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Woord vooraf van de redactie 

Op 20 april 2010 werd in de Oude Mcolaaskerk de tentoonstelling 'Mensen, Stenen & 
Religie' geopend. Uet kerkgebouw bestond toen precies zeven eeuwen. De geschiedenis 
en de lotgevallen van deze kerk stonden centraal in de tentoonstelling. Langs een 
drietal thema's werd deze bewogen historie uit de doeken gedaan: de mensen die de 
kerk bouwen, de stenen die de kerk vormgeven en de religie die erin centraal staat. 
De expositie was ingedeeld in zeven tijdvakken van 100 jaar, te beginnen in 1310, het 
stichtingsjaar van het godshuis. 

Ook in de Sint Kxcolaasbasiliek was een tentoonstelling te bezoeken en wel in 2012. 
Deze expositie - '12^ jaar St. Nicolaasbasiliek' - was vooral samengesteld rond de 
onderwerpen: schuilkerk, nieuwbouw in 1887 en restauratie van 1968 tot 1972. 

De tentoonstellingen in de twee kerkgebouwen kregen in de publiciteit echter weinig 
aandacht. Dat was jammer, want de exposities verdienden het beslist om meer voor het 
voetlicht te komen. Bestuur en redactie van de Stichting Historische Kring IJsselstein 
achten het daarom wenselijk om alsnog de twee tentoonstellingen in dit HKIJ-tijdschrift 
te bespreken. 

Twee kerkgebouwen, twee tentoonstellingen en twee verhalen. De opzet van dit artikel 
is echter opvallend te noemen, want de twee afzonderlijke Sint-Nicolaasverhalen zijn -
zoveel als mogelijk is - vervlochten tot één beschrijving van de gebeurtenissen in en rond 
beide kerken, in chronologische volgorde. De geschiedenis van beide kerkgebouwen en de 
lotgevallen van de gelovigen worden vanaf 1310 in zeven episodes van een eeuw geschetst, 
van de 14de eeuw tot en met de 20ste eeuw. 

Wanneer deze publicatie gezien en gewaardeerd wordt als een geactualiseerde versie 
van de Kerkegids IJsselstein die de Historische Kring IJsselstein in 1981 heeft uitgebracht 
(a/levering 18 van dit tijdschrift), achten wij deze onderneming geslaagd. 
Onze dank gaat uit naar Ko Feeters, de auteur, en zijn begeleidingscommissie waarin 
o.m. de organisatoren van beide tentoonstellingen vertegenwoordigd waren. 

Redactie 
Bijdragen tot de Geschiedenis van IJsselstein - Stad en Land 
September 2014 
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Inleiding 

Enkele generaties IJsselsteiners zijn opgegroeid in de wetenschap dat ruim 
zeven eeuwen geleden een nederzetting ontstond aan de voet van het kasteel, 
het Steen aan de IJsel, waarnaar later de stad vernoemd is. Er valt veel voor te 
zeggen om 1310 als het jaar te kiezen waarin de doelbewuste verheffing van 
dorp naar stad een feit werd. De stichting van de Oude Nicolaaskerk en het 
verkrijgen van het recht om op drie vaste tijdstippen jaarmarkten te houden, 
wijzen daar op.*" Nog niet zo lang geleden is dit heuglijke feit - IJsselstein 700 
jaar stad - dan ook uitgebreid gevierd. 

Enkele plaatselijke historici hadden echter al geruime tijd het vermoeden dat 
er misschien helemaal geen sprake is van de stichting van een kasteeldorp 
aan het eind van de 13de eeuw door bijvoorbeeld Arnoud van Amstel. Hun 
argument: die plek was op dat moment al eeuwenlang bewoond! 

W. Stooker, archeoloog en architect, verbaasde zich er 76 jaar geleden al ten 
zeerste over dat bisschop Guido (Guy) van Avesnes in 1309 verlof gaf om de 
kerspelkerk van Eiteren naar IJsselstein te verplaatsen. Waarom daar de 
eerste kapel gevestigd was en niet direct in IJsselstein achtte hij bijzonder 
vreemd. Stooker kon op dat moment echter niet anders doen dan de heersende 
opvattingen over het ontstaan van IJsselstein te accepteren. Zijn conlusie: 
Zoolang daaromtrent niets naders hekend is geworden, mag aangenomen worden dat 
IJsselstein zijn ontstaan aan een kasteel of een andere verdedigbare post te danken 
hee/t."> 

W.J. van Tent, provinciaal archeoloog van Utrecht, accepteerde de bestaande 
opvattingen omtrent de totstandkoming van IJsselstein beslist niet. Over 
de kerk van Eiteren schreef hij in 1992: Het vondstmateriaal (...) wijst erop, dat 
de tijdens de opgraving blootgelegde kerk niet voor de 14de eeuw is gebouwd. Van 
een oudere kerk is geen spoor gevonden, dus een 13de, of misschien wel iide-eeuwse 
parochiekerk heeft hier in elk geval niet gestaan. Bit, en het ontbreken van enige 
aanwijzing voor een vroeg-middeleeuwse nederzetting, maken het zeer onwaarschijnlijk, 
dat het huidige Eiteren ooit het centrum van het oude domein, of van de vroegere 
parochie is geweest. Wij zullen dit elders moeten zoeken, misschien - maar dat is zeer 
hypothetisch - onder het huidige IJsselstein, dat in de 14de eeuw uiteindelijk het centrum 
blijkt te zijn.^^^ 

Historicus P. (Piet) Broeders gaat nog een flinke stap verder en is er stellig 
van overtuigd dat Eiteren de naam was van de nederzetting die later door de 
komst van het kasteel werd omgedoopt tot IJsselstein. Broeders meent dat de 
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oorsprong van Eiteren / IJsselstein zich bevindt rond de Oude Nicolaaskerk, 
een locatie op een stroomrug die enkele meters hoger ligt dan het omliggende 
gebied. Bovendien is het volgens Broeders zeer aannemelijk dat ...binnen de pre-
stedelijke nederzetting ook een voorganger van de oude Sint Nicolaas, de Eiterse kerk, 
- in de ude eeuw of vroeger - gekozen was als de veiligste plek bij overstromingen in een 
tijd dat er nog geen - of slechts op zwakke plekken in de oeverwal - dijken/kaden langs 
de IJssel waren aangelegd.^'^^ 

Welke consequentie heeft de stelling van Broeders voor de geschiedschrijving 
van de Oude Nicolaaskerk zoals die tot nu gangbaar is? Op dit moment blijft 
alles bij het oude, dat wil zeggen: Gijsbrecht van Amstel stichtte de kerk die in 
1310 werd ingewijd. Mochten bij eventueel toekomstig bodemonderzoek onder 
(of in de directe omgeving van) de Oude Nicolaaskerk sporen van een nog 
ouder dorpskerkje gevonden worden, dan zal dat de geschiedenis van kerk en 
stad beslist nog boeiender maken. 

In de beide tentoonstellingen zorgden begeleidende teksten voor de nodige 
informatie. In het nu volgende verhaal is een groot deel van die verklarende 
teksten letterlijk overgenomen. Door hun gekleurde achtergrond waarin ze 
zijn geplaatst, zijn ze voor de lezer duidelijk herkenbaar. De teksten op een 
blauwe achtergrond zijn ontleend aan de tentoonstelling 'Mensen, Stenen 
& Religie' in de Oude Nicolaaskerk. De auteurs hiervan zijn E. van Schie en 
P. Vlaardingerbroek. De teksten op een groene achtergrond zijn ontleend aan de 
tentoonstelling in de Sint Nicolaasbasiliek. De auteur hiervan is B. Rietveld. 
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14"̂ ' eeuw: Stichting, groei en bloei 

De geschiedenis van IJsselstein loopt parallel met de 
geschiedenis van de familie Van Amstel. Dit rijke en roem
ruchte geslacht leverde vele belangrijke ambtenaren die de 
bisschop van Utrecht dienden. 
Naast kerkelijk leider was de bisschop ook wereldlijk heerser: 
hij bezat veel land dat hij voor geld 'in leen' gaf aan edelen. De 
edelen (de leenmannen) verkregen hierdoor macht, rijkdom 
en aanzien, terwijl de bisschop verzekerd was van vaste, 
jaarlijkse inkomsten. 
Het geslacht Van Amstel was een familie van leenmannen. 
Vanaf de twaalfde eeuw groeide het aantal leengebieden 
waarover de Van Amstels heer en meester waren. De 
bekendste telg uit de familie is Gijsbrecht IV van Amstel, die 
in 1296 de Hollandse graaf Floris V vermoordde. 

Arnout van Amstel (de broer van Gijsbrecht IV) had grote 
leengebieden in de Lopikerwaard, waaronder Benschop, 
Polsbroek en IJsselstein. Politieke onlusten in de dertiende 
eeuw leidden ertoe dat de bisschop deze gebieden moest 
overdragen aan de graaf van Holland. Arnout verdeelde zijn 
bezittingen over zijn zonen: zijn zoon Gijsbrecht van Amstel 
(1260-1343) werd in 1279 here van l]selsteyne. Dit is de eerste 
keer dat de naam IJsselstein wordt genoemd, een klein 
gehucht met een stenen huus (kasteel). Vlakbij ligt Eiteren, tot 
dan toe een grotere plaats met een eigen parochiekerk. 

Gijsbrecht doet er alles aan om van IJsselstein een belangrijke 
plaats te maken. Hij gebruikt zijn goede contacten met de 
graaf van Holland, Jan II, en diens broer Guy van Avesnes, die 
bisschop van Utrecht was, om dit te bereiken. 

Omdat Gijsbrecht IV van Amstel de Hollandse graaf Floris 
V vermoordde, raakte de hele familie Van Amstel in de 
problemen. Zo ook Gijsbrecht, heer van IJsselstein en neef van 
Gijsbrecht IV. Ondanks het feit dat hij niets met de moord 
te maken had, raakte hij al zijn bezittingen - die inmiddels 
onder de graaf van Holland vielen - kwijt. In 1309 kreeg hij 
IJsselstein terug, omdat hij het op een akkoord wist te gooien 
met de nieuwe graaf van Holland. Hij liet zijn zoon Arnoud 
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trouwen met Maria, de bastaarddochter van de bisschop, die 
weer de broer van de graaf van Holland was. 

De bisschop gaf Gijsbrecht vervolgens toestemming, dicht 
bij zijn kasteel in IJsselstein een parochiekerk te stichten. 
Deze zou de functie van de oude parochiekerk in Eiteren 
overnemen. Op 22 april 1310 werd de nieuwe kerk gewijd 
aan Sint Nicolaas. Nicolaas was beschermheilige van de 
kooplieden, wat aangeeft in welke richting IJsselstein zich 
moest ontwikkelen. Dit bleek ook uit het feit dat de bisschop 
de stad het recht verleende, driemaal per jaar een jaarmarkt 
te houden. Met de combinatie kasteel, jaarmarkten en kerk 
was het stadje IJsselstein echt geboren. Uit deze relatief 
onbeduidende plaats ontwikkelde zich een stadje van waaruit 
het omringende land lange tijd zou worden bestuurd. 

•"• —"• '^-•^.•"TTittrf t i 

Detail van de kaart 

van Bochorn/Blaeu 

uit 1648. De kerk 

ligt niet evenwijdig 

aan de stadsgracht 

en de Hollandse 

Ijssel. 

