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D e k r o o n o p he t w e r k door P. Slccama — Amsterdam 
M. Vergouw — Amsterdam 

Op een onopvallende plaats in Nederland bevindt zich een bouwwerk dat uniek is om zijn stijl en 
artistieke kwaliteit Kunsthistorici, zelfs van buiten onze grenzen zoals Nikolaus Pevsner', wijden 
er waarderende beschouwingen aan Een eenzaam bouwwerk is het nimmer maakte het school, 
nimmer had het hier te lande een voorganger Het was een revolutionair zonder aanhang, een 
ontheemde in een Hollandse polder In de laagvlakten van Noord-Italie had het zich waarschijnlijk 
meei thuis gevoeld 

We hebben het hier over de oude St -Nicolaastoren van IJsselstein De bouwmeester Pasqualini 
ontwierp foiten, kastelen — hij was per slot artillenemeester — en een kerktoren (die van Buren 
aan hem toeschrijven is nog steeds discutabel), een gelegenheidskarweitje zou men geneigd zijn te 
denken 
Niets is echter minder waar 
Het waren bonkige Hollandse metselaars die deze puur Italiaanse vormen in steen rangschikten Ze 
werden er — schaars — voor betaald, hun zoveelste karwei, maar wat er onder hun handen 
vandaan kwam was de fantasie van Pasqualini 
De vierkante romp is een kunstwerk op zich Zonder hoger te zien heeft het oog hier al voldoening 
genoeg Ei zijn drie geledingen hier, de onderste vormt een volmaakt Romeinse triomfboog zoals er 
in Rome verschillende staan Dit motief werd tweemaal herhaald, de laatste maal enigszins 
,,verbasterd" 
Het eerste achtkant (octogoon), ook nog van Pasqualini, kan niet meer antiek genoemd worden, 
maar is 16e eeuws Het tweede achtkant is 17e eeuws Met het stijgen van de toren ziet men 4 eeuwen 
bouwkunst passeren De synthese hiertussen is volmaakt Kwaliteit verloochent zich nooit en is niet 
onderhevig aan de geest der tijd, mits men de universaliteit der vormen handhaaft 

Een wezenlijk probleem dat altijd bestaan heeft, is de bekroning van tot ens Een symfonie schrijven 
IS moeilijk, maar het eind eraan maken kan een tortuur zijn Tsjaikowsky had er moeite mee Met 
klamme handen wrochtte hij 30 minuten muziek, maar de laatste minuut stelde hij zo lang uit dat 
het zowel vooi hemzelf als voor de luisteraar een welhaast neurotische zaak werd 
Wat een toestand is het met geweest om eruit te komen hoe hoog het tentdakje van de Utrechtse 
domtoren oorspronkelijk was Moest dat nou een scherpe of een stompe driehoek wezen Het werd 
bij een vorige restauratie een scherpe Achteraf bleek het toch een stompe te moeten zijn Dooi deze 
,,fout" bleef de toren wel de hoogste van Nederland, een verschil van 2 meter(') met de vlak 
daarvoor verhoogde toren van Delft 
Een bekroning als die van de toren van de oude St -Nicolaas was beslist niet zonder problemen te 
ontwerpen Deze problemen lagen louter op het esthetische vlak Wij zouden gauw geneigd zijn een 
toren naar boven spits te doen toelopen Deze oplossing is zeer pi aktisch en ook logisch te noemen 
Maar de vraag blijft of hetgeen praktisch is ook altijd esthetisch zal zijn Het afdekken of afsluiten, 
op welke wijze dan ook, van een gebouw, een huis of een toren, is, indien deze zichtbaar is bedoeld, 
vooral dus een esthetisch probleem We nemen namelijk aan dat een eerste voorwaarde, die der 
technische volwaardigheid, in dezen tot de vaste materiele bagage van een goede architekt behoort 
en hier dus het minst discutabel is Het creatieve aspekt echter veieist meer dan,,enkel" vakkennis 
De vondst, of de ontdekking zo men wil, van de spits, gaat onzes inziens terug naar het oude Egypte 
van 2900 v Chr ten zijde van de bouw der eerste piramiden en obelisken (naalden, Giieks voor 
braadspit) Het grondvlak van deze objekten is een kwadraat met vier opstaande zijvlakken in de 
vorm van driehoeken en met een hoek aan de top De spits (= de punt van de piramide of de naald) 
lost aan de bovenkant op, wordt a h w in de lucht opgenomen 
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Alhoewel bij de oude Egyptenaren bijna alle bouwwerken in dienst van de wetenschap en de cultus 
stonden, zien we later toch ook enige verwantschap met de Europese cultuur in algemener zin de 
Grieken (driehoekige tympani), evenals de Romeinse, daarna de bekende verticaliteit in de 
Middeleeuwen, etc 

.RESIAyRATIEPlAN 

KEltK^ySSEISTEIN. 

t ^ !i^ r-t. 

