
Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 IJsselsteinin tweevoud Voor de geboren en getogen IJsselsteinerzullen de beelden een herinnering brengen aanvroeger dagen met het toenmalig wel en wee.Voor diegenen die minder bekend zijn met hetoude IJsselstein kunnen de plaatjes inzichtgeven in een levend verleden dat relatief nogzo dicht bij ons staat. Met 'IJsselstein in tweevoud' willen wehedendaagse situaties van IJsselstein zettennaast die van vroegere dagen. Het uitgebreidefotoarchief van de HKIJ bevat vele plekjes vanhet oudere IJsselstein waarvan nu weinig ofniets meer terug is te vinden. Alleen aan dehand van omgevingselementen zijn dezesituaties soms nog te herkennen. We beginnen met het verdwenen menselijk bedrijf van 'voddenboer'. Tussen 1945 en 1965 was Henk de Winter een markant figuur in de Usselsteinse dreven. Zijn stentorstem galmde tegen de gevels om ieder erop te attenderen dat men hij hem lompen en oude metalen kon verkopen. De oogst van zijn werkdag bracht Henk

naar zijn pakhuis op de Walkade. Bij mooi weer bracht hij zijn 'schaft' op straat door. En als hij geluk had, zat er tussen zijn schilderachtige lading een buitgemaakte fauteuil! 413



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De Noodbrug in 1967. Van 1959 tot 1972 lag ter hoogte van de kruising Panoven/Anna van Burenstraat de 'Noodbrug' over de Hollandse IJssel. Deze brug diende als tijdelijke vervanging voor 'enkele' maanden van de gesloopte IJsselbrug bij de IJsselpoort. Herbouw van deze brug geschiedde eerst in 1972! Tal van ongelukken hebben zich voorgedaan met de oude Baileynoodbrug waardoor deze eerder een obstakel dan een overgang vormde. 414



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Hoepschuur en mandenmakerij op het Hazenveld, 1965. Bij de IJsselbrug waar nu woningen op het Hazenveld staan bevond zich tot 1967 deze hoep- en mandenschuur. De opdrachtgever voor de bouw was Willem Frederik Lodewijk Lapidoth; notaris. Van 1814 tot 1843 bekleedde hij de functie van gemeentesecretaris. Op de oude foto zien we uiterst links een huis met puntdak: 'de Hofkamp'; pastorie van de NHgemeente. 415



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Automobielenreparatieinrichting in de dertiger jaren. Garagebedrijf Henk Beijen was gevestigd aan de Hoge Biezen bij de verdwenen sluis waar nu het busstation is. De man op de motor is aannemer Jan Beijen en op de achtergrond zit Piet Weelde op de motorfiets. Toon Oskam bedient met de hand de benzinepomp. Eerst werd de benzine met een slinger omhoog gepomp in een glazen reservoir. Door daarna terug te draaien liep de brandstof in de tank van de auto of motorfiets. 416



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Transportbedrijf midden jaren zestig. De transportonderneming 'Gebroeders van Dommelen' verzorgde reeds in 1923 het scheepvrachtvervoer IJsselstein - Amsterdam vv. vanaf de IJsselkade. Vanaf 1937 gebeurde dit ook over de weg per 'Chevrolet' vrachtwagen. Het vervoer over water hield stand tot de tachtiger jaren. De lokatie IJsselkade is enkele jaren geleden verlaten om plaats te maken voor woningbouw. 417



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De sluis bij Op de plaats van het huidige busstation aan de Benschopperpoort lag tot 1965 een sluis die van belang was voorJan Blanken. Dit was de eerste zg. 'waaiersluis' in Nederland. Kenmerk van zo'n sluis is de waaiervormige afsluitdeu gebruik gesteld. We zien hier twee oude situaties geplaatst met de huidige. DiOp dej'oto rechts boven zien we de sluis in het begin van de zestiger jaren. Deze is dan al nic 418



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 fe Biezen. eepvaart en watertoevoer in de Lopikerwaard. De sluis werd in 1807 gebouwd en genoemd naar deontwerper:luis in de Hollandse IJssel bij Haastrecht is ook van dit type. De sluis is in 1809 officieel door Koning Lodewijk in'nkshoven toont ons de sluis van voor de oorlog en nog volledig in gebruik,in gebruik als schutsluis De sluis stond in de volksmond bekend als het Karnemelkse gat'. 419



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Havenstraat. We zien hier de Havenstraat vanaf het 'Domineesbrugje' in 193H en nu. De bestrating was toen niet breder dan2 meter en daardoor alleen geschikt voor fietsers en voetgangers. Vele van de huizen waren in de achttiendeeeuw in bezit van handelslieden die hun koopwaar konden opslaan in de grote kelders onder de huizen welke^r^                               per vaartuig gemakkelijk waren te bereiken. StichtingHistorische KringIJsseistein i Redaktle: B. Rietveld, Meerenburgerhorn 7, 3401 CCIJsseistein. Donateurs ontvangen het periodiek (4 uitgaven perjaar) en worden op de hoogte gehouden van deactiviteiten. Nieuwe donateurs kunnen zich opgeven bij dhr.W. J. van Vliet, J.W. Frisolaan 7, 3401 AXIJsseistein, tel: 03408 - 81660. Voor inwoners vanIJsseistein bedraagt de contributie minimaal f 20,-per kalenderjaar; zij die buiten IJsseistein wonenworden verzocht om f 6,- extra over te maken ivm deverzendkosten. Losse nummers kunnen, voor zovervoorradig, a f 7,50 bij het

secretariaat wordenbesteld. Voor dubbelnummers is de prijs f 10,-.Verzamelbanden met 20 nummers naar keuze zijnfSO,- De Stichting Historische Kring IJsseistein is in 1975 tot stand gekomen en stelt zich het volgende als doel: De belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en voor die van IJsseistein en de Lopikerwaard in het bijzonder. Dagelijks bestuur: Voorzitter: L. Murk, tel: 03408 - 81627,Secretariaat: C. J. H. van Dijk - Westerhout, OmloopWest 42, 3402 XP IJsseistein, tel: 03408 - 83699.Penningmeester: W.J. van Vliet, J.W. Frisolaan 7,3401 AX IJsseistein, tel; 03408 - 81660.Bank: ABN - AMRO IJsseistein, reknr: 21.84.00.21,gironummer van de bank: 2900. 420
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