Bij een wandeling rond het kerk
gebouw valt direct iets bijzonders 
op wat betreft de situering van het 
pand. De lengterichting van de kerk 
wijkt namelijk op een opvallende 
manier van de verkaveling af. Dat 
is ook goed te zien op een oudere 
stadsplattegrond zoals bijvoorbeeld 

die van Boxhorn/Blaeu. De IJsselsteinse stadsgracht ligt, 
gezien vanaf het kasteel, bijna haaks op de IJsseldijk. Het 
zou dus op het eerste gezicht voor de hand gelegen hebben 
dat men de nieuw te bouwen kerk keurig evenwijdig aan de 
noordwestelijke stadsgracht had gebouwd. Men is hiervan 
afgeweken om - in overeenstemming met de geldende 
kerkelijke voorschriften - een juiste oriëntering (hier 
letterlijk: naar het oosten gericht) van het priesterkoor met 
het hoofdaltaar te krijgen. Maar in theorie is het natuurlijk 
ook mogelijk dat de door Broeders genoemde stroomrug 
waarop nu de Oude Nicolaaskerk staat, al veel eerder als de 
meest geschikte plaats voor een kerkje werd gekozen. In dat 
geval was er waarschijnlijk nog helemaal geen stadsgracht 
aanwezig, zodat de dorpelingen bij de oriëntering van hun 
bedehuis daarmee geen rekening hoefden te houden. 

6 Bi; d r a g e n HKIJ , a f l e v e r i n g 1 4 5 / 1 4 6 



i 'Isf 

^ -A*- -

** 

h i 

, » 

Het oudst bekende 

aanzicht van 

IJsselstein van voor 

1530, gezien vanuit 

het noorden De 

kerk, nog zonder 

toren, is duidehjk 

te herkennen Het 

uivormige torentje 

IS dat van het huis 

waar de geestehjken 

woonden Detail 

van een kaart van 

de Lopikerwaard, 

Streekarchief 

Hollands Midden 

Algemeen wordt aangenomen dat tussen 1308 en 1310 aan de 
nieuwe kerk is gewerkt. De schattingen van de bouwduur 
lopen uiteen van één tot twee jaar. Maar J.G.M. Boon 
vermoedde in 1971 dat de bouw mogelijk veel méér dan een 
paar jaar heeft geduurd. Het blijft bij hem echter bij een 
veronderstelling.*^) Een bouwtijd van twee jaar is inderdaad 
een korte tijdspanne, ook als we de bouw van de Oude 
Nicolaaskerk vergelijken met een veel groter bouwproject op 
een locatie 10 km noordwaarts. Terwijl de bouwlieden in 
IJsselstein aan de arbeid waren, werd namelijk tegelijkertijd 
in de stad Utrecht aan de bouw van de Domkerk met toren 
gewerkt. Alleen had men daar maar liefst 236 echte werkjaren 
voor nodig, tegenover de luttele één tot twee jaar in 
IJsselstein. Het middenschip van de Utrechtse Domkerk 
- in 1674 verwoest door een orkaan - had bovendien niet eens 
stenen gewelven, maar een vlakke houten zoldering. Als de 
bouwtijd van de kerk van Gijsbrecht in IJsselstein hoogstens 
twee jaar in beslag nam, ligt het voor de hand te veronder
stellen dat het gebouw een relatief sobere uitstraling zal 
hebben gehad. Het godshuis werd grotendeels gebouwd van 
zand- en tufsteen en was voorzien van een houten tongewelf, 
terwijl de dakbedekking waarschijnlijk uit riet bestond. '*"' 

Tijdens het paasfeest van het jaar 1310 consacreerde 
wijbisschop Joannes Scopia de nieuwe kerk. Gedurende een 
aantal decennia was er vervolgens sprake van een zekere 
bloeiperiode in de parochiekerk van Sint Nicolaas. Gijsbrecht 
en zijn zoon Arnold schonken landerijen aan de kerk, zodat 
van de opbrengsten daarvan de kapelaans konden worden 
onderhouden. Uiteraard stond er bij de inwijding in het koor 
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Detail van de kaart 

van Bochorn/Blaeu 

uit 1648 Rechts 

van de kerk het 

'Papenhuis' dat daar 

tot 1780 daar heeft 

gestaan 

al een hoofdaltaar, maar in de 
loop der jaren werd het aantal 
altaren telkens uitgebreid. 
Elk nieuw altaar, geplaatst in 
een kleine zijkapel van de kerk, 
betekende ook: een extra 
kapelaan erbij. In 1319 stichtte 
Gijsbrecht drie altaren. In 1336 
werd er weer een altaar 
toegevoegd. 
Deze keer was de directe aan

leiding vrij triest, maar het voegt wel een typisch middel
eeuws element toe aan de bewogen geschiedenis van het 
kerkgebouw. De jongste zoon van Gijsbrecht, Herberen, werd 
namelijk gedood tijdens een duel. De dader stichtte als een 
soort boetedoening een altaar en er werd tevens weer een 
kapelaan aangesteld. In 1359 stichtte Arnold zes kapellen, elk 
met een altaar. In 1396 verhief paus Bonifacius IX de 
parochiekerk tot kapittelkerk met acht kanunniken onder 
leiding van een proost. '̂ * 

De geestelijken zullen in de nabijheid van de kerk woon
ruimte hebben gehad, wellicht in het pand met het uivormig 
torentje tussen de Kerk- en Kapellestraat (voorheen Honde
straat). In de 18de eeuw stond op die plaats nog een huis met 
de naam Decanie. ® 

Het grote grofmonument in het koor 

Dit voor Nederland unieke grafmonument is rond 1370 ge
maakt. Afgebeeld zijn Gijsbrecht en Arnoud van Amstel en 
hun vrouwen Bertha van Heukelom en Maria van Hene
gouwen. Het is gemaakt in opdracht van Guyotte, de oudste 
dochter van Arnoud, die getrouwd was met Jan van Egmond. 
Om de herinnering aan de uitgestorven tak van de Van 
Amstels levend te houden, richtte Guyotte het grote graf
monument op dat nu in het koor staat (oorspronkelijk stond 
het in het noordertransept, de noordelijke zijarm van de kerk. 
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Het grafmonument 

m de huidige staat 

(2014) 

bij het Maria-altaar). Verder 
is het een uitdrukking van 
status en macht. Dergelijke 
grafmonumenten werden 
alleen voor koninklijke en 
adellijke personen opgericht. 
Ook Guy van Avesnes - de 
grootvader van Guyotte die 
als bisschop de macht van 

de Van Amstels had hersteld - heeft een dergelijk graf
monument in de Dom van Utrecht laten maken. 

Het monument is gemaakt van Doornikse steen. Deze harde 
steensoort was moeilijk te bewerken, waardoor de hoofden 
van de afgebeelde personen wat stijf aandoen. Doornik 
(Tournai) ligt in Henegouwen, het gebied waar Guy van 
Avesnes vandaan kwam. 

Er zijn veel publicaties verschenen over het grafmonument 
van de Van Amstels. In één ervan wordt geconcludeerd: 
Het is daarmee een van de mooiste middeleeuwse grafmonumenten 

Het monument die bewaard zijn gebleven}'^'' Ongetwijfeld is het een schitterend 
zoals men het in monument, maar eerlijkheidshalve moet opgemerkt worden 
1855 aantrof dat de formulering bewaard gebleven enige nuancering 

behoeft. Het praalgraf dat we nu kunnen 
bewonderen, ervaren velen waarschijnlijk als 
ontroerend mooi, maar wat we zien is wel het 
resultaat na vier zeer ingrijpende restauraties 
in 125 jaar tijd. 

In 1855 werd duidelijk dat het monument in 
een erbarmelijke staat verkeerde. In dat jaar 
bracht het Provinciaal Utrechtsch Genootschap 
voor Kunsten en Wetenschappen een werk
bezoek aan de Oude Nicolaaskerk in IJsselstein. 
Men constateerde dat belangrijke delen van de 
gebeeldhouwde liggende figuren, gisanten 
genaamd, zwaar beschadigd waren of (erger 
nog) ontbraken. De eerste restauratie. 

Twee Sint NicolaasverteUingen 9 



ieULrie „•nMim.^Ai. 

Het gerestaureerde monument in 1860. 
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Restanten van het uitgevoerd door de Utrechtse beeldhouwer E.F. Georges, vond 
grafmonument plaats in 1858/1859. 
na de brand van 1911 
(zie ool< uitgave Vijftig jaar later bleek de situatie waarin het monument 
HKIj tijdschrift nr, 89, verkeerde opnieuw zorgwekkend te zijn. In 1909 vond een 
biz. 8) volgende restauratie plaats. Twee jaar daarna, op 10 augustus 

1911, viel de kerk ten prooi aan een verwoestende brand. Het 
praalgraf werd daarbij zodanig beschadigd, dat het er naar uit 
zag dat het afgeschreven moest worden. Zover is het gelukkig 
niet gekomen. In 1914 begon men aan het herstel, maar door 
gebrek aan de juiste materialen - de Eerste Wereldoorlog was 
net begonnen - kon de klus niet op de juiste manier worden 
uitgevoerd. 

Bij ultrasound-doormeting in 1976 bleek de tombe vele 
breuken en scheuren te hebben. In een door Xabier Jense 
geschreven artikel over het monument wordt uit de doeken 
gedaan hoe men bij het herstel te werk ging. In januari 1983 
werd een begin gemaakt met de restauratie van het praalgraf. De 
doken werden waar mogelijk verwijderd en de tombe werd met een 
roestwerend middel geïnjecteerd. Losse delen werden gesorteerd, 
schoongemaakt en met kunststof doken en natuursteenlijm op 
hun oorspronkelijke plaats bevestigd. Ontbrekende delen werden 
ter plaatse gemodelleerd. De sokkel van het graf kreeg een tiental 
permanente ventilatiegaten die van roosters en ventilatoren werden 
voorzien. In maart van dat jaar was de restauratie voltooid. "°' 
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Al bij de eerste restauratie - in 1858 - trof men onder 
de hoofden vier (beschadigde) familiewapens aan, zodat 
identificatie in principe geen problemen hoefde op te leveren. 
Opvallend is het dan ook dat deskundigen niet eensluidend 
zijn in hun oordeel over de namen van de afgebeelde 
personen. 

Donga en Boot beschouwen in 1983 de gebeeldhouwde figuren 
v.l.n.r. als Arnoud, Maria, Gijsbrecht en Bertha. Volgens hen 
is boven het hoofd van de vrouw die als tweede van links ligt, 
het Henegouwse wapen te zien, gecombineerd met dat van 
IJsselstein. Dan zou het dus gaan om Maria van Avesnes / 
Maria van Henegouwen. Dat zou dan betekenen dat uiterst 
links Arnoud, zonder baard, te zien is, daarnaast zijn vrouw 
Maria, en aan de rechterkant zouden de bebaarde Gijsbrecht 
en diens vrouw Bertha zijn weergegeven. "" 

Vergouw en Siccama delen in 1993 deze mening en voegen 
nog een argument toe: de kleding van de vrouwen volgt de 
i4'''=-eeuwse mode. De snit van de kledij van Bertha zou van 
vroegere datum zijn dan de kledingstijl van haar schoon
dochter Maria. Bertha draagt een gehjkmatig vallend overkleed en 
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een openvallende korte cape. Het overkleed van Maria is daarentegen 
rijk geplooid en aan de heupen opgenomen en laat daarbij een deel 
van het onderkleed zien. Bovendien draagt zij een getailleerd 
mouwloos lijfje daar over heen, een hoogst modieus element in die 
tijd dat hoofdzakelijk viel te signaleren bij hooggeplaatsten. Mogelijk 
wilde men hiermee Maria's vorstelijke aflwmst (zij was de dochter 
van bisschop Guy van Utrecht) aanduiden. Beide vrouwen dragen 
nog een korte sluier met kinstuk. *'̂ * 

Volgens Van Arkel en 

Jense zien we van 

beneden naar boven 

Maria, Arnoud, 

Bertha en Cijsbrecht. 

