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Geschiedenis en restauratie 
van de St. Nicolaaskerk en toren 

te IJsselstein. 
Samengesteld door K. Donga 

Historische gegevens verzameld door L.H. Boot 

Inleiding 
In het kader van de restauratie van de 

oude St. Nicolaaskerk en toren te IJsselstein 
is een onderzoek ingesteld naar de 
bouwgeschiedenis van kerk en toren. Over 
de kerk zijn helaas weinig gegevens bekend, 
de meeste gegevens hebben betrekking op 
de bouw van de toren. 

In het Oudheidkundig 
Jaarboek van 1922 is door 
G.C. Labouchere uitvoerig 
ingegaan op de bouw van 
de toren. Ook heeft hij 
getracht, door middel van 
stijlkritische vergelijking de 
naam van de bouwmeester te 
achterhalen. Hieruit blijkt 
dat Alexander PasquaUni de 
beste papieren heeft om als 
bouwmeester van de toren 
geboekstaafd te worden. 

Archiefonderzoek leverde 
geen gegevens op over de 
bouw van de huidige kerk. 
Enkele gegevens uit later tijd, die van 
belang zijn, zijn in de tekst verwerkt. In het 
Rijksarchief te Utrecht zijn een aantal 17e 
en 18e eeuwse prenten aanwezig, waarvan 
copieën in deze documentatie zijn 
opgenomen. In de tekst wordt regelmatig 
naar deze prenten verwezen. 

Het ontstaan van de kerk 
Voordat er sprake was van een kerk te 

IJsselstein, moesten de inwoners naar het 
nabij gelegen Eiteren om kerkdiensten te 
bezoeken. IJsselstein dat geen zelfstandige 
parochie was, bezat ook geen eigen kerk. 

Eiteren wordt al vroeg vermeld. Het is 
bekend dat Keizer Otto de Eerste aan de 
kerken van St. Maarten en St. Salvator te 
Utrecht in 944 landhoeven, tienden en 
tinsen schonk binnen het kerspel Eiteren. 
Bij opgravingen in het begin van de jaren 
'70 werd geconstateerd dat er voor de in 
1578-1579 afgebroken kerk van Eiteren, nog 

een oudere kerk heeft 
gestaan die mogelijk 
gedateerd kan worden voor 
het jaar 1000. 

Nadat het uitgestrekte 
kerspel Eiteren in 1217 
Rijpikerwaard en het Gein 
had moeten afstaan aan de 
nieuwe parochie 't Gein, 
verloor het een eeuw later 
zijn zelfstandigheid aan de 
nieuwe kerk te IJsselstein. 
Dat Eiteren zijn zelf
standigheid verloor aan 
IJsselstein werd mede 
veroorzaakt door de 

familierelatie tussen het Henegouwse huis 
en de Bisschop van Utrecht. Het Hollandse 
huis stierf uit in 1299, waarna het 
Henegouwse huis met graaf Jan de Tweede 
aan het bewind kwam. Deze graaf wist te 
bewerkstelligen dat Guy van Avesnes tot 
Bisschop van Utrecht werd verkozen. De 
dochter van deze Bisschop, Maria, trouwde 
met Arnold, de zoon van Gijsbrecht van 
Aemstel-IJsselstein. Toen Gijsbrecht op 6 
januari 1309 met IJsselstein werd beleend, 
vond de bouw van de St. Nicolaaskerk 
krachtig voortgang, zodat de kerk in 1310 
gereed was. 
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De Bisschop kwam bij hoge uitzondering 
de kerk in 1310 zelf inwijden, zoals hij in 
1306 ook de St. Nicolaaskerk (Oude kerk) 
te Amsterdam had gewijd. Meer krijgsman 
dan kerkvorst, liet de Bisschop dit werk 
meestal over aan zijn Wij-Bisschop, doch 
omwille van zijn schoonzoon verrichtte hij 
deze plechtigheid zelf. Arnold van Aemstel, 
de laatste heer van IJsselstein uit het huis 
van Aemstel, verhoogde in 1359 het aanzien 
van de kerk door de stichting van zes 
kapellen in de kerk. Tegelijkertijd schonk 
hij de kerk ten behoeve van deze 
lastenverzwaring enige landerijen. Op 
verzoek van Johan van Egmond verhief 
Paus Bonifatius de Negende in 1398 de 
parochie tot een kapittel met acht 
kanunniken onder leiding van een proost. 

Bouwgeschiedenis van de kerk 
a. Schip en transept 
De huidige kerk dateert in hoofdzaak uit 

de 15e eeuw. Zoals we weten is de kerk in 
1310 gewijd, zodat deze betrekking moet 
hebben op een voorganger van de huidige 
kerk. Zijn er in de huidige kerk ook 
aanwijzingen van deze voorganger te 
vinden? Het eerste wat hierop duidt is de 
merkwaardige ligging van de toren ten 
opzichte van de kerk. Voorts is er de 
muuraanzet op de zuid-oosthoek van de 
toren, die mogelijk een restant is van een 
oudere westgevel. Verder zijn in de 
westgevel van de kerk, ten noorden van de 
toren, sporen zichtbaar die er op wijzen dat 
de kerk in een later stadium in noordelijke 
richting is uitgebreid. Denken we aan beide 
zijden van de zuidelijke kolommenrij, die in 
het hart van de toren ligt, een beuk dan 
ontstaat een tweebeukige hallekerk. Nu lijkt 
het begin van de 14e eeuw misschien te 
vroeg om een hallekerk te verwachten. 
Proffessor Ter Kuile gaat er vanuit dat dit 
type hallekerk in Vlaanderen is ontstaan en 
omstreeks 1300 zelfs een bijzondere 
voorkeur geniet. Gezien de relatie met het 
Henegouwse huis behoort een hallekerk te 
Usselstein dus zeker tot de mogelijkheden. 
Vergelijkingen met een soortgelijke 
kerkvorm binnen het Nederlands taalgebied 
zijn uitermate schaars. Uit opgravingen in 
de jaren '50 is bekend geworden dat de 
Oude Kerk te Amsterdam ook als 

De veronderstelde hallekerk De pseudobasiliek 
met gothische toren met toren buiten de as, 

voor 1417 na 1417 

tweebeukige hallekerk werd gebouwd in het 
begin van de 14e eeuw. Overigens betrof het 
hier een overgangsvorm naar een 
driebeukige hallekerk. Een wat duidelijker 
voorbeeld is de nu nog bestaande 14e 
eeuwse kerk te VoUenhove. Deze kerk 
bestaat uit twee gelijke beuken die worden 
afgesloten door een dubbel koor. Een 
transept en westtoren ontbreken. De kerk is 
qua omvang 1,5 maal groter dan de 
veronderstelde tweebeuk te IJsselstein. 

In 1417 is de stad door de troepen van 
Jacoba van Beieren verwoest. De kerk 
brandde daarbij geheel uit, waardoor 
herbouw noodzakelijk werd. Doordat de 
kerk in 1398 tot kapittelkerk was verheven, 
had men blijkbaar de behoefte om de kerk 
in een andere vorm te herbouwen, met een 
groter koor, hetgeen zeer gebruikelijk is bij 
kapittelkerken. Wilde men bij de herbouw 
zoveel mogelijk gebruik maken van 
bestaande muren en funderingen, dan 
waren er twee mogelijkheden om de huidige 
omvang te bereiken. Men kon de zuidelijke 
beuk benutten, waardoor de as van de kerk 
zou worden verplaatst in de richting van de 
stad. De tweede mogelijkheid was het 
benutten van de noordelijke beuk, 
waardoor de as zou worden verplaatst in de 
richting van de stadswal. Waarschijnlijk 
heeft men voor de laatste oplossing gekozen 
in verband met de aanwezige bebouwing 
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aan de stadszij de. De toren zou in beide 
oplossingen uit de as van de kerk komen te 
liggen. De zuidelijke beuk werd, voor zover 
nog aanwezig, gesloopt. De aanzet van de 
westgevel van deze beuk is nog zichtbaar in 
de zuidelijke torenwand. Ook op de prent 
van Jan de Beijer uit 1744 is deze vertanding 
duidelijk te zien. Met het verplaatsen van de 
kerk in noordelijke richting, heeft men in 
verband met de aanwezige traptoren de 
huidige westgevel 60 cm naar binnen 
geplaatst. Het is niet bekend wanneer men 
is begonnen met de herbouw van de kerk, 
aannemelijk is dat in de jaren onmiddellijk 
na 1417 hiermee is begonnen. De huidige 
kerk dateert dus uit de eerste helft van de 
15e eeuw. 

De kerk is herbouwd als pseudo-basiliek, 
waarbij de beuken zijn gescheiden door 
middel van ronde kolommen met 
achtkantige basementen en lijstkapitelen. 
De smalle zijbeuken, die zich als 
kooromgang doorzetten rond het koor, 
typeren deze kerk die vergelijkbaar is met 
andere kerken die terzelfdertijd zijn 
gebouwd en eenzelfde plattegrond 
vertonen. Dit zijn ondermeer de St. 
Petruskerk te Woerden, de Martinikerk te 
Franeker en de kerk te Nieuwpoort (Z-H). 
Bij zowel Woerden als Franeker ontbreekt 

een transept. Bij de kerk te Woerden is de 
kooromgang later aan het koor toegevoegd. 
Beide kerken dateren ook uit de eerste helft 
van de 15e eeuw. 

Het steenformaat dat voorkomt aan schip 
en transepten varieert van 29/30 x 14/14,5 x 
6,5/7, 10 lagen is 78/79,5 cm. De 
kooromgang en de topgevels van de 
transepten vertonen een kleiner formaat, nl. 
27/28 X 13/13,5 x 6/6,5 cm. De vorm van de 
vieringkolommen vertoont een symetrische 
doorsnede die een indicatie kunnen zijn 
voor het ontspringen van scheibogen zowel 
in oost-westrichting als in noord-
zuidrichting, alsmede een triomfboog. 
Hierover zijn echter geen nadere gegevens 
te verkrijgen. Ook tijdens de restauratie zijn 
hiervoor geen aanwijzingen gevonden. Aan 
de binnenzijde van de oostgevel van zowel 
het noorder- als het zuidertransept is een 
muurverdikking waar te nemen. Tijdens de 
restauratie zijn daar bouwnaden gevonden 
die er op wijzen dat de transepten vroeger 
korter waren. Voorts is geconstateerd dat 
het steenformaat van het bovenste deel van 
de oostgevel gelijk is aan het formaat dat is 
toegepast aan de topgevels. Dit zou er op 
wijzen dat de transepten ook lager zijn 
geweest. De goten van deze lage transepten 
lagen op gelijke hoogte met de goten van 

Kerk Ie IJs<iehlein, 1744 Door Jan de Beyer (RAUtop atlas no 593) 
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het schip. De zuidelijke topgevel vertoont 
drie blindnissen in de vorm van een cirkel, 
welke in de noordelijke topgevel ontbreken. 

