




Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 de gebouwen tot 1 mei 1853. Waarom moestBleyenberg eruit? Cornelis Bos woonde totzijn dood in Werkhoven, zo ook zijnerfgenaam. Diens broer woonde wel inIJsselstein, maar gezien zijn enormebezittingen is het niet aan te nemen, dat hij inzijn kleine boerderijtje woonde. Naar verluidt heeft er een kunstschilder ingewoond. Dat moet na Bleyenberg geweestzijn, want Bleyenberg zelf boerde. Rond 1875 wordt de boerderij verpacht aan Klaasvan Doorn. Eigenaar was toen Vlastuyn Bos.Klaas heeft de nog bestaande varkensstalgebouwd en aan de binnenzijde het jaartal 1876 aangebracht. Aan de fundamenten tezien was het een verbouwing of eenuitbreiding. Rond 1930 is de pachtovergegaan op zijn zoon Gerrit en later aandiens zoon Floor van Doorn. Deze verliet deboerderij, inmiddels aan de gemeenteverkocht, in 1973 omdat hij er geen vee meermocht houden in verband met de nieuwbouwin de naaste omgeving. Hij kocht eenboerderij in Achtersloot. Rond Pasen 1974heeft ons gezin

zich op het terrein genesteldin een directiekeet en twee wagens, om bij derestauratie aanwezig te zij n.Vermeldenswaard is nog dat in hetboerderijtje de 10.000 ste inwoner vanIJsselstein geboren is: de jongste dochter vanFloor van Doorn. Poging tot reconstructie Wat direct opviel bij het opnemen van desituatie was, dat de nok van het voorhuishoger was dan die van de deel. Bij hetafkrabben van de kalk- en verflagenbinnenshuis bleek de muur tussen voorhuisen deel oorspronkelijk een buitenmuurgeweest te zijn, gezien het 'vlechtwerk'. Indie buitenmuur bleek een deur gezeten tehebben, en aan de westkant een raam voor debedstee. De latere voorgevel was vangebruikte stenen gemetseld. Er zat geenbuitendeur in het voorhuis. De hele boerderijwas met klei gemetseld, behalve de voorgevelen een stukje van de westelijke zijmuur. Ditwaarschijnlijk dooreen latere reparatie/restauratie. Bij die restauratie zijn ook deramen van de voorgevel vergroot. In de deelhadden oorspronkelijk een spekhaard, eenbroodhaard en een bedstee gezeten. toch te gelde gemaakt zij

n om eendoktersrekening te betalen. Op 24 februari 1851 worden de percelen304-307 verkocht aan Cornelis Bos. Deze wasgehuwd met Teuntje van Dij k, die stierf op 6februari 1865. Hijzelf sterft op 8 maart 1866.De boedelscheiding vindt plaats bij acte van 6juli 1867. De twee zonen erven ieder de helftvan het Bos-bezit. Onze percelen 304-307zijn daar ongeveer 10% van. Deze wordentoegewezen aan Jacobus Vlastuyn Bos,gehuwd met Elisabeth Bos. Jacobus sterft in 1883 en laat Elisabeth achter met 8 kinderen,van 2 tot 20 jaren oud. Bij acte van 15 februari 1884 worden alle goederen toebedeeld aan de'Erven Bos'. Elisabeth sterft op 25 october1904. Bij actevan4juli 1905 worden onzepercelen toegewezen aan de oudste dochterTeuntje Bos. Teuntje was getrouwd metHubertus van Dam Gijsbertzoon, die op29december 1917 sterft. De scheidingsacte van5 juli 1918 wijst onze percelen toe aan deweduwe. Haar zoons en kleindochterverkopen op 12 november 1968 de percelenaan de gemeente IJsselstein, die op 4 februari1974D304en305, thansD 1757, aan