Anderen hebben een 
volstrekt afwijkende 
zienswijze in het 'Wie-
is-wie ?-vraagstuk'. 
Van Arkel reageert in 
1993 op de publicaties 
van Donga/Boot en 
Vergouw/Siccama. 
Hij gaat er vanuit dat 
de wapenschilden 
van de vrouwen 
doorslaggevende 
informatie verstrekken. 
Bij de vrouwen zijn 
er twee wapens in 
één schild geplaatst 
(alliantiewapens). Van 
Arkel concludeert 
aan de hand van de 

gecombineerde wapens dat bij de eerder genoemde auteurs de 
personen zijn verwisseld. V.l.n.r. is de volgorde volgens hem: 
Gijsbrecht, Bertha, Arnoud en Maria. '"* 

Xavier Jense onderschrijft in 1999 de mening van Van 
Arkel. Ook Jense noemt dus (door de toeschouwer vanaf het 
voeteneind gezien) v.l.n.r.: Gijsbrecht, Bertha, Arnoud en 
Maria. Jense gaat ervan uit dat de gisanten geïdealiseerd zijn 
weergegeven en niet realistisch. Daarom is het volgens hem 
niet vreemd dat de zoon Arnoud, met baard, er veel ouder 
uitziet dan zijn vader Gijsbrecht zonder baard. '̂ '̂  
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Der Nature Bloeme, BfOeder jOH 
vervaardigd 

m opdracht van Gijsbrecht had meerdere zonen. Arnoud erfde, als oudste zoon, 
broeder |an de belangrijkste bezittingen. Voor de jongere zoons bleef een 
Let op het wapen kleiner erfdeel over. Daarom probeerden veel van de jongere 
van IJsselstem kinderen carrière te maken binnen de rooms-katholieke kerk. 
Linksonder zien De jongere zoon Jan werd kanunnik van Sint-Marie in Utrecht, 
we broeder Jan Hij liet dit prachtige boek maken, een handschrift van Der 
afgebeeld Leiden, Naturen Bloeme van Jacob van Maerlant. Arnoud liet zichzelf 
Universiteits linksonder afbeelden: hij is in aanbidding van Christus, 
bibliotheek gezeten op de schouders van Christoffel. Om duidelijk te 

maken wie het boek had laten maken, liet Jan zijn familie
wapen vier keer op deze pagina's tekenen. 

Bedoeld afschrift dateert van 1345 en was eigendom van eerder
genoemde Jan (1304-1363). De tekening van Jan van IJsselstein 
is daarmee zover wij weten de oudste afbeelding van een 
IJsselsteiner. De vier beelden op het grafmonument werden 
ongeveer 25 jaar later gemaakt en zijn bovendien waar
schijnlijk geen natuurgetrouwe weergave van de betreffende 
personen. 
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15̂ ' eeuw: het kerkgebouw in het strijdgewoel 

Verkeerde keuzes 

Jacoba van Beieren 

De politieke onrust in de vijftiende eeuw heeft grote 
gevolgen gehad voor het kerkgebouw. Jan II van Egmont, 
kleinzoon van de eerste Jan van Egmont, koos als heer van 
IJsselstein tweemaal voor de verkeerde partij. Hij trouwde 
met Maria van Arkel, terwijl haar vader Jan van Arkel een 
vijand was van de graaf van Holland. De graaf stond in de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten aan de Hoekse kant, terwijl 
Jan aanhanger van de Kabeljauwen was. Jan verloor in 1416 

zijn bezittingen aan Holland. Toen hij 
IJsselstein probeerde terug te krijgen, 
verloor hij van de nieuwe gravin van 
Holland, Jacoba van Beieren. Het gevolg 
hiervan was dat Jacoba IJsselstein in 
1418 liet verwoesten. Hoewel bij deze 
aanval alle religieuze gebouwen gespaard 
dienden te worden, heeft de kerk zeker 
flinke schade opgelopen. Enige maanden 
later werd alles wat er nog stond door de 
Utrechters verwoest. 
1466 was opnieuw een rampzalig 
jaar; troepen uit Gelre kwamen een 
machtsstrijd tussen Willem II, heer van 
IJsselstein, en diens neef Adolf, hertog 
van Gelre, uitvechten. En weer kreeg 
de kerk flinke klappen te verduren. 

Beide keren werd de kerk echter weer opgebouwd. Rond 1510 
werd de kerk vergroot met een nieuwe kooromgang en een 
sacristie. 

Roomse riten 

In de 14de eeuw ging het de parochie goed en was naast de 
kerk en het kasteel een klein stadje gegroeid. Het aanzien 
van de kerk werd geleidelijk verhoogd: Arnoud schonk 
de geestelijkheid veel land en stichtte in 1359 zes altaren. 
Driemaal per dag zouden priesters hier missen opdragen voor 
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Het charter uit Arnoud, zijn vrouw en hun nakomelingen. Het bekostigen 
1346. van een altaar was één van de manieren om zich van een 

plaats in de hemel te verzekeren. Ook biechten, vasten en het 
doen van goede werken brachten de hemel dichterbij. 

Het leven in de vijftiende eeuw was doortrokken van religie. 
De kerk had dan ook een centrale rol in de samenleving: 
op zondagen en op bepaalde feestdagen van heiligen -
en dat waren er vele - woonden de gelovigen de mis bij 
en bovendien werd er dagelijks meerdere keren en op 
vastgestelde uren gebeden. 

De kerk had dan wel een centrale rol in het jonge stadje, heer 
Arnoud van IJsselstein hield niettemin bij het werk van de 
geestelijkheid ter plaatse de touwtjes stevig in handen. Hij 
bepaalde heel precies de verplichtingen waaraan de priesters 
in IJsselstein zich dienden te houden en hij had voor hen een 
arbeidscontract opgesteld. 

"wij Arnoud here van Yselsteyne ende Marye vrouwe van 
Yselsteyne zijn wijf maken cond ende kenlyc allen den 
ghenen die desen brief sellen zien of hoeren lesen dat wi mit 
goeden voersien ende wael beraden om zaligheyt onser ouder 
zielen..." 
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In dit charter uit 1346 wordt geregeld welke werkzaamheden 
de priesters moesten verrichten. Zij moesten drie missen per 
dag opdragen. Eén vroege mis in de ochtend, één mis voor de 
heer van IJsselstein en één voor de vrouwe van IJsselstein. 
Ook staan hun arbeidsvoorwaarden hierin vermeld. 

Iedereen werd gedoopt en ook de uitvaart vond altijd vanuit 
de kerk plaats. De centrale figuur in de parochie was de 
pastoor: hij begeleidde de gelovigen van wieg tot graf. Hij zag 
er onder meer op toe dat ze op zon- en feestdagen naar de kerk 
gingen en niet werkten, op de vastgestelde tijden vastten, 
en ten minste eenmaal per jaar biechtten en ter communie 
gingen. 

In 1396 had de paus de kerk tot 
kapittelkerk verheven. Het was daar
mee een bescheiden kapittel van acht 
kanunniken geworden, dat in de 
vijftiende eeuw waarschijnlijk nog is 
uitgebreid. 

Het heilige i<oor 

Vroeger werd het koor afgescheiden 
van de rest van de kerk. De rooms-
katholieke kerk bepaalde dat het 
goddelijke wonder van de transsub
stantiatie niet door leken mocht 
worden gezien. Het ritueel waarbij 
brood in Christus veranderde was 
alleen voor de priesters zichtbaar. 
Daarom werd het koor afgescheiden 
van het deel waar de kerkgangers 
zaten door middel van een muur. Deze muren tussen de Het koor 

pijlers waren grotendeels nog behouden tot aan de brand van met omloop 
de kerk in 1911. voor de brand van 

1911 
Het kerkgebouw zelf is in de zeven eeuwen na de inwijding 
in 1310 vanzelfsprekend aan veel veranderingen onderhevig 
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geweest. De Renaissance-toren van Pasqualini is er 
bijvoorbeeld pas in 1535 aan toegevoegd. Wat er echter in de 
eerste 200 jaar van het bestaan van het IJsselsteinse bedehuis 
bouwkundig precies veranderde, is absoluut niet duidelijk. 
Deskundigen verschillen hierover van mening. Sommigen 
houden er ernstig rekening mee dat het kerkgebouw in 
1417/1418 en 1466 zo zwaar werd beschadigd, dat er rond het 
jaar 1500 een totale nieuwbouw heeft plaatsgevonden. *"' 

Deze zienswijze wordt min of meer gedeeld door de samen
stellers van de reeks 'Monumenten-inventarisatie Provincie 
Utrecht' die constateren dat er van het oorspronkelijke 
gebouw slechts enkele muurresten bewaard gebleven zijn in 

de zuidoost-gevel van de kerk. (16) 

IJLII 

K. Donga, die de geschiedenis en de 
restauratie (1982-1983) van de kerk beschreef, 
veronderstelt dat de Oude Nicolaaskerk 
vóór 1417 een hallenkerk met gotische 
toren was die na 1417 herbouwd werd tot 
een pseudobasiliek met een toren buiten 
de as van de kerk. In deze theorie wordt er 
dus van uitgegaan dat de Pasqualini-toren 
minstens twee voorgangers heeft gehad. ' ' ' ' 

Anderen trachten aan te tonen dat de kerk 
Links de in principe origineel is - dus van 1310 dateert - en dat pas in 
veronderstelde het begin van de 16de eeuw een uitbreiding plaats vond van 
hallekerk met koor en transepten, terwijl er in 1535 voor het eerst van een 
gotische toren vóór toren sprake was. "**' 
1417 en rectits de 
pseudobasiliek met Hoe dan ook, alle deskundigen zijn in elk geval van mening 
toren buiten de as, dat de kerk die er nu staat, er beslist niet hetzelfde uitziet 
na 1417. als de kerk die Gijsbrecht liet bouwen. Mogelijk heeft er na 

de rampspoed in de 15de eeuw een ingrijpende restauratie 
of misschien zelfs nieuwbouw plaatsgevonden. In ieder 
geval is het kerkgebouw in het begin van de 16de eeuw fors 
uitgebreid, wellicht om de erediensten van de kapittelkerk 
in een passende ambiance te laten plaatsvinden. Rond het 
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De Oude Kerk in 

Amsterdam vertoont 

grote overeenkomst 

met die van 

IJsselstem Deze kerk 

IS waarschijnlijk m 

1306 gewijd aan de 

heilige Nicolaas 

jaar 1510 werd 
de kooromgang 
verbreed, waarbij 
de kooromvang 
zelfs groter werd 
dan het schip. De 
grafmonumenten 
bevonden zich 
toen nog in het 
noordertransept, 

vlakbij de O. L. Vrouwekapel. Delen van de kerk zijn 
architectuurhistorisch gezien nauw verwant aan die van 
vooraanstaande, uit dezelfde periode stammende Hollandse 
gebouwen. De kooromgang vertoont bijvoorbeeld grote 
overeenkomst met die van de Sint Jan van Gouda en de Oude 
Kerk in Amsterdam. (19) 

De oude ingang 

aan de zuidzijde 

van de kerk Boven 

de ingang de 

vensters van het 

'gerverskamertje' 

Foto uit 1947 

Aan de zuidzijde van het schip is een met steen overwelfd 
ingangsportaal aanwezig. Dit was gedurende 6 eeuwen de 
eigenlijke ingang van de kerk. Pas bij de restauratie van 1911 is 
de hoofdingang naar de toren verplaatst. 