De voorlopige lijst van monumenten voor 
geschiedenis en kunst, meldt dat een gedicht 
uit 1511 weergeeft dat de kerk in die tijd van 
een rieten dak was voorzien. Men kan 
slechts gissen naar de reden hiervan. In 1890 
is de kerk aan de buitenzijde voor een 
gedeelte bepleisterd en in augustus 1911 
brandde de kerk geheel uit. De hierop 
volgende herbouw en restauratie wordt 
afzonderlijk beschreven. 

b. Het koor 
Omtrent de bouw van het eerste koor kan 

alleen concreet worden aangegeven 
wanneer de bouw voltooid is, namelijk bij 
de wijding in 1310. Over de vorm en 
omvang niets dan onzekerheden, die 
eventueel opgeheven kunnen worden door 
een bodemonderzoek. Bij de huidige 
restauratie waren hiervoor helaas geen 
middelen beschikbaar. Het huidige koor 
dateert in oorsprong van na de verwoesting 
van 1417. De omvang van het vroegere koor 
zal geringer geweest zijn dan die van het 
huidige. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat de 
smalle zijbeuken van het schip zich als 
kooromgang rond het huidige koor hebben 
doorgezet. Boven de scheibogen in het koor 
bevinden zich blindtraceringen, waardoor 
het koor een rijkere uitmonstering krijgt 
dan het schip. Deze blindtraceringen zijn 
uitgevoerd als gekoppelde rondbogen. 
Ditzelfde motief komt voor in verschillende 
raamtraceringen in de Domkerk te Utrecht 
en werd voor het eerst toegepast tussen 1375 
en 1396 ten tijde van de Dom-bouwmeester 
Jan van den Doem. Gezien de grote invloed 
die er uitging van de Dom-bouw, kunnen de 
hier geïntroduceerde vormen vertraagd 
worden vertaald in het overige gebied van 
het Bisdom. Uit het voorgaande blijkt dat 
de motieven, toegepast te IJsselstein, te 
dateren zijn in het eerste kwart van de 15e 
eeuw. Na 1500 is men er toe overgegaan de 
kooromgang te verbreden. De vensters die 
men aanbracht in de nieuwe kooromgang 
zijn niet alleen breder, maar ook hoger dan 
die in het schip. Het grote bezwaar van een 
pseudobasiliek is de ongunstige verlichting 
door de betrekkelijk kleine en laag 

geplaatste vensters. Bij toepassing van 
houten tongewelven, zoals in IJsselstein, 
wordt de belichting nog ongunstiger dan bij 
de toepassing van stenen gewelven, die 
meestal wit zijn en daardoor het licht 
reflecteren. Men kon dit bezwaar 
ondervangen door de vensters groter te 
maken. Als gevolg hiervan heeft men de 
kooromgang voorzien van topgevels met 
steekkappen. Door deze topgevels lijkt het 
of het koor wordt omgeven door een 
kapellenkrans. Zowel de Oude Kerk te 
Amsterdam als de St. Janskerk te Gouda 
vertonen ditzelfde beeld. In IJsselstein zijn 
de topgevels opgebouwd uit baksteen, 
afgewisseld door natuurstenen spekbanden. 
Het geheel is afgedekt met zandstenen 
lijsten waarop hogels zijn aangebracht, 
terwijl de top wordt bekroond door een 
kruisbloem. 

c. Zuiderportaal 
Aan de zuidzijde van het schip, ter plaatse 

van de vierde travee, gerekend vanuit het 
westen, is een met steen overwelft 
ingangsportaal aanwezig. Daarboven 
bevindt zich een kamertje dat via een smalle 
stenen wenteltrap vanuit de zijbeuk van het 
schip bereikbaar is. Ook bij de kerk te 
Woerden bevindt zich aan de zuidzijde een 
dergelijk ingangsportaal, waarbij echter de 
bovenruimte is voorzien van een stenen 
gewelf. Hier is de bovenruimte via een in de 
zijbeuk geplaatste houten trap bereikbaar. 
In het Oudheidkundig Jaarboek van 1921 
schrijft Haslinghuis over de "Syters" te 
Woerden en Utrecht. Hij vermeldt tevens 
dat in Duitsland de kerkelijke schatkamer 
"Zitter" wordt genoemd. In het archief van 
de gemeente Woerden worden enige posten 
vermeld wegens verkoop van hout 
"gecomen uyt die syter" in de jaren 1542-
1543. We zien dus dat de benaming syter 
niet ongebruikelijk was. Vastgesteld is dat 
in Woerden de syter was gelegen boven het 
genoemde ingangsportaal. Ook in het 
archief van de Nicolaikerk te Utrecht 
komen we de naam syter herhaalde malen 
tegen. De hier bedoelde syter was gelegen 
op de beganegrond, tussen de H. Kruiskapel 
en het koor. In IJsselstein ontdekten we 
tijdens de restauratie dat het kamertje 
boven het portaal later is aangebracht. 
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Interieur vóór 1911 Op de voorgrond de Konmginnebanken, de kolommen zijn bepleisterd en op de achtergrond 
ziet u het Batzorgel Het kerkgedeelte is met schotten afgesloten van de omgang. 

Oorspronkelijk was de aanbouw lager en 
werd afgedekt door een, haaks op de kerk 
gericht, zadeldak. Ook het trappetorentje 
dateert dus uit later tijd. 

Aangenomen mag worden dat de 
zuidgevel in die tijd gesloten was en dat de 
ingang, die geen geprofileerde dagkanten 
heeft, later is ingebroken. De ruimte was 
dus alleen vanuit de kerk bereikbaar en de 
veronderstelling dat we ook hier met een 
syter, ofwel schatkamer, te maken hebben is 
zeer denkbaar. De ruimte boven het 
ingangsportaal wordt in IJsselstein het 
"Gerverskamertje" genoemd. Een 
gerfkamer is een kleedruimte waarin de 
geestelijkheid van kleding kon verwisselen 
en is meestal gelegen in de directe omgeving 
van het koor. Gezien de moeilijke 
bereikbaarheid en de toch, voor een 
kapittelkerk, vrij kleine ruimte is het niet 

aannemelijk dat het kamertje boven het 
zuiderportaal als gerfkamer heeft dienst 
gedaan. Een voor de hand liggende 
conclusie is dat hiervoor wel de aan 
zuidzijde van het koor aanwezige ruimte, 
huidige consistoriekamer, heeft dienst 
gedaan. 

de 

d. Sacristie 
De sacristie of consistoriekamer, die bij 

de koorvergroting van 1500 is vernieuwd, is 
gesitueerd aan de zuidzijde van het koor, 
direct achter het zuidertransept. De lengte 
bedraagt twee traveen die door 
kruisgewelven worden overdekt. De 
uiterlijke vorm is na de brand van 1911 
nogal gewijzigd. De bekapping vertoonde 
voor de brand een eigenaardige vorm, die 
werd veroorzaakt door de ligging van een 
zakgoot boven de kruin van de gewelven. 
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Kerk te IJsselsiein, 1744, kopergravure door Jan de Beyer 

Hoewel deze vorm wat vreemd aandoet zijn 
er toch wel vergelijkingen te treffen, zoals 
bij de Maria Magdalenakerk te Goes en de 
St. Pancras- of Hooglandsekerk te Leiden. 
Het is niet met zekerheid te zeggen of deze 
vorm origineel is, wel is zeker dat het 
aanzicht van de sacristie vanaf 1744 tot aan 
de brand van 1911 ongewijzigd is gebleven. 
Dit is duidelijk te zien op een prent van Jan 
de Beyer uit 1744. 

Na de brand is de kap gewijzigd in een 
schilddak, waarbij de topgevels zijn 
afgebroken en de steunberen verlaagd. 
Herkenbaar in de huidige gevel is het 
bakstenen boogfries dat ook op 
bovengenoemde prent duidelijk zichtbaar 
is. Dit boogfries vertoont veel 
overeenkomst met het boogfries dat zich 
bevindt aan de uit 1463 daterende 
noordgevel van de Jacobikerk te Utrecht. 

e. Raamtraceringen 
Op de twee prenten uit 1744 van Jan de 

Beyer is te zien dat de ramen voorzien 
waren van traceringen. Helaas tekent hij de 

traceringen zo vaag dat een verantwoorde 
reconstructie niet mogelijk is en daardoor 
ontbreekt een belangrijk hulpmiddel om de 
verschillende bouwdelen te dateren. Het 
enige raam dat de Beyer volledig tekent is 
het zuidertranseptraam, waarbij het 
duidelijk is dat het hier gaat om een vrij 
rijke tracering. Ook de kopergravure van de 
Beyer van de noordzijde van de kerk, laat 
geen interpretatie toe omtrent vormgeving 
en datering van de ramen. Op de tekening 
van D.J. Liender uit 1763 zijn de ramen in 
de noordgevel van het schip getekend 
zonder tracering. In het 
noordertranseptraam wordt hier wel een 
tracering getekend. In de kerkrekeningen 
van 1759 komt een uitgavepost voor, groot 
635 gulden, voor het vernieuwen van het 
zuider- en noorderglas. Vermoedelijk heeft 
deze post betrekking op de ramen van het 
schip, aangezien de Beyer in 1744 nog 
traceringen tekent en Liender in 1763 niet. 
Zoals de foto's van voor de brand van 1911 
weergeven, waren er ramen aanwezig in een 
vorm die voor de 18e en 19e eeuw 
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DJ Liender 1763 (RAU top atlas no 572) 

gebruikelijk is. In de 18e eeuw werden deze 
ramen van hout gemaakt, in de 19e eeuw 
dikwijls van ijzer. Het vroegste ijzeren raam 
dat ons bekend is dateert uit 1824 en werd 
als proefraam geplaatst in de Jacobikerk te 
Utrecht. In het kerkarchief te IJsselstein 
zijn stukken aanwezig waaruit blijkt dat in 
de periode tussen 1826 en 1843 de glas- in 
loodramen zijn vervangen door houten 
ramen van eiken wagenschot. In de stukken 
worden de ramen als volgt omschreven; 
'Deez raamt 8 vakken verdeelt 6 vakken in 
den 16 Ruijten, en den boog in 2 vakken. Met 
denzelve verdeeling zo het is in het 
noordkruis van den kerk'. De hier 
omschreven verdeling correspondeert met 
de foto's uit 1890. Na de brand heeft de kerk 
een grondige restauratie ondergaan waarbij 
tevens nieuwe glas- in loodramen zijn 
aangebracht in natuurstenen traceringen. 
Aangezien we niets weten over de 
uitgangspunten bij het ontwerp van deze 
ramen, willen we hier in het kort ingaan op 
de toegepaste stijlvormen. 

