) gekomen te zijn. Vande mannen werden wel eens de beroepen genoteerd zodat we met ditledenregister tevens een staalkaart van 16e eeuwse ambachten voorge-schoteld krijgen. Een aantal namen met de beroepen: Gerijt Heinricx-zoon die cramer, Peter die olyslager, Claes die hoemaecker (hoedenma-ker), Dirck den orgelblaser (orgeltrapper), Anthonis die naijer(kleermaker), Aernt die mulder (molenaar), Aernt Aerntssoon die hout-zagher. Peter Janssoon die glaesmaker (glasblazer, glazenier) vanSchoonhoven, Symoen die steenbacker, comen (koopman) lan van derGoess, Joris den kuper (kuiper) van Berghen, Lenert die lapper(schoenmaker) van Mockershil, Cornelis die Cousmaker (kousen, schoenen laarzenmaker) van der Goes, Quirijn die decker (rietdekker) vanSinte Martensdijck, Zeger

Roefofszoon die backer van Gorcum, JanJanszoon kleerbesemmaker (kleerborstelmaker) van Amsterdam, Jan dievisscher, die potter (pottenbakker) van Sint Ariaen, Jan die brouwer,Heijnrick Heijnrickzoon die metsselaer, Andries die bontwerker. Jandie volre (volder). Jan Corneliszoon die mandemaker, Gijse die ganse-man, Cornies (die) treserijer (tresaurier), Heinrick Janszoon diesmit, Claes tripmaecker (timmerman die de voetplankjes maakt voorturftrappers), lyngen Tonis kappeteyn van Brouwershaven, Cornelis diewaker (nachtwaker), Thonis die raemaker (wagenmaker), Ariaen die koekvan Dronghelen en Jan die colenaer (kolenbrander). Rest nog een groot aantal namen waarvan de beroepen blijkbaar niethet eerst opvallende kenmerk was. Wat te denken van droncken Pouwelende sijn wijff, lijoen mit proper Grietgen sijn huusvrouwe, Andriesscud in die maech, Cornelis die bastert,

Coppen die blijnde, MarikenBrandewijnken, Alijt Andries dis wilden wijff, Neeltgen Ghijs diewilden huusvrou tijsselsteln, David het verloren kijnt, het verken vanHoorn, Claesken van Neerden het meisken van grote bossom, Willem metdie lammen hant. Jan pis in kan, Cornelis die geck van Delft endeMarickghen sijn huysvrou. Jan zeert die kat, schelen Frans van Wormer,lenert met die dicke hant, Oliff Aernstssoon uut Benscop, die bontebeff, die doot vande maechden, Jan die Vlaminck magher man, Thonis diebrasser, dat hoen van Schoonhoven, Jan comt sitten van Sint Anna Lant,Scheel beest van Alcmar, swarten Berent, Aert die buser (dronkaard)van Utert (Utrecht), die haen van Neerden, Arien mit den hals vanCrunninghen (Groningen), die bonten bal van Sevenhuysen, mallenMeynert van l.eyen en lange Ariaen. Slechts eenmaal vinden we in hetledenregister een expliciete verwijzing

naar lepra. In 1526 heeft zichingeschreven: Cornelis die Lazarus.



Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -10- w^-, J?r m Ingekleurde pentekening van het Melatenhuis bulten Utrecht clour D.Berch in 1607. v.d. Werf in 1R76 naar J. Rz. van der(futo: Gem. Archiefdiem^t Utrecht) III. Sint Jansddg inden somer. &quot;dan zal de priester hem zeven dagen opsluiten...&quot; (i eviticus 13:21) Eens per jaar, op 'Sint Jansdag inden somer' (2^4 juni), werd O.i .V.van Eiteren rondgedragen door IJsselstein. Plechtig uit de kapelgeheven en omhuld door wierooknevelen werd ze gevolgd door geestelij-ken, gilden -elk met eigen vaandel en processiekaars- en vele bede-vaartgangers (32). Natuurlijk nam het O.i.V. gilde deel aan dezeprocessie. In haar al eerder aangehaalde statuten uit 1447 werd ookaandacht besteed aan deze 'ommedracht': &quot;soe sullen zij (de leden vanhet leprozengilde) alle jairen alsmen onse lieve vrouwe tot eytherendraget een schone kersse (kaars) draghen in die eer

gods ende onserlieve vrouwe tot eytheren ... ende dair sullen die broeders ende



Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -11- susters inder processien nae volgen also sij dat voir dese tijt ma-nierlijken ghedaen hebben (net als voorheen)...&quot; In de 'Ordonnantievande keerssen te dragen als men Ons Lieff Vrou tot Eytheren dracht'(draagt) werd de rangorde binnen gilden in de processiestoet nauwkeu-rig vastgelegd (33). Na het beeldje allereerst de kaarsen van deschutters en daarna pas die van de bouwlieden, smeden, korenkopers,schippers, snijders, schoenmakers, wolwevers en linnenwevers. Helemaalaan het eind sloot &quot;der lazarus keerss&quot; de rij. Tijdens deze 'ommedracht' mochten de bedelende leden elkaar inieder geval niet molesteren, aldus de statuten: &quot;Voirt soe wie vechtvan hoiren brueders ende susters die mitter clappe gaen ende die eenden anderen bloet roerden (driftig maken) off quetsten (verwonden) offwonden (verminken) off blauwe

