Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 dat deze beulen aan hun gerechte straf nietzij n ontkomen. Het moet gezegd worden datdit onheil wel degelijk aan de Utrechtsehalstarrigheid te wij ten is. Na hun schandaUge plundering zijn desoldaten naar Gorkum gereden met hun buitwaar ze dachten als vrienden onthaald teworden. Het tegenovergestelde was waar,want zij werden onmiddellijk gevangengenomen en in de boeien gezet. Toch hebbennegentien van hun kans gezien om metgebroken boeien naar de kerk van deMinderbroeders en naar die van het HeiligeGeesthuis te rennen, waar ze zich veiligwaanden voor de wereldlij ke arm. Maar eengrote macht van ridders onder leiding van deprocurator van de Hollandse graaf heeft hen te pakken weten te krijgen en hen op 26 aprilnaar Den Haag afgevoerd, waar ze enige tijdin de kerkers hebben gezeten.Op aandringen en verzoek van onze heerWillem en zij n bondgenoot hertog Jan vanKleef zijn er op 6 mei twintig van henonthoofd, op het rad tentoongesteld,

waarnahun hoofden naast elkaar op palen werdengezet tot afschrikwekkend voorbeeld. Ruimdrie weken later volgde de rest, 25 mannen,hun gruwelijke voorbeeld. Er werd berichtdat er slechts vier lichamen in gewijde grondzijn begraven, zodat de overigen tot het eindder tijden Satan gezelschap kunnen houden.Het is bekend geworden dat 32 van dezemannen zonen waren uit rijke en aanzienlijkeNijmeegse gezinnen. Helaas zijn er ook Afbeelding van een eerdere slechting van de stad, in 1417, getiteld 'IJsselstein verbrand'.Pag. 530 uit het 2e deel (van de 10) van de algemene Geschiedenis des bekende Aardidoots tot den doodvan WillemlH, doorG. Suiker, vertaald door J. Verbruguitg. Rudolfen Gerard Wetstein, Amsterdam 1721-1726. 131

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 die ervan overtuigd was door demonenbezeten of behekst te zij n. Hem werdverzocht om deze duivels, die haar vreselij kpij nigden, uit te drij ven. Zij die de pastoorgoed kennen weten dat hij bijgeloof op allemanieren wil bestrijden en dat hij eenrationele, sterke geest bezit. Na de vrouwstreng ondervraagd te hebben, bleek hem dater hoegenaamd geen bewijs was voor eendergelijke bezetenheid en dat er al helemaalgeen reden was voor toepassing vanexorcisme. Kennissen van de vrouw, ookdoor dat verachtelijke bijgeloof aangestoken,namen hier echter geen genoegen mee enhaalden de heer Van Winden, pastoor vanVarik, erbij om te doen wat de heer Govers zoverstandig geweigerd had. Na dit welhaast Middeleeuwse ritueel tehebben toegepast bleef de vrouw last hebbenvan pijnen, maar onderzoek door destadsdokter leerde dat de vrouw aan een vormvan reumatiek leed die haar periodiek zeerkwelde. Naderhand heeft de pastoor hieroverbericht gezonden naar de

Aartspriester vanUtrecht, de heer H. Berendtzen, waarin hijzijn beklag deed over pastoor Van Winden,maar hierop is nooit een afdoend antwoordgekomen. Wie schetst de verbazing van de heer Goverstoen hem, deze keer door een achtenswaardigburger van deze stad, wederom om eenexorcisme werd verzocht! Het betreft hier niemand minder dan oud-burgemeester Hermanus van der Roest, nu 46jaar, bij wie de pastoor enige keren op bezoekwas geweest. De heer Govers weigerdevolstrekt om aan dit verzoek aan de heer Vander Roest - overigens protestants vanovertuiging- tegemoet te komen, indien nieteerst zijn artsen een ondertekende verklaringzouden laten zien dat zij n lichamelij ketoestand geheel aan bovennatuurlijkeoorzaken te wijten zou zijn. De heer Van der Roest was echter niet vanzij n opzet af te brengen en volhardde in zij ndenkbeelden door toedoen van zijndienstmeid, ook protestants, die in Utrechtbij een duiveluitbanner was geweest en hemverteld heeft hoe dat werk, tegen eenvergoeding, gedaan werd. Op dit moment ishet

zelfs zo ver dat ieder moment pastoor van Pastoor]. Govers (kerkraam RK KerkIJsselstein). Winden uit Varik kan worden verwacht, diehetzelfde moet gaan doen als wat hij vier j aargeleden heeft gedaan. Toch is het algemeenbekend dat de pijnlijke aanvallen van de heerVan der Roest hun oorzaak vinden in de j icht,welke ziekte als gevolg van zij n voorliefdevoor wij n en voor vleesgerechten moet zij nuitgebroken. De felle pijnscheuten vanuit detenen zijn bekend te verdwijnen na hetnuttigen van een extract uit de plantherfsttijloos of, in de volksmond, naaktejoffer, een lelie-achtige. Maar voor de heerVan der Roest is dit blijkbaar niet voldoende. Meteen heeft de pastoor de heer VanEngelen, de nieuwe Aartspriester vanUtrecht en pastoor van Maarssen, van dezezaak op de hoogte gebracht en heeft hijnadrukkelijk vermeld om krachtdadigemiddelen te gebruiken om dit tegen te gaan.Blijven maatregelen uit, dan zal de eerwaardeheer pastoor contact opnemen met onzebalj uw, de heer Lyklama a Nij eholt, om deheer Van der Roest in hechtenis te

nemen.Voordat dit paardemiddel toegepast zalworden is de heer Van Engelen verzocht onzejichtige ex-burgmeester eens flink aan teschrijven betreffende zijn omgang met VanWinden. De pastoor, zijn woede met moeiteonderdrukkend, laat ons als laatste nog wetendat het wat hem betreft maar uit moet zijn metzakkenkloppers als Van Winden die deplattelandsstaties aflopen voor geld en die demensen, van arm tot rij k, beduvelen. Bron: RAU. Archief Aartspriesters van de HollandseZending, nr. 1486. (brief van pastoor J. Govers aanaartspriester J. van Engelen). 137

