Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 'Het Notariskantoor'; woon en werkplek van de IJsselsteinse notaris,door Rinus Verweij Inleiding Met de verhuizing van het IJsselsteinsenotariaat naar het monumentale pand aan dePoortdijk is het een goede gelegenheid om depanden die in het verleden het notariaat heb-ben gehuisvest te beschrijven, zodat weinzicht krijgen waar de notarissen hebbengewoond en gewerkt. Hierbij wordt eenbouwkundige beschrijving van het pand gege-ven waaruit conclusies kunnen wordengetrokken over de architectonische waardeervan. Het spreekt voor zich dat alleen de onsbekende panden zijn beschreven. Het is goedmogelijk dat in het verleden ook andere pan-den betrokken zijn geweest bij het notariaat,waarover binnen de beschrijving van de ge-schiedenis daarvan niets is gevonden. Kerkstraat 4 Dit pand heeft toebehoord aan W.F.L.Lapidoth, notaris te IJsselstein van 1811 tot1843. Het is een huis met een brede lijstgevel,twee woonlagen en een zolderverdieping.Doordat de lange

zijde en de nok evenwijdigaan de rooilijn zijn gericht, is dit pand duide-lijk herkenbaar als onderdeel van de typischeoude zijstraatbebouwing, zoals die nog opveel plaatsen in het centrum van IJsselstein tevinden is. De gevel heeft de uitmonsteringvan een eclectisch/neo-classicistische hjstge-vel uit het tweede kwart van de voorbije eeuw.Kenmerkend zijn met name de zesruits-schuiframen, gevelbepleistering met schijn-voegen en hanekammen en de entreeomlijs-ting met kroonlijn en pilasters. Zoals bij vele woonhuizen in oude binnen-steden, verraden ook hier de bouwmassa ende gevelindeling een grotere ouderdom dande geveldetaillering op het eerste gezichtdoet vermoeden. Vooral de vorm en hoogte van de kap zijn in dit opzicht belangrijk.Doordat de linker kopgevel met grijze specieis afgewerkt is het metselwerk niet te zien,maar het zou - als bij vergelijkbare panden inIJsselstein - heel goed 17e- eeuws of ouderkunnen zijn(vergelijk bijvoorbeeld Hofstraat8). Dit zou evengoed kunnen gelden voor devoorgevel. Wanneer bij de restauratie van ditsoort

panden de gepleisterde 19e eeuwse 'jas'wordt verwijderd stuit men zeer vaak op met-selwerk dat honderden jaren ouder is. afbi Kerkstraat 4,huis en kantoorvan notarisLapidoth. 189

Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Kerkstraat 17/173 Vanaf ongeveer 1850 tot 1928 is dit pand ingebruik geweest als kantoor/woonhuis vanachtereenvolgens: H.D.G.A. Immink (notarisvan 1844 tot 1880), N. Immink (notaris van1880 tot 1893) en van M. den Bleker (notarisvan 1893 tot 1928) Dit op de hoek van de Kerkstraat en deUtrechtsestraat gelegen pand heeft een mar-kante symetrische lijstgevel met middenrisa-liet en gemetselde hoekpilasters. Het heeft twee bouwlagen en een dakverdieping ondereen afgeplat schilddak. De architectuur van devoorgevel sluit aan bij de traditie van hetHollands classicisme, dat we vrijwel de gehele17e en 18e eeuw tegenkomen. Het pand isnogal moeilijk te dateren (de RijksdienstMonumentenzorg houdt het op ca. eind i8eeeuw) doordat de bouwstijl een lange periodebestrijkt. Dat de classicistische architectuur inhet begin van de 19e eeuw wordt voortgezet inhet neo-classicisme, maakt het er in dit ver-band niet makkelijker op. Wat we zeker weten is dat het pand isweergegeven op de

kadastrale minuut van1819; het zou dus ook in de eerste jaren vande 19e eeuw gebouwd kunnen zijn. Aanwijzi-gingen hiervoor zouden de fraaie Empire ach-truits-schuiframen in de (door een betonnenvluchtbalkon ontsierde) achtergevel kunnenzijn. Als dit de oorspronkelijke ramen zijnmogen we het bouwjaar ergens rond 1810situeren. Het is echter niet helemaal uit tesluiten dat deze ramen in de plaats zijn geko-men van i8e eeuwse roedenramen, die na1800 ouderwets begonnen te worden. Devoorgevel is ook geen uitgesprokenEmpiregevel; daarvoor is het uiterlijk te tradi-tioneel -classicistisch. De ramen in de voorge-vel geven geen houvast: deze zijn omstreeks1900 gewijzigd in de huidige vorm: T-ven-sters op de eerste verdieping en tweeruits-schuiframen met glas- in -lood bovenlicht opde begane grond (de vensteropeningen zijnoverigens niet gewijzigd). De vensters in delinker zijgevel zijn in dit verband nauwelijkshet vermelden waard. Die corresponderenniet eens met een opmetingstekening uit 1953en zijn dus waarschijnlijk in de laatste 4decennia veranderd.