leden (ledematen) sloege die sall gheven(voldoen) alsulke keuren (straffen) ende brueken (boetes) als die vierdekens die dan inder tijt sijn hem overseggen (opleggen)&quot; (34). Deel-name aan de processie was verplicht: &quot;voirt soe wie dat niet en coemtvanden ghilde bruders off susters alsmen onse lieve vrouwe tot eythe-ren voirgenoemt draget, die sal gegeven enen lelyden cromstart&quot;. Op de dag van deze jaarlijkse processie werden niet alleen tweenieuwe dekens gekozen, ook werd er door hen een disciplinaire zittinggehouden. Uitdrukkelijk is in de statuten vermeld dat dan &quot;nyemont(sall) spreken dan die gehene die rechts te doen heeft up een kuere(boete) van een pont was alsoe dick als dat gheschiede&quot;. De dekenshadden op deze zitting die gildebroeders en -zusters gedagvaard die dereglementen niet hadden nageleefd. Zij werden beboet met &quot;een

rijns-sche gulden&quot;. Diegenen die niet op kwamen dagen lieten de dekensjuridisch vervolgen en alsnog een rijnse gulden betalen. En voor elkekeer dat een bedelend lid onbetamelijk, onfatsoenlijk of kwalijk hadgesproken over de dekens of hun statuten, werd hem een boete van eenpond was opgelegd (35). IV &quot;De ghemeijnen susteren ende bruederen &quot;Dan is hij een melaatse, hij is onrein&quot; (Leviticus 13:44) Naast de jaarlijkse 'ommedracht' hadden de gewone gildeleden ooknog andere godsdienstige plichten. In de genoemde bul uit 1398 wasvastgelegd dat zij ter verhoging van de goddelijke eredienst elkezaterdag in de kapel een gezongen mis ter ere van de Maagd Mariamoesten laten opdragen. Om nu de kapel een drukbezochte gelegenheid telaten worden verleende Bonifacius aan allen die oprecht berouw toonden



Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -12- en gebiecht hadden een aflaat van twee jaren en twee quaaragenen (80dagen) telkens wanneer zij op zaterdag de gezongen mis bijwoonden ende behulpzame hand boden bij het in stand houden van de kapel (36). Inde statuten uit 1447 lezen we dat zij op eigen kosten wekelijks vijfmissen lieten lezen in de kapel voor allen die hen ooit hadden begun-stigd en voor alle overleden broeders en zusters (37). Daarnaastmoesten zij gedurende het jaar vijf vigilieen met gezongen missenverzorgen &quot;ter ere Gods, zijne gebenedijde moeder en Sint Lazarus endeter lavenisse der sieken (leprozen) uit Holland en Zeeland&quot;. Dezemissen moesten betaald worden uit de inkomsten en de nalatenschappenvan de broeders en de zusters. Ook de zogenaamde 'sielmissen' moestenop eigen kosten worden verzorgd. De kanunnik of priester en de kosterdie hiervoor ingehuurd werden

zouden volgens de statuten uit 1500 voorelke mis een 'Utrechtse grote' betaald moeten krijgen (38). Waar woonden deze 'gewone' gildeleden? In de statuten uit 1500wordt voor zover leesbaar gesproken over &quot;des broederschap vandenmeiaten ende leprosen menschen liggende inden capelle van Eytheren byYsselsteyn&quot; (38). Zij konden echter onmogelijk in de kapel zijn ge-huisvest. Kijken we naar de Haarlemse leprozerie die uit een huis eneen kapel bestond en toch in 1413 werd aangeduid als &quot;Sint JacobsCapel daer die lazarussen luden in woonden&quot;. Daarnaast is nog bekenddat de leprozerie te leiden st. Anthoniskapel werd genoemd, die te 's-Gravenhage St. Corneliskapel en te Amsterdam St. Joriskapel. Het wasdus in het geheel niet ongebruikelijk de leprozerie als kapel aan teduiden, deze was immers vaak eerder gebouwd dan de instelling (39). Degewone leden woonden, werkten, aten en

sliepen dus in een belendendeleprozerie. De Eiterse instelling nam vanwege de bewoners een bijzon-dere positie in onder de leprozerieen. Buiten bijna elke middeleeuwsestad bevond zich wel een leprooshuis, waar de uitgestotene zich konvestigen. In het graafschap Holland en Zeeland, toendertijd een poli-tieke eenheid, huisden buiten de poorten van tenminste 22 stedenleprozen, hetzij in afzonderlijke huisjes, hetzij in een leprozerie(40). Het Eiterse huis was echter in tegenstelling tot alle andereinstituten niet gericht op de locale uitgestotenen. De gehuisvesteleden kwamen volgens de statuten uit 1500 uit Holland, Zeeland en hetland van Voorne (38). Als enige was zij dus een supra-regionale in-stelling (41).









Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -16- der- en Zusterschap te Eiteren. Het ging het gilde er vooral om hetbedelrecht van de leprozen te verdedigen, een recht dat een privilegewerd naarmate er in de loop van de 15e en 16e eeuw steeds meer verbo-den werden uitgevaardigd tegen het bedelen. Uitdrukkelijk werd in hunstatuten bepaald dat &quot;... voirtaen gheen ghesonde menschen onder hengaen en sullen mitter clappe dan een sieck man mit sijn wijff ende eensieck wijff mit hoiren man. Ende wair saeck dat enich vanden sieckenmenschen ghesonde luyden (onder)houden woude yeghen den ghemeynenghilde wille ofte danck sonder recht off sonder reden die sal verbeu-ren enen rijnssche gulden ...&quot; In diezelfde statuten werd dan ook eenvolgende klemmende oproep gedaan: &quot;soe begeren wij vrientlick endebidden allen edelen heren ridderen joncheren ende knechten bailiuwenscouten ende richters

geestelic ende wairlick dat sij desen siekenmelaetschen mensschen bijstandich genadich ende behulpelick willenwesen tot hoiren rechten tot ivat steden ende dorpen sij rechts beghe-ren sullen up hoiren bruederen ende susteren (op?) enige puncten dervoirgenoemder oirdinancien (genadich?) ghedaen hebben ende mede milde-liken willen beraden ende goedertieren wesen omme hoiren aelmissen deshem (]od verleent heeft dar sij des voirgenoemde oirdinancie medestaende mogen houden ...&quot; (49). De rondtrekkende, bedelende leprozen moesten zich in hun traditio-nele kostuum hullen, zodat zij voor iedereen duidelijk te herkennenwaren: een hoed bekleed met een witte band van twee vingers breed, eenwijde mantel, vlieger genaamd, handschoenen (zij mochten immers nietsmeer met hun blote handen aanraken vanwege de angst voor besmetting)en een klepper, 'clappe', waarmee zij hun komst duidelijk

moestenaankondigen. In 1531 bepaalde Karel V nog eens uitdrukkelijk datleprozen mogen bedelen mits ze hun leprozenkostuum dragen (50). In denotulen uit 1571 van de Utrechtse broederschapsvergadering van het'Melatenhuys' werd bepaald dat &quot;Op wat tijde onze siecken gaan buytenof in de stadt zullen zij verloff bidden den huysmeester ofte moeder,aanhebbende een vlieger en een hoed op het hoofd, welck vlieger enhoeden zullen hangen op zekere plaatsen tot behoeff des huyses&quot; (51). Leprozen hebben zich niet altijd aan dit kleedgebod gehouden. Zowordt in het Utrechtse Buurspraeck-Boeck uit 1537 melding gemaakt vande vangst van drie leprozen. Jan willemssoon van de Veer, Jan Reyers-soon van utrecht en Matyssoon van Colen, die hun stigmatiserendegarderobe hadden verwisseld voor een normale en zich zo heimelijkbinnen de stadspoorten hadden kunnen begeven. Ze werden voor

eeuwiguit de stad verbannen (52).







Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -19- het bloet zal hebben een eerdeachtich coleur ende zal wesen ghegraent(korrelachtig) ende ter stondt dijcke versendert ende alst mentwascht, zo zal mer in vinden vleeschachteghe stickens al oft zij vanaderen ofte zenewen waren ende ooc somtijt eerdachteghe graenkins endeals men dat ghewasschen bloot int twater duer een doucxkin steect endeperst int wrijnen, zo zal men vinden in den grondt greynen ghelijc denzande, dan zuldien ook lazarich wijsen al en warer ooc maer eenighevan den voorscreven teekenen ...&quot;. Tenslotte werd bekeken of de spie-ren tussen duim en wijsvinger verschrompeld waren (57). Na de diagnosestelling konden drie soorten certificaten uitgereiktworden: 'scone brieven' voor diegenen die gezond bleken, 'vorstebrieven' voor twijfelgevallen en 'vuyl brieven' voor leprozen. Dezelaatste certificaten waren met name

van belang voor hen die niet in deleprozerieen opgenomen konden worden en bedelend aan de kost moestenkomen. De tekst van de 'vuyl brief' van Jan Maes uit Den Haag luidtbijvoorbeeld: &quot;Kenlick sy allen luyden hoe dat wy gemeen gesworen vanSt. Jacobs Capelle buyten Haerlem gheproeft ende met aller neerstic-heyt besien hebben een mans persoon out omtrent tien jaren genaemt JanMaes van Sgravenhage welcken wy nu ter tydt melaets uytgheven (verkla-ren) besmet te wesen met lazarije waaromme hij gaen sal met vliegerseen klap hebbende op de borst een swarte hoet op 't hooft bekleet meteenen witten bant sonder ander bant ende desen brieff out synde vierJaren is doot ende te niet (na vier jaar is dit certificaat verlopen).In kennisse des waerheyts so hebben wy gemeen ghesworen voorscrevendesen brief besegelt met onsen gemeenen zegel: Int jaer ons