mijverkoopt. Omvang volgens acte ongeveer2130 M^, wat na meting 2103 M^ blijkt te zijn.Aanvankelijk waren de knotwilgen en-populieren buiten de transactie gehouden.De gemeente wilde het behoud en hetonderhoud van de bomenrijen in eigenbeheer houden. Wel had de gemeente zichverplicht drainage en onderbemaling aan tebrengen, omdat de boerderij zo vochtig was.Op 18 maart 1976 is de gemeente onthevenvan deze verplichting in ruil voor de strokenmet wilgen en de populieren. Daardoorkreeg het bezit een natuurlijk karakter enwerd de omvang ongeveer 2290 M^. In 1977 ishet boerderijtje in bezit gekomen van dehuidige bewoners. Vroegere bewoners Of de zusjes Vianen in het boerderijtjegewoond hebben of zelfs geboren zijn, is mijniet bekend. Zeker is wel dat de Lapidothener zelf nooit in gewoond hebben. Als deboerderij in 1851 aan Cornelis Bos verkochtwordt, woont er een zekere Jan Bleyenbergin. Volgens de verkoopacte mocht deze hetland blijven gebruiken tot Kerstmis 1852, en 404
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Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 hooischuur, waarin de palen van de vroegerehooiberg nog te zien zijn. Dat het voorhuislater gebouwd is dan de boo bleek niet alleenuit de hogere nok enz., maar ook uit het feitdat het in de voet van de dijk steekt. Wijvonden nog een plint van oud-hollandseblauwe tegels, en de zolderbalken van hetvoorhuis lagen op bruine tegeltjes in demuur. Beide tegelsoorten dateren van circa1650. Oorspronkelijk zaten ook naast of rondde spekhaard oud-hollandse tegels. Na de verkoop aan de gemeente heeft eenvan iemand getracht ze eruit te halen. Ditlukte niet en dientengevolge zijn ze allemaalgesneuveld. Tenslotte: de boo blijktoorspronkelijk niet gepleisterd geweest tezijn. Dit is gebeurd na de bouw van hetvoorhuis, omdat dit met gebruikte stenengedaan is. De oorspronkelijke buiten-muurvertoonde wel allerlei verflagen bij hetafbikken, maar geen pleisterlaag. De restauratie Aanvankelijk was het de bedoehng vanarchitect Boswij k om alles zoveel mogelij k telaten zoals het was. De nodige

sanitairevoorzieningen konden wel in de zijkamertjesvan het voorhuis. Het geheel was tenslottebeschermd stadsgezicht, dus een monument,daar moet je zo weinig mogelijk aan knoeien.Monumentenzorg liet Burgemeester enWethouders per brief van 3 mei 1974 weten,dat voor de restauratie geen subsidie gegevenzou worden. (Later is wel voor het rieten dakvergoeding gegeven.) Het gemeentebestuurconcludeerde daaruit, dat de restauratie danmoest voldoen aan de wettelijke bepalingenvoor woningbouw. Er moest een entreekomen, dwz. een ingang die niet directtoegang gaf tot een der vertrekken; een hal/gang dus waarop ook alle vertrekkenmoesten uitkomen. Er moesten sanitairevoorzieningen komen, maar de zij kamertjeswaren daarvoor te laag. De zijmurenmoesten verhoogd worden tot 1,40 m. en vanenkele ramen voorzien worden om devereiste lichtinval te krijgen. Hals-over-kopheeft architect Boswij k een plan gemaakt,dat ongewijzigd werd goedgekeurd. Behalve de voorgevel is alles afgebroken.Daar funderen erg kostbaar zou worden (erligt een

kleilaag onder van een meter, waaronder minstens vier meter veen), isbesloten nieuw op te bouwen op een plaat vangewapend beton. Om vocht te weren is hetbeton gestort op plastic folie. Aan de randenwerd dieper gestort om de betonplaats teverankeren. De indeling van het voorhuiswerd geheel anders. De lange kamer kwamdwars te liggen achter de voorgevel. Hetkeldertje werd in ere hersteld maar de ingangkwam in de deel/woonkamer met een stenentrapje. Boven het keldertje kwam eenopkamertje bereikbaar vanuit de gang,waarop ook de grote slaapkamer, het toileten de badkamer uitkwamen. Laatste tweevertrekjes kwamen tegen de binnenmuur vande deel. De zijwanden onder de rietenkapwerden dus hoger en van raampjes voorzien.Om de verhoudingen niet te verstoren is deachtermuur 75 cm naar achteren weeropgebouwd. In de oorspronkelijkeachtergevel zat in het midden een gewonedeur, waarnaast aan de ene kant hetkoeiendeurtje, aan de andere kant een raam. De nieuwe kapkomtruktie. 408





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 corrigeren? Graag hoor!Er leven nog nakomelingen of althansverwanten van Cornelis Bos. Mogelijkhebben wij van hen nog wat te verwachten? Wie meer wil weten over boerderijen, kaneen goede en recente literatuurlijst vinden in:'Boerderijen in Nederland; op reis langsmonumenten van ons platteland', door Luukvan der Veen (Sijthoff/ANWB, 1985, laatstebladzijde). Weliswaar ontbreekt daarin hetartikel van Greetje Buehre, waarin zij eengesprek weergeeft met architect Boswijkover de perikelen van het opknappen vanboerderij tj es tot woonhuizen; gepubliceerdin het Utrechts Nieuwsblad van 26/9/75.Maar dat wordt pas interessant als men daaraan begint. Wanneer iemand de literatuur terhand neemt, kan hij het beste beginnen methet reeds aangehaalde: 'Het boerenhuis inNederland' van Kees Post. Het is een primainleiding op alle andere werken. Maar daarnaga je beslist 'op reis langs monumenten vanons platteland'. Men zij gewaarschuwd, maarhet is de moeite waard. Gezicht

op de achterzijde, gezien vanuit de boomgaard. boerderijtje precies ontstaan is, wie er in aldie eeuwen in gewoond hebben, en hoe diemensen leefden. Maar wie zoekt dat uit? Wiecontroleert mijn verhalen? Wie kan mij 410


