Vrienden van MIJ genieten meer
Museum IJsselstein ontvangt iedereen als vriend. We
zien je graag. Willen je laten delen in alles wat we te
bieden hebben. Staan open voor je ideeën. En houden je
ook graag op de hoogte van wat er speelt in en rondom
ons museum. Geef je e-mailadres aan ons door en we
houden contact. Hoef je ook niets meer van ons te
missen, als Vriend van MIJ.
Wil je nog wat meer van het museum? Word een Goede
Vriend van MIJ (met een ondersteuning van 10 euro per
jaar; hoef je geen entree meer te betalen). Wil je het
beste van en voor ons, word dan Beste Vriend van MIJ
(voor 50 euro). Kunnen we nóg meer voor elkaar betekenen? Jawel, word Zakenvriend van MIJ (laten we praten
over de mogelijkheden).
Wat het ook wordt, je gaat meer genieten. Wil je daar
meer over weten? Of je direct als Vriend aanmelden? Kom
naar MIJ of mail naar vrienden@museumijsselstein.nl.

Vriendentip: doe MIJ cadeau
Op zoek naar een bijzonder persoonlijk geschenk?
Maak iemand een Goede Vriend van MIJ. Voor slechts 10
euro. Leuk voor hem en haar, jong en oud. En voor MIJ!
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Kronenburgplantsoen | Mensen, stenen en religie
In een aparte folder lees je over de andere
tentoonstellingslocaties van Kasteelheren:
Molenplantsoen | Vestingstad IJsselstein
Coal.2 | Kasteelheren en Théâtre équin
Kasteeltoren | Herinneringen aan 7 dagen

Je vindt MIJ zo

Openingstijden: wo t/m zo 13.00 - 17.00 uur
Handig voor fietsers: je vindt MIJ vlakbij fietsknooppunt 81 en we hebben een oplaadpunt voor e-bikes.
waar?

bij mij

mij | museumijsselstein
walkade 2-4
3401 ds ijsselstein
www.museumijsselstein.nl

Floris van Egmond (1470-1539), heer van IJsselstein van 1521 tot 1539

Reis mee door 700 jaar stadsgeschiedenis
De Oude Nicolaaskerk in IJsselstein is
misschien het meest bijzondere kerkgebouw in zijn soort in Nederland.
Drie belangrijke bouwstijlen - gotiek,
renaissance en Amsterdamse school zijn hier op unieke wijze verenigd. 700
jaar geleden viel de bouw van de kerk
samen met het ontstaan van IJsselstein. Dit prachtige monument, en de
kerkelijke invloed op de ontwikkeling
van de stad door de jaren heen, staan
centraal in de buitententoonstelling
Mensen, Stenen en Religie.
Mensen, Stenen en Religie maakt deel
uit van de bredere raamvertelling Kasteelheren. De kasteelheren zijn vier
edelen die de loop van de lokale - en
Nederlandse - geschiedenis bepaalden.
Hieronder lees je meer over wie zij waren. De vier kasteelheren waren dusdanig invloedrijk, dat hun sporen zelfs
vandaag de dag nog duidelijk zichtbaar
zijn. In de folder Kasteelheren deel 1
gaan we in op de andere onderdelen
van deze expositie.

Raamvertelling: de kasteelheren
Mensen, Stenen en Religie heeft een overkoepelende
vertelling: we verkennen het verleden en de huidige
staat van IJsselstein aan de hand van vier kasteelheren. Op deze buitenlocatie zijn ze niet persé de
hoofdpersoon, maar maken zij subtieler, als onmisbare schakel deel uit van de stads- en kerkgeschiedenis. Dus wie waren die vier nou eigenlijk? En wat
maakte hen zo belangrijk en hun invloed zo groot?
De eerste is Gijsbrecht van Amstel. Het gaat hier om
de neef van zijn naamgenoot uit het stuk van Joost
van den Vondel. Deze Gijsbrecht was heer en oprichter van IJsselstein. Hij bewoonde aan het eind
van de 13e eeuw - samen met zijn echtgenote Vrouwe Bertha1 - het Stein aan den IJssel oftewel Kasteel
IJsselstein. Hij verkreeg stadsrechten voor het gebied rondom zijn burcht en in 1310 was de stichting
van de stad met de bouw van een kerk, gewijd aan
de heilige Nicolaas, een feit.
Chronologisch gezien zijn de volgende twee heren
die centraal staan Floris van Egmond en zijn zoon
Maximiliaan van Egmond. Zij hadden een dusdanig
aanzien in Europa dat ze in 1530 werden uitgenodigd voor de pauselijke kroning van Karel V. Daarvoor reisden de heren naar Bologna, waar ze de Italiaanse architect Pasqualini ontmoetten. Zij namen
hem mee naar Nederland en introduceerden hier de
renaissance bouwstijl.
De vierde heer is Prins Willem van Oranje. Hij liet in
1560 een imposant stadhuis bouwen, dat nog altijd
in het hart van IJsselstein staat. Willem van Oranje maakte fortuin door zijn huwelijk met de meest
begeerde (en schatrijke) dochter van Maximiliaan
van Egmond, Anna van Buren. Zo kreeg Willem van
Oranje - en al zijn nazaten - de titel Baron van IJsselstein.
Uiteraard kom je ook in Mensen, Stenen en Religie de
titelfiguren van deze raamvertelling tegen.