Boven het ingangsportaal aan de 
zuidkant bevindt zich een kamertje dat 
alleen vanuit de zijbeuk van het schip 
te bereiken is via een onverlichte, zeer 
smalle, steile wenteltrap met een dik 
touw als leuning. Het lijkt erop dat we 
hier met een 'syter' oftewel schatkamer te 
maken hebben. De bedoelde ruimte wordt 
in IJsselstein wel het 'gerverskamertje' 
genoemd. Een gerfkamer 
(Middelnederlands: gerwecamer) is een 
sacristie, een kleedruimte voor de priester. 
Gezien de moeilijke bereikbaarheid en 

de geringe afmetingen van deze ruimte is het echter niet 
aannemelijk dat het kamertje boven het zuiderportaal als 
gerfkamer heeft dienst gedaan. In een kerk met een relatief 
groot aantal priesters was het immers belangrijk om in de 
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sacristie tafels te kunnen plaatsen waarop de misgewaden 
door de koster konden worden klaargelegd. Bovendien was er 
voor het ordelijk opbergen van de paramenten veel kastruimte 
nodig. De huidige consistoriekamer komt hier eerder voor in 
aanmerking. 

Boven aan de wenteltrap, bij de ingang van het zogeheten 
gerverskamertje zit op ongeveer 4 m boven de kerkvloer 
een opening in het metselwerk. Tijdens de misvieringen op 
zondagen en de vele kerkelijke feestdagen werd er gepreekt, 
meestal niet door de celebrant, maar door een collega-priester. 
De priester die de mis opdroeg, trok zich dan terug in het 
gerverskamertje. Via het gat in de muur kon hij de predikant 
zien en horen. Als hij merkte dat de preek ten einde was, ging 
hij weer naar beneden om de viering van de mis te hervatten. 

Onze Lieve Vrouwe von Eiteren in Ijsseistein 

Het in Ijsseistein wereldberoemde beeldje van de Onze Lieve 
Vrouw van Eiteren heeft korte tijd in (de voorganger van) deze 
kerk gestaan. Dit eikenhouten Mariabeeldje uit de twaalfde 
eeuw was het middelpunt van een grote Mariaverering. 
Het was tussen 1310 en 1342 in Ijsseistein gevonden door 
slootgravers die het naar de pastoor van Ijsseistein brachten. 
Deze zette het in de Nicolaaskerk op een speciaal Maria-altaar. 
Volgens de legende keerde het beeldje echter steeds terug naar 
zijn oorspronkelijke vindplaats. Toen dit een paar keer was 
gebeurd, hebben ze het beeldje maar in de kerk van Eiteren 
gezet en daar bleef het. Sinds 1936 staat het in de rooms-
katholieke Nicolaasbasiliek in Ijsseistein. 
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Onderbouw en 

middengeledingen 

die l<enmerl<end zijn 

voor de toren van 

Paqualini 

Foto's uit 1938. •1;̂ , -il : : 

i6de eeuw: Renaissance in IJsselstein 

De toren von Posqualini 

De zestiende eeuw was een gouden eeuw voor IJsselstein. De 
familie Van Egmont genoot veel aanzien binnen het keizerrijk 
van Karel V. Floris (1470-1539) zou uiteindelijk stadhouder 
van Friesland worden en kapitein-generaal in het leger. Naast 
baron van IJsselstein was hij graaf van Leerdam en Buren. 
Floris voerde een staat die paste bij zijn stand. Zijn kastelen 
in Buren en IJsselstein liet hij op grootse wijze verfraaien. 
Misschien wel het meest belangrijke werk is de bouw van de 
kerktoren in IJsselstein (1532-1535). 
De Italiaanse architect Alessandro Pasqualini tekende het 
ontwerp voor de toren. Floris had Pasqualini in 1530 in 
Bologna ontmoet en hem als vestingbouwer meegenomen 
naar de Nederlanden. Omdat bij de vestingbouw ook 
stadspoorten horen, was Pasqualini ook in staat gebouwen 
te ontwerpen. Pasqualini's kerktoren is het oudste gebouw 
in Nederland in Renaissancestijl. Deze stijl gaat terug op de 
klassieke oudheid en maakt gebruik van vormen die de oude 
Romeinen gebruikten. Het vierkante onderstuk versierde 
Pasqualini rondom met pilasters (platte zuilen tegen de 
muur). Erboven kwam een achtkantig deel. De hoofdvorm 
van de toren - een vierkante onderbouw en een achthoekige 
bekroning - was een traditionele vorm van een kerktoren; 
denk bijvoorbeeld aan de Domtoren. Vernieuwend waren de 
uitwerking en detaillering van het ontwerp. 
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Jan de Beijer tekende De vierkante romp van de toren bouwde hij op als drie ge-
dit aanzicht van stapelde triomfbogen met onder Dorische pilasters, in het 
IJsselstem in 1744 midden Ionische en boven Korintische. De Dorische pilaster-
De spits van Adriaen orde is zwaar en monumentaal, de Korintische licht en slank, 
van Speirincxhoeck 

siert de toren dan al De kerk was nu compleet. In grote lijnen is de huidige kerk 
meer dan 100 jaar van IJsselstein nog steeds de kerk die in de zestiende eeuw is 

ontstaan. 

Gedurende 33 jaren was de Pasqualinitoren de onbetwiste 
blikvanger van IJsselstein. In 1568 echter - de oorlog met 
Spanje die 80 jaar zou duren was net begonnen - was de toren 
niet alleen een blikvanger, maar ook een bliksemvanger. 
In september van dat jaar ging de toren door blikseminslag 
gedeeltelijk in vlammen op en smolten er drie klokken. Hoe 
de oorspronkelijke torenbekroning van de IJsselsteinse toren 
er precies heeft uitgezien is onbekend. Overigens werd een 
bliksemafleider pas voor het eerst in 1783 op een Nederlandse 
kerktoren gemstalleerd. De Martinikerk in Doesburg had de 
primeur. 

"Op Vrydach den Xen Septembris anno XVc acht ende 
tzestich, des avondts onder tloff tusschen vijff ende ses uyren 
is den toorn van St. Niclaes parochykercke van Iselsteyn doer 
den donder ende blixem ontsteken ende die cap boven van 
dien gebrandt." 

De toren was afgebrand en geld voor herbouw was er niet. 
Het waren roerige tijden van reformatie en opstand, waardoor 
meer aan de oorlog werd uitgegeven dan aan gebouwen. De 
toren moest daarom tot de volgende eeuw op een nieuwe 
bekroning wachten. Pas in 1632 was er voldoende geld om 
de torenromp weer te voorzien van een spits.Van 1632-1635 
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bouwde steenhouwer Adriaen van Sprierincxhoeck op de nog 
bestaande achtkant van PasquaUni een kleinere achtkant en 
daarop een houten spits in de vorm van een lantaarn. Deze 
bekroning hield het langer vol: het duurde bijna drie eeuwen 
voordat ook zij m vlammen opging. 

Cf of monument Al ei da von Culemborg 

Het grafmonument Naast het grote grafmonument heeft de kerk een tweede, 
van Aleida van bijzonder grafmonument. Het is de tombe van Aleida van 
Culemborg Culemborg, de moeder van Floris van Egmont. Floris heeft dit 

grafmonument rond 1525 laten ontwerpen door Jan Gossaert, 
de kunstenaar die ook zijn portret had geschilderd. De vraag 
blijft waarom hij alleen voor zijn moeder een grafmonument 
liet bouwen. Aleida stamde uit een belangrijke adellijke 
familie en had enige bezittingen meegebracht toen zij met 
Frederik van Egmont trouwde. Het eigendom over deze 
heerlijkheden (grondgebieden) werd echter betwist door leden 
van de familie Van Culemborg. Wilde Floris zijn aanspraken 
op de gebieden kracht bijzetten door nadruk te leggen op de 
afstamming van zijn moeder? 
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De rijk versierde 

grafsteen van Aleida 

van Culemborg 

bevindt zich in het 

koor van de kerk 

Het kleine monument is 
gemaakt van Namense steen 
in de Frans-Nederlandse 
Renaissancestijl. De 
graftombe staat op een 
voetstuk en heeft aan 
weerskanten vier nissen 
waarin vroeger beeldjes 
hebben gestaan. Het is 
niet bekend of deze er 
tijdens de beeldenstorm 
zijn uitgehaald of gestolen 
door souvenirjagers. Op de 
tombe ligt het beeld van een 
vrouw, de handen gevouwen 
en de voeten rustend op 
een hondje. Lange tijd werd 
aangenomen dat het beeld in 
zandsteen was uitgevoerd, 
totdat bij de restauratie van 
1982/1983 bleek dat het van 
terra-cotta was vervaardigd. 
Het hoofd van de gisante 
rust op een kussen met vier 
kwastjes aan de hoeken. 
Twee engeltjes ondersteunen 
het kussen. Eén van beide 
engeltjes is na de grote 

kerkbrand in 1911 vervangen. Het beeld is vroeger geschilderd 
geweest. Later is het echter gewoon in een roomkleurige tint 
gesausd. Aleida van Culemborg trad in 1464 in het huwelijk 
met Frederik van Egmond en stierf reeds 7 jaar later. Aleida 
is niet in het monument begraven. Zij kreeg een graf in de 
kerk waarvan de grafsteen bewaard is gebleven. Bij onderzoek 
in 1982/1983 werd vastgesteld dat de tombe geheel met 
metselwerk was gevuld en op een gemetselde fundering 
rustte. 
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Y]^^ eeuw: de Oude Nicolaaskerk wordt protestants 

De Papenzerck 

voor 't choor' 

bevindt zich nog op 

de oorspronkelijke 

plaats. 

