




Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Distributiekring IJsselstein Aangewezen bonnen voor de 4de week van de2de periode 1945 van 11 Febr. tot en met 17 Febr. 1945 Elk der volgendebonnen Geeft recht op het koopen van 316 ... 318          ... 319          ...B 354 . R39 v/d2denoodk. 4 rantsoenen brood.4 rantsoenen brood.4 rantsoenen brood.250 gr. kindermeel of maizena of voedingssuiker of 3 rantsoenen brood of bloem.250 gr. peulvruchten en 125 gr. grutterswaren en 125 gr. }am, stroop of kunsthoning. 313 ...RIO v/d tabakskrt.226,R29.C402inl.v.259 . . . Verlengd tot en met 17 Febr. IV4 rantsoen vleesch.1 rantsoen scheerzeep. 1   rants. zeepv. waschm. of zeeppoeder. 2  rants. eenheidszeep of 2 rants. zeepv.waschm. of 2 rants. waschpoeder. 45 v.d. tabakskaart Verlengd tot 12 Mei: 45 gr. scheerzeep. De Detaillisten zijn verplicht ook aan personen die niet onder hunvaste klanten kuanen worden gerekend, bij aanbieding van geldigebonnen, de daarop aangewezen goederen te verkoopen. Zelfverzorgers dienen de bonnen

van de artikelen, waarvoor zij zelfver-zorgers zijn, zorgvuldig te bewaren en bij de inlevering ten Dis-tdbutiekantore. gesorteerd opgeplakt aan te bieden. De bonnen zijn alleen geldig in den kring (448) waarin zij zijn uitgegeven. De bakkers worden er nadrukkelijk op gewezen, dat broodbonnenvan andere distributiekringen, ook de met het codenummer (448) van deDistributiekring IJsselstein afgestempeld, niet aangenomen mogen worden.Bij aanbieding ten distributiekantore zuilen deze bonnen worden geweigerd. Een IJsselsteinse distribuueaankondiging uil de periode dat de familie Murk op pad ging. tocht te Hjden gehad. Deze tegenstelHngheeft me op dat moment veel gedaan, nietwetende dat wij over 13 dagen ook zo zoudenlopen. Uitgeputte mensen langs de kant van terugweg waren. Het was een vreselij kgezicht, al die mensen die dodelijk vermoeidin een slakkegang voortschuifelden. Wijwaren nog fit en hadden nog niets van de 395





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 omgeving van Balkbrug zagen we hoogboven ons drie vliegtuigen, die boven onzehoofden drie bommen los lieten. Met drie,vier mensen doken we in een eenmansgat.Door de snelheid en de geringe zwaarte vande bommen, gleden de projectielen van onsweg en kwamen op een brug terecht, diezwaar werd beschadigd. Door dit voorvalmoesten wij van onze route afwij ken. Via eenomweg kwamen we rond vier uur aan inDedemsvaart, waar we onderdak vonden bijhet echtpaar Pothof, dat in een heel klein,oud huisje met zes of zeven kinderenwoonde. Mijn moeder, mijn broer en ikmochten daar overnachten, terwijl debuurvrouwen in de omgeving werdenondergebracht. Deze familie Pothof was bijzonder goedvoor ons. Het waren eenvoudige mensen, dieniet veel meer weg te geven hadden dan eengoede maaltijd en een onderkomen.'s Avonds gingen de stoelen en de tafel aande kant, een matras werd op de grond gelegden weer hadden we een goede, veiligenachtrust. De volgende morgen

verteldeonze gastheer waar we aardappelen konden heldere weer profiteerden, laag overvlogenen talloze objecten onder vuur namen. Keuterboer Tegen vier uur in de middag begonnen wijonderdak te vragen, maar het werd zevenuur, voor wij het hadden gevonden bij eenkeuterboertje in Nieuwleusden. Die mensenhadden gelukkig genoeg te eten; er werd eenflinke pan stamppot klaargemaakt en wijkonden ons lekker opwarmen. Na het eten werden wij door de boer naarde schuur gebracht, waar hij vers stro haduitgespreid. Dit was de eerste nacht dat weallen in een diepe slaap verzonken en's morgens waren we dan ook goed hersteldvan de vermoeienissen van de vorige dagen.De stemming zat er goed in en werd nogbeter, toen ik er achter kwam dat ik op diedag, 22 februari 1945,12 jaar werd. Bij onzegastfamilie werden we getracteerd op eenfeestelijk ontbijt; brood met gekookt spek enwarmemeik. Het doel op deze vij fde dag wasDedemsvaart. Het was nog steeds helderweer en dat hebben we geweten. In de nongenreKKers langs ae ueaemsvaan. 397