heerenduysent seshondert ende negenenvijfich den zevenentwintichsten novem-bris&quot; (58). Op het zegel staat een leproos in wapperende mantel afge-beeld met pelgrimsstaf en waterfles. Een dergelijke bedellegitimatie werd zeer aantrekkelijk toen debedelverboden in de loop van de 15e en 16e eeuw steeds frequenter enstringenter werden afgekondigd. Op 12 mei 1526 vaardigde het Haarlemsestadsbestuur dan ook een publicatie uit waarin stond dat &quot;veelegebreeken en inconvenienten komen en gebeuren van schalken boeven enandere quade menschen die hen laten schouwen proeven en oordeelen voorleproosen&quot;, terwijl zij nota bene helemaal geen brief bij zich haddenwaarin stond waar zij woonden, wat hun geboorteplaats was etc. Daarombesloten de bestuurders van de Haarlemse leprozerie, aldus depublicatie, met &quot;informatie en communicatie daer op met

den dekenenvan Holland en Zeeland derselver leproosen&quot;, niemand meer tot hetonderzoek toe te laten die ondeugdelijke papieren had (59).





Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -21- dekens van het gilde of beide? Welke onderzoeksmethode werd gehan-teerd? Wanneer vond het onderzoek plaats? Dagelijks zoals in Haarlemof eenmaal per jaar op de processiedag na de disciplinaire zitting?Werden er ook 'vuyl brieven' uitgereikt? Het archiefmateriaal zwijgt. VII. De gevolgen van de Reformatie voor Eiteren. I&quot;het wild vlees is onrein, het is melaatsheid&quot; (Leviticus 13:15) In IJsselstein werden al vroeg, in de jaren dertig van de 16e eeuw,opstandige geluiden gehoord tegen de Rooms Katholieke kerk, men pre-dikte voor de nieuwe leer. In 1577 was het dan zover, de H. Nicolaas-kerk werd bestemd voor de Protestantse eredienst, een jaar later haddeze zelfs een eigen predikant. De goederen van de kerk bleven echterwel onder toezicht van het kerkbestuur en onder het oppertoezicht vande stad zoals dat voor die tijd

gebruikelijk was. Pas in 1579 werdhieraan een gevoelige slag toegediend door prins Willem van Oranje.Hij legde beslag op al het goud- en zilverwerk van het klooster en deparochiale kerk. Dit niet zozeer uit vrome drift alswel om het ver-sterken van de Bredaase vestingwerken te kunnen financieren. Wat gebeurde er ondertussen met de Eiterse kapel, het Mariabeeldjeen de broederschap, alle toch wel Roomse erfenissen? Laten we eersteens kijken wat de overgeleverde traditie hierover zegt, dus naar hetal eerder aangehaald gekopieerde manuscript van pastoor Govers: &quot;...want als naderhand de beroerten opguamen hier te land, en d'anderegesinde nu de overhand hadden zijn ze met een furie op dit kerkhofaangevallen, hebben de capel bestormt het beeltje daar uyt gerukt enin den IJssel gesmeten, hebben voorders de capel afgebroken, en totden grond toe verdestrueert, en de

matrialen desselfs hier en daar aanparticuliere huysen gebruykt. Zijnde dit beeldje in de IJssel geworpenis het niet van zijn stee weg gedreven. Maar bleeft op een en deselveplaats in het water, is van de vissers tot 1, 2 a 3 keeren opgevist,en van deselve telkens in 't water gesmeten zijnde ende staeg op deeygenste plaats in het water, so dat de visschers kynderen het beeldjeaan een catholyke persoon gaven. Dan men wist nauwelijks een plaats tevinden alwaar men het versekeren en bewaren mogt, also het selvegesogt wierd en vervolgt, ook waren der sekere boetens opgestelt voordie het selve hebben mogten. Hierom heeft een voorname catholijkevrouw in IJsselstein dit beeldje, op dat het te beter bewaart souwesen, en te minder agterdenken daar op vallen, genaayt in het voeijer



Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -22- van haar rok en heeft het aldus wel drie jaren verborgen gehouden tertijd toen dat die eerste furie nu wat in stilstand geraakt was, en doeheeft sij het in haar huys op een besondere plaats daartoe geordon-neert gestelt en devotelijk geeert, gelijk dan ook als de catholijkenhier keaiis van hadden daar ter plaatse met groote ijver het beweldjewierd besogt.&quot; Het lijkt echter anders, geleidelijker gegaan te zijn. Het ledenregister is tot 1598 bijgehouden, tot in ieder geval datjaar hebben zich nieuwe leden kunnen inschrijven (62). De bedevaart-gangers zijn echter nog veel langer blijven komen. In 1622 bijvoor-beeld verzocht de protestantse classis van Gorcum nog de &quot;bedevaerdentot Eyteren by Ysselsteyn ... te weeren.&quot; (63). Ook de kapel had de wisseling overleefd. Werd voor de Reformatie devicarie vergeven door het kapittel van St. Marie te Utrecht, na dietijd hadden beurtelings de

