Historische Kring IJsselstein 104 (dec. 2003). - Dl.104 Inleiding Een leprozerie was een instelling waarlepralijders werden opgevangen en zonodig verpleegd . Het was een zelfstan-dige instelling die huis, inboedel engrond in eigen beheer had, gefundeerden begunstigd door de vermogendestand. De leprozerie was geen zieken-huis in de algemene zin van het woord,maar een speciaal gasthuis waar zowelzieke als gezonde leprozen onder toe-zicht en verzorging waren geplaatst. Ditgebeurde uit eigen vrije wil, nadat de leprozerie lag in de regel buiten de staden een stukje van een uitvalsweg van-daan omdat de zieken letterlijk besmetwerden geacht. Zij mochten reizigersniet met gebedel lastigvallen. Ter onder-scheid van de gezonde burgers moestenze speciale kleding dragen en een klep-per bij zich hebben, die ze bij naderingvan anderen moesten laten klepperen.Algemeen werden

lepralijders alschristelijke pelgrims gezien bij wie dezeven hoofdzonden op het lijfstondengeschreven. Ze waren dus wel gerech-tigd om de sacramenten en het vormselte ontvangen, maar moesten hun levenlang pelgrim zijn omdat ze door demaatschappij waren uitgestoten. Hunafzonderlijke rechtspositie was voor deHervorming niet bestaand, vandaar datorganisatie in gildenverband gebodenwas. Binnen de gilden werd gewerkt omde sociaal-economische positie van dearme melaatsen te versterken. De medi-sche kennis was in de late middeleeu-wen gering, zodat er ook veel niet-lepra-lijders, maar met overeenkomstige ziek-teverschijnselen, te gast geweest zullenzijn. De keuring waarna men het certifi-caat als leproos ontving was bepaald nietwaterdicht. De leprozerie was nauw met de kerkverbonden. Leprozen mochten echterniet de zondagsmis bijwonen; soms waser buiten het

koor een verhoging aange-bracht waar ze naar binnen konden kij-ken hoe de mis werd opgedragen. InEiteren zal men eerder de plaatselijkekapel hebben opgezocht, waar eenkapelaan of vicaris de mis opdroeg (enzo het risico nam om zelf besmet teworden). De organisatie van het gebouw was alsdie van een gasthuis in de middeleeu- leproos zich had laten certificeren, datwil zeggen keuren, in een groteregewesteUjke leprozerie. De bewonersstonden onder een streng kerkelijketucht; bij overtreding van de regelsdreigde verbanning en dus een veroor-deling tot een zwervend bestaan.Volgens de bepalingen van het derdeLateraanse Concilie uit 1179 moest hethuis voorzien zijn van een kleine kapel,waar een priester voor de bewoners demis opdroeg, en een eigen kerkhof . De

Historische Kring IJsselstein 104 (dec. 2003). - Dl.104 \ \ Tsfwrf. wen. Het gildebestuur in Eiteren werduitgemaakt door een college onder lei-ding van (aanvankelijk) vier dekens. Hetbeheer en de dagelijkse leiding van hethuis was opgedragen aan de binnenhuis-vader (of-moeder), vaak zelf eenleproos. De stand van zaken Er is tot nu toe weinig over de leprozeriegeschreven, wat te wijten is aan het feitdat een archief niet is overgeleverd endoordat er bij opgravingen niets herken-baars is teruggevonden. Er bestaat daar-om veel verwarring over zowel de organi-satie als de bebouwing. Historicus Fruin (1893) maakt alleenmelding van het Onze-Lieve-VrouweGilde, maar was niet op de hoogte vanhet bestaan van een leprozerie .Historica Westerink (1987) stelt deEiterse kapel gelijk met de leprozerie,waarschijnlijk omdat een leprozerie dik-wijls met 'kapel' werd aangeduid.

Bovendien waren de fundamenten vanhet huis c.q. de kapel nog niet gelokali-seerd. Ook stelt zij de broederschap dieverbonden was met de kapel en die vanMaria van Eiteren gelijk met het O.L.V.Gilde; de statuten uit 1447 zijn dus dievan de in 1399 opgerichte broederschap .Archeoloog Van Tent heeft lang na deopgravingen op Eiteren van 1985 enkelevoorzichtige uitspraken gedaan'. Er werdaan de oostkant van de Eiterse steeg eendoor een smalle gracht omsloten kerkge-bouwtje opgegraven dat op de kaart vanVan Deventer uit ca. 1562 duidelijk staataangegeven (zonder de omgrachting).Binnen het terrein bevond zich eenouder kerkhof, verstoord door de funde-ring van het kerkgebouw. Onderzoek vande bodemvondsten door Van Tent leid-den tot de volgende hypothesen:I. De begraafplaats kan die van een oude-re parochiekerk uit de dertiende eeuwzijn geweest.

