




Historische Kring IJsselstein 91 (juni 2000). - Dl.91 van de IJsselsteinse Bouwmaatschappij werden woonhuizen voor minderdraagkrachtigen gebouwd aan het tegenwoordige Kronenburgplantsoen,de Kloosterstraat en de IJsselstraat. Toen in 1901 de Woningwet voorschriften uitvaardigde voor de nieuw-bouw van woonhuizen, waaronder ook woningen in de sociale sector, konIJsselstein al op een traditie bogen. Niettemin zou het nog tot 1911 durenvoordat het eerste grote project in het kader van de sociale woningbouwin IJsselstein werd gerealiseerd: het Imminkplein NOTARIS IMMINK 1812-1887 Maar wie was nu deze gedreven notabele wiens naam aan de oprichtingvan de IJsselsteinse Bouwmaatschappij en aan het Imminkplein is ver-bonden. In uitgave 69/70 van de publicaties van de Historische KringIJsselstein, gewijd aan het notariaat in IJsselstein, is het geslacht van deIJsselsteinse Imminks uitgebreid beschreven. Daarom past op deze plaatseen korte weergave van de levensloop van Hendricus Immink, die voordeze bijdrage van belang is. Van origine kwam Hendricus Didericus Gosewinus Arnoldus

Imminkniet uit IJsselstein. Hij werd in 1812 in Muiderberg geboren als telg uit Notaris Imminkin 1855 en 1875. een predikantenfamilie. Het domineesambt ging al meer dan een eeuwover van vader op zoon. Op zijn beurt brak Hendricus met de traditie enkoos voor het notariaat. Nu was in 1842 de Notariswet van 1842 vankracht geworden waarin werd bepaald dat een notaris uitsluitend door dekoning benoemd kon worden in een door hem aangewezen arrondisse-&quot;^ent. Zo gebeurde het dat in 1844 Hendricus Immink werd benoemd inhet ambt van notaris voor het arrondissement Utrecht met als standplaats)sselstein als opvolger van de onlangs overleden notaris Lapidoth. Een









Historische Kring IJsselstein 91 (juni 2000). - Dl.91 de. Het is in dit verband opmerkelijk dat hoewel de mensen in de afgelo-     Oostzijde gezienpen eeuw gemiddeld genomen langer zijn geworden, de plafonds daaren-     vanuit het noor-tegen enige tientallen centimeters zijn gezakt. Met betrekking tot de     den met op deinrichting van het privaat geeft de Bouwverordening de volgende richtlij-     achtergrond denen: allereerst is er een privaat in of bij iedere woning die uitsluitend     Poortdijk.bedoeld is voor de bewoners. Het privaat moet afsluitbaar zijn, een bril of     Let op: de huizendeksel hebben en in directe verbinding met de buitenlucht staan door     zijn nog in demiddel van een opening van minimaal een kwart vierkante meter.     afbouwfaseTenslotte mogen de slaapkamers niet worden ingericht als winkel voor de     maar de inrich-verkoop van levensmiddelen en mag er geen functie van stal aan worden     ting van hetgegeven. Bovendien moet stalruimte zodanig van de slaapvertrekken     plein is alklaar!gescheiden zijn dat er geen kwalijke dampen uit de stal in de slaapkamerkan doordringen. ^^'ONEN AAN HET

IMMINKPLEIN iJe eerste bewoners van het Imminkplein kwamen uit de binnenstad vanijsselstein, veelal uit onbewoonbaar verklaarde woningen. De overgangVan naar wat men mag veronderstellen donkere, kleine en bedompteruimten naar de weelde van licht, lucht en ruimte in de woningen op het'mminkplein moet enorm zijn geweest. Het waren met recht ultra





Historische Kring IJsselstein 91 (juni 2000). - Dl.91 Foto's van hetplein uit 1912en1916.