Op 31 oktober 1517 timmert Luther zijn 95 stellingen op de 
deur van de slotkapel in Wittenberg. Dit is het begin van de 
reformatie die ook IJsselstein niet onberoerd zal laten. Met 
de beeldenstorm (1566) komt de reformatie echt op gang en 
worden er steeds meer calvinistische bijeenkomsten in de 
open lucht gehouden, hagenpreken genaamd. De calvinisten 
willen toch liever onder een dak bijeenkomen en laten hun 
oog vallen op de Sint Nicolaaskerk. Willem van Oranje, heer 
van IJsselstein, staat dat niet toe. En hoewel vanaf 1576, 
na het verdrijven van de Spanjaarden, het calvinisme de 
bevoorrechte godsdienst in de Nederlanden is, is de tolerante 
Willem van Oranje niet van zins, de katholieken hun kerk 
te ontnemen. De protestanten nemen daarop zelf het heft in 
handen. Met een kleine beeldenstorm weten ze op 5 december 
1577, op de vooravond van Sint Nicolaasdag, bezit te nemen 
van de Sint Nicolaaskerk. Sporen van de vernielingen zijn nog 
te zien, zoals de weggehakte kelkmotieven op het priestergraf. 
Sindsdien is de kerk een protestantse kerk. De rooms
katholieken beschouwden het kerkgebouw vooral als heilig, 
als een gewijd huis waar God aanwezig is. De calvinisten 
beschouwden de kerk meer als een plaats van samenkomst. 
God "woont" niet per definitie in een kerk. Hij is pas aanwezig 
als de gemeente in Zijn naam verenigd is. Met andere 
woorden: het gaat bij de calvinisten niet om het gewijde 
gebouw, maar om de gewijde samenkomst: de kerkdienst. 

De inwoners van IJsselstein bleven echter overwegend 
rooms-katholiek. Ze bleven in de stad wonen en op een 
bijzondere manier zelfs gebruik maken van de Nicolaaskerk. 

De kerk fungeerde namelijk als 
openbare begraafplaats. In 1608 
werd de vroegere pastoor Dirrick 
Adriaenszoon in de kerk begraven in 
de kelder onder de 'Papenzerck voor 
't choor', waar ook latere pastoors 
werden begraven. 

De katholieken hadden relatief veel 
vrijheid. Ze mochten hun geloof niet 
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openbaar belijden, maar ze hadden wel vrijheid van geweten. 
In het begin vieren ze hun missen op wisselende geheime 
locaties zoals schuren en zolders van woonhuizen. Al vanaf 
1634 hebben ze echter de beschikking over een officiële 
schuilkerk in de Havenstraat. Tegen betaling van 150 gulden 
jaarlijks kneep de drost, de plaatselijke bestuurder, een oogje 
dicht.... Erg leuk vinden de protestanten dit niet en zeker niet 
wanneer de katholieke uitoefening van het 
geloof 'te' openlijk was. Er wordt dan ook geklaagd over 
de vele "paepsche stouticheden": de brandende kaarsen op 
het altaar van de schuilkerk waren vanaf de wal te zien en 
IJsselstein zou een broeinest zijn van het katholicisme. Met 
schuiten werden soms 25 katholieken tegelijk aangevoerd die 
ter mis gingen. 

In 1887 zijn de 

preekstoel en 

communiebanken 

vanuit de schuilkerk 

naar de nieuwe 

StNIcolaaskerk 

verhuisd. 

De eerste schuilkerk van de rooms-katholieken werd circa 1635 
ondergebracht in pand Slijkenborch, een groot L-vormig huis, 
feitelijk een stadsboerderij, staande onder de molen. Het pand 

was geschikt voor de samenkomst van honderden 
gelovigen. (Er waren ongeveer 800 katholieke 

gelovigen in 1656). ledere IJsselsteiner kende plaats 
en functie van het pand bij de molen en het gezang 

van de 'papen' was tot in de wijde omtrek te 
horen. Het gebruik van huize Slijkenborch als 
kerk werd door de bestuurders, die er zoals 
gezegd financieel niet slechter op werden, 

gedoogd. In de praktijk was er dus in IJsselstein, 
zeker na 1634, helemaal geen sprake van geheime 

kerkdiensten van katholieken. We noemen het jaar 
1634, omdat de IJsselsteinse katholieken toen voor 
het eerst na tientallen jaren weer een vaste pastoor 
kregen. 

Ongeveer 30 jaar nadat de schuilkerk in 
Slijkenborch werd ondergebracht, nam 
pastoor Van Cruysbergen het initiatief 
tot een grootscheepse verbouwing van 
het huis tot een kerk met pastorie. Deze 
activiteit hield verband met de gestadige 
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Na de reformatie 

waren de katholieken 

in Ijsselstem 

aangewezen op 

woonhuizen en 

boerderijen Rond 

1G50 bouwde men 

een schuilkerk aan 

de Havenstraat Deze 

15 tot eind 18e eeuw 

m gebruik geweest 

Impressie van Rmus 

Verweij 

groei van het aantal katholieken in 
IJsselstein, vooral nadat pastoor Van 

der Hout na de reformatie het beeldje 
van Onze Lieve Vrouw van Eiteren in de 

schuilkerk had geplaatst. 

Het aantal praktiserende rooms-katholieken 
in IJsselstein bleef groeien en in 1775 waren er al 

zo'n 1000 communicanten. Slijkenborch werd te klein 
en er was dringend behoefte aan een groter kerkgebouw. 
De nieuwbouw in de Havenstraat, die in 1780 op een 
steenworp afstand van de oorspronkelijke schuilkerk 
werd gerealiseerd, omvatte behalve een kerkgebouw ook 
een pastorie en een kosterswoning. De buitenkant van 
het godshuis mocht er van de plaatselijke overheid niet al 
te veel als een kerkgebouw uitzien, maar deze opgelegde 
beperking werd door de uitbundige pracht en praal van het 
interieur weer ruimschoots gecompenseerd. Pastoor Govers 
slaagde er in om een schitterende 7 m hoge preekstoel, een 
groot orgel en communiebanken te verwerven. Preekstoel 
en communiebanken zijn in 1887 mee verhuisd naar de 
nieuwgebouwde neogotische St.Nicolaaskerk (de huidige 
basiliek). In feite kon de statiekerk van de heilige Nicolaas 
aan de Havenstraat al geen echte schuilkerk meer worden 
genoemd.*̂ *̂ ' 
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i8^' eeuw: een graf binnen of buiten de l<erl( 

Vroeger kon je op het kerkhof begraven worden, maar ook in 
de kerk zelf. Deze gewoonte was in de vroegchristelijke tijd 
ontstaan. Kerken werden toen vaak bovenop het graf van 
een heilige of martelaar gebouwd. Het graf kwam hierbij in 
het koor van de kerk te liggen. Mensen wilden graag zo dicht 
mogelijk bij heiligen begraven worden, omdat Christus hen 
het eerst uit de doden zou opwekken; de keuze voor een plek 
in de kerk lag dan ook voor de hand. Al snel werd begraven 
in de kerk ook gebruikelijk in kerken waar geen heilige 
begraven was. Het koor bleef gezien worden als de meest 
heilige plek in de kerk. Hoe dichter bij het koor, des te duurder 
waren de graven. Een plekje in de buurt was daardoor een 
statussymbool, waarmee je kon laten zien dat je rijk genoeg 
was om zo'n plek te betalen. Minder rijke mensen moesten 
het dan ook doen met een plek wat verder weg in de kerk. De 
armen werden buiten op het kerkhof begraven, anoniem en 
zonder grafsteen. 

Het is aannemelijk dat direct nadat het godshuis in 1310 was 
ingezegend in de kerk zelf werd begraven. Het nog aanwezige 
priestergraf in het koor wijst hierop. De stichter van de kerk, 
Gijsbrecht van Amstel, werd in 1344 in het noordertransept 
begraven, waarschijnlijk in één van de bij de bouw al 
gerealiseerde grafkelders. Ongeveer een kwarteeuw daarna 
werd door Gijsbrechts kleindochter Gyotte op die plek in de 
kerk de befaamde graftombe opgericht voor haar grootouders 
en ouders. Een graf in de kerk was mogelijk voor priesters 
en rijken. Ook vrome vrouwen, bijvoorbeeld acht met naam 
bekende IJsselsteinse klopjes, werden in de kerk begraven. '^'' 

Tegelijk met de inwijding van de Sint Nicolaaskerk in 1310 
werd het omliggende terrein tot kerkhof gewijd. Kinderen en 
armen werden er anoniem begraven. Om te voorkomen dat 
loslopende varkens en honden in de armengraven - waarop 
immers geen grafsteen lag - zouden gaan wroeten, werd 
in de toegang tot het kerkhof aan de Kerkstraat een soort 
wildrooster gelegd om ongewenste dieren te weren. 
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^ -?>: ff 

'De doden begraven' 

(detail uit 'De 

Zeven werken van 

barmhartigheid' 

ca 1500) 

Rijksmuseum Twente, 

Enschede 

Onder een dak von brandende koorsen 

In de late middeleeuwen werd bij een begrafenis in de kerk 
een mis gevierd. De kist werd voor het altaar op een verhoging 
geplaatst, onder een dak van brandende kaarsen. Dit werd 
een chapelle ardente of 'brandende kapel' genoemd. Hoe 
voornamer de overledene was, hoe meer kaarsen er werden 
gebrand. Of dit gebruik na de reformatie werd voortgezet, 
weten we niet. Wel werd er bij een uitvaart ook een dienst 
gehouden. De invulling van de begrafenis toonde de status en 
de rijkdom van de overledene. Hoe meer klokken je liet luiden 
en hoe langer, hoe duurder het werd. Bestelde je een zwarte 
baar, dan kostte dat meer dan een witte. En de begrafenis
ondernemer kreeg, als hij de stad rondging om het overlijden 
bekend te maken, bij een grote ronde meer betaald dan bij 
een kleine. Je kon ook 's nachts begraven worden; dat was het 
duurst van alles. Voor de katholieken was een nachtelijke, 
besloten begrafenis de enige mogelijkheid om er een priester 
bij te hebben. Overdag, in het openbaar, was dit niet toe
gestaan, 's Nachts ging de deur van de kerk, die overdag 
gewoon toegankelijk was, op slot. Kosters konden een aardig 
centje bijverdienen door priesters 's avonds binnen te laten 
voor de besloten begrafenissen van vermogende katholieken. 
Voor de armen waren al deze extra's overigens geen optie: zij 
werden zonder mis of dienst direct naar het kerkhof gevoerd. 
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In het grafboek van 

1680 vinden we de 

bepalingen vooreen 

begrafenis in de 

oude Nicolaaskerk 

Zo kostte een 

begrafenis bij nacht 

30 gulden. 

In de grafboeken, 
registers waarin 
staat opgetekend 
wie in welk graf in 
de kerk lag, staan 
de tarieven vermeld 
van de verschillende 
mogelijkheden voor 
een begrafenis. 
"De zwarte baar 
kost 1 gulden en lo 
stuivers; de witte baar 
6 stuivers." De witte 
baar werd gratis ter 
beschikking gesteld 
aan armen die door 
de kerk onderhouden 
werden en aan 
bewoners van het 
gasthuis. Begraven bij 
nacht kostte 30 gulden. 
Ging het hierbij om 
een kind onder de 15 
jaar oud, dan kostte 
het 15 gulden. Voor 

doodgeboren kinderen of zuigelingen van niet meer dan een 
jaar oud werd 7 Vi gulden gerekend. 