De bouwkunst evolueert steeds. We zien 
De noordgevel richting toren voor 1911 De muur is 

bepleisterd en de raamconstructies zijn van hout 
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Situatie ontstaan 

ook in onze tijd het verschil in bouwtrant 
tussen b.v. de jaren '30 en '80. Ook de 
vormen van de gotiek veranderden 
voortdurend. Dit werd bij restauraties in de 
vorige eeuw en in het begin van deze eeuw 
nog al eens over het hoofd gezien. De 
restauratietekeningen die gemaakt zijn ten 
behoeve van het herstel na de brand, 
vertonen raamvormen die geheel anders zijn 
dan de nu aanwezigen. De ramen in het 
schip vertonen traceringen die verwant zijn 
aan de bouwstijl uit het begin van de 15e 
eeuw. De overige traceringen vertonen 
vormen die geïnspireerd zijn op vormen die 
werden toegepast tussen 1450 en 1500. 
Aangezien de ramen van koor en transepten 
moeten dateren van na 1500, is hier dus een 
te vroege vorm gekozen. Helaas zijn ook de 
gotische vormen niet overal even zuiver 
doorgevoerd. 

ƒ. Het herstel na de brand 
Een verslag uit 1910 van de Utrechtse 

provinciale commissie voor Kunsten en 
Wetenschappen maakte melding van de 
deplorabele toestand waarin de kerk 
verkeerde. 'Wordt er niet spoedig 

de brand van 1911. 

ingegrepen, dan bestaat er veel kans dat het 
gehele dak instort en dat er van de kerk niet 
meer dan een ruïne zal overblijven,' aldus 
het rapport. Hoe waar deze woorden een 
jaar later zouden blijken te zijn tonen ons de 
foto's van na de brand. De heren van de 
commissie hebben niet kunnen bevroeden 
dat de kerk een jaar later inderdaad een 
ruïne zou zijn, echter op een wel erg 
radicale wijze. Bij de brand bleef er van de 
kerk niets over dan geblakerde muren en 
kolommen. Met uitzondering van de 17e 
eeuwse kronen en lezenaars, ging al het 
meubilair verloren, alsmede het fraaie 18e 
eeuwse Batzorgel. Een half jaar later vond 
de aanbesteding plaats voor de herbouw van 
de kerk. Deze herbouw vond plaats onder 
directie van architect Frowein te 
's Gravenhage. Het werk werd uitgevoerd 
door het aannemersbedrijf!. Woudenberg 
te Ameide. 

Het neogotische koorhek, de kansel, 
dooptuin en banken werden ontworpen 
door Frowein en vervaardigd door Evert de 
Graaf te Usselsten. Het duurde enige tijd 
voor met de werkzaamheden werd 
begonnen en pas eind 1916 was de kerk weer 
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geheel hersteld. Opmerkelijk is dat zowel 
voor de kap als voor het meubilair, Russisch 
eikehout is toegepast. Mogelijk is dit te 
wijten aan de oorlogshandelingen tussen 
Duitsland en Frankrijk, waardoor er geen 
Frans eikehout kon worden gekocht. De 
ingang aan de westzijde, naar ontwerp van 
architect H.A.J. Baanders, werd in 1928 
aangebracht. In 1962 zijn een aantal ramen 
hersteld. Deze hersteüingen hebben 
plaatsgevonden onder directie van Ir. G. 
Pothoven, architect te Amersfoort. 

Gezicht op de preekstoel en het zuidertransept 
na de restauratie van 1916 Let op de gaslampen. 

g. De grafmonumenten 
In het koor van de kerk is een belangrijk 

grafmonument aanwezig dat is vervaardigd 
van Naamse steen. Dit monument, dat in 
1857 vanuit het noordertransept werd 
overgebracht naar het koor, is aan het eind 
van de 14e eeuw vervaardigd door een tot 
nu toe onbekende meester. Gijsbrecht van 
Aemstel van IJsselstein, de stichter vn de 
IJsselsteinse kerk, ligt hierop afgebeeld, 
samen met zijn echtgenote Bertha van 
Heukelom, kenbaar aan het wapenschild 
van Arkel. Daarnaast ligt hun zoon, Arnold 

Interieur naar het westen naar de toestand van 1963 

van IJsselstein met zijn echtgenote, Maria 
van Henegouwen, kenbaar aan het 
wapenschild van Henegouwen. Alle figuren 
zijn liggend afgebeeld, met hun hoofd 
rustend op een kussen en aan de voeten een 
dierenfiguur. Bij de vrouwen is dat een 
hond, zinnebeeld voor trouw, bij de mannen 
een leeuw, zinnebeeld voor kracht en moed. 
Boven hun hoofden is, een in gotische stijl 
uitgevoerd, baldakijn aangebracht dat in 
deze liggende stand niet geheel tot zijn recht 
komt. In 1853 werd door het Utrechts 
provinciaal genootschap voor Kunsten en 
Wetenschappen al gewezen op de slechte 
toestand van dit praalgraf. Men kwam 
overeen dat het geheel hersteld zou worden. 
De opdracht werd gegeven aan de Utrechtse 
beeldhouwer E.F. George, die de 
restauratie met zeer veel zorg uitvoerde en 
voltooide in 1858. Bij de brand van 1911 
werd het monument opnieuw zwaar 
beschadigd en moest weer worden 
gerestaureerd. Hierbij werden verschillende 
losse delen door middel van ijzeren doken 
aan elkaar bevestigd. Mede als gevolg 
hiervan raakte het monument weer in verval 
en was ook tijdens de huidige restauratie 
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weer ingrijpend herstel nodig. 
Het eveneens in het koor aanwezige 

kleine grafmonument is ook vervaardigd 
van Naamse steen. Het is aan het eind van 
de 15e eeuw vervaardigd in opdracht van 
Frederik van Egmond, de toenmalige Heer 
van IJsselstein, ter nagedachtenis van zijn 
echtgenote, Aleida van Culemborg. 
Doordat het beeld van Aleida van 
Culemborg lange tijd geschilderd is geweest, 
was het niet duidelijk in wat voor materiaal 
het was uitgevoerd. Lange tijd werd 
aangenomen dat dit zandsteen was, totdat 
bij de huidige restauratie bleek dat het beeld 
van terra-cotta is vervaardigd. Ook hier ligt 
aan de voeten van de vrouw een hondje. 
Twee engeltjes ondersteunen het 
hoofdkussen. In de tombe zijn aan de twee 
lange zijden, halfronde nissen waarin 
beeldjes zullen hebben gestaan. Op de korte 
zijden zijn restanten van wapenschilden te 
zien, waarop waarschijnlijk de wapens van 
Egmond en Buren en het wapen van 
IJsselstein waren afgebeeld. Dit monument, 
dat na 1911 ook werd gerestaureerd, was in 
aanmerkelijk betere staat dan het grote 
monument. 

Geschiedenis van de toren 
In het Oudheidkundige Jaarboek van 

1922 schrijft Labouchere in een uitvoerige 
publicatie over de bouwgeschiedenis van de 
toren, terwijl hij tevens de geschiedenis en 
herkomst beschrijft van de strenge 
renaissance stijl in Nederland. Daarbij is 
vooral de motivering op grond van 
stijlkritische vergelijking in relatie tot de 
bouwmeester zo grondig, dat we 
hoofdzakelijk kunnen volstaan met 
vermelding van de belangrijkste feiten uit de 
bouwhistorie van de toren. 

a. De oudste vorm 
Uit archivalische gegevens blijkt nergens 

dat de huidige toren een oudere toren 
vervangt. Zelfs niet van een oude kern 
waarvan toch verondersteld mag worden dat 
dit nog aanwezig is. Van deze laatste 
verondersteUing gaan we uit, om redenen 
die we hierna zullen toelichten. Allereerst 
valt op dat de toren niet is gelegen in de as 
van de kerk, waardoor er vanuit gegaan mag 
worden dat dit een historisch gegroeide 

toestand is, ontstaan uit verschillende 
bouwfasen. Ook de hypothese omtrent de 
asverplaatsing van de kerk, rechtvaardigd 
de verondersteUing dat er een oudere toren 
aanwezig is geweest. Bovendien heeft de 
westgevel van de in 1417 gebouwde kerk 
geen enkele versiering in de vorm van een 
tracering of een blindtracering, iets dat toch 
zeer gebruikelijk is bij torenloze westgevels. 
Adr. v.d. Koppel schrijft in een artikel over 
de toren van IJsselstein over gotische resten. 
Hiermee bedoelt hij waarschijnlijk het 
kruisgewelf boven de ingang en de 
aanzetten van een kruisgewelf op de tweede 
verdieping. Tenslotte kan nog worden 
vermeld dat de muurvertanding op de 
zuidoosthoek van de toren van een oudere 
westgevel afkomstig moet zijn. Labouchere 
suggereert, hoewel hij zelf aan die 
mogelijkheid twijfelt, dat de toren uit de as 
van de kerk zou zijn geplaatst om niet in 
problemen te komen met de stadswal. In dit 
geval zou echter de bovengenoemde 
muurvertanding onverklaarbaar zijn. In de 
naaste omgeving zijn twee gevallen bekend 
waarbij de toren zo dicht bij de stadswal 
werd gebouwd dat zelfs de westingang 
moest vervallen. Dit zijn de torens van 
Oudewater en van Vianen. 

Een zeer merkwaardig voorbeeld van 
asverplaatsing is te zien aan de St. Joriskerk 
te Amersfoort, waar men in de 15e eeuw de 
kerk heeft verbreed in noordelijke richting. 
Aan de zuidzijde was uitbreiding niet 
mogelijk in verband met de Hof en het 
stedelijk marktplein. Door deze 
asverplaatsing kwam de toren midden in de 
zuiderbeuk terecht. Uit de plattegrond, die 
Jacob van Deventer in 1550 maakte van 
IJsselstein, blijkt dat er in ieder geval een 
kerk met een toren aanwezig was. De toren 
wordt hier weergegeven met een hoge spits, 
waaruit men kan opmaken dat dit een 
gotische spits is. In 1550 was de toren echter 
reeds voorzien van een renaissance 
bekroning, zodat de plattegrond moet zijn 
getekend naar vroegere waarneming, of zijn 
overgenomen van een oudere kaart. 

b. De Renaissance toren 
Sedert het begin van de 16e eeuw dringen 

gaandeweg steeds meer de renaissance 
vormen door vanuit Italië naar het noorden. 
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Geleidelijk ondergaan de architectonische 
elementen een gedaanteverwissehng, die 
tenslotte naar een geheel zuivere 
renaissancestijl leiden. Wanneer dit 
keerpunt valt is niet te zeggen. We zouden 
de toren aan kunnen wijzen als het eerste 
voorbeeld in Nederland, maar dat het een 
keerpunt is houdt geen stand doordat dit 
voorbeeld maar zeer beperkt navolging 
vindt. Als toren blijkt dit gebouw als solitair 
element binnen de Nederlandse bouwkunst 
de geschiedenis in te gaan. Volgens een 
uitvoerige stijlkritische beschouwing, 
schrijft Labouchere de bouw van de toren 
toe aan de ItaHaan Alexander Pasqualini. 
Hij merkt vervolgens op dat deze toren een 
uniek voorbeeld is van renaissance vertaling 
van het gotische type, dat geheel van de 
grond af ongescheiden moet worden 
bekeken. Ook is het voor de hand liggend 
om de compositie van de IJsselsteinse toren 
allereerst te vergelijken met Italiaanse 

Gezicht op de toren, 1750 
Tekening van D van der Burg (RA U top atlas no 592) 

bouwwerken. Vooral de westgevel, met zijn 
bredere middentravee is duidelijk onder 
invloed van de Romeinse triomfboog tot 
stand gekomen. Opvallend is ook de 
overeenkomst met de zuidgevel van de St. 
Elizabethkerk te Grave, die blijkens een 
recent artikel van de architect Walter 
Kramer, vermoedelijk is gebouwd naar 
ontwerp van Alexander PasquaUni. 