Historische Kring IJsselstein 91 (juni 2000). - Dl.91 ?«U '....ieder huis een eigen ledikant' DERTIGER JAREN Over de ligging van het Imminkplein ten opzichte van de binnenstad vanIJsselstein heeft mevrouw R. ten Berge in 1977 een beschrijving gegevenin een artikel voor de Zenderstreeknieuws. Deze beschrijving gaat uit vande situatie rond 1930: het Imminkplein, als deel van de Julianawijk, lagtoen als een nieuwbouwwijk buiten IJsselstein gescheiden door deHollandsche IJssel. De smalle brug van de Utrechtsepoort in het verleng-de van de Poortdijk was de enige toegangsweg. Afgaande op de indrukvan haar woorden moet de Julianawijk met de moderne grote woningentoch een soort achteraf gebied zijn geweest achter een fabrieksterrein ver-stopt, moeilijk bereikbaar door slechte wegen. De kwaliteit van de toe-gangswegen tot de Julianawijk is , namelijk de Poortdijk en het toenmali-ge Zomerwegje, pas in 1961 aangepakt. De riolering die zoals in die tijd(dertiger jaren) algemeen gebruikelijk was, rechtstreeks loosde op hetwater, moet bij tijd en wijle een ondragelijke stank hebben

verspreid. Dewijk bood een verwaarloosde aanblik als gevolg van het feit dat de tuinenslecht waren onderhouden met een menigte aan veelvormige bouwsels,terwijl de staat van onderhoud van de huizen als zodanig ook te wensenoverliet. Ten Berge constateert dat de JuHanawijk weinig in trek was bijarbeiders, ofschoon de wijk voor hen bedoeld was. Later - na de oorlog -trok dit bij en lag de aantrekkelijkheid vooral in het feit dat de huren overhet algemeen lager waren dan de huren van nieuwbouwhuizen. TAVEEDE WERELDOORLOG Uit de periode '40-'45 is bekend dat het plein als een echte hof was afge-sloten van de Poortdijk door middel van een draaiboom. Het plaveiselbestond nog steeds uit grind, zoals in de aanleg van het plein wasbedacht. Een van de bewoners, heer Kempes van nummer 162 (13 in detegenwoordige nummering) bekleedde de functie van - we zouden nuzeggen - buurtconcierge. Hij verzorgde de boom in het gemeenschappe-lijke perk, hij hield de jeugd in de gaten en haalde eens per week de huurop. Mogelijk hield hij ook het oog op de draaiboom. Hij werd

later opge-volgd door Piet Rison, die dit werk vijfentwintig jaar deed tot de instellingvan de automatische incasso zijn taak als huurincasseerder overbodigmaakte. In die jaren was er ook een winkel op het plein: het kruideniers-zaakje van mevrouw De Man op nummer 153 (tegenwoordig nummer 4).Zij had hiervoor geen vergunning nodig. Dit is de eerste en tevens laatstevermelding van een winkel op het Imminkplein. In de jaren na de bevrij-ding ontstond de gewoonte dat op bevrijdingsdag alle IJsselsteinse fanfa-res naar het plein kwamen om daar een concert te spelen. JAREN 60 Over de jaren van de wederopbouw is voor wat betreft het Imminkpleinweinig informatie te vinden. In de jaren zestig werd IJsselstein evenals 12















Historische Kring IJsselstein 91 (juni 2000). - Dl.91 Situatie in 2000.Opruickendebebouwing vanmassale omvangaan de Poortdijkbedreigen dekwaliteit, intimi-teit en woonple-zier van de hui-zen aan dePoortdijk en hetImminkplein.De bewonerslopen hiertegente hoop. van een appartementencomplex van twintig eenheden werpt zijn scha-duw vooruit over de loo jaar oude huisjes van de Poortdijk de monumen-tale villa van de notaris en het huis van de eigenaar van het tuincentrum.De bezwaren van de bewoners uit de naaste omgeving, alsook hetImminkplein laten zich raden. Met de bouwplannen van de kerk en pro-jectontwikkelaar zal alle groen verdwijnen; door de hoogte van de gebou-wen zal de laagbouw aan de Poortdijk permanent in de schaduw komente liggen. De toename van het aantal bewoners gaat onafwendbaargepaard met toename van verkeer en zal bijgevolg tot parkeerproblemenleiden. De privacy in de tuinen aan de Poortdijk en de Frankrijkstraatbehoort voortaan tot het verleden en tenslotte valt te vrezen dat debestaande bebouwing schade opnieuw zal ondervinden. Het mag duide-lijk zijn

dat de buurtbewoners aan de vooravond staan van een stevigediscussie met de belanghebbende partijen. CONCLUSIE Bij de beschrijving van de ontwikkeling van het Imminkplein is nietgestreefd naar volledigheid, omdat dit de omvang van deze bijdrage verrete buiten gaat. Daarnaast staat het feit dat archieven en persoonlijkegetuignissen veel van de geschiedenis prijsgeven, maar dat veel gebeurte-nissen niettemin versluierd blijven.Door de jaren heen hebben de pleinbewoners bij tijd en wijle perikelen 19
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