heren van nsselstein en het kapittel vande Nicolaaskerk de collatie in handen. De goederen van het gilde werden pas in 1583 in beslag genomen doorprins Willem van Oranje en bij het bezit gevoegd van het 5t. Ewouts-gasthuis te IJsselstein (6A). later, in 1587 werden de gildegoederenonder beheer geplaatst van een rentmeester. Deze rentmeester, Hermanvan den Steenre, was beheerder van alle geestelijke goederen dieWillem naar zich toe had getrokken. Hij moest verantwoording afleggenaan de Domeinraad, net zoals -naar hij zelf schrijft- vroeger deprocurator rekening moest afleggen &quot;voor den deeckenen ende voordeBorgemeesters ende schepenen van Ysselstein&quot; (6^). De procurator iseen officieel aangesteld beamte van een leprozerie die voor de inkom-sten van het huis moet zorgen door bedelend rond te gaan. In 1587 werddan ook opgetekend: &quot;ontvangen van Herman van der Steenre als

eermaalsontvanger geweest zijnde vanden daechlijxsten innecommen van den vrou-wengilde binnen Ysselsteyn dese voerscreven soirnie van achtien guldentwelff stuvers dagelyx dye hyer voir bysloten&quot; (64). uit de rekeningendie de periode 1583 tot 1591 beslaan blijkt verder dat de leprozerietoendertijd diverse huizen en landerijen in eigendom had waaronderbijvoorbeeld een stuk land in Benchop waaruit ze in 1583 &quot;achtyenponden ende zes capoenen (hanen)&quot; kreeg. Het huis werd mogelijk tezamen met de kapel in 1684 afgebroken, delepra was geen urgent probleem meer en de leprozen die nog rondliepenleden op zijn hoogst aan schurft of een andere ongemakkelijke huid-ziekte. Eiteren had zijn funktie vervuld. En Onze Lieve Vrouwe? Naveel omzwervingen en nog veel meer wonderen is ze jaarlijks -omstre.eks





Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -24- samelingen van eenige zeer oude schriften die so aan dese als aande andere seyde van dit boek door Joannes Govers thans pastoor vandese gemeente in den jaaren ons Meeren 1772 sijn bijeengebracht enbijgeschreven, dewijl deselve niet meer leesbaar waren om dat sedes sdeels zeer oud, en ten anderen schenen niet te wel bewaartgeweest te zijn&quot;, volgens Van der Heijden heeft Govers zijn gege-vens overgeschreven van Adrianus ter Lauw, pastoor van 1673 tot1696, doch in het manuscript van Van Leuffen wordt deze naam nietgenoemd. Zie Van der Heijden, o.c, p. 7. Het manuscript bevindtzich in het archief van de H. Nicolaas 321.11. 10. Plaatsen in Nederland waar heden ten dage ook nog bedevaarten terere van Maria worden gehouden, net als IJsselstein, en die stoelenop een middeleeuwse traditie, zijn onder meer Amersfoort, Delft,Elshout, Handel, Heiloo,

Meerveldhoven, Oirschot, Ommel, Oostrum,Renkum, Schalkhaar, Tienray en Zegge. Zie Pius Almanak. JaarboekKatholiek Nederland, 99 (1986) pp. 629-6a0. 11. Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden,13 vols, Gorinchem, 1839-51, vol. 4 p. 121. 12.  In een oorkonde uit 1217: &quot;Decrevimus ... notum facere, quemadmo-dum nos quibusdam parrochianis de Eyteren et quibusdam parrochia-nis de Vresewik dedimus licentiam edificandi sibi ecclesiam ...&quot;,zie Hofman, J.H., &quot;Het Kerspel Vreeswijk&quot; in Archief voor degeschiedenis van het aartsbisdom Utrecht XXIII (1896) p. 205.Eveneens Prukken, J. &quot;Het Gein, de Geintol en de Toltoren&quot; inMaandblad Oud utrecht 25 (1952) pp. 1-4. 13.  &quot;Hic ecclesia parochialis ex Eyteren,, juxta muros, translate DivoNicolao episcopo confessori dicata Ao 1310 ...&quot; zie lommel s.j.,A. van, &quot;Relatio seu descriptie status

religionis Catholicae inHollandia etc. quam Romae collegit et exhibuit Alexandro septimoet cardinalibus congregationis de propaganda fide, Jacobus de laTorre. Kal. Septembris Anno 1656&quot; in Archief X (1882) p. 195-196. 14. Met dank aan de heer P. te Poel die me hierop wees. 15. Opgemerkt nnoet wel worden dat het huidige beeldje danig 'gerestau-reerd' is. Nieuw zijn de armen van zowel de Maria als het Kind,het kleed van het Kind, de scepter en het boek. De restauratiewerd in 1936 voor de terugkomst van het beeldje naar IJsselstein-verricht door de firma Brom te Utrecht. Voor de ongerestaureer-de staat, zie Van Schaik, J.A.S., &quot;Ter inleiding&quot; in Het Gilde-boek, IV (1922) p. 155, afb. 1. Onder deze afbeelding het op-schrift &quot;Eerste aanwinst van het Aartsbisschoppelijk Museum thansin de kapel van het St. Andriesgesticht te utrecht&quot;. Vergelijk







Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -27- rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca1300-ca 1550), Amsterdam, 1978, pp. 693 en 727-729. Jammer genoegbesteedt Van Herwaarden in zijn tekst geen aandacht aan Eiteren enlaat hij in de tabellen de exacte datering en bronvermeldingachterwege. In het ledenregister zijn naast de naam van Menus vanVeensven geen verwijzingen te vinden die duiden op een opgelegdebedevaart. 31. Van Herwaarden concludeert dat in de loop van de 15e eeuw steedsminder bedevaarten werden opgelegd. De straf van Menus vanVeensven lijkt dus in die tijd al minder gebruikelijk. 32. Het is onduidelijk wanneer met de processie werd gestart. Mis-schien vloeide deze wel voort uit het grote aantal bedevaartgang-ers dat naar het miraculeuze beeldje kwam. Aanvankelijk zal hetbeeldje slechts in het gevolg van geestelijken en

bedevaartgangerszijn rondgedragen, maar in de loop van de eerste helft van de 15eeeuw zal ook de burgerij in het organisatieverband van gilden deelzijn gaan nemen aan de processie. 33. De Geer, J.J., o.c, p. 372. 3^. Dat het molesteren tijdens een processie niet typerend was voorleden van een leprozengilde maar voor processiegangers in hetalgemeen moge blijken uit een gelijksoortige bepaling, opgelegddoor het Amersfoortse stadsbestuur aan de bedevaartgangers naarO.i .V. van Amersfoort. Zie Kemperink, R.M., &quot;Mirakel en bede-vaart&quot; in De Amersfoortse kerken, kloosters, kapellen en synagogeen hun geschiedenis tot omstreeks 1850, Amersfortiareeks deel 1,Amersfoort, 1984, p. 47. 35. Stadsarchief IJsselstein 611 en 612. 36. Afschrift R. Post. o.c, p. 1. 37. Stadsarchief IJsselstein 611. 38. idem 612. 39. Westerink, K., Het i eprooshuis bij Haarlem: een onderzoek

naar destichting en de bewoners van de Haarlemse leprozerie, 1350-1550,doet. scriptie RUU, 1985, pp 47-48. 40. Ketting, o.c, pp. 129-186. 41. Volgens Jacobus de la Torre in 1656: &quot;eratque in Eyteren et hodieest leprosarium provinciale&quot;, zie Van lommel, o.c, p. 196. 42. Dodt van Flensburg, J.J., Archief voor kerkelijke en wereldschegeschiedenissen inzonderheid van Utrecht, vol. 5, Utrecht, 1846, p.93. Opgemerkt moet worden dat de voorbeelden met name uit hetarchief van de stad utrecht komen, omdat hier in tegenstelling totde stad IJsselstein, meer bronnen bewaard zijn gebleven.





Tussen Rijn en Lek 1987 3. - Dl.21 3 -29- Lommel, o.c. p. 196. In 1714 werd nog door H.F. van Heussenopgetekend: &quot;In Eytheren pridem erat, atque etiamnum extatLeprosarium Provinciale, vel Harlemi, ut admittantur, visitarinecesse habent.&quot;, zie T.S.F.H.L.H. (H.F. van Heussen), BataviaSacra sive Res Gestae apostolicorum virorum qui Fidem Bataviaeprimi intulerunt, in duas partes divisa, Brussel, 1714, p. 155.Dit werk werd kort daarna in het Nederlands vertaald en met aante-keningen voorzien door H.F.R. (Hugo van Rijn), Batavia Sacra ofkerkelijke historie en oudheden van Batavia, 3 vols., Antwerpen,1715-1716. 62. Stadsarchief IJsselstein 614. 63. Kronenburg, o.c, vol VI, p. 159. 64. Stadsarchief IJsselstein 391. 65. Deze 'ommedracht' vond plaats ter herdenking van het feit dat hetbeeldje -na een afwezigheid van zeventig jaar uit IJsselstein-vijftig jaar geleden in de

basiliek werd geplaatst. Hoewel al bijde bouw van de H. Nicolaaskerk in 1887 rekening werd gehouden metde terugkeer van het beeldje -pastoor van teuffen liet alvast eenMariakapel inrichten- kwam deze pas op 24 juni 1936 in het bezitvan de parochie. Voor informatie omtrent de terugkeer en de daar-mee gepaard gaande perikelen zie Van der Heijden, o.c, pp. 23-24.
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Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -2- De Grote Geer in 197B boerderij in die tijd op een andere plaats gestaan moet hebben, maaruit de hoeveelheid vondsten moet worden afgeleid dat hij er niet vervandaan gestaan heeft. In het voorhuis werden nergens sporen van eengebouw uit deze periode gevonden, maar het is heel goed mogelijk datdeze gezocht moeten worden onder het achterhuis. Of dit al een stenengebouw geweest is valt niet te zeggen, allen dat in de latere fasenvan de boerderij wel stenen gebruikt zijn van formatien welke na 1400niet meer gemaakt werden en dus van afbraak afkomstig zijn. Stenenwaren toen nog een duur soort bouwmateriaal en het is dus heel goed



Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -3- mogelijk dat zij afkomstig zijn van een elders afgebroken gebouw. Zorond 1450 of misschien nog iets vroeger werd een boerderij gebouwd opdezelfde plaats als de tegenwoordige boerderij, alleen iets kleiner(tekening 1). Deze boerderij had in ieder geval stenen funderingen,wat nog niet wil zeggen dat het opgaand muurwerk ook van steen was.Het achterhuis zal beslist nog van hout geweest zijn. In de kaaskameren in de keuken werd een gedeelte van de fundering aangetroffen, in devoorkmamer alleen nog een uitbraaksleuf (funderingen werden in dietijd vaak nog helemaal weggebroken om de stenen weer te kunnen gebrui-ken). De reden dat er in de kaaskamer en in de keuken nog wel funde-ringen werden gevonden is dat deze bij een volgende verbouwing ge-bruikt werden. Tevens werden er in de voorkamer een aantal stookplaat-sen gevonden uit deze

periode. Deze stookplaatsen waren in het middenvan het woongedeelte gelegen en hadden geen speciale rookafvoer, hetwaren open vuren waarvan de rook zelf zijn weg door kieren en spletenin het dak zocht. De uiterlijke vorm van de boerderij was die van hetz.g. langhuistype. De hierop volgende bouwfase stamt uit het midden van de 16e eeuw.De voorgevel werd verplaatst naar de plek waar deze thans staat en erwerd een kelder gebouwd met daarboven een opkamer. De plattegrond Tekening 1 en 2 ?BmaaiHHMBa a-.r a X Deze lijn geeft de plattegrond ujeeruit 1400 bij tekening 1, uit ongeveer 1550 bij teke-ning 2.







Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 De uieruerschillendetypen tegels 3. stookplaatsenHet oudste type stookplaats is de zogenaamde 'vrije haard', eenopen vuur midden in de woonruimte. Als warmtebron was dit echter nieterg comfortabel: de stralingswarmte die vlak bij het vuur erg hoogkon zijn, was meestal niet voldoende om de grote open ruimte te ver-warmen. Ook zal men veel hinder hebben ondervonden van rook en roetaf-zetting. Van dit type stookplaats werden er in de voorkamer een aantalgevonden, maar er ontstaat waarschijnljk al vroeg een ander typestookplaats, namelijk een open vuur met rookvang (schouw) en eenrookafvoer (schoorsteen). Drie van de brandplekken in de voorkamerlagen namelijk vlak bij en tegen de voorgevel van de boerderij uit deperiode 1450-1550. Het is dus heel goed mogelijk dat hierboven tegende muur een schouw en schoorsteen gebouwd waren. Toen in het

middenvan de 16e eeuw de boerderij verbouwd was, werd de stookplaats ver-plaatst naar de muur tussen het voor- en achterhuis. Aan het einde vande 16e eeuw begon men de muur achter het vuur en onder de schouw vaakte voorzien van een versiering bestaande uit haardstenen of gegla-zuurde tegels. Tegels hadden ook de functie de muur tegen het vuur tebeschermen. De schouw in de voorkamer van de Grote Geer heeft in deloop der tijd minstens een viertal verschillende soorten tegels ge-



Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -7- kend. De oudste die we gevonden hebben zijn uit ongeveer 1640. In detweede helft van de 17e eeuw zijn deze geheel of gedeeltelijk doorandere vervangen en na de brand van 1708 eveneens. In de 19e eeuw,toen men van het open vuur was overgestapt naar een kachel, werd tochnog de muur hierachter versierd met tegels. Een aantal van deze laat-ste soort tegeltjes zaten nog in het schouwtje in de voorkamer, diebij de laatste verbouwing in 1986 gesloopt is. In de opkamer werd al vroeg een stookplaats gemaakt. Tijdens hetonderzoek naar bouwsporen werd een groot gedeelte van de pleisterlaagaan de binnenkamt van de opkamermuren verwijderd. Onder het raam in derechterzijgevel werd toen een stookplaats gevonden met in de muur 33haardstenen. De halfronde sluitsteen, die altijd op dergelijke haard-stenen geplaatst was, werd na de brand verwijderd omdat

deze stook-plaats niet meer gebruikt werd en er een raam boven was gemaakt. Datwas jammer, omdat in zo'n sluitsteen vaak het jaar van fabricage De uondst uan de aspot onder het schouwtje in de uoorkamer



Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -8- De 33 haardstenen in de opkamer onder: een v/an de haardstenen na te zijn schoongemaakt







Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -11- zijn. De datering komt overeen met de ouderdom van de scherven enijzervondsten uit de 'sloot' in de voorkamer. I.jzer. Van de bekende materialen is ijzer de laatste 2000 jaar welhet meest verwerkt om gebruiksvoorwerpen van te maken. Toch is hetaantal ijzeren voorwerpen dat gevonden wordt relatief gering. Ditheeft te maken met het gemak waarmee ijzer met de zuurstof uit delucht reageert en dan een bros oxide (roest) vormt, dat na lange tijdslechts een bruinige plek in de grond achterlaat. Alleen onder omstan-digheden waarbij ijzer geheel van zuurstof is afgesloten, kan hetbewaard blijven. In de al genoemde 'sloot' zijn ijzeren voorwerpenredelijk tot goed bewaard gebleven. Er zijn zeven messen gevonden in allerlei soorten en maten. Alleen Een aantal uan de ijzeruondsten uit de 'sloot' u . 1. n . r . spade, rijspoor, sleuteltje en drie messen









































Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -31-De Cruyff alias Van Bemmel ) In 'Tussen Rijn en Lek' XXI (1987) 1, schrijft de heer A.A.B, vanBemmel een artikel onder de titel &quot;Tussenstand onderzoek Van Bemmel&quot;waarbij ook mijn naam een aantal keren valt en zelfs de suggestiewordt gewekt dat ik bij dit 'onderzoek' betrokken zou zijn (noot 22:&quot;Kemp, M.S.F., brief aan de auteur d.d. 14-11-1985&quot;). Ik stel er prijsop te verklaren dat dit laatste niet het geval is. Tevens blijkt deheer van Bemmel mijn bijdrage in 'Gens Nostra' (december 1985) &quot;Stam-reeks Van Bemmel herzien?&quot;, niet goed te hebben gelezen dan wel begre-pen. Ik heb aangetroond dat een familie welke zich enige tijd van denaam De Cruyff bedient, in te passen is in de familie Van Bemmel. Datdeze Van Bemmel's zouden zegelen met het wapen De Cruyff (een dwars-balk met drie lelies 2,1) zoalb ae ntisx Var.

Strminei unoei beroep op mijstelt, is onzin en ook niet uit mijn bijdrage af te Izen. Integendeelleg ik in 'Gens Nostra' (p. 5A0) omstandig uit hoe deze Van Bemmel'sdie een tijdje De Cruyff heten, hun naam zullen ontlenen aan eengrootvader van moederszijde, geheten Willem de Cruyff. Vervolgensontleent de heer Van Bemmel nog een ander gegeven aan mijn bijdrage in'Gens Nostra', namelijk dat een vooraanstaande familie Van Bemmel uitWijk bij Duurstede en Amersfoort eigenlijk tot het geslacht Verweybehoort. En hij vervolgt: &quot;Deze laatste Van Bemmels zegelen DAN OOKmet HET wapen van de Verwey's namelijk in goud drie (2,1) zwartekookpotten&quot;. Ook dit is onzin: HET wpen van de familie Verwey uit Tuilen 't Waal is: in zilver een blauwe keper, beladen in top met eenzilveren zwemmende vis en vergezeld van drie rode meerbladeren; helm-teken een gouden eikel. Alleen een tak van

deze familie (namelijk diein Amerongen) heeft zich bediend van het wapen met de drie kookpotten.In het themanummer Genealogie van 'Spiegel Historiael' (november 1986)maak ik de samenhang zichtbaar van deze met drie kookpotten zegelendeVerwey's en Van Bemmel's met het geslacht Verwey dat met het 'klas-sieke' wapen zegelt (pag. 498). De heer Van Bemmel verwijst bij zijnbewering over deze laatste wapenovereenkomst (namelijk tussen Bemmelen Verwey) naar het artikel van de heer Reinboud in 'De Navorscher'(XCVIII (1959), p. 19). Dit is evenwel onjuist: Reinboud wees slechtsop de overeenkomst van het wapen met de drie kookpotten van de doorhem beschreven familie Van Bemmel met dat van het geslacht Wijcker-sloot. Pas de heer W. Wijnaendts van Resandt, in zijn artikel over hetgeslacht Verwey waaruit o.a. Prof. Dr. Albert Verwey stamt (JaarboekCentraal Bureau voor

Genealogie XX (1966), p. 243 e.v.) legt voor het



Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -32- eerst verband tussen beide geslachten Verwey en van Bemmel met dekookpotten. Maar hij drukte zich korrekt en voorzichtig uit toen hijschreef: &quot;DIT geslacht Verwey voert in goud drie zwarte kookpotten(2,1)&quot; (op.cit. p. 245). Het lijkt mij dat een zo pretentieuze bedoeling als die van eensoort totaal-Van-Bemmel-onderzoek zoals kennelijk door de heer VanBemmel aangevat, op zijn minst geschraagd moet worden door enigegenealogische en heraldische zorgvuldigheid. Het is daarom misschienzaak om ook artikelen over deze onderwerpen zorgvuldig te lezen alvo-rens algemene beweringen te doen. M.S.F. Kemp, Leidschendam. ) De redactie biedt haar verontschuldigingen aan dat door omstandig-heden deze reactie niet in een eerder nummer geplaatst werd.
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