
de nog bestaande Geldersche Monumentencommissie, die even
eens door het verleenen van steun voor het herstel van kleinere 
objecten het voortbestaan daarvan wist te verzekeren. Een der
gelijke handelwijze strookt ook met de inzichten van het Rijks
bureau voor de Monumentenzorg, dat met veel grootere bedragen 
pleegt te werken. Om die reden ziet dit bureau niet ongaarne, 
dat een plaatselijke instantie zich het lot van dergelijke weinig 
omvangrijke herstellingen aantrekt, omdat het dientengevolge 
van een tot die kleine bedragen niet in verhouding staanden admi
nistratieven rompslomp bevrijd blijft. 

Deze werkzaamheid nu van de Monumentencommissie wordt in 
de argumenteering van Gedeputeerde Staten uit 1946 geheel over 
het hoofd gezien. Het is waar, met een crediet f 250.— kon men 
zelfs vóór den laatsten oorlog niet veel doen. Dit bedrag zou dus 
verhoogd dienen te worden en zeker wel f 500, —mogen bedragen. 
Ook kan van een commissie van drie leden, die hun taak naast 
hun gewone werkzaamheden moeten verrichten, niet worden ver
wacht, dat zij de geheele provincie door geregeld alle monu
menten gaan inspecteeren om te zien, of ergens voor een betrek
kelijk gering bedrag een restauratie zou moeten plaats vinden. 
Dit bezwaar heeft men in Gelderland ondervangen door de pro
vincie in een aantal districten te verdeelen en voor elk district 
een berichtgever aan te wijzen. Deze berichtgevers, die, naar de 
ervaring heeft geleerd, soms meer, soms minder actief zijn, maar 
dan toch over een zeker enthousiasme beschikken, behooren de 
commissie ervan in kennis te stellen, waar en wanneer haar hulp 
wordt vereischt. Veel hangt ook af van de activiteit van den 
secretaris der commissie, maar deze eisch is er een, die niet 
alleen voor haar behoeft te worden gesteld. 

Behalve Gelderland hebben ook de provincies Groningen en 
Zeeland nog een commissie als deze. We l draagt zij daar nog 
den ouden, in Gelderland vroeger eveneens gebruikten naam 
van Archaeologische commissie, maar de taak dezer lichamen 
is ruimer dan haar naam zou doen vermoeden. Ook in de provin
cie Utrecht zou de Monumentencommissie, mits tot nieuw leven 
gewekt, op haar terrein nog nuttig werk hebben kunnen verrich
ten. Thans is er geen enkele instantie, die voor de bovengenoemde 
kleinere belangen kan opkomen, en dit is een feit, dat wij bepaald 
moeten betreuren. vdV. 

„DE NIEUWPOORT" T E IJSSELSTEIN. 

Ten Z .O. van het oude stadje IJsselstein ligt een stuk land, 
bekend onder de naam van ,,de Nieuwpoort". Het strekt zich in 
de lengte uit langs de gehele Z .O. stadsgracht en heeft ongeveer 
dezelfde breedte als het oude stadje. Tezamen vormen stadje en 
„Nieuwpoort" ongeveer een vierkant, dat door de Z .O. stadsgracht 
in twee gelijke helften verdeeld wordt. 
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Dat „de Nieuwpoort" vroeger een gedeelte der stad heeft uit
gemaakt is wel zeker. Nog onlangs werd in het Z .O . gedeelte van 
dit terrein het fundament van een oude stadsmuur opgegraven. 

In het jaarboekje van „Oud-Utrecht" van 1938 wijdde de Heer 
W . Stooker een zeer interessant artikel aan het Cisterciënserklooster 
„Onze Lieve Vrouweberg", dat destijds op een gedeelte van „de 
Nieuwpoort" stond. 

„In IJsselstein heeft men in het terrein „de Nieuwpoort" een 
„bezit, dat vergeleken kan worden met een gesloten boek, dat na 
„1842 niet meer is geopend *) en waarin zeer veel van de geschie-
„denis van IJsselstein besloten ligt. Zij die dit boek openen, moeten 
„beseffen, dat het omslaan van elke bladzijde maar éénmaal mogelijk 
„is", aldus de Heer Stooker. 

Inderdaad, een grondig onderzoek van „de Nieuwpoort" zou 
ons veel kunnen leren, waaromtrent wij tot heden nog in het duister 
tasten! 

Na de beruchte verwoesting van IJsselstein in 1418 — oorzaak 
van grote wroeging voor Jacoba van Beieren — is de stad weliswaar 
gedeeltelijk herbouwd, doch zij moest weerloos blijven, zonder muren 
en wallen en met een dam in de stadsgracht. Toen omstreeks 1466 
een aanval der Geldersen verwacht werd, hebben „die van IJssel
stein" hun stadje weer voorzien van bolwerken en de dam in de 
stadsgracht opgeruimd. „Die van Utrecht" dwongen hen echter 
de verdedigingswerken weer te slopen en de dam in de gracht 
werd weer aangebracht. Even later kwamen de Geldersen „over den 
damme binnen der stede ende hebben die te gronde verbrant ende 
gedestrueert, die luyde gevangen en hoir goede genomen, die 
kercke berooft, mannen en vrouwen doot geslagen". 

Hoe was de plattegrond van de stad vóór 1418? Welk gedeelte 
werd na 1418 herbouwd? W a a r lag de beruchte dam in de stads
gracht? Zie hier enkele vragen, waarop wij wellicht antwoord kun
nen krijgen, indien het gesloten boek wordt opengeslagen. 

Het uitbreidingsplan der gemeente IJsselstein bestemt „de 
Nieuwpoort" voor woningbouw. Reeds is een gedeelte gedurende 
de laatste jaren bebouwd en een modern stadsgedeelte vormt zich 
op deze historische bodem. De grote woningnood eist, dat een 
verdere bebouwing zich zo snel mogelijk voltrekt. 

Laat ons hopen, dat voldoende gelegenheid gevonden moge wor
den voor een degelijk bodemonderzoek, vóórdat de nieuwe be
bouwing dit — misschien voor altijd — onmogelijk zal maken! 

ABBINK SPAINK, 
Burgemeester van IJsselstein. 

1 ) Bij de verwoesting van 1418 werden de kerken en het klooster gespaard. 
Na een beleg in 1482 braken de IJsselsteiners zelf het klooster af, omdat het, 
buiten de verdedigingswerken gelegen, een bedreiging voor de stad vormde. 
Het werd midden in het tegenwoordige stadje herbouwd. 

40 