Van groot belang is ook de vermelding in 
dit artikel van een door Pasqualini 
ondertekende rekening van 4 juni 1535 
waarin de toren van IJsselstein wordt 
genoemd. Hiermee wordt de betrokkenheid 
van Pasqualini bij de bouw van de 
renaissance toren te Usselstein bevestigd. 
Toch is er ook sprake van Nederlandse 
invloeden in de samenstelhng van de toren. 
Dit komt omdat Pasqualini bij het ontwerp 
rekening moet hebben gehouden met de 
bestaande vierkante onderbouw. Tijdens de 
restauratie werd vastgesteld dat het 
metselwerk ten behoeve van de pilasters was 
ingehakt. De voormaüge stadhuisgevel van 
Utrecht, gebouwd in 1547 door Willem van 
Noort, vertoont ook overeenkomsten met 
de toren. De hier toegepaste rozetten onder 
de Dorische kapitelen, komen ook voor te 
IJsselstein en aan het kasteel te Breda 
(poorten en grote zaal hoofdgebouw 1536). 

Samenvattend is te stellen dat Pasqualini 
een gelukkige combinatie heeft weten te 
maken van Italiaanse en Nederlandse 
elementen. Het is te betreuren dat van een 
oorspronkelijke renaissance bekroning niets 
bekend is. 

c. Het tweede achtkant en de houten 
bekroning 

Op 10 september 1568 sloeg de bliksem in 
de toren en brandde de bekroning af. Door 
geldgebrek heeft het tot 1633 geduurd eer 
de toren kon worden hersteld. Dit is ook te 
zien op de plattegrond van Boxhorn uit 1632 
waar de toren zonder bekroning wordt 
afgebeeld. De toren bestaat hier uit het 
tegenwoordige vierkant in drie geledingen 
met daarboven de achtkantige vierde 
geleding. Het geheel is plat afgedekt. Ook 
archiefstukken geven enige aanwijzingen 
omtrent deze vorm. In de kerkrekening van 
1598 is het volgende vermeld: 'opmaken 
ende repareren aen de noortzijde der 
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viercanten hoeken mitsgaders die acht 
quartieren boven den toorn'. Doordat de 
stadhouder Frederik Hendrik, als heer van 
IJsselstein, de kerk duizend gulden schonk 
kon men in 1633 met het herstel beginnen. 
Het werk werd opgedragen en uitgevoerd 
naar de plannen van Adriaen van 
Spieringshoeck (1580-1638), steenhouwer te 
Delft. De werkzaamheden duurden van 
1633 tot 1635, waarbij het volgende werk is 
uitgevoerd; van de bestaande achtkantige 
vierde geleding werd de kroonlijst met het 
daaronderliggende metselwerk vernieuwd. 
Dit had blijkbaar aanzienlijk geleden door 
inwatering en verwering. Op dit achtkant 
bouwde men een tweede achtkant, enigszins 
in de stijl van het onderliggende werk. 
Vervolgens werd daarboven de houten 
bekroning geplaatst die tot de brand in 1911 
het beeld van de toren bepaalde. Tenslotte 
werd het steiger, dat op de omloop van de 
vierkante onderbouw was geplaatst, 
gesloopt en de afdekking van de omloop 
hersteld. 

Nadat de toren gereed was, werd bij Claes 
Huygens Hopcoper te Gouda, in 1636 een 
nieuw torenuurwerk besteld. Het contract 
hiervan is bewaard gebleven. Vanaf die tijd 
totaan 1851 - er vond toen een belangrijke 
restauratie plaats - is er aan het uiterlijk van 
de toren weinig veranderd. Tot slot valt op 
te merken dat de boogopening boven de 
westingang in de 17e of 18e eeuw is 
dichtgemetseld. Deze vulling is na de brand 
van 1911 weer verwijderd. 

d. De torenrestauratie van 1851-1852 
De restauratie die in de jaren 1851 en 

1852 werd uitgevoerd stond onder leiding 
van architect C. Kramm te Utrecht en 
beperkte zich voornamelijk tot het metsel
en natuursteenwerk van het vierkant. Het 
werk werd aanbesteed voor f 2740,-- en 
omvatte het afbreken en in oude vorm 
herstellen van '70 kubike ellen' slecht 
geworden metselwerk, waarbij '40 kubike 
ellen' nieuwe steen verwerkt moest worden. 
Voorts moesten '3 kubike ellen' Bremer of 
Bentheimer steen verwerkt worden. 
Bedenkelijk is de volgende passage; 'alle 
banden, lijsten, enz. niets uitgezonderd, 
zullen worden bijgewerkt door het 
weghakken en onder de lijn brengen der 

De toren, met houten fpits, voor de brand van 1911. 

verweerde kanten en also enigermate 
vervormd, de ornamenten in de grote nissen 
zullen mede in die vormen worden hersteld in 
alles zoals bestaand'. Verder moesten de 
schelpen in de nissen met stuc worden 
hersteld en alle natuursteen met bezems 
worden gereinigd. Bij de huidige restauratie 
is gebleken dat niet alleen de profilering aan 
het vierkant, doch ook die aan het 
daarboven gelegen achtkant zijn afgehakt. 

De in het bestek genoemde natuursteen 
werd voornamelijk verwerkt aan de 
kroonlijst van de derde geleding. Hierbij 
werden tevens de corintische kapitelen 
vervangen door kelkvormige kapitelen die 
waarschijnlijk in stucwerk zijn uitgevoerd. 
Tenslotte is de vloer van de omloop belegd 
met hardsteenplaten die vijf centimeter in 
de voet van het achtkant zijn ingelaten en 
vijfentwintig centimeter buiten het profiel 
van de onderliggende kroonlijst uitsteken. 
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Hierop is een balustrade geplaatst. Het is 
niet duidelijk of de balustrades op de vierde 
geleding en aan de voet van de houten 
bekroning bij deze restauratie of reeds 
eerder werden aangebracht. In 1763 tekent 
D.J. Liender de toren nog zonder 
balustrades terwijl op de kroonlijst van de 
vierde geleding duidelijk een aankapping is 
te zien als overgang naar de vijfde geleding. 
Ook op de prenten van de Beyer en Pronk is 
deze aankapping te zien. Bij de huidige 
restauratie zijn van deze aankapping geen 
sporen in het metselwerk gevonden, hoewel 
deze er ongetwijfeld geweest moet zijn. Na 
de restauratie van 1851/52 is de toestand van 
de toren vrijwel ongewijzigd gebleven tot 
aan de brand in 1911. 

e. Restauratie en bekroning na de brand 
van 1911 

In de avond van 10 augustus 1911 
ontstond in een aan de oostzijde van de kerk 
staande fabriek brand, waardoor er door 
vonken die in de galmgaten van de toren 
terecht kwamen, brand ontstond. Zowel 

De herstelde kerk met de nog niet gerestaureerde turen 
omstreeks 1918 

toren als kerk brandden geheel uit. De toren 
was voor f 12000,- verzekerd, een bedrag 
dat lang niet voldoende bleek te zijn om 
deze te herstellen. Daardoor heeft de toren 
geruime tijd op herstel moeten wachten. 
Eerst in 1921 werd aan architect M. de 
Klerk opdracht verleent een nieuwe 
bekroning te ontwerpen. Door het geven 
van de opdracht aan deze architect werd 
bepaald dat de herbouw van de 
torenbekroning niet in historische, doch in 
eigentijdse vormen zou plaatsvinden. 
Verschillende voorontwerpen zijn bekend. 
Uiteindelijk werd gekozen voor de 
achtkantige bekroning in baksteen, 
afgesloten door een met lood beklede 
kroon. Dankzij het vermogen van de Klerk 
zijn verbeelding zo duidelijk op papier weer 
te geven, kon na zijn overlijden de intentie 
van zijn schepping in de uitvoering zo goed 
worden benaderd. De uitvoering van het 
ontwerp geschiedde onder directie van 
architect H. A.J. Baanders, die ook de 
restauratie van de onderbouw heeft 
begeleid. Bij deze restauratie werden de 
kroonlijsten van de onderste drie geledingen 
vernieuwd. 

Het metselwerk onder de nissen van de 
derde geleding werd vervangen door 
siermetselwerk. De natuurstenen schelpen 
in de boognissen op de derde geleding 
werden eveneens door siermetselwerk 
vervangen. De kelkvormige kapitelen op de 
derde geleding werden vervangen door 
eigentijdse kapitelen, welke zijn 
vervaardigd door beeldhouwer Hildo Krop. 
Ook werd de balustrade van de eerste 
omloop vernieuwd, waarbij op de hoeken 
pinakels werden aangebracht, bekroond 
met symbolische voorstellingen van de vier 
evangeUsten, eveneens van de hand van 
Hildo Krop. Alle houten vloeren werden 
vervangen door betonvloeren, dragend op 
betonbalken. Op de vijfde geleding zijn 
bovendien de inwendige hoeken versterkt 
door middel van betonkolommen. Dit is 
kennelijk gedaan om het extra gewicht van 
de nieuwe zesde geleding goed te kunnen 
opvangen. Op de tweede omloop werd, 
evenals op de eerste, een gietijzeren 
balustrade aangebracht. De derde omloop, 
rond de nieuwe zesde geleding, werd van 
een koperen balustrade voorzien. De 
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westelijke ingang werd van een zwaar 
ijzeren hekwerk voorzien, dit in afwijking 
van de ontwerptekening. 

