








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