Een graf werd gegraven door de grafmaker of doodgraver. 
Deze moest ervoor zorgen dat hij de graven in de kerk diep 
genoeg maakte. Bovendien moest hij ze 'wel stampen' en 
'behoorlijk egaal met de vloer van de kerk beaarden'. Zo 
zou de grafzerk erboven netjes in de vloer komen te liggen 
en zou de vloer niet verzakken. Deze manier van graven 
maken was bovendien een eerste middel tegen stank. De 
geur die honderden 'rijke stinkerds' vlak onder de kerk vloer 
verspreidden, was echter niet tegen te houden. Voor de dienst 
moest men dan ook ruim van tevoren de deuren openzetten 
om de kerk te luchten. 
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Er kwam steeds meer protest tegen kerkbegravingen. 
Stank was daar één van de redenen voor en verder vond 
men het überhaupt niet hygiënisch. Bovendien raakten de 
graven overvol, waardoor vloerverzakkingen regelmatig 
voorkwamen. 

We zagen in het voorgaande dat de IJsselsteinse katholieken 
vanaf 1780 over een nieuwe kerk met pastorie aan de 
Havenstraat beschikten. Gedurende een aantal jaren heeft 
naast die kerk (tussen Havenstraat en Walkade en grenzend 
aan de pastorie) een kerkhof gelegen. Deze begraafplaats, 
ingeklemd tussen de woonbebouwing, werd op 23 september 
1822 ingewijd. Op dit kerkhof vonden gedurende slechts negen 
jaar begrafenissen plaats, want vanaf 1 juli 1829 verbood het 
IJsselsteinse stadsbestuur om in de kerk en zelfs binnen 
de stad te begraven. De laatste teraardebestelling op dit 
katholieke kerkhof was op 28 juni 1829, dus enkele dagen voor 
het verbod van kracht werd. 

Op 3 juli 1829 was de eerste begrafenis op de nieuwe 
begraafplaats aan het Eiteren een feit. Ook bij het begraven 
was de geloofsovertuiging die de overledene had erg 
belangrijk. Op de begraafplaats was een deel voor rooms-
katholieke overledenen en een deel voor Nederlands-
hervormde overledenen gereserveerd. Het rooms-katholieke 
kerkbestuur en de kerkenraad van de hervormde gemeente 
moesten in onderling overleg allerlei praktische zaken 
regelen, zoals omrastering, dodenhuis en doodgravers. Dit 
overleg verliep niet altijd soepel, maar na een stroeve start 
voldeed de begraafplaats goed en werd er gedurende 30 jaar 
intensief begraven. Toch had het katholieke kerkbestuur in al 
die jaren nog steeds de wens om over een eigen begraafplaats 
te kunnen beschikken. Een rol heeft zeker gespeeld dat in de 
loop van de 19de eeuw katholieken en hervormden zich steeds 
meer profileerden, waardoor de afstand tot elkaar groter 
werd. Op 19 februari 1865 werd het St. Nicolaaskerkhof aan 
de Groene Dijk gewijd. Ruim 110 jaar later zou de algemene 
begraafplaats de Hoge Akker aan de Noord-IJsseldijk in 
gebruik worden genomen. *̂ '̂ 
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igde eeuw: een nieuwe Sint Nicolaasl<erl( 

Een van de eerste 

foto's van de nieuwe 

St Nicolaaskerk is 

dit winterplaatje van 

rond 1900 

In 1795 werden de Nederlanden een vazalstaat van Frankrijk 
onder de naam van "Bataafse Republiek". In 1798 werd 
vrijheid van godsdienst ingesteld en was het protestantisme 
niet langer de bevoorrechte religie. Het katholicisme kreeg 
hierdoor een flinke impuls, waardoor de al lang bestaande 
meerderheid van de katholieken in IJsselstein alleen maar 
groeide. Hoewel ze sinds 1780 beschikten over een grote 
nieuwe schuilkerk, wilden ze het liefst de hen eens ontnomen 

Sint Nicolaaskerk terug. 
Pogingen daartoe 
mislukten. Na de Franse 
tijd bleef de vrijheid van 
godsdienst bestaan en 
werd deze vastgelegd in 
de grondwet van 1815. 
Pas na de grondwet van 
1848 echter konden de 
katholieken zich echt 
vrijelijk organiseren. In 
1853 verhief paus Pius IX 
verschillende Nederlandse 
steden tot bisdom en 
Utrecht tot aartsbisdom. 

Het kerkbestuur in 
IJsselstein begon na 
de benoeming van de 
bisschoppen m Nederland 
in 1853 na te denken over 
de bouw van een nieuwe 
kerk. Vervolgens werd met 
de aankoop van gronden 

een belangrijke stap gezet, want er was nu voor de te bouwen 
kerk een prachtige plek beschikbaar in de binnenstad van 
IJsselstein. Ook werd al vroeg aan fondsvorming gedaan om 
het benodigde geld bij elkaar te krijgen. In deze fase was er 
uiteraard sprake van druk overleg met het bisdom Utrecht en 
de gemeentelijke overheid. Het bisdom deed een aanbeveling 
voor de architect: Alfred Tepe. 

32 Bijdragen H K Ij, aflevering J 4 5 / 1 4 6 



In het boek 'De 

katholieke kerken m 

Nederland'uit 190G 

lezen we over de 

St Nicolaaskerk het 

volgende 

Het gebouw laat zich 

beschrijven als een 

driebeukige hallenkerk 

met een priesterkoor 

in de vorm van een 

halve tienhoek met 

bogen geopend op de 

overhoeks gestelde 

halve achtkanten 

die de oostelijke 

sluiting vormen van de 

zijbeuken welke naar 

het westen aansluiten 

aan de kapellen 

terzijde van de toren 

die een portaal 

en zangerstribune 

bevat Slanke pijlers 

bestaande uit een 

ronde kern bekleed 

met vier driekwart 

kolonetten dragen dt 

ribben en gordelbogei 

der netgewelven die 

de kerk overdekken 

Hoge vensters 

vierdelig in het 

ruim driedelig in de 

veelhoekige partijen 

(en twedeelig in de 

doop en Mariakapel 

naast de toren) voeren 

licht in dit interieur 

De plannen tot bouw van een nieuwe kerk werden met 
door iedereen toegejuicht. Zestig IJsselsteiners, onder wie 
Jonkvrouw Strick van Linschoten, formeerden een actiegroep 
om koste wat kost de bouw tegen te houden. Volgens de 
bezwaarmakers zou de nieuwe kerk het plantsoen ontsieren 
en de doorgang versperren. Bovendien zou het rooien van 
bomen schadelijk zijn voor de gezondheid. Mogelijk speelde de 
expansie van de katholieke geloofsgemeenschap in IJsselstein 
ook een rol in het protest. Ter illustratie: op i januari 1880 
telde IJsselstein 1376 Nederlands-hervormden en 1866 rooms-
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kathoKeken. Het gemeentebestuur wees de protesten van de 
actiegroep af, zodat niets de nieuwbouw in de weg stond. '^'' 

Alfred Tepe was verantwoordelijk voor de tekeningen en het 
bestek. Aan de hand hiervan vond de aanbesteding plaats 
en na gunning kon in 1884 met de bouw op de inmiddels 
verworven gronden worden begonnen. Het kerkbestuur had er 
op toegezien dat het ontwerp voldoende grootte en uitstraling 
had, zodat het een gebouw werd dat paste bij de stad. Hiermee 
onderscheidde het zich duidelijk van de dorpskerken in 
Jutphaas en Benschop. Inzegening van het gebouw vond 
plaats op maandag 5 september 1887. 

In tegenstelling tot de Oude Nicolaaskerk - die immers op 
een stroomrug werd gebouwd - moest bij de bouw van de 
nieuwe kerk eerst geheid worden. Er waren maar liefst 1091 
heipalen nodig, de meeste met een lengte van 7 m en een 
aantal van 10 m. '̂ '*' 

De 'nieuwe' Sint Nicolaaskerk is één van de belangrijkste 
werken van Alfred Tepe. Deze architect was lid van 
het St.-Bernulphusgilde. Dit gilde bestond uit een groep 
kunstenaars die de kerkelijke kunst nieuw leven wilden 
inblazen en geïnspireerd werden door de gotiek uit de 
vijftiende en zestiende eeuw, waarin een basilicale opbouw 
en de hallenkerk overheersten. De nieuwe St. Nicolaaskerk 
vertegenwoordigt dit type kerk. Het is een driebeukige 
hallenkerk met diagonale kapellen naast het koor en 
een westtoren. Het gebouw is opgetrokken in baksteen 
in twee tinten rood. De donkerste steen is gebruikt om 
spitsboogvensters en nissen te accentueren. De middenbeuk 
is gedekt met een zadeldak. De daken en de torenspits 
zijn met leien gedekt. Op de overgang tussen toren en 
torenspits bevindt zich een omloop, die op de hoeken wordt 
geaccentueerd door vier pinakels. '̂ ''' 

Een jaar later werd het 107 jaar oude kerkgebouw aan de 
Havenstraat afgebroken. Het pand dat als pastorie had dienst 
gedaan, bleef staan en werd korte tijd later verbouwd tot 
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De pastorie van de 

schuilkerk aan de 

Havenstraat werd 

verbouwd voor 

de gereformeerde 

kerk en later tot 4 

woonhuizen. 

ruimte voor de eredienst van 
de pas opgerichte plaatselijke 
gereformeerde kerk. Nadat de 
gereformeerde kerk tientallen 
jaren daarna het gebouwtje 
aan de Havenstraat had 
verlaten, werden in 1936 -
binnen de contouren van het 

oorspronkelijke pand - vier woonhuizen gesitueerd. Alleen 
de buitenmaten van de nog bestaande huizen herinneren 
enigszins aan de vroegere r.k.-pastorie / gereformeerde kerk 
op die plaats. (26) 

Het huis in de St. Nicolaasstraat dat verbouwd werd tot 
pastorie heette vanouds 'de Klok' en was in het bezit van de 
rijke Mr. Baltasar Theodorus baron van Heemstra en Heer 
van Froma en Eibersbergen in Groningen. Dit huis werd 
verkocht voor het bedrag van ƒ7000,- (ter vergelijking: een 
arbeiderswoning kostte toen ƒ300,-). De kerk kon het pand 
kopen om er een pastorie van te maken en het exterieur van 

de voormalige woning 'de Klok' 
werd aangepast in de stijl van de 
nieuwe kerk, die er vlak naast 
kwam te staan. ii I 

i i B i i Er staat in Raalte (Overijssel) 
een kerk (H.Kruisverheffing) 
die wat betreft de bouwstijl 
sterk doet denken aan de 
IJsselsteinse basiliek. Dat is niet 
zo verwonderlijk als we weten 
dat ook hier Alfred Tepe de 

De kerk werd pal architect was. Het is niet uitgesloten dat de bouwtekeningen 
naast het huis van de IJsselsteinse Sint Nicolaaskerk in Raalte opnieuw zijn 
'de Klok' gebouwd gebruikt, met enkele aanpassingen aan toren en koor. Dit zou 
dat daarom tot dan ook het ontbreken van de oorspronkelijke tekeningen in 
pastorie werd IJsselstein kunnen verklaren. Een (virtuele) bezichtiging van 
verbouwd In 1972 deze in 1992 tot basiliek verheven kerk geeft het idee dat de 
is het gesloopt IJsselsteinse Nicolaasbasiliek een tweelingbroer in Salland 

heeft. 
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2o<^^ eeuw: veranderingen en restauraties 