De restauratie van 1982-1983 
Op 5 juni 1974 werd door de Kerkvoogdij 

opdracht gegeven aan het architectenbureau 
Ir. T. van Hoogevest b.v. te Amersfoort, 
voor het maken van een restauratieplan. De 
bestaande toestand van kerk en toren werd 
opgemeten en in tekening gebracht, waarna 
een restauratieplan werd gemaakt. Dit 
restauratieplan voorzag voornamelijk in een 
constructief herstel van de kerk en de kosten 
raamde men op f 865.000,—. Op 28 
november werd een subsidieaanvraag 
ingediend waarop op 5 januari 1977 
afwijzend werd beschikt. Op 9 april 1979 
kwam het bericht dat de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg alsnog bereid was een 
subsidie te verlenen. Hiervoor was het nodig 
dat het restauratieplan werd herzien en er 
een nieuwe aanvraag werd ingediend. In 
overleg werd besloten dat er zowel bij de 
kerk als bij de toren een vooronderzoek zou 
worden ingesteld. Door dit onderzoek 
kwamen diverse gebreken aan het licht die 
verwerkt moesten worden in het nieuwe 
restauratieplan. Bij de kerk werd 
ondermeer geconstateerd dat de kapvoet, 
vooral in de kooromgang, in zeer slechte 
staat verkeerde. Bij de toren bleken de in 
1928 aangebrachte betonconstructies 
ernstige gebreken te vertonen. In november 
1980 werd het vooronderzoek afgerond. Op 
30 juni 1981 kon het nieuwe restauratieplan 
bij het Rijk, de Provincie en de Gemeente 
worden ingediend. 

De subsidiabele kosten werden begroot, 
voor de kerk op f 2.737.197,- en voor de 
toren op f 1.279.420,- inclusief BTW. Dit 
was een groot verschil met het in 1974 voor 
de kerk geraamde bedrag. Hierbij moet 
echter wel worden bedacht dat de 
bouwkosten in de tussenliggende zeven 
jaren, mede door de voortgaande inflatie, 
enorm waren gestegen. Voorts was er in 
1974 slechts gerekend op enig constructief 
herstel, terwijl er nu werd uitgegaan van een 
totale restauratie van zowel het exterieur als 
het interieur. Op 27 november 1981 volgde 
de aanbesteding van het werk. De laagste 
inschrijver was het Koninklijk 

De toren direct na de restauratie van 1928 

Aannemersbedrijf Woudenberg-Ameide 
b.v. te Ameide en op 4 januari 1982 kon met 
de uitvoering van het werk worden 
begonnen. 

a. De restauratie van de kerk 
De restauratie van de kerk is uitgevoerd 

in drie fasen, te weten: Ie fase het koor, 2e 
fase de transepten en 3e fase het schip. Bij 
het vooronderzoek was reeds gebleken dat 
de kapvoet van het koor er erg slecht aan 
toe was en dat het herstel hiervan een 
arbeidsintensieve onderneming zou worden. 
Daarom werd besloten de kooromgang van 
een noodoverkapping te voorzien, 
waaronder tijdens alle 
weersomstandigheden gewerkt kon worden. 
Nadat het koor in- en uitwendig van een 
steiger was voorzien en de noodkap was 
aangebracht, kon de kapvoetconstructie 
onder handen worden genomen. Begonnen 
werd met het uitnemen van het onderste 
deel van de gewelfbeschieting en het 
dakbeschot, zodat meteen kon worden 
vastgesteld waardoor de slechte toestand 
van de kapvoet was ontstaan. De koppen 
van de trekbalken, de spantbenen en de 
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daksporen waren rondom sterk 
aangemetseld terwijl ook de muurplaten aan 
drie zijden door metselwerk waren 
omsloten. Hierdoor is de bouw verstikt en 
op den duur gaan rotten waaraan ook 
lekkages van de goten het nodige hebben 
bijgedragen. De trekbalken in de 
kooromgang zijn aangelast, de muurstijlen 
en sleutelstukken vernieuwd, de muurplaten 
hersteld en waar nodig vernieuwd. De 
spantbenen en daksporen zijn van nieuwe 
ondereinden voorzien en de gootbodems 
werden vernieuwd. Tenslotte is het 
dakbeschot en de gewelfbeschieting weer 
aangebracht. Vanzelfsprekend zijn hierbij 
alle kapvoetonderdelen zorgvuldig 
vrijgehouden van het metselwerk. De 
onderkanten van de balkkoppen en de 
muurplaten, die op de muur dragen, zijn 
beplakt met 'Repanol', een kunststoffolie, 
om inwateren te voorkomen. Voorts zijn 
alle onderdelen, zowel oud als nieuw, 
geconserveerd met een middel tegen rot, 
schimmel en dierlijke parasieten. Eind april 
was de kap van het koor weer geheel 
hersteld en kon men beginnen met het 
aanbrengen van de nieuwe leibedekking. 
Inmiddels waren de glas- en loodpanelen uit 
de ramen genomen en de muren inwendig 
van de oude pleisterlaag ontdaan. Tijdens 
het ontpleisteren werd geconstateerd dat de 
spaarnissen in de kooromgang vroeger tot 
op de vloer doorhepen. Besloten is deze 
latere vullingen te verwijderen. 

Het metselwerk van de koorgevels is 
zowel binnen als buiten hersteld. Begin juni 
is begonnen met het stucadoorswerk. Uit 
metingen tijdens het vooronderzoek was 
gebleken dat de muren veel vocht en zouten 
bevatten. Vandaar dat er voor het 
pleisterwerk is gekozen voor het z.g. 
'Aljasysteem'. Hierbij wordt een mortel 
gebruikt die speciaal voor restauratiewerken 
is ontwikkeld. Deze mortel is vocht- en 
zoutdoorlatend doch wordt hierdoor niet 
aangetast. Een bijkomend voordeel is dat de 
mortel in een zeer dun laagje kan worden 
aangebracht waardoor de structuur van oud 
pleisterwerk dicht kan worden benaderd. 

Terwijl het koor verder werd afgewerkt, 
werd tevens begonnen aan de uitvoering van 
de tweede fase, de transepten. De volgorde 
der werkzaamheden was gelijk aan die van 

de Ie fase. De kapvoet van de transepten 
bleek aanmerkelijk minder slecht te zijn dan 
die van het koor. Tijdens het ontpleisteren 
zijn er bouwnaden aangetroffen die er op 
wijzen dat de transepten vroeger kleiner en 
minder hoog zijn geweest. Mogelijk zijn de 
kleine raampjes in de oostgevel nog 
overblijfselen van deze kleinere transepten. 
Het metselwerk van de gevels werd zowel 
binnen als buiten grondig hersteld waarbij 
vooral aan het noordertransept veel 
metselwerk moest worden vernieuwd. De 
glas- in loodpanelen van het 
noordertranseptraam zijn uitgenomen en 
vrijwel geheel vernieuwd. Het 
zuidertranseptraam bleek in zo goede staat 
te zijn dat hier kon worden volstaan met 
enkele kleine reparaties. 

Eind augustus was de nieuwe beglazing 
van de koorramen gereed, zodat het steiger 
hier kon worden gedemonteerd en in en 
rond het schip kon worden geplaatst voor de 
uitvoering van de 3e fase. Ook hier begon 
men met het herstellen van de kapvoet, die 
aan de zuidzijde aanmerkelijk slechter was 
dan aan de noordzijde. Tegelijkertijd 
werden ook de kappen van het 
zuiderportaal en de consistorie hersteld. Het 
gevelwerk van het schip was in vrij goede 
staat, wel moest er veel voegwerk worden 
vernieuwd. De glas- in loodpanelen van de 
ramen aan de zuidzijde waren in redelijke 
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staat en konden terplaatse worden hersteld. 
Van de ramen aan de noordzijde is ongeveer 
de helft van de panelen vernieuwd. 

Eind oktober werd de laatste hand gelegd 
aan de nieuwe leibedekking van de kerk. 
Voor deze leibedekking zijn Engelse leien 
toegepast in een zogenaamde dubbele 
maasdekking. De leien zijn bevestigd met 
roestvrijstalen leihaken. Bij het schip en de 
transepten zijn de, op de muur liggende, 
bakgoten vervangen door koperen 
mastgoten buiten de muur. Bij de 
consistorie en het zuiderportaal zijn de 
bakgoten, zowel om constructieve als om 
architectonische redenen, gehandhaafd en 
van een nieuwe koperbekleding voorzien. 
Bij het koor zijn de goten van een 
kunststofbekleding voorzien, waarbij de 
kanten tot circa 1 meter hoogte zijn opgezet. 
In de hoek van het schip en het 
zuidertransept is een nieuw aanbouwtje van 
bescheiden afmetingen gebouwd. Hierin 
zijn twee toiletten en een werkkast 
ondergebracht. De aanbouw is toegankelijk 
via een nieuw ingebrachte deur in de 
westmuur van het zuidertransept. 

Ook het interieur van de kerk is grondig 
gerestaureerd. Alle wanden werden, zoals al 
eerder vermeld, opnieuw bepleisterd. De 
vloertegels werden uitgenomen en opnieuw 
gelegd in een kalkmortelbed. Onder de 
vloer zijn diverse brokstukken van 
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grafzerken aangetroffen. De houten 
bankenvlonders zijn vernieuwd, de banken 
geheel gedemonteerd, schoongemaakt en 
opnieuw in elkaar gezet. Hierbij is tevens 
het zitcomfort verbeterd en zijn er met stof 
beklede zittingen aangebracht. 

Het koorhek, de dooptuin en de kansel 
kregen eveneens een flinke opknapbeurt. 
Het orgel is wat donkerder gekleurd 
waardoor het beter aansluit bij het totale 
interieur. De 17e eeuwse kronen en de 
koperen lezenaars zijn gerestaureerd. De 
kronen zijn van elektrische lampjes 
voorzien zodat ze nu bij elke kerkdienst 
voor een sfeervolle verlichting zorgen. In 
het koor is een vijfde kroon aangebracht. 
De gehele elektrische installatie, inclusief de 
geluidsinstallatie, is vernieuwd. Ook de 
centrale verwarmingsinstallatie is geheel 
vernieuwd, waarbij gekozen is voor 
voetverwarming in de banken en radiatoren 
onder de ramen. De gasgestookte 
verwarmingsketel staat op het zoldertje 
boven het zuiderportaal. 

Het in 1735 geschilderde gravenplan, dat 
in slechte staat verkeerde, is gerestaureerd 
en hangt nu in de consistoriekamer. De 
predikantsborden, die voorheen in de 
consistorie hingen, zijn opgeknapt en 
hebben nu een plaats gekregen in de kerk. 