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



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Een zondags gesloten natuurbad B. en W. van Jaarsveld verbieden ook de schommels in het zonnebad. HEEREN EN DAMES GESCHEIDEN. (Van onzen correspondent)IJSSELSTEIN, 25 Juli. - Ook deze gemeente verheugt zich in het bezit van een natuurbad,waar oud en jong gelegenheid vinden tot het nemen van zwem- en zonnebaden. Deze mooieinrichting, die gelegen is aan de Lek, op de grens van IJsselstein en Jaarsveld, biedt vooral aande kinderen allerlei vermaken - schommels, zweefmolen, ringen, kano's, poloballen en nogveel meer heerlijkheden, zoodat zij er bij voorkeur spelen.Maar er zij n ook groote menschen en er zij n grenzen... en zoo werd het vermaak wreed verstoord. Het natuurbad is gelegen op grondgebied vande gemeente Jaarsveld en staat dus ondertoezicht van B. en W., die strengevoorschriften tot handhaving van de ordehebben uitgevaardigd. De bokken moeten vande schapen zijn gescheiden en 's Zondagsmoet de inrichting gesloten zijn. Voor den

ondernemer, den heer Th.Heyman, is dit besluit een groote handicap,omdat voor het pubUek nu eenmaal Zondagde aangewezen dag is om de beslommeringendes levens minder drukkend te voelen en zichbadend in water of zon te verpoozen. 411



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Het is dan ook voorgekomen, dat een 300 a400 bezoekers moesten worden geweerd,hetgeen eengrooten chaos veroorzaakte, daarzij van alle zijden een aanval op het natuurbaddeden. De stroom was dan ook niet te keerenen de ondernemer, die niet wenschte dat tegende overtreders proces-verbaal werdopgemaakt, liet zichzelf bekeuren, door hetbad des Zondags open te stellen en aan devoorwaarde, doorB. en W. vanJaarsveldgesteld, geen gevolg te geven. Daarna werd hij gesommeerd alleschommels, zweefmolen, ringen enz. van hetterrein te verwij deren, omdat volgens B. en W. deze artikelen onder het hoofd publiekevermakelijkheden vallen, waarvoorvergunning van B. en W. noodigis. Door dit alles wordt de uitoefening van hetbedrijften zeerste belemmerd, zoodat hetnog de vraag is of het Rijk de huursom voorhet 7 H. A. groote terrein zal kunnenontvangen. Bovendien is van hoogerinstantie dan B. en W. vergunning verleendtot het plaatsen van de getimmerten, zoodater wel van een

eigenaardigen toestand kanworden gesproken. 22 Juli 1934 Lid: mevr. G.C.A. Pompe-Scholman. Bank: Amrobank IJsselstein, reknr.: 21.84.00.217. gironr. van de bank: 2900. Redaktie: N.A. Peeters,Emmalaan36,3411 XHLopiken B. Rietveld, Meerenburgerhorn 7,3401 CC IJsselstein. Donateurs ontvangen het periodiek (3 of 4 nummers per jaar) en worden op de hoogte gehouden van de activiteiten. Nieuwe donateurs kunnen zich opgeven bij dhr. W.G.M. van Schaik, M. Hobbemalaan 11,3401 NA IJsselstein, tel: 03408-81873. Voor inwoners van IJsselstein bedraagt de contributie minimaal f 20,- per kalenderjaar, zij die buiten IJsselstein wonen worden verzocht f6,- extra over te maken i.v.m. de verzendkosten. Losse nummers kunnen voorzover voorradig, a f 7,50 bij het secretariaat worden nabesteld. Voor dubbelnummers is de prijs f 10,00. Verzamelbanden met 20 nummers naar keuze zijn f 80,-. i Historische Kring IJsselstein De Stichting Historische Kring IJsselstein is tot standgekomen in 1975 en stelt zich het volgende ten doel: De belangstelling wekken voor de

geschiedenis in hetalgemeen, voor de geschiedenis van IJsselstein en van deLopikerwaard in het bijzonder. Bestuur: Voorzitter: L. Murk,IJsselstraat 24, IJsselstein.Secretariaat: C.J.H, van Dijk-Westerhout, OmloopWest 42,3402 XP IJsselstein, tel: 03408-83699.Penningmeester: W.G.M, van Schaik, M. Hobbemalaan11,IJsselstein. 412
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