De Oude Nicolooskerk 

Bij de Oude Nicolaaskerk was in elk geval tijdens de afgelopen 
450 jaar voortdurend de zorg aanwezig om het nodige 
herstel te kunnen bekostigen. Het verwerven van fondsen 

was vaak een lastige zaak. 
Nadat de torenspits in 1568 in 
vlammen opging, duurde het 
maar liefst 64 jaar voor er -
na vele acties van met name 
het kerkbestuur - financiële 
mogelijkheden waren voor 
de herbouw. Blikseminslag, 
oorlogshandelingen of hevige 
storm veroorzaakten van tijd 
tot tijd grote schade, maar 
minstens zo rampzalig was het 
door geldgebrek gedwongen 
uitgesteld onderhoud. Soms 
zocht men in IJsselstein 
naar creatieve oplossingen. 
Omstreeks 1700 was de 
opbrengst van een plaatselijke 
extra-belasting op tabak 
jarenlang bestemd voor de 
kerkreparaties. (27) 

Kort na de 

verwoestende brand 

in 1911 wordt er al 

gewerkt aan plannen 

tot restauratie Hier 

de bouwmeesters 

tussen de puinhopen 

In 1905 maakte architect 
Frowein een opmeettekening 

van de kerk, omdat men toen al het plan had te zijner tijd de 
kerk te restaureren. Zes jaar later - na de brand die de kerk 
op 10 augustus 1911 verwoestte - was dat reeds uitgevoerde 
tekenwerk zo'n beetje de enige troost voor alle gedupeerden. 
Dank zij die klaarliggende bouwtekeningen kon de restauratie 
relatief snel ter hand worden genomen. Bij de ramp ging 
veel verloren: de houten torenbekroning en vrijwel het hele 
interieur van de kerk, inclusief de 17de -eeuwse kansel en het 
beroemde in 1749 gebouwde Batz-orgel. 
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Het prachtige 

intieme interieur van 

de oude Nicolaaskerk 

ging bij de brand m 

1911 geheel verloren 

Op de achtergrond 

het Batz-orgel 

Een eigentijdse torenspits 

Op 10 augustus 1911 brak er brand uit in de fabriek van Schilte, 
naast de kerk. Door de overspringende vonken vatte ook de 
Oude Nicolaaskerk vlam: de kerk en de toren brandden vol
ledig uit en slechts enkele objecten werden uit de kerk gered. 

Een complicatie bij de rampzalige brand was het feit dat de 
telefonie in IJsselstein toen nog in de kinderschoenen stond. 
Op die warme augustusavond werd al snel duidelijk dat de 
vuurzee niet door de IJsselsteinse spuitgasten kon worden 
bedwongen. Met de moed der wanhoop trachtte men de brand 
in de toren te blussen met emmers water die naar boven 
werden gedragen. Alleen extra bluskracht zou het stadje 
kunnen redden van een ramp. Nu waren er in 1911 'al' acht 
IJsselsteiners die thuis een telefoonaansluiting hadden, zodat 
in principe naar de brandweerkazerne van de stad Utrecht 
gebeld kon worden om assistentie te vragen. Helaas waren 
telefonische of telegrafische contacten na het sluitingsuur van 
het vlak bij de kerk gelegen postkantoor niet meer te leggen. 
Er werd dus besloten een ijlbode per motorfiets naar Utrecht 
te sturen om hulp te halen. De tijd die daarmee gemoeid was, 
is de Oude Nicolaaskerk uiteindelijk fataal geworden. *̂ '̂ 
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Het duurde nog lang Met grote ijver werd de kerk herbouwd. De architect Johan 
voor ook de toren Frowein bouwde de kerk opnieuw op, bijna precies zoals 
gerestaureerd kon ze was geweest. Eind 1915 kon de kerk opnieuw in gebruik 
worden De prachtige worden genomen. Voor het herstel van de zwaar beschadigde 
spits van Michiel toren was onvoldoende geld beschikbaar. Pas in 1921 kon de 
de Klerk sloot de architect Michiel de Klerk hiervoor worden aangesteld. Deze 
restauratie van de beroemde architect werkte in de stijl van de Amsterdamse 
kerk af School. Hij bouwde de toren niet op volgens het oude model, 

maar maakte een nieuw ontwerp voor de spits. Hij volgde 
daarmee de nieuwste restauratieprincipes, waarin stond 
dat een restauratie herkenbaar en een toevoeging eigentijds 
moest zijn. De Klerk vond de toren van Pasqualini de moeite 
waard, maar de afgebrande spits van Spierincxhoeck niet. 
Daarom verving hij de spits door een moderne spits in de 
stijl van de Amsterdamse School. Ondanks de moderne 
vormgeving passen het oude en het nieuwe deel goed bij 
elkaar. De kerktoren is hierdoor nog bekender geworden in 
Nederland. Iedereen die te maken heeft met het restaureren 
van gebouwen kent de IJsselsteinse toren. Het is één van de 
beste voorbeelden van een restauratie uit het begin van de 
twintigste eeuw, waarbij oud met nieuw werd gecombineerd. 

67 jaar later was ingrijpend herstel van interieur en exterieur 
van de Oude Nicolaaskerk zeer noodzakelijk. Kort gezegd 
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Met liet nieuwe 

sobere interieur werd 

het koor ruimtelijk 

herenigd met het 

middenschip 

Aanvankelijk werd 

nog een glazen 

afscheiding 

aangebracht 

Foto uit 1920. 

omvatte de restauratie 
van 1982-1983: uitgebreide 
herstelwerkzaamheden aan de 
kerk (met koor, transepten en 
schip), de grafmonumenten, 
het dak en de toren. Tijdens de 
restauratie kwam de hervormde 
gemeente samen in het in 1980 
gebouwde Kerkelijk Centrum 
't Kruispunt aan de Touwlaan. 
Voor een bouwtechnisch 
verslag van de restauratie van 
de Oude Nicolaaskerk verwijzen 
we geïnteresseerde lezers graag 
naar het artikel van K.Donga 

in aflevering 24/25 (1983) van het tijdschrift van de Stichting 
Historische Kring IJsselstein. Vanaf de her-ingebruikname 
op 18 april 1983 ging het comfort voor de kerkgangers er 
flink op vooruit. Bij de banken werd het zitcomfort verbeterd 
en werden er met stof beklede zittingen aangebracht. 
Dankzij elektrische lampjes in de lyde-eeuwse kronen was 
een sfeervolle verlichting nu steeds mogelijk. Een nieuwe 
geluidsinstallatie kwam de verstaanbaarheid zeer ten goede 
en er kwam voetverwarming in de banken. Ook werden er in 
een nieuw aanbouwtje twee toiletten ondergebracht. 

In de abdij van 

Chaloché (Pays de la 

Loire) treft men ook 

een grafmonument 

met 4 gisanten 

Bijzondere zaken in de Oude Nicoioosl<erl< 

In de Oude Nicolaaskerk zijn veel bijzondere dingen te zien. 
De grafmonumenten werden al besproken. Het monument 
waarop vier gisanten naast elkaar liggend zijn afgebeeld is 

in elk geval uniek in Nederland. Zover we 
konden nagaan is er - naast de tombe in 
IJsselstein - in West-Europa alleen in een 
Franse abdij een graftombe te vinden waarop 
ook twee paren zijn afgebeeld. *̂ '" 

Uniek in Nederland is ook de Pasqualinitoren: 
het is in ons land het oudste Renaissance-
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bouwwerk. Eigenlijk is de toren al zo'n 85 jaar gemeente
eigendom, maar de Nederlands-hervormde kerk heeft het recht 
om de klok(ken) te luiden bij godsdienstoefeningen, kerkelijke 
plechtigheden en begrafenissen. 
De Pasqualinitoren kent een rijke klokkengeschiedenis van ca. 
480 jaar. (Een uitvoerige bespreking daarvan treffen belang 
stellende lezers aan in het artikel van K. Peeters in aflevering 
64 (1993) van het tijdschrift van de Stichting Historische Kring 
IJsselstein). Opmerkelijk is bijvoorbeeld het feit dat in 1651 (drie 
jaar na de vrede van Munster) een in de kerk staand kanon is 
omgesmolten tot een nieuwe klok; meestal gebeurde in het 

verleden het omgekeerde. In de toren bevindt zich 
sinds 1956 een carillon, in 1991 aangevuld tot 48 
klokken. 

Misschien iets minder spectaculair, maar wel 
vermeldenswaard is de in steen uitgehakte 
zonnewijzer in het linkerpilaster van de westgevel 
van de toren. In de zonnewijzer staat het jaartal 
1599 ingehakt. 

In de panelen boven de bogen van de pilarenrij in het koor 
zitten ronde gaten. Oorspronkelijk bevonden zich daarachter 
kruiken die met de openingen in die gaten waren gemetseld. 
Het gaat hier om een oude vorm van akoestiekverbetering. 

Pilarengaleri) met 

koor en galmgaten 
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Deuren van de 

hoofdingang met 

glasmotieven van 

Hildo Krop 

In de deuren van de hoofdingang zijn vier 
verschillende glasmotieven naar een ontwerp 
van de Amsterdamse beeldhouwer Hildo 
Krop verwerkt. Deze serie van vier reliefs 
(omstreeks 1928 ontworpen) wordt in de deuren 
drie keer herhaald. Ook heeft Krop de vier 
pinakelbekroningen (voorstellende de symbolen 

van de vier evangelisten) en twaalf pilasterkapellen van de 
toren ontworpen en vanaf 1925 in steen uitgevoerd. 

Bijzonder is in deze kerk iets dat - op een opvallende manier -
ontbreekt. Zoals in het tekstdeel over de 17de eeuw werd 
vermeld, werden de kelkmotieven die ooit in de zerk van 
het priestergraf waren gebeeldhouwd, op 5 december 1577 
- of kort daarna - door de toenmalige hervormers met grof 
geweld weggehakt. 537 jaar na dato zijn die ruwe, kelkvormige 
plekken op het priestergraf nog goed te zien. Ook dat is uniek: 
een litteken in steen als herinnering aan een bewogen periode 
van de vaderlandse geschiedenis. 

De St. Nicolaasbasilisk 

Het interieur van de katholieke St. Nicolaaskerk onderging 
gedurende de halve eeuw na de inwijding een aantal 
opvallende veranderingen. 

De meest in het oog lopende verandering bestond uit de 
vervanging van het blanke glas in de ramen door gebrand
schilderd glas. Veel parochianen hebben hier financieel een 
steentje aan bijgedragen. In 1952 was dit proces voltooid. 

Enkele jaren na de voltooiiing van de nieuwbouw wilde 
men een groter orgel. Dit werd gebouwd voor het bedrag van 
fio.ooo,- door de Utrechtse bouwer Maarschalkerweerd. Op 10 
december 1908 vond de inwijding van het nieuwe orgel plaats. 
Om de glas-in-loodraampartij geheel vrij te laten is het orgel 
verdeeld over twee zogeheten kassen. Dit orgel is nog steeds in 
gebruik. Het oude orgel uit de schuilkerk verdween naar Urk. 
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De doop van Jezus 

in de Jordaan door 

Johannes de Doper. 

Rechts: 

de parabel van de 

barmhartige 

Samaritaan. 

Aan het begin van de 19de eeuw werd de doopvont met 
bijbehorend hekwerk geschonken Met de komst van het 
beeldje van O.L.V. van Eiteren naar IJsselstein in 1936 werd 
een zijkapel ingericht tot Mariakapel, waarmee het beeldje 
een IJsselsteinse plek kreeg. 

