
Historische Kring IJsselstein 6 (mrt. 1978). - Dl.6 Gevelstenen.....? door Ch.M.J. Versteegh-KochUtrecht Ze zijn er nog..........de door ons &quot;vijftigers&quot; misschien &quot;zestigers&quot; met de hand ge-groefde gevelstenen in 't pand Kloosterstraat 8, thans bewoond door de familie Mastwijk.Gaat u 'ns kijken en dan met uw rug gekeerd naar de St. Agnesschool.Onder het linkerraam zitten de verticale sleuven, uitgehold in de muurstenen. Die sleuvenhebben we er met onze griffels ingeslepen om ze van de mooiste en scherpste punt te voor-zien. We waren wel zo slim dit werkje aan de overkant van de school te doen!Wie zou dit gewaagd hebben in de schoolmuur onder de altijd wakende ogen van Zuster An-gelica. Juffrouw van de Berg, Juffrouw Mulder enz.? In de winter deden we het nog heel verwoed met verkleumende tintelende vingertjes. Weslepen de stenen steeds dieper uit. Drie sleuven zijn dicht gesmeerd. Toen waren het trouwens nog eens echte winters! Herinnert u zich nog die lange &quot;glisterba-nen&quot; in de sneeuw? En dan die

warme zomers? We bikkelden dan in de Kloosterstraat op deblauwe stoepen, omdat daar de glazen grote knikkers zo hoog opsprongen. Ik zou nog een late hulde willen brengen aan alle bewoners van de toenmalige Kloosterstraat,die zonder klagen en met grote verdraagzaamheid hun straat een paar maal per dagzagen veranderen in een grote wriemelende meisjesspeelplaats, waar alles mogelijk was: hin-ken, springen, tollen, touwtje springen, noem maar op! Misschien zijn ze wel eens uitgegle-den op onze meterslange glijbanen of in 't donker gestruikeld in de knikkerkuiltjes. Mocht u gaan kijken; zoekt u de griffelsleuven 'n beetje laag bij de grond. Toen ik ze laatstzocht, om ze mijn man te laten zien, was ik verbaasd, dat ze zo laag zaten en ik vroeg me ver-wonderd af: &quot;Waren we toen zo klein?&quot; Ik hoorde op de avond over Oud-IJsselstein, dat de Kloosterstraat in zijn geheel opgehoogdwas, dat verklaarde veel. Zo klein waren we dus ook weer niet!



Historische Kring IJsselstein 6 (mrt. 1978). - Dl.6 Het huis uiterst links wordt thans bewoond door de familie Doesburg. De twee panden ernaast werdengesloopt. Daar bevindt zich nu de Theresiakleuterschool met .speelplaats. Na de bouw van de kleuterschool. De speelplaats naast de school is er nog niet.Dal de Kloosterstraat nog niet is opgehoogd kan men duidelijk aan de sloepen zien.