Het probleem is echterdat er ter plekke geen oudere kerk danuit de veertiende of vijftiende eeuw is

Historische Kring IJsselstein 104 (dec. 2003). - Dl.104 yssEi ni=\/i=i: plaats moeten dus lepralijders zijnbegraven. Het melaatsenhuis zelf kanca. 40 meter ten zuidwesten van hetkerkje hebben gestaan, waar derestanten van een bakstenen gebouw-tje te voorschijn zijn gekomen. Martijn Vergouw en Peter Siccama had-den voor hun publicatie 'Eyteren bijIJsselstein' (1993) de beschikking over aangetroffen. 2. Het kerkje is nieuw op de bestaandebegraafplaats van een al bestaandmelaatsenhuis gebouwd, wellicht spe-ciaal voor pelgrims naar Eiteren. Danwas het dus een pelgrimskapel. 3. Het kerkgebouwtje was de kapel bijhet reeds bestaande melaatsenhuis enis wat later gebouwd gezien de versto-ring van de graven. Op de begraaf-
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Historische Kring IJsselstein 104 (dec. 2003). - Dl.104 zanden, behorende aan de Nicolaaskerk,ten noordwesten van het erf waar vroegerhet leprozenhuis gestaan heefi' '. Uit een later transport (1783) blijkt dat de'zanden' inmiddels veranderd zijn in'landen.' We verkeren in de gelukkigeomstandigheid dat in dit transport hetnummer van de zogeheten Baroniekaartwordt vermeld waar het huis van Huibertstond, te weten nummer 19. Die kaart isin de jaren 1736-1740 getekend en bevatalle percelen binnen de Baronie vanIJsselstein, alsook de percelen die van debaron zelfwaren en beheerd werdendoor de Nassause Domeinraad (domein-goed). Nummer 19 is op de kaart doorge-haald en bij het betreffende perceelopnieuw opgeschreven, naast een boer-derij. Het oorspronkelijke perceel 19bestond uit een rechthoekig stukje landtussen IJssel en Eiterse dijk, een boom-gaardje met een

boerderij en een schuur.Omdat er geen nieuw nummer in staatmag worden aangenomen dat het perceeltoch nr. 19 is gebleven en dat het eenvergissing van de kaartenmaker betreft(die niet nog meer wilde knoeien). Ditstrookt ook met de beschrijving uit 1767:boer Den Hartog kocht onroerend goedzowel op land van de baron als van deNicolaaskerk. Perceel 19 was domeinlanden liep aan de overkant van de Eitersedijk door in een even brede strook totaan de Achtersloot (nummer 34 op dekaart). Het werd in het midden door eengreppel gedeeld; het oostelijke deelgrensde direct aan de boomgaard van deNicolaaskerk waar vroeger de kapel hadgestaan. In dit deel kunnen we de i mor-gen land herkennen uit de transportakte.Voor het gemak noemen we het perceeldoorlopend domeinland 19a en het klei-nere daarnaast 19b. In 1832 is de situatiesterk gewijzigd: 19a bestaat dan uit een

moestuin van kasteelheer en grootgrond-bezitter Strick van Linschoten, waarophet huisje van boer Theodoor de Leeuwstaat; 19b is een huis en werkschuur vantimmerman Frans Brugman en grenstnaast zijn eigen land dat als moestuin isingericht. Zowel het domein als deNicolaaskerk zijn inmiddels als eigenaarsweggevallen. Tien jaar nadat zijn vrouwin het huis was overvallen, in 1783, ver-kocht boer Den Hartog zijn goed voorf looo,- aan boer Floor van Dijk en ginghij aan de overkant van de Eiterse steegwonen. Het perceel waar het leprooshuis gestaanmoet hebben was in 1767 dan een 'erften zuidoosten van het goed van DenHartog. Dit kan alleen betrekking heb-ben op het langgerekte perceel dat op deBaroniekaart met 14 is genummerd. Hetwas toen een particuliere boomgaardlangs de IJssel, grenzend aan de smallepercelen ('werven') langs de Eiterse dijk,en kende alleen aan

