


Historische Kring IJsselstein 96 (dec. 2001). - Dl.96 l'b: . we hebben de Papen horen zingen' rond de oprichting van een schuilkerk te IJsselstein. Een veilig houvast biedengelukkig de gegevens die bekend zijn van het bouwwerk zelf, zoals de rekenin-gen van de aannemers. Daarnaast zijn er de personalia van bijvoorbeeld pas-toors die in het gemeentelijk en het kerkelijk archief bewaard zijn gebleven,hoewel veel waardevolle documenten van het parochieel archief in 1865 moed-willig werden vernietigd door pastoor Van Bemmel, die niet werd gehinderddoor enige historische interesse. IJSSELSTEIN EN DE GODSDIENSTTWISTEN Ook IJsselstein ontkwam niet aan de verwarde toestand die er in de tweedehelft van de 16^ eeuw rond de godsdienstkwestie heerste. Vanaf 1572 werd inbijna alle steden van Holland en Zeeland het stadsbestuur afgezet en de rooms-katholieke eredienst verboden. Op 6 december 1577 - notabene de feestdag vande patroonheilige Nicolaas - werd de oude kerk van IJsselstein door de hervor-mingsgezinden in bezit genomen.

Beelden en altaren moesten het ontgelden.Twee jaar later mocht ook de Eiterense kapel niet meer voor de katholieke kerk-diensten gebruikt worden en werd afgebroken. Veel katholieken in ons land moesten noodgedwongen uitwijken naar schurenof zolders van woonhuizen om er hun (verboden) kerkdiensten te kunnen hou-den. Aanvankelijk was de plaats waar de katholieken in het geheim samenkwa-men wisselend en onbekend bij niet-ingewijden. Het ligt voor de hand dat erboodschappers nodig waren om alle geloofsgenoten snel te kunnen informerenomtrent plaats en tijd van de eucharistieviering of de toediening van de sacra-menten. Deze taak werd overal in Nederland uitgevoerd door vrome vrouwen,de zogeheten 'klopjes'. In IJsselstein waren dat bijvoorbeeld: Merrigje Arriaans,Elisabeth Bastiaans, Eigen Cornelis, Marytje Cornelis, Maria Hendriks,Arriaantje Kornelis, Geertruid van Ravenstein, Maria Vervoonen, MergjenWillems Otten en Florentina de Wolfs. Toch zijn er in IJsselstein enkele opvallende zaken die doen vermoeden dat er,ondanks

de inname van de kerk, een vrij grote mate van verdraagzaamheidbestond tussen de rooms-katholieken en de protestanten. Met name deIJsselsteinse bestuurders stonden loyaal tegenover de katholieken. We noemeneen aantal voorbeelden van die verdraagzaamheid. Ten eerste is het merkwaardig dat de pastoor van de oude Nicolaaskerk (DirrickAdriaenszoon) niet, zoals op vele andere plaatsen, door hervormingsgezindenuit parochie en stad verdreven werd. De priester mocht gewoon in zijn eigenhuis blijven wonen! Het tweede opvallende feit is dat er, nadat de oude Nicolaaskerk van IJsselstein inhervormde handen kwam, nog minstens vier pastoors in deze kerk werdenbegraven! Zelfs in 1608, toen de tweespalt tussen katholieken en hervormden inden lande heel gevoelig lag, werd de hiervoor genoemde pastoor Dirrick openlijk





Historische Kring IJsselstein 96 (dec. 2001). - Dl.96 it-........ . we hebben de Papen horen zingen' Ten vijfde is er het gegeven van de zogenoemde 'recognitie' van 150 gulden. Dekatholieken van IJsselstein konden voor dat jaarlijks aan de drossaard te beta-len bedrag hun vrijheid van godsdienst afkopen en hadden dan tevens het rechteen eigen pastoor te mogen hebben.'' Ook in andere gemeentes bestond eendergelijke regeling. De bestuurders knepen na betaling van het smeergeld eenoogje dicht, zodat de 'verboden' godsdienstige bijeenkomsten ongestoordplaats konden vinden in de schuilkerk aan de Havenstraat. Die oorspronkelijkeIJsselsteinse schuilkerk was in de tweede helft van de zeventiende eeuw eenvrij grote ruimte in een stadsboerderij (huis 'Slijckenborch') die in de loop derjaren enkele veranderingen en verbouwingen zou ondergaan. ledereIJsselsteiner kende plaats en functie van het pand bij de molen en het gebruikervan als kerk werd door de bestuurders, die er financieel niet slechter op wer-den, gedoogd. In de praktijk was er dus in