^ . ] 
"»•>•••• m 

C 2 '">;• SE ->-'•* VZV ^ 
• ; t l . >• "Il I 
' ' ' »lii__JLi» . 

TTf 
KW r-

'r r X 
I. 

19 



Op 10 aug 1911 brandde de St -Nicolaaskerk geheel uit Het vuur ontstond in de torenspits die als 
een fakkel op de kerk stortte en deze in lichterlaaie zette Met donderend geraas vielen de drie 
luidklokken te pletter en vergrootten de ravage tot onder in de toren In het torenportaal vatten ook 
de daar opgeslagen vloedbalken (bestemd om de stadsgracht bij hoge IJsselstand af te dammen) 
vlam, zodat alras een inferno ontstond zoals de kerk gedurende de zes eeuwen van haar bestaan niet 
had gekend Alles wat brandbaar was brandde, slechts de muren bleven overeind 
In een bewonderenswaardig tempo is de kerk daarna in oude (ja, grotere) luister hersteld, al is de 
inventaris nog slechts pover (uitgezonderd uiteraard de prachtige grafmonumenten die 
aanvankelijk als reddeloos verloren waren beschouwd) 
De restauratie van de toren zou ten koste van de gemeente IJsselstein komen Vanwege krappe 
financiën zou het zestien jaar duren voor ook hier herstel plaatsvond 
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Het gaat te ver de brand een geluk bij een ongeluk te noemen Het ongeluk zou dan zijn de 
deplorabele toestand van de kerk voor de brand Maar wel kan worden gesteld dat een dergelijke 
ramp vaak de weegschaal kon doen doorslaan Of naar de ene kant die betekende sloop, of naarde 
andere kant die betekende volledige restauratie Meestal bleef, indien voor het eerste werd 
gekozen, de toren nog wel staan In het tweede geval was de brand aanleiding om een lang uitgesteld 
herstel eindelijk te beginnen Bij een te lang verwaarloosd gebouw kan restauratie praktisch 
nieuwbouw betekenen Een brand zorgde dan langs natuurlijke weg voor het sloopwerk, al was dit 
dan ook wel een erg radicale wijze 
In IJsselstein is alles gerestaureerd en gereconstrueerd wat maar mogelijk was, de kerk zag er na de 
brand „authentieker" uit dan voorheen Alleen de toren onderging, vooral aan de top, een 
metamorfose De basis van Pasqualini waar in de loop der tijd nogal wat aan verhaspeld was — de 
laatste restauratie door Kramm 1850-53 kon ook al geen parel genoemd worden — werd het eerst 
onder handen genomen (zie afb 1) Het gevolg hiervan was dat een luchtiger aanzien werd 
verkregen door het openwerken van toegangsdeur en de middennissen daarboven Het spel van 
licht en schaduw werd hierdoor levendiger Boven aan de omgang werden vier pinakels 
aangebracht waarvoor beeldhouwei Hildo Krop de bekroningen ontwierp (ook ontwierp hij de 
glaspanelen in de toegangsdeuren tot de kerk) De twee achtkanten van de toren werden van nieuwe 
galmboiden en zolderingen voorzien Dit alles werd aangevangen in 1925 De vervanging van de 
verwoeste spits kostte de meeste hoofdbiekens In 1921 reeds maakte architekt De Klerk hiervoor 
ontwerpen ,,Het befaamdste voorbeeld van de nieuwe methode is de restauiatie van de toren van 
IJsselstein Ondanks protesten van de andere leden van de Rijkscommissie gaf KalP de opdracht 
hiertoe aan de jonge architect M de Klerk (een der belangrijkste veitegenwoordigers van de 
,,Amsterdamse School"), die niet vertrouwd was met dit soort werk en restaureren uit de tijd vond^ 
De toren, waarvan de romp uit de zestiende eeuw dateert en de bekroning, in de vorm van een 
achtkant met een houten lantaarn van honderd jaai later"*, was in 1911 afgebrand Kalf schrijft er in 
1929 over in Wendingen, dat foto's en opmetingen van voor de brand het mogelijk maakten de 
bovenbouw min of meer in de oude vorm te herstellen Het feit echter dat spits en lomp noch 
histoiisch, noch naar de geest een wezenlijk geheel hadden gevormd, deed de commissie besluiten 
tot een nieuw ontwerp voor de bekroning Wegens bezuinigingen mocht De Kleik zijn ontwerp 
echter niet uitvoeren, dit gebeurde eerst na zijn dood dooi H A J Baanders ( ) Kalf was erg 
gelukkig met het resultaat, ,,want de spits staat zo vertrouwd op de oude romp, dat na tien of 
twintig jaar, als de tijd hem gekleurd heeft, alleen een vakman op de gedachte zal komen, dat een 
Amsterdammer na 500 jaar' het werk voltooide van dien in 1536 naar IJsselstein verdwaalden^ 
Italiaan Alessandro Pasqualini" (uit de toelichting door een werkgroep van het Kunsthistorisch 
Instituut der Universiteit van Amsterdam op het aitikel,,Holland op zijn smalst" van Victor de 
Stuers, Bussum, 1975) 