Het vroegere toilet in de consistorie is 
uitgebroken en nu ingericht als keukentje. 
De verwarmingskelder, die zich onder de 
vloer van de consistorie bevond, is gesloopt 
en vol gestort met zand. De houten 
consistorievloer is vervangen door een 
betonvloer, waarop plavuizen zijn 
aangebracht. 

b. De restauratie van de grafmonumenten 
Het grote grafmonument van de van 

Aemstels bestaat geheel uit Naamse steen. 
Het beeldhouwwerk is van zeer hoge 
kwaliteit. Zoals bekend is het monument 
reeds enkele malen gerestaureerd, voor het 
laatst na de grote brand in 1911. Sindsdien is 
het echter weer in verval geraakt. De 
belangrijkste oorzaak van dit verval is de 
toepassing van ijzeren doken bij de laatste 
restauratie. Als tweede oorzaak moet 
worden genoemd de enorme 
vochtconcentratie in de graftombe. Door de 
inwerking van het vocht zijn de ijzeren 
doken gaan roesten (en daardoor uitzetten) 
waardoor de beelden letterlijk uit elkaar 
zijn gebarsten. De toestand van het 
monument was werkelijk zeer slecht en 
gevreesd werd dat het als verloren moest 
worden beschouwd. Na veelvuldig overleg 
werd besloten dat toch al het mogelijke zou 
worden gedaan om verder verval tegen te 
gaan en waar mogelijk de toestand te 
verbeteren. Het eerste werk was het boren 
van een twaalftal ventilatiegaten met een 
doorsnede van 125 mm. Voor twee van die 
gaten zijn ventilatoren geplaatst die continu 
in bedrijf zijn en daardoor het vocht uit de 
tombe verdrijven. In de overige gaten zijn 
roosters geplaatst. Vervolgens werd met een 
zeer gevoelige metaaldetector de plaats 
opgespoord van de ijzeren doken. Daar 
waar het verantwoord was zijn de doken 
verwijderd. De doken waar men niet bij kon 
komen werden aangeboord en geïnjecteerd 
met een roestwerend middel. Alle, nog 
aanwezige, losse onderdelen werden 
gesorteerd, schoongemaakt en vervolgens 
weer op hun oorspronkelijke plaats 
aangebracht en bevestigd door middel van 
kunststofdoken en natuursteenlij m. Toen 
dit werk was uitgevoerd bleken er 
verschillende stukken te ontbreken. Deze 
werden terplaatse in gips gemodelleerd. 
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De gotische baldakijnen van het grote monument, 
situatie van 1983 

Van deze gipsmodellen zijn vervolgens 
gietmallen gemaakt die werden volgegoten 
met een reparatiemortel. De aldus ontstane 
gietstukken, die in kleur en structuur vrij 
goed overeen komen met de originele 
natuursteen, werden tenslotte op hun plaats 
gebracht en bevestigd. Als laatste 
behandeling is het monument 
schoongemaakt en in de was gezet. 

Met deze restauratie is een historisch 
belangrijk monument voor IJsselstein 
behouden gebleven. Alle risico's zijn in de 
toekomst echter door deze restauratie niet 
uitgesloten. We moeten de toestand van het 
monument nauwlettend blijven volgen en 
reeds bij het eerste teken van verval 
ingrijpen. 

Het kleine grafmonument, van Aleida 
van Culemborg, gaf minder problemen. De 
kerkvoogdij gaf de wens te kennen om in 
verband met een beter gebruik van het koor 
het monument te mogen verplaatsen. Na 
overleg met de diverse instanties is besloten 
aan deze wens tegemoet te komen. Bij 
onderzoek bleek dat de tombe geheel met 
metselwerk was gevuld en op een 
gemetselde fundering rustte. Daarom is 
besloten het monument niet te demonteren, 
doch in zijn geheel te verplaatsen. 
Begonnen werd met het uitnemen van de 
vloertegels, waarna op de nieuwe plaats van 

Detail van het kleine grafmonument, situatie van 1983 

De hoofden van de beelden op het grote grafmonument 
naar de situatie van 1983 

Op de voorgrond Bertha van Heukelom, 
daarnaast Gijsbrecht van Amstel 

en daarnaast Maria van Henegouwen 
Aan het einde Arnold van IJsselstein 

het monument, ten zuiden van het grote 
monument, een betonfundering is gestort. 
Tussen deze nieuwe fundering en het 
monument werd een betonbaan gestort 
waarover het monument getransporteerd 
kon worden. Toen alle voorbereidingen 
waren getroffen en het beton was verhard is 
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Het Henegouwse wapen gecombineerd met dat i an 
Hsselstein hoven het hoofd van Maria van Henegouwen, 

situatie van 1983 

het monument gedeeltelijk van de fundering 
losgehakt en opgevangen door een vooraf 
klaargemaakte stalen draagconstructie. 
Vervolgens werden stalen steigerbuizen op 
de betonbaan gelegd, doorstekend onder de 
draagconstructie. Tenslotte is het 
monument verder van zijn fundering 
losgehakt en met behulp van trifors, over de 
steigerbuizen, naar de nieuwe standplaats 
getrokken waar het op hoogte gesteld en 
ondermetseld werd. De graftombe, die ook 
met de metaaldetector is onderzocht, bleek 
gelukkig geen ijzeren doken te bevatten, 
terwijl ook de schade aan het 
beeldhouwwerk minimaal was. De handen 
van de liggende vrouwenfiguur waren los en 
moesten opnieuw worden bevestigd, evenals 
het kopje van een van de engeltjes. 
Tenslotte is het beeldhouwwerk, zoals dat 
ook voorheen vele malen gebeurde, in een 
roomkleurige tint gesausd. 

c. De restauratie van de toren 
De restauratie van de toren was historisch 

en bouwtechnisch het meest interessante 
deel van het werk, uitgezonderd voor de 
timmerman, want behalve enkele deuren en 
luiken is er aan de toren geen hout te 
vinden. Opmerkelijk is dat, omdat op de 
werktekening van Baanders de armen van 
de torenbekroning in hout staan 

aangegeven, deze in beton zijn uitgevoerd. 
Bij het vooronderzoek kwam vast te staan 
dat deze armen in het lood zijn gegoten, 
m.a.w. de loodbekleding van de 
kroonarmen is tevens gebruikt als 
betonbekisting. Zoals bekend stond de 
verwerking van beton aan het begin van 
deze eeuw nog in de kinderschoenen. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de kwaliteit 
van een dergelijk gewaagde 
betonconstructie niet al te best was. Na het 
afnemen van de loodbekleding werd 
allereerst het betonwerk van de 
torenbekroning hersteld. De werkwijze was 
als volgt; eerst werden de losse delen 
verwijderd, de grintnesten uitgehakt en het 
vrijgekomen betonijzer schoongemaakt. 
Voorts zijn alle beschadigde vlakken van de 
betonconstructie bruut gehakt, waarna het 
oppervlak is hersteld met een 
reparatiemortel op kunststofbasis. Daarna is 
het betonoppervlak van een duurzame 
kunststofcoating voorzien. Vervolgens 
werden op regelmatige afstanden gaten 
geboord waar, onder druk, injectievloeistof 
is ingepompt waardoor het beton is verdicht 
en versterkt. Tenslotte werd een tweede 
laag 'coating' aangebracht. De betonnen 
vloer, balken en kolommen in de toren zijn 
op dezelfde wijze behandeld. 

Na het gereedkomen van de 
betonconstructie van de torenbekroning is 
direct begonnen met de loodbekleding, 
waarbij de kroonarmen van een geheel 
nieuwe bekleding zijn voorzien. Voor de 
opstaande kanten van de bekroning kon 
voor een groot gedeelte het oude lood weer 
worden toegepast. 

Het metselwerk van de in 1928 voltooide 
zesde geleding van de toren was in vrij 
goede staat. Hier waren slechts enkele 
kleine herstellingen nodig, terwijl een klein 
gedeelte van het voegwerk moest worden 
vernieuwd. Na het verrichten van deze 
werkzaamheden kon het steiger rond de 
zesde geleding worden gedemonteerd. De 
vloer van de bovenste omloop werd hersteld 
en opnieuw met lood bekleed, evenals de 
daaronderliggende kroonlijst van de vijfde 
geleding. Inmiddels was ook de koperen 
balustrade van de bovenste omloop hersteld 
en opnieuw aangebracht. 

De vijfde geleding dateert in hoofdzaak 
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uit 1633. De zandstenen kroonlijst is bij de 
restauratie van 1928 aangebracht. De 
zandstenen pilasterkapitelen zijn 
waarschijnlijk aangebracht bij de restauratie 
in 1851. Het overige natuursteenwerk aan 
de pilasters is ook in zandsteen uitgevoerd. 
De spekblokken rond de boognissen en de 
galmgaten zijn van mergel, hoewel er 
enkele, mogelijk ook in 1851, in zandsteen 
zijn vervangen. Het natuursteenwerk op 
deze geleding was in vrij goede staat. Er zijn 
slechts enkele kleine herstellingen 
uitgevoerd met reparatiemortel. Het 
metselwerk was vooral aan de zuid
westzijde slecht, daar zijn de meeste 
herstellingen uitgevoerd. Verder moest op 
deze geleding veel voegwerk worden 
vernieuwd. Ook hier werd de vloer van de 
omloop hersteld en van een nieuwe 
loodbekleding voorzien. De gietijzeren 
balustrade, aangebracht in 1928, werd 
hersteld, tegen roest behandeld en twee 
maal geschilderd met een epoxieverf. 

De vierde geleding dateert in hoofdzaak 
uit 1530-1535 en maakt dus deel uit van het 
ontwerp van Alexandro Pasqualini. Aan de 
toegepaste baksteen en de gebruikte 
kalkmortel was duidelijk te zien dat de 
bovenste zes lagen metselwerk onder de 
kroonlijst, en het metselwerk aan de vierde 
geleding is uitgevoerd in mergel. Deze 
mergel is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit 
mergelgroeven in Nederlands-Limburg. 

Mergel is, uit de groeve komend, zeer 
zacht en met timmermansgereedschap te 
bewerken. Eenmaal blootgesteld aan weer 
en wind gaat het zich verharden en vormt 
zich aan de oppervlakte een natuurlijk 
beschermingslaagje. Wordt echter dit laagje 
afgehakt of beschadigd, dan gaat de steen 
sterk verweren en verpulveren. Dit nu is 
duidelijk het geval bij de toren van 
IJsselstein. Het geprofileerde werk dat 
volgens het restauratiebestek in 1851 moest 
worden 'bijgewerkt door het weghakken en 
onder de lijn brengen van de verweerde 
kanten', was sterk verweerd en uitgespoeld. 
Het vlakke werk, van spekblokken en 
dergelijke, was daarentegen nog in goede 
staat. 