IJsselstein, zeker na 1634, helemaalgeen sprake van geheime kerkdiensten van katholieken. We noemden het jaar-tal 1634, omdat de kathoHeken in IJsselstein toen voor het eerst na tientallenjaren weer een vaste pastoor kregen. Zijn naam was Cornelis van den Hout. Eerlijk gezegd vonden heel wat prote-stanten de tolerantie ten opzichte van een officieel nog steeds verboden gods-dienst, de kwestie van het incognitiegeld, een moeilijk te verteren zaak. Menkon immers vanaf de stadswal zonder enige moeite het altaar in de schuilkerkzien staan. In de directe omgeving van de stadsmuur bij de molen waren dekerkgezangen luid en duidelijk te horen. Er werd geklaagd: 'We hebben depapen horen zingen!' Het zesde punt dat wijst op een redelijk grote verdraagzaamheid tussenIJsselsteinse katholieken en niet-katholieken heeft te maken met nieuwbouwvan een kathoHeke kerk in 1780. In dat jaar werd in de kleine boomgaard dienaast de oorspronkelijke schuilkerk lag een nieuw, groter kerkgebouw met kos-tershuis en pastorie gesitueerd. Dat had tweehonderd

jaar daarvoor beslistonmogelijk geweest. Eigenlijk stonden protestanten en katholieken vanaf heteind van de achttiende eeuw steeds toleranter ten opzichte van elkaar. De vrij-heid van godsdienst hing al in de lucht. DE SCHUILKERK IN PAND SLIJCKENBORCH Cornelis van den Hout komt wellicht de eer toe als eerste priester na de'IJsselsteinse beeldenstorm van 1577' een passend godshuis voor de katholiekeeredienst te hebben ingericht. Dat zal omstreeks het jaar 1640 gebeurd zijn. Deschuilkerk werd ondergebracht in het pand 'Slijkenborch', een groot huis datonder de molen stond. Die molen was nog niet de stenen stellingkorenmolen'Windotter' (bouwjaar 1732), maar een voorloper in de vorm van een houtenstanderdmolen. Op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer (omstreeks1565) is op die plaats al een windmolen afgebeeld en in een tekst uit de 15^eeuw wordt al melding gedaan van een IJsselsteinse windmolen op die locatie.Overigens stond er in IJsselstein in de eerste helft van de 17^ eeuw nog eentweede molen, namelijk op de zuidelijke

stadsmuur.







Historische Kring IJsselstein 96 (dec. 2001). - Dl.96 Twee plattegron-de van de situatierond de schuil-kerl<. De bovenstebetreft een detailuit een loart,getel<end door delandmeter Gerritvan Eijlcen, van1812 (Top. AtlasRAUnr. 1427-116)en de ondersteeen detail uit dekadastrale opte-kening van destad in 1832 (Top.Atlas RAU nr. 565).Let op: beidekaarten zijnnoord-zuidgeplaatst! ^9C gebouwd die veel later, tussen i888 en 1936, als gereformeerde kerk gebruiktzou worden. Het is volgens ons zelfs aannemelijk dat het betreffende huis (nr. 3dus) er in 1780 nog steeds stond en werd verbouwd tot pastorie.Ongeveer 30 jaar nadat de schuilkerk in pand 'Slijkenborch' werd onderge-bracht, nam pastoor Van Cruysbergen het initiatief tot een grootscheepse ver-bouwing van het huis tot kerk met pastorie. Deze activiteit hield verband metde gestadige groei van het aantal katholieken in IJsselstein, vooral nadat pas-toor Van der Hout na de reformatie het beeldje van Onze Lieve Vrouw vanEiteren in de schuilkerk had geplaatst. DE KERK AAN DE HAVENSTRAAT

Het aantal praktiserende rooms-katholieken in IJsselstein bleef groeien en in1775, tijdens het pastoraat van pastoor Govers, waren er al zo'n 1000 communi-canten. Huize 'Slijkenborch' werd te klein en er was dringend behoefte aan eengroter kerkgebouw. De nieuwbouw, die in 1780 op een steenworp afstand van









Historische Kring IJsselstein 96 (dec. 2001). - Dl.96 Schematischoverzicht van debouwhistorie: 1640: schuill<erk in huis'Slijcl<enborch' lijk dat het onderkomen van depastoor reeds in 1807 behoefte hadaan grootschalige herstelwerk-zaamheden. Ook is bekend dat depastorie zoals die in 1780 aan deHavenstraat werd gebouwd lageren kleiner was dan de pastoorswo-ning die er in 1850 stond. Ergenstussen 1780 en 1850, bijvoorbeeldin 1819, moet de pastorie dus flinkonder handen genomen zijn. Watverder pleit voor de deze optie ishet feit dat het kerkgebouw in1888 gesloopt werd, terwijl de pas-torie voor afbraak gespaard bleefKennelijk was de bouwkundigestaat van de pastorie in dat jaardus stukken beter dan de staatwaarin de kerk verkeerde. De tweede mogelijkheid is dat hetkerkgebouw in 1818 werd voorzienvan een aangebouwde kapel. Hetstaat vast dat de kerk aan deHavenstraat op een zeker momenteen afzonderlijke uitbouw had,waarin het beeldje van Maria vanEiteren stond. Deze ruimte werdin de volksmond de 'Congregatie-kapel'