Het IS interessant te volgen hoe het verloop der restauratieschetsen is geweest De eerste tekeningen 
tonen bekroningen die, hoe smaakvol ook, op de toren volkomen uit de toon vallen Bij een 
interessant artikel van A G Cool s r ' worden twee van dergelijke ontwerpen getoond Het 
uiteindelijk gekozene werd tenslotte toch nog gewijzigd uitgevoerd 
Oorspronkelijk was het giondvlak van het nieuwe bovendeel een achtkant met afgeronde hoeken 
Later werden deze hoeken juist uitgestulpt waardoor een golvende en plastischer aanblik werd 
verkregen De beugels van de kroon bogen aanvankelijk aan de top naar boven in de vorm van een 
ui, thans buigen zij enkel nog naai binnen zonder aan de top weei naar buiten te zwenken 
Bovendien is het aantal beugels thans gehalveerd (oorspr 16, thans 8) 

Aan deze kroon (afb 2) willen wij nog enkele beschouwingen wijden, zij is onder meer uitzonderlijk 
vanwege haar grootte en vanwege het feit dat zij direkt op de stenen trans rust Kroonvormige 
toppen aan torens komen sinds de 2e helft der 15e eeuw veelvuldig vooi in Nederland, ook aan het 
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stadhuis van IJsselstein Maar altijd i ust zij op een vaak zeer gecompliceerd samengesteld bouwsel 
van architectonische elementen, dat meestal van hout is (soms van steen, zie de Bakenesserkerk in 
Haarlem) Al deze kronen hebben dezelfde uivorm De enige kroon die hiervan afwijkt is de 
keizerskroon op de Amsterdamse Westertoren Het is een vergrote kopie van een ware kroon, alle 
andere kromen op torens zijn fantasieën die in de heraldiek niet voorkomen ,,Keizer Maximilaan 
schonk de stad (Amsterdam MV/ PS) in 1484 het recht deze kroon boven het stadswapen te voeren 
De kroon op de toren heeft 870 parels, oorspronkelijk van porselein, maarbij de laatste restauratie 
in glas uitgevoerd" (H Janse en L J Hart ,,Torens, hoogtepunten in de Lage Landen", 
Amsterdam, 1977 Hfdst 46) 
A G Cool sr ' stelt dat deze kioon ook de IJsselsteinse toien siert Wij menen dit te moeten 
tegenspreken en simpel te weerleggen met ondei staande tekeningen 

