










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

























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