Deze folder - Kasteelheren deel 2 - bevat
alle tekst en afbeeldingen van de bordenexpositie Mensen, Stenen en Religie, in
2021 te zien in het IJsselsteinse Kronenburgplantsoen.

1 Vrouwe Bertha van Heukelom verdedigde het kasteel in 1297 een
jaar lang in de strijd tussen de Graaf van Holland en de Bisschop van
Utrecht. Haar man, onze Kasteelheer, zat op dat moment gevangen. In
de Oude Nicolaaskerk is een bijzonder vierpersoons praalgraf te bewonderen met Bertha van Heukelom, Gijsbrecht van Amstel, zoon Arnold
van IJsselstein en schoondochter Maria van Heukelom.

Mens,
stenen
en religie
Kronenburgplantsoen
Deze buitenexpositie vertelt het verhaal van de
kerkgeschiedenis van IJsselstein. Bestuur en samenleving werden nog niet zo heel lang geleden
vanuit een religieuze grondslag vormgegeven.
De historie van de Oude Nicolaaskerk - met de
beroemde Pasqualinitoren - is daarom tekenend
voor de ontwikkeling van de stad zelf.
De Oude Nicolaaskerk is bouwkundig gezien buitengewoon interessant: het is een van de meest
bijzondere kerken van Nederland. De gotische
kerk uit 1310 kreeg in de 16e eeuw een toren van
de (bij de reis door de kasteeltoren beschreven)
Italiaanse renaissance architect Pasqualini. Na
een verwoestende brand in 1911 werd de torenspits gerenoveerd in de stijl van de Amsterdamse
School, met een keizerskroon naar ontwerp van
Michel de Klerk. Ook beeldhouwer Hildo Krop een stijl- en tijdgenoot van De Klerk - maakte diverse sculpturen tijdens de restauratie.
Kronenburgplantsoen: daar waar de stad ontstond
Ruim 20 borden tonen de relevantie van de kerkgeschiedenis voor IJsselstein. Precies hier ontstond
de stad, met de bouw van de Oude Nicolaaskerk.
Een kerk die zo bijzonder is - neem alleen al de beroemde Pasqualinitoren - dat er een verzoek wordt
ingediend om het monument tot Unesco Werelderfgoed te verklaren.
Wat eveneens indrukwekkend is: de kerk werd gebouwd in 1310, en is ruim zeven eeuwen later nog
altijd een huis van samenkomst. De IJsselsteinse Oude Nicolaaskerk behoort tot het plaatselijk
DNA en is het meer dan waard om nationaal en
internationaal een vaste positie in onze samenleving te krijgen.

Links de internationaal beroemde ‘Pasqualinitoren’ vóór de kerkbrand van
1911 en rechts de toren na de restauratie van 1923. Restauratietekeningen
uit 1982 door architectenbureau ir. T. van Hoogevest.

Bezoek de Oude Nicolaaskerk
Ook een bezichtiging van de kerk is zeer de moeite waard. Hier is onder andere het vierpersoons
praalgraf met onder meer Gijsbrecht en Vrouwe
Bertha te zien.

Foto: Jassir Jonis

De Nederlands Hervormde Oude Nicolaaskerk is
in principe elke zaterdagmiddag te bezoeken tussen 14.00 - 16.30 uur.
Ook zijn er op gezette tijden orgelconcerten. Vraag
voor meer informatie bij de
balie, of bekijk de actuele gegevens op onze website onder Tentoonstellingen > Kasteelheren > Mensen, stenen
en religie. U kunt ook de QR
code scannen.
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De Plaats
Historisch Stadhuis
Het Historisch Stadhuis is in 1560 gebouwd in
opdracht van Willem van Oranje, Baron van IJsselstein, die de bouw ook financieel mogelijk
maakte. Samen met het ervoor gelegen plein De
Plaats vormt het in Hollands-Maniëristische stijl
gebouwde Historisch Stadhuis het centrum van
middeleeuws IJsselstein.

Nog meer verhalen in het museum
Parallel aan Kasteelheren is in het museum de tentoonstelling Verzamelde Mazen - Collective Loopholes te zien. Hierin onderzoekt een groep jonge
kunstenaars op een zowel speelse als serieuze manier verschillende kanten van Museum IJsselstein
en haar collectie van IJsselsteins erfgoed.

Voor de financiering van het Historisch Stadhuis
schonk Willem van Oranje destijds een bedrag
van 1.300 gulden. In ruil daarvoor ontving hij tot
zijn dood in 1584 jaarlijks een lijfrente.

Een foto van het stadhuis in 2010 | Foto: Hugo Boxhoorn

Tim Hollander, 0ooOO (Low Hanging Fruit), 2020

Raamvertelling | Kasteelheren
Mensen, Stenen en Religie maakt deel uit van een
brede raamvertelling over de kasteelheren. Deze
tentoonstelling is verspreid over meerdere locaties in IJsselstein. Hierover lees je meer in de folder Kasteelheren deel 1.

Foto: Gert Jan van Rooij

