




Maandblad Oud-Utrecht 1983 gen hoog. Het klooster was inmiddels door giften enuit nalatenschappen zo rijk geworden, dat het in1428 meer dan 250 morgen (ruim 200 ha) land bezat.Het aantal zusters was in dat jaar tot 30 gestegen.Omstreeks 1441 kreeg vader Herman toestemmingvan de paus om de oude kerspelkerk en de pastoriemet het klooster te verenigen. Hierdoor verviel zijnplan om op het kerkhof een kloosterkerk te bouwen.Hij heeft toen het kloostergebouw laten vertimmerenen verfraaien. In 1460 werd het voorzien van eenringmuur en een kloosterpoort en in 1477 is het nogverfraaid met een pand of gaanderij. Aan de parochie-kerk werd in 1515 voor meer dan 2200 gulden ver-timmerd. Het complex waaruit Nazareth bestond zalverder waarschijnlijk nog een bouwhuis, koestal,turfschuur, bakhuis, brouwhuis en waterhuisje om-vat hebben. In het eigenlijke kloostergebouw waren de cellen voorde zusters. Deze kamertjes waren oorspronkelijk zeereenvoudig ingericht en slechts

met horden van elkaargescheiden. Bij het toenemen van de welvaart en derijkdom van het klooster werden zij van wat meer ge-mak voorzien. Bij deze cellen lag ook de zitkamer van de mater of la-ter priorin, die wat weelderiger was ingericht. Tevenswas hier de slaapzaal met de aan de muur bevestigdekoetsen of opgeslagen bedsteden van de nonnen. Be-neden had men een pronkkamer, waarin zich eenschouw bevond. Op de benedenverdieping lag ook deeetzaal met een etenstresoortje of buffetje, de spin-kamer met de spinnewielen en het weefgetouw, dekapittelkamer, de spreekkamer met het getraliedespreekvenster, de ziekenzaal, de keuken en anderevertrekken. In de woning van de biechtvader werd gastvrijheidgeboden aan de relaties van de zusters en aan reizen-de geestelijken. De zusters hielden zich bezig met het verplegen vanzieken, handwerkonderwijs zoals spinnen, weven enbreien, het schrijven van stichtelijke boeken, kleuren van missalen, stikken of borduren van

zitkussens,kerk- en altaarversierselen e.d.Na een tijd van zedelijk verval in het klooster werddoor de hervorming en de opkomende oorlog metSpanje het verblijf op het platteland voor de zustersminder wenselijk. In 1 572 vertrokken de nonnen uithet Gein naar de stad Utrecht. De proefopgraving De plaats waar het stadje het Gein met het kloostergelegen heeft is te vinden aan de oostkant van deDoorslag, waar deze in de Kromme IJssel uitkomt. In Kommetje, bordje en zalf potje uit de 16e eeuw. de daar gelegen boomgaard zijn de eventuele over-blijfselen van het stadje te vinden.In het kader van de voorbereiding van het bestem-mingsplan Oudegein heeft de gemeente Nieuwegeinverzocht een onderzoek in te stellen om na te gaan ofer nog restanten van het Gein aanwezig zijn. In over-leg met de provinciaal archeoloog drs. W. J. van Tentheeft de Archeologische Werkgroep Zuidwest-Utrecht een proefopgraving gehouden van 20 decem-ber 1975 tot 13 maart 1976. Hiertoe werd met

eendoor de gemeente beschikbaar gestelde dragline eendrietai sleuven gegraven (zie kaartje). Deze sleuvenhadden een diepte van 60 tot 80 cm. Aan de noord-westkant van sleuf 1 bevond zich een oude slootop-vulling, die materiaal bevatte uit de 13e tot 15eeeuw. Vlak daarbij lag een V-vormig gootje vanbakstenen, dat diende voor het verzamelen of afvoe-ren van regenwater. Aan de zuidoostzijde van dezesleuf lag een lichte fundering, die gedeeltelijk opzij ge-drukt is. Gezien de centrale ligging is deze funderingvermoedelijk een bijgebouw van de kerk of hetklooster. Het vondstmateriaal uit sleuf 1 bevatslechts enkele fragmenten uit de 13e eeuw, maarscherven uit de 14e en 1 5e eeuw overwegen.In de tweede sleuf is een bewoningslaag uit de 13eeeuw gevonden, die versneden is door een oudesloot, die opgevuld is met materiaal uit de 15e en 16eeeuw. Aan de zuidwestkant van sleuf 3 bevond zichook weer een oude sloot of gracht. Het is heel goedmogelijk dat deze gracht zich

voortzet tot de thansnog bestaande sloot, die de boomgaard omringt. Opdeze manier is een ongeveer 8 meter brede gracht tereconstrueren, die de oude stadsgracht geweest zoukunnen zijn. Het vondstmateriaal uit sleuf 3 dateertoverwegend uit de 13e eeuw. Met deze proefopgra-ving is duidelijk aangetoond, dat er over het terrein Gerestaureerde steengoed kannetjes uit de(links) en 15e eeuw (rechts). 14e 210