Het was een grote verrassing toen bij het 
hakwerk ten behoeve van het gevelherstel, 
in de muur de profilering van kapitelen. 

basementen en lijsten puntgaaf werden 
teruggevonden. Het totaal vernieuwen van 
deze fraai geprofileerde onderdelen was om 
financiële reden niet mogelijk, zodat naar 
een alternatief moest worden gezocht. 
Besloten werd om de vierde geleding te 
herstellen door middel van het aanbrengen 
van reparatiemortel in de gewenste 
profileringen. Deze reparatiemortel is 
speciaal voor restauratiewerk ontwikkeld. 
Voor elke natuursteensoort is een andere 
samenstelling nodig omdat de mortel 
dezelfde eigenschappen (zoals kleur, 
structuur, druksterkte, etc.) moet hebben 
als de originele natuursteen. De mortel 
moet worden aangebracht op nog gave 
natuursteen, zodat eerst alle losse en 
verweerde delen moesten worden 
verwijderd. In de achterliggende 
natuursteen werden vervolgens gaatjes 
geboord waarin roestvrije ankertjes werden 
bevestigd om de mortel aan de natuursteen 
te verankeren. Overigens een extra 
maatregel, want de hechting van de mortel 
aan de natuursteen is zo goed dat 
verankering eigenlijk niet nodig is. Onder 
het voortdurend nathouden van de 
ondergrond, werd daarna de mortel opgezet 
in een aantal lagen, afhankelijk van de 
gewenste dikte. Tenslotte is het geheel met 
een metalen steekmal in de gewenste 
profilering gebracht en met een spatel 
afgewerkt. Inmiddels was ook het 
metselwerk op deze geleding hersteld en 
waarnodig opnieuw gevoegd. Ook het 
metselwerk van de vier pinakels op de 
hoeken van de omloop, daterend uit 1928, is 
hersteld. De bekroningen van de pinakels, 
voorstellende de vier evangeUsten en 
vervaardigd door Hildo Krop, werden 
opnieuw aangebracht. Na het demonteren 
van het steiger werd vervolgens de vloer van 
de omloop hersteld. Deze omloop werd in 
verband met zijn grote oppervlakte niet met 
lood bekleed, doch van een 
kunststofbekleding voorzien, welke 
versterkt is met glasvezel. Tenslotte werd de 
gietijzeren balustrade herplaatst die op 
dezelfde wijze is behandeld als die van de 
tweede omloop. 

De resultaten van het natuursteenherstel 
waren zo bevredigend dat besloten werd 
dezelfde methode te volgen voor de drie 
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onderliggende geledingen. Tijdens de 
restauratie kon worden vastgesteld dat deze 
drie geledingen, die samen de vierkante 
onderbouw van de toren vormen, van voor 
1530 dateren. Duidelijk was bij alle drie de 
geledingen te zien dat het metselwerk ten 
behoeve van de pilasters was weggehakt. 

Op de derde geleding is een groot 
gedeelte van de mergel, 
hoogstwaarschijnlijk van 1633, vervangen 
door zandsteen. De corintische kapitelen 
werden in 1851 vervangen door kapitelen 
die hiervan nog slechts een vage vorm 
vertoonden. Deze kapitelen zijn in 1928 
vervangen door eigentijdse kapitelen die 
werden vervaardigd door de beeldhouwer 
Hildo Krop. De schelpen in de boognissen 

en het metselwerk onder de boognissen zijn 
aan de west- en zuidzijde vervangen door 
siermetselwerk. Ook de kroonlijst is in 1928 
vervangen en voorzien van eigentijdse 
profilering. Het fries, dat voor 1928 
gepleisterd was, en de daaronderliggende 
lijst werden gehandhaafd. Alle 
bovenomschreven wijzigingen zijn bij de 
huidige restauratie gehandhaafd. Het 
natuursteenherstel op de derde geleding was 
minimaal, terwijl ook het metselwerk in 
goede staat verkeerde. Wel moest er een 
aanzienlijke hoeveelheid voegwerk worden 
vernieuwd. 

Op de tweede geleding dateert alle 
natuursteenwerk, met uitzondering van de 
boogniskapitelen en de sokkelbasementen 
aan de zuidzijde uit 1530-1535. Ook hier 
werden de originele profileringen in het 
werk teruggevonden. Evenals op de vierde 
geleding waren ook hier alle profileringen 
afgehakt, zodat een ingrijpend herstel nodig 
was. Het herstel aan het metselwerk 
beperkte zich voornamelijk tot de 
pilastersokkels. In 1928 is aan de zuidzijde 
een groot deel van het metselwerk 
vernieuwd, dit verkeerde nog in goede staat 
en kon worden gehandhaafd. 

Bij de eerste geleding is het 
natuursteenwerk, zoals gezegd, uitgevoerd 
in zandsteen. Zowel bij de kapitelen als bij 
de basementen van de pilasters was een deel 
van de profilering afgehakt. Dit is nu weer 
gecompleteerd. Op de linker pilaster aan de 
westzijde is net onder het kapiteel een 
zonnewijzer ingehakt met daarin 
opgenomen het jaartal 1599. Onder de 
zonnewijzer staat een spreuk die moeilijk te 
ontcijferen is. De zogenaamde 'stijl' 
ontbreekt, doch zal nog worden 
aangebracht. Zowel het natuursteen- als het 
metselwerk van de pilastersokkels was in 
slechte staat, zodat ook hier het nodige is 
gerestaureerd. Verder is het gevelwerk 
tussen de pilastersokkels aan de noordzijde 
opnieuw ingeboet. Van het overige 
metselwerk is slechts hier en daar wat 
voegwerk hersteld. 

Aan het inwendige van de toren was, 
behalve het reeds vermelde betonherstel, 
weinig herstel nodig. Wel is de gehele 
elektrische installatie vernieuwd. Het 
uurwerk en het carillon zijn bij de aanvang 
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van het werk uitgenomen, gereviseerd en na 
de restauratie weer aangebracht. 

Tenslotte is het terrein rond de kerk en de 
toren opgeknapt, waarbij het terreintje aan 
de zuidzijde van de kerk van een nieuwe 
bestrating werd voorzien. De toren is voor 
de eerste maal opgeleverd op 9 december 
1982, en zal na de onderhoudsperiode voor 
de tweede maal worden opgeleverd op 8 
april 1983. De eerste oplevering van de kerk 
vond plaats op 25 februari 1983 en zal voor 
de tweede maal worden opgeleverd op 24 
juni 1983. 

Kolom met boogconstructie en houten tongewelf, 
situatie van 1983 

Nawoord van de redaktie 
Met de ingebruikname van de kerk op 18 

april 1983 heeft de IJsselsteinse 
gemeenschap weer een goed geconserveerd 
en toegankelijk monument herkregen. Dat 
kerk en toren te IJsselstein en ver 
daarbuiten grote waardering genieten mag 
o.a. blijken uit de aanwezigheid van de 
commissaris der Koningin van Utrecht, de 
heer van Dij ke. 
Ter onderstreping van de waarde welke aan 
onze kerk gehecht kan worden volgt 
hieronder een deel van de toespraak welke 
de heer van Dijke bij de ingebruikname 
heeft gehouden. 

Uit de tijd, dat de Bisschop van Utrecht en 
de heer van IJsselstein nogal eens met 
elkaar op de vuist gingen, stammen de 

Gezicht vanaf de hoofdingang richting koor, 
situatie van 1983 

De noordelijke omgang van het schip in de richting 
van het koor, situatie van 1983 

volgende regels 
'Zwijgh Utrecht met Uw toeten en blasen 
Doe uyt twee leeuwen en zet twee hazen 
Want toe die van IJsselstein kwamen in het 
veldt 
Hebben die van Utrecht 't op een lopen ge-
steldt.' 
Gelukkig werd in 1511 de eeuwigdurende 
vrede tussen Utrecht en IJsselstein gesloten, 
zodat de tegenwoordige wereldlijke heer 
van Utrecht, de Commissaris der Koningin, 
thans zonder gevaar in Uw midden kan zijn. 
Als vertegenwoordiger van die wereldUjke 
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overheid, ontkom ik er niet aan de 
Monumentenwet te noemen. 
Weliswaar werd al meer dan honderd jaar 
geleden erkend en met de mond beleden, 
dat monumentenzorg een overheidstaak is, 
doch het duurde tot 1961 voordat het 
wenselijk werd geacht om, zoals de 
considerans van de Monumentenwet luidt: 
'bepaüngen vast te stellen tot het behoud 
van monumenten. Over de vraag, wat een 
monument is, is nogal gestreden. Maar 
onomstreden is, dat er bij de in laat-gotische 
stijl gebouwde kerk/ en de in vroege 
renaissance stijl van de beroemde 
Pasqualini, gebouwde toren, zeer duidelijk 
sprake is van een monument. Een 
monument dat niet alleen van locaal beland 
is, maar van een veel groter, van een 
algemeen belang; een bouwwerk, dat de 
restauratie van een paar miljoen gulden ten 

volle waard was. 
Aan deze geweldige kosten heeft Utrecht 

'zonder toeten en blasen' een bedrag -
bescheiden als de provincie is -, maar toch 
nog steeds ter grootte van 10% van de 
subsidiabele kosten met overtuiging bijge
dragen. 
In deze tijd van bezuinigingen wordt elke 
post op de begroting doorgelicht. Geen 
enkele uitgave ontkomt aan de toets der 
kritiek. Op zich is het geen slechte zaak, dat 
de overheid gedwongen wordt zich te 
beraden over haar uitgaven, die de laatste 
jaren alsmaar groeiden, en daarmee over de 
omvang van haar bemoeienis. Er zit echter 
ook een gevaar in dit heroverwegingsproces: 
het gevaar, dat ook zaken als franje of luxe 
kunnen worden aangemerkt, die bepalend 
zijn voor onze geschiedenis in cultuur en 
daarmede voor onze gehele samenleving. 

Interieur vanaf de kansel na de laatste restauratie 
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Een, door inwateren sterk aangetastte, houten 
dakvoetconstructie in het koor voor de restauratie 

Het opnieuw decoreren van vernieuwde planken 
in het tongewelf 

ten herstelde dakvoetconstructie Raam aan de noordzijde van het koor 
voor de restauratie 
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fit mÊik,*i% 

Detail van de betonnen keizerskroon zonder 
loodbekledmg De lichte plekken ziin lurslelde gedeelten 

Herstelwerkzaamheden aan een raam 
Hier wordt het aangetastte beton hersteld 

Een gaaf radvenster met bhndtracenng 
in de topgevel van het koor 

Het opnieuw aanbrengen van de loodbekledmg 
om het beton van de keizerskroon 
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Een uitgehakt kapiteel op de vierde geleding van de toren 
Let op de oorspronkelijke profilering 

welke in de muur tevoorschijn is gekomen 

De waterlijst op de tweede geleding 
Het donkere gedeelte rechts is nog in goede staat 

en van zandsteen, daarvoor ziet u een aangetast gedeelte 
van mergel hetgeen bruut gehakt is 

Links een gedeelte van de nieuw aangezette lijst 

De symbolen van de vier evangelisten zoals ze op de 
begane grond stonden om schoongemaakt te worden 

Tijdens het herstellen van de waterlijst op de 
vierde geleding 

'*7A 

Basement van de vlerde gi tedmg 
Op de voorgrond een nog met hersteld gedeelte, 

daarachter een hersteld gedeelte 

» ^ 1 . 