Een markant element in de voorgevel is dezwaar uitgevoerde entreepartij, die wordtbekroond door een kroonlijst en waarin zichboven de paneeldeur een kalf met siersnij-werk bevindt. Kronenburgplantsoen 5 Van 1930 tot 1961 is dit het notarishuisvan A.G. Gooi die hier tot 1982 heeft gewoond. Een uit het eind van de jaren '20 daterendvrijstaand woonhuis van geringe architectoni-sche betekenis. Het heeft een rechthoekigeplattegrond en is opgebouwd uit een beganegrond, dakverdieping en vliering. Het beeldwordt vooral bepaald door het forse met rode ^^>f«mirmifw> afb. zen} Voor en achter-gevel vanKerkstraat 17.Notarishuisvan 3850 tot 190

Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 nogal fors uitgevallen knipvoegen zijn toege-past. De zesruits-schuiframen zijn vernieuwd,waarbij in plaats van stopverf glaslatten bij debeglazing zijn aangebracht. Op de dakverdie-ping is een grote dakkapel geplaatst. Doordeze ingrepen heeft het aanzien van het pandvrij veel aan authenticiteit verloren. Havenstraat 18 Na de restauratie van r982-i984 is dit pandin 1985 in gebruik genomen als notariskan-toor; het is niet als woning gebruikt. Vanaf1985 tot 1994 zetelde hier notaris Adriaans envanaf 1992 tevens notaris Blokhuis. Dit op de hoek van de Havenstraat enWalstraat geleegen pand bestaat uit twee aan-eengebouwde volumes, elk met een eigen kap.Het gezicht wordt bepaald door het aan deHavenstraat grenzende gedeelte, dat is voor-zien van een vrij hoog zadeldak met rechtseen schuin dakschild. Het erachter gelegengedeelte heeft een schilddak met een ietsgeringere nokhoogte. Het geheel heeft eenvrijwel rechthoekige plattegrond en is opge-bouwd uit een begane grond en een

dakver-dieping. Het gedeelte aan de Havenstraat isrechts onderkeiderd: hierdoor en door het ver-schil in afmeting van de paren vensters terweerszijden van de entree is de voorgevelopvallend asymetrisch. Het pand is moeilijk te dateren; de vensters en dakverdieping. Door de aanwezigheid vaneen forse borstwering is de, met gesmoordehollandse pannen gedekte, kap vrij laag. Dedatering is ook in dit geval vrij eenvoudigdoordat een op 13 februari 1880, door de hout-handel Schilte en zonen, ingediende bouw-aanvraag met duidelijk herkenbare bouwteke-ning van het betreffende pand bewaard isgebleven. Daarin wordt tevens toestemminggevraagd voor het bij de entree leggen van eenhardstenen stoep, '.....die eenige ettelijke centi-meters over de goot steekt, zonder dat dit echterniet in 't minst de passage over de belendendekleine straat zal hinderen'. Bij een recente renovatie is het metselwerkgereinigd en opnieuw afgevoegd, waarbij afb. 6 Utrechtsestraatnr. 7. afb. 7 Havenstraat 18. Notariskantoor van 19S4 tot 1994- 192

Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 en entreepartij sluiten qua stijl aan op hetbegin van de ige eeuw, maar zijn aange-bracht bij de (met veel gevoel voor stijl, doorPeek en Versluis, uitgevoerde) restauratie in1972-1973. Afgaande op de hoofdvorm enmetselwerk zou het bouwjaar wellicht ergensin het begin van de i8e eeuw geplaatst kun-nen worden. De gevel aan de Walstraat geeftgeen enkel aanknopingspunt voor nauwkeuri-ger datering. De vensters zijn vernieuwd en eris een gladde pleisterlaag aangebracht. Op de,ten behoeve van de restauratie gemaakte,opmetingstekening uit 1972 is links bovenindeze gevel een luikvenster zichtbaar, dat zoukunnen duiden op een vroeger gebruik van dedakverdieping als hooizolder. Het is jammer,dat dit wellicht nutteloze maar toch karakteris-tieke element bij de restauratie is verdwenen. Poortdijk 30 Met de intrek, in 1994, van het notariskan-toor Blokhuis en Adriaans in de villa van 'vanRooijen' heeft het pand, door een grondigeopknapbeurt weer de allure en