In de jaren '60 van de vorige eeuw bleek de kerk ernstig 
vervallen. Dit samen met het feit dat er nieuwe eisen aan de 
eredienst werden gesteld, bracht het kerkbestuur op plannen 
voor sloop van de kerk en nieuwbouw elders. Dit viel niet in 
goede aarde bij veel parochianen. Desondanks werd er een 
sloopvergunning afgegeven door de gemeente. Veel lobbywerk 
bij provincie en in Den Haag had tot resultaat dat de kerk tot 
rijksmonument werd verklaard en er rijks- en provinciegelden 
beschikbaar kwamen voor restauratie. 

Het scheelde echt maar een haar, of de kerk was zo'n 
45 jaar geleden gesloopt. Een verzoek om subsidie van 
Monumentenzorg werd afgewezen, zodat er - zuiver zakelijk 
gezien - maar één optie was: afbraak van de bestaande kerk 
en bouw van een nieuwe. Architectenbureau Van Gendt-
Mühlstaff kwam tot een schatting van f 735.000,- voor de 
restauratie en een raming van f 42.000,- voor het jaarlijkse 
onderhoud. Nieuwbouw zou f 800.000,- gaan kosten. Er was 
echter protest tegen de voorgenomen sloop. Een groepje 
van zes stug volhoudende parochianen, onder de bezielende 
leiding van mevr. Goedemondt, vocht voor behoud van het 
gebouw. Ze richtten in de winter van 1965 een reactiecomité 
op met de naam 'Voorlopig comité tot behoud van de St. 
Nicolaaskerk' en ze trotseerden de forse tegenwerking van 
gemeente, kerkbestuur, bisdom en - niet in de laatste plaats 
- van pastoor Gerritsen. Hun moedige acties vertraagden 
ruim anderhalf jaar lang de voorbereidingen van de 
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sloopactiviteiten. Het leek echter een gelopen race: er was 
een sloopvergunning en de tekeningen voor de nieuwe kerk 
waren goedgekeurd. (30) 

BIJ de grote 

restauratie van 1970 

was het nodig om 

de kerk opnieuw te 

funderen 

Niemand had echter rekening 
gehouden met een verrassende ont
knoping, als een deus ex machina in 
een klassiek theaterstuk. Volkomen 
onverwacht liet de Rijksoverheid 
op de valreep weten toch nog tot 
subsidiering bereid te zijn, zodat 
tot restauratie van het gebouw 
kon worden overgegaan. Dat was 
hard nodig, want het achter
stallig onderhoud had intussen 
zorgwekkende vormen aangenomen. 
Enkele voorbeelden van de vele 
bouwkundige gebreken illustreren 
dat voldoende. De toren had te lijden 
van cementkanker en de vier pinakels 
op de hoeken ervan waren dringend 
aan vervanging toe. De vloer was 
verzakt, er zaten scheuren in de 
gewelven en de verwarming moest 
nodig vernieuwd worden. (̂ '̂  Binnen 

het kader van dit artikel voert het vanzelfsprekend te ver 
om uitgebreid in te gaan op de technische aspecten van de 
restauratie. Deze zijn elders al uitvoerig geschetst, met name 
door de heer R.J. Ooyevaar. (32) 

Vanwege de herstelwerkzaamheden moesten de parochianen 
ongeveer vier jaar lang uitwijken naar andere locaties. De 
eucharistievieringen en andere plechtigheden vonden tijdelijk 
plaats in de Pauluskerk en in het Fulcotheater. De schoolmis 
werd tijdens de kerkrestauratie opgedragen in een bovenzaal 
in de Kloosterstraat. 

En zo werd de bijna gesloopte St. Nicolaaskerk in 1970 nota 
bene de eerste neogotische kerk die op de lijst van Rijks-
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Baldakijn en ^ ^ K ^ I ^ ^ H «••MIJ^^H monumenten werd 
klokje In de ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ ^ H geplaatst. Na de restau-
Nlcolaasbaslllek. ratie werd de kerk op zondag 19 november 1972 officieel op-
de officiële nieuw in gebruik genomen. Namens paus Paulus VI bracht 
eretekenen van kardinaal Alfrink de ere-titel basilica minor mee voor de 
een basiliek. gerestaureerde kerk. De eretekenen daarvan, een kleine balda

kijn en een met belletjes bekroonde afbeelding van St.-Nicolaas 
(resp. het zogenoemde Conopeum en Tintinnabulum) bevinden 
zich links en rechts van het hoofdaltaar van de basiliek.'"' 

Bijzondere zoken in de Nicoloasba5iliel< 

Detail uit het 

middelste gedeelte 

van het jongste 

raam: welvaart en 

armoede, de koepel 

van de St. Pieter. 

Er viel (en valt) heel wat te 
bekijken in de grote neogotische 
katholieke kerken. De katholieken 
beschouwden hun kerk eeuwenlang 
als het huis waar God woont, een 
soort voorhal van de hemel. Een 
schitterend kerkinterieur was dus 
min of meer voor de hand liggend. 
De Sint Nicolaasbasiliek is een 
goed voorbeeld van dit katholieke 
gedachtegoed. Fascinerend zijn 
de gebrandschilderde ramen met 
meer dan 70 taferelen uit bijbel 
en heiligenlevens in gloedvolle 

kleuren. In 1972 werd bij de restauratie nog een laatste raam 
aangebracht bij de zij-ingang aan de Sint Nicolaasstraat. 
Dit glas-in-loodraam is opvallend, omdat er bij het thema 
'welvaart en armoede' moderne apparatuur is te zien. 

In de kapel van Onze Lieve Vrouw van Eiteren wordt op twee 
van de vijf glas-in-loodramen de middeleeuwse legende van 
het beroemde beeldje weergegeven. Bisschoppen, prelaten, 
pastoors, slootgravers, melaatsen en een visser: iedereen die 
een rol speelde in de wonderbaarlijke geschiedenis staat erop 
afgebeeld. Het Mariabeeldje zelf (eikenhout, 22 cm hoog, 12de 
-eeuws) is door de eeuwen heen voorwerp van grote verering 
en devotie geweest. Ook andere heiligen nemen in de kerk -
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Boven- kapel van 

Onze Lieve Vrouw 

van Eiteren 

Rechts de preekstoel 

Onder hoofdaltaar 

Foto's Leo Manders 

op hun consoles aan de pilaren - een 
eervolle plaats in. 

De eikenhouten preekstoel is 
de moeite van het bekijken 
meer dan waard. Talrijk zijn de 

symbolische voorstellingen en verwijzingen naar Nieuwe 
en Oude Testament. Het rijkelijk van 
houtsnijwerk voorziene object is 7 meter 
hoog en behoort tot de vroege barok. 
Waarschijnlijk is de preekstoel rond 
1700 vervaardigd door de Antwerpse 
beeldhouwer/houtsnijder Cornells van 
der Voort de Jonge. Het voetstuk wordt 
gevormd door een beeld van Franciscus 
van Assisi, prekend voor de dieren. 

Het triomfkruis, de kruisweg, het hoog
altaar en de koorbank zijn afkomstig 
uit het atelier van W.F.Mengelberg in 
Utrecht en werden omstreeks 1890 
vervaardigd. De communiebank is 
qua stijl vergelijkbaar met de preekstoel: barok, eikenhout 
en vervaardigd in Antwerpen ca 1700. Na de laatste kerk
restauratie (1968-1972) is de communiebank - die evenals de 
preekstoel ooit in de schuilkerk aan de Havenstraat heeft 
gestaan - in stukken verdeeld en deels verwerkt in het 
verplaatsbare altaar en de moderne lezenaar. 

De beschildering van de wanden 
dateert grotendeels van 1925. De 
wanden beneden de vensters zijn 
nieuw en werden aangebracht bij de 
laatste restauratie. Ook de moderne 
toegangspartijen in de zuidgevel 
zijn toen aangebracht. In die periode 
zijn de kerkbanken uit de zijbeuken 
verwijderd.*'*' 
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Het monument in stod en gemeenschap 

In de skyline van onze stad is de basiliek niet meer weg te 
denken. In de binnenstad is dit het grootste en meest in het 
oog springende monument. Sinds de restauratie wordt het 
gebouw meerdere keren per jaar gebruikt voor concerten met 
een meestal wat profane sfeer. De basiliek kreeg veel landelijke 
bekendheid toen er regelmatig tussen 2007 en 2010 uitzendingen 
waren op TV van de zondagse vieringen in de kerk door 
het omroeppastoraat. Uiteraard vervult het gebouw primair 
een belangrijke rol in het geloofsleven van de IJsselsteinse 
katholieken. 

In de nabije toekomst (mogelijk in het jaar 2016) zal de 
Nicolaasbasiliek opnieuw worden gerestaureerd. Aan de 
buitenzijde wordt het voegwerk van de kerk en de balustrade 
hersteld en het dak, het schilderwerk en de hemelwaterafvoer 
gecontroleerd. De grootste klus vindt binnen plaats: het 
schoonmaken van de gewelven die bij de vorige restauratie 
- 40 jaar geleden - niet zijn behandeld. Omdat er dan 
steigers zullen staan, worden ook de glas-in-loodramen 
nagelopen en hersteld, evenals de voorzetramen. De 'koude' 
industrieverlichting wordt vervangen door zachte led
verlichting. Tenslotte wordt ook het Maarschalkerweerdorgel 
gerestaureerd. Voor de restauratie is 1,15 miljoen euro nodig. 
Inmiddels (april 2014, red.) is er 600.000 euro rijkssubsidie 
toegekend - de basiliek is immers een rijksmonument -
en er is 150.000 euro gereserveerd vanuit de parochie. Een 
werkgroep van parochianen probeert de resterende 4 ton bij 
elkaar te krijgen met activiteiten als een benefietconcert in de 
basiliek, een rommelmarkt en een veiling.*"' 
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Tenslotte 

De twee kerkgebouwen zijn in veel opzichten totaal verschillend en volgens ons 
vergroot dat juist hun aantrekkelijkheid. We hopen dat u bij het bewonderen 
van beide kerken niet al te veel wordt gehinderd door de talrijke feiten en 
jaartallen die in deze tekst de revue passeerden. 

De spectaculaire pracht en praal van de Nicolaasbasiliek manifesteert zich 
als een uitbundig versierd voorportaal van de hemel, vooral als het invallend 
zonlicht de kleurenrijkdom van de gebrandschilderde glas-in-loodramen tot 
een boeiend schouwspel maakt. 

De serene sfeer van de Oude Nicolaaskerk overtuigt en ontroert de bezoeker die 
er voor open staat. De grafmonumenten met de beeltenissen van de heren en 
vrouwen van IJsselstein in hun eeuwige rust, maken diepe indruk en zijn van 
een weergaloze schoonheid. 

Het is duidelijk: beide prachtkerken zijn beslist de moeite van het bezoeken 
waard. Laat de IJsselsteinse Nicolaaskerken uw hart maar veroveren! 
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Z o BLIJFT IJSSELSTEIN MOOI 
Bouwbedrijf de Wit IJsselstein B.V. 
heeft ruime ervaring in het renoveren 
en onderhouden van gebouwen. 
Inmiddels zijn vele historische panden 
met respect voor hun cultuurhistorische 
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