de zuidpunt bewo-ning in de vorm van een boerderij enschuur. In 1832 was het onderverdeeld invier percelen van tezamen 0,875 hectareen eigendom van de Rijksdomeinen. Deboomgaard was inmiddels gerooid en devruchtbare grond was als moestuin ingebruik (en zonder twijfel verpacht).Omdat de term 'erf wordt genoemd, deopvolger van het begrip 'hofstede', moeter een plek zijn bedoeld waar een huishad gestaan, waarschijnlijk vlak langs hetjaagpad, en wanneer we een richting palten zuidoosten vanaf de boerderij vanDen Hartog nemen dan stond het opmaximaal 160 meter afstand (zie dekaart). Het probleem is dat het huis zelfop de kaart van Van Deventer niet aan-wijsbaar is. Nu heeft Van Deventer deIJssel vrij recht afgebeeld, terwijl derivier in werkelijkheid een flauwe bochtmaakt. Overlap met de kadastrale kaart
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M. Vergouw en P. Siccama, Eyteren bij IJsselstein, Nieuwegein, 1993. 7.

BIz. 23. In noot 33 verwijzen de schrijvers naar een vermelding van 'het lazaruswijff op Eyteren' uit1687, in de UHKIJ van maart 1978. Verificatie heeft echter geen uitkomst gebracht. 8.

De situatie zal in de vroege middeleeuwen, de periode tussen 500 en 1100, wezenlijk hebben ver-schild. Met R. Ooyevaar (mondelinge mededeling) ben ik van mening dat het dorp zich noordelijkrichting tot voorbij de Eiterse steeg zal hebben uitgestrekt, alsook zuidelijk in de richting vanIJsselstein. Ook is mogelijk dat aan beide oevers van de rivier, toen nog onbedijkt, bewoning aan-wezig was die in de twaalfde eeuw was weggespoeld zodat de bevolking zich op en achter de lageoeverwal ging concentreren. Nadat beide IJsseldijken waren aangelegd

veranderde Eiteren nietmeer van vorm. In de loop van de dertiende eeuw zullen er weinig mensen hebben gewoondomdat de plaats nauwelijks in oorkonden voorkomt. De plek waar een boerderij stond werd dikwijls'werf' genoemd, waarschijnlijk een perceeltje land behorende bij een boerderij met een zogehetenhuiswerf, een ophoging om droge voeten te houden. 9.

kanhij al zeer lang teruggaan, evenals andere jaarlijkse contributies van het gasthuis, de kerk en destad. 12.

Archief Nassause Domeinraad, inventaris Drossaers, inv. nr. 95. Vidimus van gardiaan en minder-broeders van Utrecht van de stichtingsoorkonde van de Maria-abdij te Eiteren, 1342 augustus 21. 10. OAIJ, inv. nr. 612. Het stuk moet voor 1984 zijn verdwenen, vroegere mededeling van dhr. Lutenvan het archief. n. OAIJ, inv. nr. 391. Het turfgeld werd bekostigd uit de pacht van 6 morgen land in Benschop, dat hetgilde was geschonken. Hoewel deze post van 28 schellingen pas uit de rekening van 1591 blijkt,

HUA, Stadsgerecht IJsselstein, inv. nr. 648-16. Trant was in 1761 vanuit Tuil en 't Waal naarIJsselstein gekomen, maar in de registers van 1761-1766 staat hij niet vermeld als koper van hethuis op Eiteren. Vroegere transporten heb ik nog niet aangetroffen. 13. Op biz. 56 noemen zij zelf deze bron. 14. OAIJ, inv. nr. 415, kerkrekening 1576-1577: Balthasar Willemsz. is betaald vanwege de steen die over-liep van het huisje van Adriaan Cornelisz. dat in de boomgaard stond; alsook Willem Pijl betaaldom de stenen uit te rooien en schoon te maken. 15. De reparatie werd bekostigd door het Ewoudgasthuis dat hiervoor belastinggeld van het O.L.V. gildegebruikte. Bron: Archief Ewoudgasthuis, inv. nr. 25, verzameling 'Doesburg', gasthuisrekening 1625-1626. i6. In de

laatste jaren van de kapel was dat een kosteres, de vrouw van de overleden koster. Bron:OAIj, inv. nr. 415: kerkrekening 1571-1572. 17. OAIj, stadrekening 1585-1586. Zie voor de relatie tussen gasthuis en leprozerie A.M. Fafianie, InGoeds ere ende des goeden sinte Ewalds, IJsselstein, 1998, p. 29. i8. HUA, Stadsgerecht IJsselstein, inv. nr. 653-2: register van plechten 1648-1668. 19. Westerink, noot 5i. De la Torre was speciaal aangesteld om propaganda te bedrijven voor katholie-ke instellingen.