uitstralinggekregen waardoor het na de bouw zo be-faamd is geworden. Van alle woonhuizen in IJsselstein is ditmisschien wel het meest markante voorbeeldvan 'jongere bouwkunst'; een villa (in 1909als burgemeesterswoning door de bekendearchitect Wentink ontworpen) die in eenGoois villadorp niet zou misstaan. Het is eenvrijstaand, grotendeels wit gepleisterd pandmet twee lagen en een zolderverdieping. Hetschilddak (bijna pyramidevormig) is voorzienvan twee steekkappen, die in de voorgevelzichtbaar zijn door twee identieke markantetopgevels. Deze zijn afgewerkt met shingelsen een houten voorschot. De entreepartij vanhet schuin ten opzichte van de weg gesitueer-de pand bevindt zich in de linker zijgevel.Eigenlijk zou men dit de voorgevel moetennoemen, omdat deze is gericht op de Poort-dijk en zich hier ook de entree bevindt. Hetlijdt echter geen twijfel dat de op deUtrechtseweg gerichte dubbele topgevel het'gezicht' van dit pand is. In de oorspronkelijkebouwtekening wordt deze gevel ook als 'voor-aanzicht' aangeduid. Het zeker niet

vooruit-strevende ontwerp laat zich moeilijk ondereen bepaalde bouwstijl rangschikken. Destreng symetrische voorgevel met de uitge-sproken 19de eeuwse, door klassieke kroon-lijsten bekroonde, schuiframen vertoont onmiskenbaar neo-classicistische trekjes. Ditbeeld zou helemaal kompleet zijn geweestwanneer de gevel was bekroond met een hoofd-gestel in plaats van de twee topgevels met cha- afb.8 Poortdijk }o.Het nieuwenotariskantoor. afb.g Doorkijk in hettrappenhuis enhal. Let op het sobe-re houtsnijwerk. 193

Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 letstijl-achtige afwerking van shingels enbetimmering. Bouwtechnisch interessant is het feit, datde voorgevel en linker zijgevel (resp. op hetzuidwesten en noordwesten gericht) alsspouwmuren zijn uitgevoerd. De uitvoeringwas dus moderner dan het ontwerp, wantspouwmuren werden in 1909 nog lang nietalgemeen toegepast. Doordat het pand is gesi-tueerd op de solide zandgrond van de stroom-rug van de IJssel, heeft men (naar het zich nulaat aanzien terecht) durven afzien van eenpaalfundering. Door jarenlang gebruik alskantoor is van de interieurafwerking weinigovergebleven. Afgezien van het markante trap-penhuis met houtsnijwerk en de raampartijmet gekleurd glas in lood boven de entree isde detaillering beperkt tot enkele oorspronke-lijke kozijnprofielen en gestucte plafondlijs-ten. Bij de, door architectenbureau Bogaarden Frasa in opdracht van het notariskantoor,uitgevoerde, restauratie is gestreefd deauthenticiteit van het pand zoveel mogelijkrecht te doen. Zo zijn de schuifvensters

ingewijzigde vorm vernieuwd, zonder dat uiter-lijk en profilering zichtbaar zijn veranderd.Het glas in lood in de raampartij boven deentree is, waar nodig, in bijpassende kleurenaangevuld en aan de buitenzijde van bescher-mend dubbel glas voorzien. afb. 10 en 11 Boven zien weeen deelvenstervan het glas inlood raam enonder het pandvanaf de ach-terzijde.De gevel rechts(met de mar-kiezen naarheneden) is deoorspronkelijkevoorgevel. Stichting Historische KringIJsselstein Bank: Postbank, nr.: 4074718 Redaktie: B. Rietveld, Meerenburgerhorn 10, 3401 CDIJsselstein. Donateurs ontvangen het periodiek (4 uit-gaven per jaar) en worden op de hoogte ge-houden van de activiteiten. Nieuwe dona-teurskunnen zich aanmelden bij de pen-ningmeester waar tevens mutaties kunnenworden doorgegeven. Voor inwoners vanIJsselstein bedraagt de contributie mini-maal f20,- (voor bedrijven f30,00) per jaar.Voor hen die buiten IJsselstein wonen is ditf 26,50. Losse nummers kunnen, voor zo-ver voorradig, a f 7,50 ook bij de pennin-meester worden besteld. Voor dubbelnum-mers

is de prijs f 10,-. De Stichting Historische Kring IJsselstein isin 1975 tot stand gekomen en stelt zich hetvolgende als doel: De belangstelling wekken voor de geschiedenis inhet algemeen en voor die van IJsselstein en deLopikerwaard in het bijzonder. Dagelijks bestuur: Voorzitter: L. Murk, tel: 03408-81627. Secretariaat: C.J.H, van Dijk-Westerhout, Omloop West 42, 3402 XP IJsselstein, tel: 03408-83699. Penningmeester: W. J. van Vliet, J.W. Friso- laan 7, 3401 AX IJsselstein, tel: 03408- 81660. 194

