










Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Hoewel notaris Lapidoth in het 'register derprotocollen van notarissen in Nederland' vanaf1811 voorkomt zien we hem pas in 1814 publie-kelijk optreden en wel op 12 april, als 'ten over-staan van den openbaren Notaris W.F.L.Lapidoth, te Ysselstein' een inboedel publiekverkocht wordt, bestaande uit: 'Bedden met huntoebehoren, Mahognijhoute Tafels en Kasten,Stoelen, Tafels, Spiegels, Koper, Tin, Blik,Porcelein en Glaswerk, Smirnasche Tapijten,waar onder een extra fraai, mitsgaders gemaaktZilverwerk alles breeder bij geaffigeerdeBilletten.' Lapidoth fungeert tot aan zijn overlijden op4 oktober 1843 als notaris. Zijn overlijden zalplotseling gekomen zijn: op 22 september1843 treedt hij nog op als notaris bij een pu-blieke verkoop van een 'Heren-Huizinge, Ervenen Tuin in hel logement de Ridder St. Joris.' Notaris Lapidoth heeft waarschijnlijk eenbelangrijke rol gespeeld in de IJsselsteinse sa-menleving in de eerste helft van de vorigeeeuw. In een gerichter onderzoek

zou daarmeer duidelijkheid over kunnen komen, maarwe beperken ons tot de nu opgediepte feiten. Willem Frederik Lodewijk Lapidoth wordtop 28 augustus 1785 te Arnhem geboren enkomt op 26 jarige leeftijd naar IJsselstein. Uitde keuringsgegevens voor de militie weten wijdat hij slechts 1.57 meter groot was en verdergeen bijzondere kenmerken bezat. Hij is ge-trouwd geweest met Maria Johanna de Man uitwelk huwelijk 8 kinderen zijn geboren. Heteerste kind, een dochter, overlijdt na 12 dagen.Een tweede dochter wordt geboren, gevolgd door 6 zonen waarvan de laatste, HendricusTheodorus, op 9 december 1832 op i-jarigeleeftijd overlijdt. Bij de geboorteaankondigingvan zijn vijfde zoon, in 1828, zien we datLapidoth ondertekent als: 'notaris en secreta-ris'. Hij is dan dus ook gemeentesecretaris vanIJsselstein geworden en daardoor oefent hijtwee ambten uit. Onduidelijk is in hoeverrehier sprake is geweest van belangenverstrenge-ling; zeker is dat Lapidoth met de functie vansecretaris deel uitmaakte van het bestuur vande stad. Naast

zijn beroepswerk treffen weLapidoth ook aan bij het 'Departementjutphaas en IJsselstein, der Maatschappij totNUT VAN 't algemeen', waarschijnlijk in defunctie van secretaris. Dit valt af te leiden uithet krantenverslag van de viering van het lo-ja-rig bestaan van de afdeling op 5 februari 1928: .......Hierop beklom de heer W.F.L. Lapidoth, het spreekgestoelte, en bepaalde in de inleidingzijner rede de aandacht der hoorders, op het stre-lende vermaak en de zaligende herinneringenwelke de tegenwoordige Feestviering opleverde,waartoe hij aanleiding nam door kortelijk ver-slag te doen, van de nuttige instellingen, en heil-rijke gevolgen, welke reeds uit het bestaan dezesDepartements waren voortgevloeid, waarondervooral konde gerekend worden, de door hemzelveopgerigte en zoo bloeijende Zondagsschool, diereeds aan zoo vele meerbejaarde personen, welkein jeugdiger leeftijd van eenig onderwijs warenverstoken geweest het geleden gemis heeft ver-goed, en door het toereiken van de noodzakelijkstekundigheden, tot meer bruikbare en

nuttige ledender menschelijke maatschappij heeft gevormd..... afb. j Grafschriftvan notarisLapidoth op dealgemene be-graafplaatsaan het Eiteren 166











Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 afb. 9 Herinnerings-plaquette tergelegenheidvan '2^jaarnotarisImmink'. afb. 10 en it RechtsHendricusImmink rondzijn S^ejaaren links zijntweede vrouwCerhardinaJohanna Vels. de algemeene achting van alle ingezetenen.Velen had hij met raad en daad in vele zaken terzijde gestaan, en deed zulks nog, niettegenstaan-de hij zijne betrekking had nedergelegd. De nage-dachtenis van den waardigen man zal bij velenin een gezegend aandenken blijven voortleven'. Op 3 januari 1888 wordt Hendricus bijge-zet in het familiegraf op de 'AlgemeneBegraafplaats' aan het Eiteren. Nicolaas Immink en zijn tijd Op 13 november 1880 meldt het bovenge-noemde weekblad het volgende: 'Donderdag avond overleed alhier een der meestgeachte onzer ingezetenen, de heer H.D.G.A.Immink, oud-notaris te dezer stede, in den ou-derdom van y^ jaren. Op den 14. augustus 1844als notaris alhier benoemd, bekleedde hij die be-trekking tot 14 Augustus 1880, op welken datumhem, op aangevraagd

verzoek, bij Z.M. besluiteen eervol ontslag uit die betrekking is verleend.Toevallig mag het wel genoemd worden dat hetKon. besluit tot eervol ontslag juist inviel metden datum van zijne benoeming. De overledenegenoot zowel gedurende de waarneming van zij-ne betrekking als na de nederlegging ervan, hier 171









Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 schijnlijk dat hij ook gesoUiciteerd heeft naardeze funktie. Het heeft niet zo mogen zijnwant in september 1893 komt Matthijs denBleker met vrouw en 5 kinderen naarIJsselstein en aanvaard daarmee zijn benoe-ming tot IJsselsteins notaris. Hendrik Imminkblijft nog 9 jaar candidaatnotaris onder denBleker. Hij woont dan op het adresUtrechtsestraat 211 (de plek waar nu AlbertHeyn is). Hendrik (hij werd Henri genoemd)heeft te Hilligersberg Maria Helena (Marie)Liefrinck leren kennen waar hij in het najaarvan 1893 mee trouwt. In 1894 wordt dochterIda geboren. Van Henri weten we dat hij veel respect ge-noot onder de I)sselsteinse bevolking in staden achterland. Vooral onder de agrarischestand was hij geliefd, getuige de grote klandi-zie die hij persoonlijk onder hen genoot.Voorts weten we dat hij koortsachtig is blijvensolliciteren naar een eigen notariaat hetgeen in1902 lukt. Te Houten doet zich dan een gele-genheid voor die hij met beide handen aan-grijpt. Op 10 juni vertrekt het

gezin Imminknaar Houten waar zij de villa 'Bel Respiro' be-trekken. Daar Houten relatief dicht bijl)sselstein ligt is er goed contact gebleven tus-sen de Imminks en de baroniestad. Henri namveel I)sselsteinse klandizie mee naar Houten.Het Houtense notariskantoor verwierf teIJsselstein zoveel faam dat tot diep in de vijfti-ger jaren vele, vooral agrarische, transakties teHouten werden bekrachtigd. Naast candidaat -notaris was Henri lid van de IJsselsteinse ge-meenteraad en regent van het Ewoudsgast-huis. De ijsselsteiner' bericht op 4 juni 1902dat: '...........den heer Immink hier algemeen ge-acht werd en te IJsselstein node gemist kan wor-den vooral als lid van den gemeenteraad zal zijnvertrek betreurd worden waarbij hij zoo meenigmaal met kalme waardigheid en goed gekozenwoorden, de, in meening verschillende partijen,tot elkander wist te brengen, en men een gewilligoor verleende aan zijn advies. Het ga hem enzijn Gade met hun eenig dochtertje die na wekenaan weken als 't ware worstelende met den dood,thans gelukkig hersteld is voortdurend