Afb 2 

Mocht er al heraldische verwantschap zijn, dan komt die met de kroon van Nederland (afb 2) het 
meest in aanmerking, terwijl de achtkantige grondvorm weei doet denken aan de Duitse 
keizerskroon en die van Karel de Gi ote Maar hoe men het ook wendt of keert, op de IJsselsteinse 
toien staat niet de Oostenrijkse keizerskroon (afb 1) maar de kroon van architect De Klerk Bij de 
,,bewijsvoering" die bovengenoemde auteur voor zijn stelling aanvoert De „keizerskroon" op de 
IJsselsteinse toren zou moeten herinneren aan de heren van Aemstel die dan weer banden hadden 
met Amsterdam en Amsterdan had dan weer de keizerskroon, etc) menen wij vraagtekens te 
moeten plaatsen De laatste heei van Aemstel die IJsselstein bestuuide, stierf reeds in 1363', terwijl 
Amsterdam pas de keizerskroon mocht voeren in 1484, meer dan een eeuw later' De heren van 
Aemstel hadden hier dus mets mee van doen 
Als er gesproken kan worden over kontakten der IJsselsteinse heren met Amsterdam en/of de 
Oostenrijkse keizei, dan was dat juist onder de Van Egmonds en wel in de periode 1500-1550 
(IJsselsteinse wederdopers te Amsterdam, de indiensttreding van de heren van IJsselstein bij de 
keizers Maximiliaan en Kaïel V) 
Tenslotte willen wij nog opmeiken dat het ons weinig waarschijnlijk voorkomt dat een architect uit 
de Amsterdamse School, als De Klerk die juist zo revolutionair de IJsselsteinse toien voltooide, 
deze zou bekronen met een conventionele kopie, of zelfs met een variant daarop 

Over de strijdvraag hoe restauraties van onherstelbare bekroningen behoren te geschieden heersen 
verschillende meningen waarvan dan de ene en dan de andere meei opgeld doet 
In feite hangt de beantwoording hiervan in laatste instantie af van de toestand van elk individueel 
projekt Teneinde de zaak overzichtelijk te houden binnen de perken van dit artikel, kan men 
spreken van leconstructie of wijziging indien er gerestauieerd gaat worden 
Bij reconstructie speelt de viaag wat men zal reconstrueren Is het de oorspronkelijke toestand, dus 
die volgens de oudste bronnen, of is het volgens een latere restauratie Het stadhuis van Middelburg 
werd in de staat van voor de vei woesting teruggebracht De toren der Bossche St -Jan echtei wordt 
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momenteel in de toestand van rond 1600 teruggebracht, wat zeker niet de oorspronkelijke was, 
maar ook niet die van vlak voor de restauratie, nl de neogotische 
Bij geheel nieuwe ontwerpen, wijzigingen dus, heeft de architect de meeste vrijheid 
Men zal tot deze procedure besluiten als het verloren gegane element de toets der kritiek moeilijk 
kon doorstaan en ook eerdere architektuur — die dus vóór het verwoeste ofte vervangen element 
bestond — als onvolwaardig kan worden beschouwd Criteria in dezen blijven natuurlijk moeilijk 
objectief te hanteren 
Geheel nieuwe ontwerpen kunnen meer of minder radicaal met de oude elementen kontrasteren 
De bovenkant der Arnhemse St -Eusebiustoren heeft een gothische aanblik, maar is dat zeker met 
De bekroning van de vieringtoren der St -Wilhbrordusbasiliek te Hulst is met zijn betonnen 
konstruktie zo totaal verschillend met de rest van de kerk, dat de eerste indruk er een van 
verbijstering is 
Begrippen als mooi en lelijk stellen wij hier niet discutabel Ook niet of men bij reconstructies naast 
de oorspronkelijke vormen ook de oorspronkelijke materialen dient te gebruiken Wel willen wij, 
wat dat laatste betreft, signaleren dat het gebruik van zandsteen, althans als dat bewerkt moet 
worden, alleen al vanwege een wettelijke bepaling, praktisch niet meer voorkomt Ook merken wij 
op dat, zeker voor interne constructieve elementen, tegenwoordig veel gewapend beton wordt 
gebruikt De spits der IJsselsteinse St -Nicolaasbasiliek bijvoorbeeld rust thans op betonnen 
balken Trouwens ook de nieuwe balustraden van deze kerk zijn van beton (daarvóór was dit 
profielbaksteen) Om verder in de tijd terug te gaan de beroemde reuzentorens der Keulse dom zijn 
van binnen geheel van beton, inklusief de spitsen Het zij verre van ons met een sooi t dédain op dit 
materiaal neer te zien Reeds de oude Romeinen kenden het reeds lang en construeerden er bijv de 
koepel van het Pantheon mee 
Aan de grote voorliefde van de Amsterdamse School voor baksteen is het waarschijnlijk te danken 
dat de IJsselsteinse bekroning in dit materiaal werd uitgevoerd 
Zo gauw er echter van puur decoi atieve elementen sprake was, gebruikte men beton Zo is de kroon 
van de IJsselsteinse toren geheel uit met lood bekleed beton opgetrokken Boven op de kroon 
prijkte een lange vlaggemast die vanuit het achtkant naar beneden getrokken was en aanvankelijk 
slechts op feestdagen, als er gevlagd werd, geheel naar boven werd gestoken Sinds april van dit jaar 
is deze mast door een nieuwe, gewijzigde, vervangen Jammer is het dat deze nieuwe mast afwijkt 
van de oorspronkelijke die, weliswaar in detail — de knop —, meer aan de stijl der Amsterdamse 
School herinnerde De huidige, maar dat kan vanwege de nieuwigheid ook gezichtsbedrog zijn, 
maakt een spichtige indiuk, lijkt (is'') daardoor ook te lang 