genoemd. De bedoeldekapel is niet de kleine uitbouw aande zuidkant van de kerk die te zienis op een plattegrond van omst-reeks 1830, omdat het daar slechtsde entree van het kerkgebouwbetreft. Schijnbaar in tegenspraakmet deze tweede theorie, eenMariakapel in de vorm van een uit-bouw, is het gegeven dat tijdenshet pastoraat van pastoor VanAntwerpen - tussen 1855 en 1861 -het beeldje van Maria van Eiterenop een troontje stond dat in dekerk aan de eerste pilaar aan deevangeliekant was bevestigd. Alsdat klopt, was er immers rond HAVENSTRAAT r WALKADEHAVENSTRAAT 1780: nieuwe kerk metpastorie enkosterswoning WALKADE HAVENSTRAAT T 1822: het kerkhof wordt in gebruik genomen WALKADE HAVENSTRAAT 1829: kerkhof weerbuiten gebruik 1888: sloop van dekerk, pastorieverbouwd totgereformeerdekerk WALKADE HAVENSTRAAT WALKADE HAVENSTRAAT 1936: gereformeerdekerk wordt ver-bouwd tot 4woonhuizen. WALKADE j 11





Historische Kring IJsselstein 96 (dec. 2001). - Dl.96 Optekening vande gereformeer-de kerk in 1935. Tekening vanhet vooraanzichtvan de gerefor-meerde kerk,gezien vanaf deHavenstraat. De gereformeer-de kerk gezienvanaf deWalkadein 1905. 13





Historische Kring IJsselstein 96 (dec. 2001). - Dl.96 sloot een periode af waarin het gebouw gedurende 155 jaar (1780-1935) respectie-velijk een kerkondersteunende functie en een kerkelijke functie had. \VONEN WAAR EERTIJDS PSALMGEZANG KLONK Nadat de gereformeerde gemeente het pand aan de Havenstraat had verlaten, wasde heer W.T.Oskam de nieuwe eigenaar van het voormalige kerkgebouw. Op 25juli 1935 vroeg hij de gemeente IJsselstein schriftelijk toestemming om het pandte verbouwen tot vier woningen. De vergunning werd hem al een maand latergegeven. Het enige probleem was aanvankelijk de geringe ruimte van 3.25 m ach-ter elke woning, terwijl de gemeente een achterplaats of tuin met een diepte vanminimaal 5 m verplicht stelde. Hiervoor werd echter snel ontheffing verleend. Tekening voorde verbouwingvan de gerefor-meerde kerk in 4woonhuizen. Huidige situatievan de 4 woon-huizen aan deHavenstraat. 15





Historische Kring IJsselstein 96 (dec. 2001). - Dl.96 nog overeen met het vroegere gebouw. Zoals gezegd zijn in 1936 grote delen vande buitenmuren en de toen aanwezige dakpannen in de verbouwing opgenomen. Veel tastbare herinneringen aan kerkgebouw en pastorieaan de Havenstraat zijn er dus niet meer. Het enige datverder nog resteert schijnen wat balken uit de in 1888afgebroken katholieke kerk te zijn. Deze balken zoudenzijn verwerkt in de vloeren en het dak van een pakhuis inde St.Nicolaasstraat, namelijk in perceel met huisnum-mers 5a,b,c,d- Dat klinkt heel aannemelijk, omdat de toen-malige gemeente-opzichter, de heer A.Poot, belast wasmet het toezicht op de sloop van het kerkgebouw en kortdaarna - rond 1890 - in de Nicolaasstraat op de nummers3, 5 en 5a panden voor eigen gebruik bouwde. Van de pracht en praal in het interieur van de voormaligekatholieke kerk aan de Havenstraat zijn gelukkig weldiverse voorwerpen bewaard gebleven. De preekstoel ende communiebank zijn immers mee verhuisd naar deneogotische

St.Nicolaaskerk (tegenwoordig basiliek) enkunnen daar nog steeds in al hun glorie worden bewon-derd. De kolossale preekstoel van 7 m hoogte, waarschijn-lijk afkomstig uit een minderbroederskerk, is een eiken-houten werk uit de vroege barok. Wellicht werd dezepreekstoel rond het jaar 1700 vervaardigd door de Antwerpse schrijnwerkerCornelis van der Voort de Jonge. Het voetstuk bestaat uit een levensgroot beeldvan Franciscus van Assisi prekend voor de dieren. Van boven tot onder is hetkerkelijk meubelstuk rijkelijk voorzien van diverse symbolische en allegorischefiguren in houtsnijwerk. De communiebank vormt wat betreft stijl, plaats vanafkomst, jaar van ontstaan en glorierijke uitstraling een zeer geslaagde combi-natie met de preekstoel. De versiering bestaat voor een groot deel uit voluten. De preekstoel uitde schuilkerk opde oorspronkelij-ke plek in de St.Nicolaasbasiliek.Foto uit 1905. De communie-bank zoals hetvan oorsprongvanuit de schuil-kerk in de St.Nicolaasbasliekis geplaatst. 17
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