wel, in degemeente Houten, hier in IJsselstein zal zijnnaam steevast als al de Imminken in een goedaandenken blijven'. In dezelfde krant van 7 juni 1902 berichtmen over zijn afscheid van het Ewoudsgast-huis; afb. 17, hiernaast.De 20-jarigeHenriImmink. afb. 18, onder.Henri met zijnvrouw MarieLiefrinck. .....'Heden werden de oudjes in het Ewoudsgasthuis door den heer Immink tengevol-ge van zijn vertrek naar Houten getracteerd.Sedert jaren was de heer Immink regent van 'tEwoudsgasthuis, en heeft hij in de ruimste matezijn medewerking verleend om die stichting indien goede toestand te brengen waarin zijn thansverkeert. Vooral den aankoop van het oude huisaan de straat waar thans de mooie tuin met desierlijke zitbanken voor in de plaats is gekomenwas hoofdzakelijk zijn bedrijf, tevens was hij eraltijd voor om bij elke feestelijke gelegenheid deoude lui te tracteeren en hun zooveel mogelijk tedoen deelen in de algemeene feestvreugde. Zijnnaam en daden zullen ook in het Ewoudsgast-huis in gezegend aandenken blijven'. Het vertrek van Henri sluit

een periode van60 jaar af waarin twee generaties Immink eenbelangrijke inbreng hebben gehad in deIJsselsteinse samenleving. Henri is 69 jaar ge-worden en ligt ook te IJsselstein begraven. 175





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 afb. 20 Het pragestem-pel van notarisden Bleker. Deze blijft bij haar vader op het notarishuiswonen waar in 1920 ook dochter Apolonia te-rugkeert. Zij is dan weduwe en heeft i dochter-tje waarmee zij 3 jaar later weer vertrekt. Matthijs den Bleker blijft tot op hoge leeftijdnotaris in IJsselstein. Hij is 76 jaar als in 1928het notariaat overgaat op Albert Gerrit Cool.Op 2 mei 1928 vertrekt de oud notaris, samenmet zijn dochter Nelly en diens man naarBreda. Vermeldenswaardig over den Bleker is nogdat hij zonder onderscheid van geloofsovertui-ging personeel in dienst had. In de jaren '20'dienden' twee gezusters Arendonk bij de nota-ris. Zij waren beide van goede rooms katholie-ke huize evenals broer Lambertus die op heteinde van het 'den Bleker-notariaat' als klerk indienst komt. Lambertus staat dan aan het be-gin van een lange loopbaan in het notariaat enis tot aan zijn overlijden in 1960 in dienst ge-bleven bij den Bleker's opvolger, notaris Cool. Notaris Cool Dat een notaris

voor het leven (= tot aan zijnpensioen) benoemd wordt mag blijken uit delange perioden dat deze in de plaats van hunbenoeming werkzaam zijn. Notaris Cool vormthier geen uitzondering op. Van 1928 tot 1961zetelt hij te IJsselstein als notaris. Een periodedie nagenoeg samenviel met de ambtstijd vanburgemeester Abbink Spaink. Als AlbertGerrit Cool (geboren op 8 juni 1891 te Assen)in 1928 naar IJsselstein komt is het oude nota-rishuis in de Kerkstraat niet meer beschikbaar.Hij trekt dan met zijn gezin in de woning bo- ven het postkantoor aan de Utrechtsestraat enhoudt kantoor op de begane grond van hetpostkantoor en wel aan de linkerzijde van hetgebouw. Deze situatie duurt niet lang want denieuwe notaris laat een huis bouwen op het ou-de kasteelterrein tegenover het St. Jozeph zie-kenhuis aan het water van de ' kleine kom'. In1930 wordt de nieuwe behuizing betrokken entraditiegetrouw houdt notaris Cool kantoor aanhuis. Het huis krijgt een eigen brug over destadsgracht zodat de toegang naar het kantooraan het Kronenburgplantsoen

kwam te liggen.Bij de bouw van het huis zal men veel puin zijntegengekomen van de sloop van het kasteel, ge- afb. 21 Notaris AlbertGerrit Cool. w
