,,Binnenkort" (we zetten dit tussen aanhalingstekens omdat de datum nog niet precies bekend is) 
gaan toren en kerk opnieuw in de steigers Vanwege de bouwvalligheid is de toren al omgeven door 
een beschermend afdak en zijn de vier beelden van Hildo Krop van de pinakels verwijderd Het is 
aan de deskundigen te beoordelen hoe ingrijpend deze nieuwe restauratie zal zijn Wel hopen wij 
dat wat gespaard kan worden, gehandhaafd blijft We denken hier bijvoorbeeld aan de 
merkwaardige inscripties in de meest hnkse pilaster naast de ingang van de kerk, ter plaatse waar 
zich de zonnewijzer heeft bevonden Wij zouden het jammer vinden als deze pilasters — hoezeer 
verweerd ook — door nieuwe worden vervangen Reeds Labouchere'" vermeldde deze inscripties 
(daterend ca 1598) en wijdde er enige beschouwingen aan 
Ook elders aan de torenvoet bevinden zich interessante inscripties en jaartallen (eind 16e/begin 17e 
eeuw) Mochten, om verdere verwering te voorkomen, deze elementen toch verwijderd moeten 
worden, dan hopen wij dat zij te IJsselstein kunnen worden geconserveerd Wij denken 
bijvoorbeeld in het stedelijk museum i o 
Het zou trouwens geweldig zijn als de genoemde zonnewijzer weer in ere hersteld kon worden (dit 
IS meer gedaan, we denken b v aan de Nicolaikerk te Utrecht en de oude Nicolaaskerk in 
Benschop) 
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NOTEN 
1) N. Pevsner: ,,Europese architectuur, Middeleeuwen en Renaissance" (vert. J. Roozen, 

Rotterdam, 1974). Pag. 219. 
2) J. Kalf, direkteur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg (1918-1939). 
3) Dit lijkt in tegenspraak met A.G. Cool sr. (zie noot 7) die suggereert dat De Klerk de 

opdracht tot restauratie met vreugde aanvaardde (,,had er zin in"). 
4) Dit is niet geheel juist en geldt enkel voor het tweede achtkant. De bekroning die afbrandde 

in 1911, dateerde uit de 18e eeuw (arch. Spierings). 
5) Kalf vergist zich liefst een eeuw; het moet uiteraard zijn: 400 jaar. 
6) Jaartal en opmerking zijn zeer discutabel. Zie daarentegen M. v. Bruggen e.a.: „Alexander 

Pasqualini" en M.H.H. Doesburg: ,,Nog eens Alexander Psqualini" en het daarvermelde 
bronnenmateriaal, in het juninummer 1976 van de Historische Kring IJsselstein (2e jg. nr. 3), 
en A. Schmeddinghof: ,,Beitrage zur Geschichte der Familie von Pasqualini" (Westfalische 
Zeitschrift, 1937). Kalf had beter kunnen weten, bijv. vanwege het 5 jaar eerder verschenen 
artikel van Labouchère (zie noot 10). 

7) A.G. Cool sr.: ,,Een wonder in baksteen", novembernummer 1976 van de Historische Kring 
IJsselstein (Ie jg. nr. 1). 

8) Zie noot 7. 
9) Aernout II. Hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon Jan van Egmond (± 1370). 

10) G.C. Labouchère: ,,De toren der N.H. St.-Nicolaaskerk te IJsselstein" (Oudheidkundig 
Jaarboek, 3e serie van het Bulletin van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond, 1922). 
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