''fjkm^ 
i«k% 

ilMfe^ 

Een der 23 kapitelen van Hildo Krop op de 
derde geleding Zij verkeerden in goede staat 

Gerestaureerd lonisch kapiteeltje op de tweede geleding 
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Natuurlijk, ook de monumentenzorg zal van 
de verminderde overheidsgelden de nodige 
gevolgen ondervinden. Maar voorkomen 
moet worden, dat monumentenzorg een 
reden tot bezorgdheid gaat worden. Als we 
onze monumenten zouden gaan 
verwaarlozen, knagen we aan de wortels van 
ons gehele bestel, aan de zichtbare signalen 
van en aan de erfenis uit het verleden. 
Monumenten uit het verleden bepalen niet 
alleen het gezicht en het karakter van een 
plaats, maar zelfs van het gehele volk. 
Voorzichtigheid bij het nationale 
monumentenbeleid is dan ook geen opgave 
van vandaag alleen. Het was een opgave van 
en voor ons voorgeslacht maar evenzeer een 
plicht voor ons daar zeer zuinig mee om te 
springen. 

Een probleem is vaak, dat na restauratie, 
voor een monument moeilijk een goede 
bestemming kan worden gevonden. Dat doet 
zich voor met Kastelen en Buitenplaatsen, 
maar - zeker in onze tijd - ook met Kerken. 
Ik ben zeer verheugd dat de fraai 
gerestaureerde kerk van IJsselstein de 
allerbeste bestemming heeft gevonden die 
denkbaar is, nl. die waarvoor dit gebouw 
eeuwen geleden is opgericht. 
De kerk van IJsselstein is kerk gebleven. 

Een kerk was, zeker in de middeleeuwen, 
het scharnier van de samenleving. De 
kerktoren wees naar den hoge, naar de 
hemel. Hoe imposanter kerk en toren, hoe 
meer - zo vond men toen - besefte de mens 
zijn nietigheid en vergankelijkheid. 

Het is vooral om haar architectonische 
schoonheid, dat deze kerk door de overheid 
als monument in een beschermde omgeving 
is aangewezen en door vele mensen uit 
binnen- en buitenland om haar schoonheid 
bewonderd wordt en zal blijven worden. 
Terecht. Maar niet vergeten mag worden, 
dat deze kerk primair gebouwd is en ook 
gebruikt blijft/worden als een huis van 
gebed en van eredienst. 
Velen die aan de bouw van deze kerk 
gewerkt hebben, hebben daarmee eer 
bewezen aan hun Schepper, van wie zij hun 
talenten ontvingen om zo'n prachtig 
bouwwerk te kunnen doen verrijzen. Aan 
deze kerk is dan ook met hart en ziel 
gewerkt.Ik kan mij dan ook voorstellen, dat 
velen onder U dankbaar zijn, dat deze 
gerestaureerde kerk als zodanig in gebruik 
blijft. Moge dit mooie gebouw degenen die 
het bezoeken noden tot dank, bezinning en 
devotie. 
Dan is het waarlijk een Huis van de Heer. 
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Sic Transit Gloria Mundi 
door 

M. Vergouw en P. Siccama 

Bij de inauguratie van een nieuwe paus 
was het traditie dat bij de processie door de 
St. Pieter de stoet driemaal halt hield terwijl 
de belangrijkste kardinaal voor de nieuwe 
paus een pluk vlas omhoog hield, deze in 
brand stak en vervolgens zong: 'Sancte 
pater, sic transit gloria mundi' (Heilige 
vader, zo vergaat de roem van de wereld). 

Een zinvolle ceremonie die stamde uit een 
tijd dat een paus nog wereldlijk vorst was 
met alle schitter die daar bij hoorde. 
Niettemin werd na de dood van een paus 
diens glorie door middel van schitterende 
grafmonumenten levend gehouden. Dat 
roem der wereld zou vergaan, wenste men 
wel zo lang mogelijk uit te stellen. 

Rond 1370 deed Guyotte van IJsselstein 
het grafmonument van haar ouders en 
grootouders (van vaderszijde) oprichten. 
Het monument werd, zo wordt 
aangenomen, kant en klaar vanuit een 
Doorniks atelier aangevoerd. Het was 
vervaardigd uit zwarte Namense kalksteen 
evenals dat van haar grootvader bisschop 
Guy in de Dom van Utrecht. Het monument 
werd opgericht in het Noordertransept van 
de St. Nicolaaskerk en de stoffelijke 
overschotten werden erin bijgezet. 

In vrijwel alle culturen kende men het 
grafmonument. Het oudst is voorzover wij 
weten de Egyptische MAST ABA. Het was 
een bescheiden rechthoekig bouwsel met 
een platte bovenkant en schuin aflopende 
zijden. Hieruit werd de bekende 
PIRAMIDE ontwikkeld zoals wij ze kennen 
van Chefren-Cheops en Mycerinos (ong. 
3000-1000 V C). In Griekenland ontstond te 
Mycene tussen 1600 en 1000 v C het 

Een mastaba. Een tholosgraf. Depyramide. 

koepelgrafmonument. Het bekendste is het 
Atreusgraf (1275 v C) dat door Heinrich 
Schliemann werd ontdekt en blootgelegd. 
Dergelijke graven worden THOLOS-
(koepel/kegelvormige)-GRAVEN 
genoemd. Het waren ruimten van steen die 
(meestal) overdekt werden met aarde, 
bestemd om er de (crematie) resten in urnen 
met bijbehorende attributen te bewaren. 
Waarschijnlijk zijn de in Italië ontdekte 
graven van de Etrusken, die lijken op de in 
Mycene gevonden Tholosgraven, van 
Griekse afkomst onder invloeden van 
Griekse kolonisten en immigranten. De 
teksten erop hebben vaak Griekse letters en 
tekens (ong. 700 vC). 

Het MASOLEUM is echter wel het 
bekendste grafmonument. De naam komt 
uit de klassieke - Griekse - oudheid. Te 
Bodrun (in de oudheid Halicarnassus 
geheten) in Turkije, dat destijds door de 
Grieken werd overheerst, werd voor de 
satraap (ondervorst) Mausolus en zijn 
vrouw Artemisia omstreeks 350 v C een 
grafmonument gebouwd dat ongeveer 50 m 
hoog moet zijn geweest. Volgens de 
overlevering werd het bekroond door een 
puur gouden vierspan op een met goud 
bekleed dak dat werd gedragen door met 
bladgoud beklede kolommen waartussen 
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nissen waren met eveneens weer uit goud 
gegoten beelden. Hier had zich iets 
voorgedaan dat later in de Romeinse 
beschaving werd voortgezet. Voorbeelden 
van het laatste zijn de grafmonumenten van 
de keizers Augustus en Hadrianus. Deze 
bestonden uit een gigantische koepel (bijna 
kegelvormig) die rustte op een cilindrische 
trommel. Een deel van Hadrianus' 
monument is nog te zien in Rome aan de 
Tiber vlakbij het Vaticaan. Het is meer 
bekend als de Engelenburcht. Niet ver daar 
vandaan ligt als een grote puinhoop het 
mausoleum van Augustus dat na de sluiting 
aan het begin der veertiger jaren van deze 
eeuw sterk vervallen is. Nog wel intact is het 
latere monument van Constantia, dochter 
van Constantijn de Grote, waaromheen de 
kerk van Santa Constanza is gebouwd. 

De wijze waarop stoffelijke resten werden 
bijgezet verschilde van cultuur tot cultuur. 
De Egyptenaren lieten het lichaam intact 
door inbalseming, een proces dat het echter 
nodig maakte dat hart en ingewanden apart 
werden bijgezet. De Grieken, Romeinen en 
Etrusken (deze laatsten tot ong. 500 v C) 
cremeerden hun doden. De as werd bijgezet 
in urnen die in de holte van een masoleum 
werd geplaatst. Het Christendom paste in 
feite weer dezelfde wijze van bijzetting toe 
als de oude Egyptenaren, maar zij 
ontleenden dit gebruik aan de Joden. 
Belangrijke personen deelden echter nu hun 
laatste rustplaats met anderen en wel binnen 
het kerkgebouw. Echte mausolea werden er 
daarom niet meer opgericht, zelfs 
koninklijke grafkapellen vormen in feite een 
deel van het kerkcomplex. Eén van de 
weinige uitzonderingen vormt de 'Dome des 
Invalides' te Parijs die van kerk mausoleum 
werd. 

De aanvankelijk eenvoudig uitgevoerde 
sarcofagen werden tegen de 12e eeuw steeds 
meer van plastische sculptuur voorzien. 
Naarmate de middeleeuwen vorderden 
werden deze sarcofagen echte monumenten. 
Het Duitse woord 'Denkmal' geeft de 
feitelijke betekenis van deze monumenten 
exact aan: zij dienden om de doden in 
nagedachtenis te houden. Later kwam 
daarbij dat men ook geacht werd aan de 
dood te denken; er kwam dus een 
moralistische tendens bij. 

Een grafmonument diende dus de 
nagedachtenis van een overledene levend te 
houden. Het was niet noodzakelijk een 
laatste rustplaats, meestal echter wel. 
Desondanks was het een veel voorkomend 
gebruik dat vooraanstaande overledenen 
(oneerbiedig gezegd) in delen ter aarde 
werden gesteld. Hart en ingewanden 
werden dan apart begraven. Zo 
bijvoorbeeld in de Dom van Utrecht waar 
de ingewanden van enkele Duitse keizers 
zijn bijgezet. De lichamen zelf zijn te Spiers 
begraven. Omdat het gebruik was in kerken 
te begraven vindt men ook daar 
grafmonumenten. Zelfs toen dit gebruik 
verboden werd bleven er in kerken 
grafmonumenten opgericht worden. Hoe 
belangrijker de overledene was des te 
belangrijker was de plaats van zijn graf. In 
het hoogkoor of in een eigen kapel werd 
doorgaans de clerus en de hoge adel 
begraven en dan ging het via de transepten 
en het schip naar de zijbeuken. Hadden 
kerken ook een kloostergang dan werden 
daarin de kerkdienaren die niet tot de clerus 
behoorden begraven zoals: kosters, 
kerkbestuurders, cantores, organisten en 
werkers aan de kerkfabriek. Bekende 
voorbeelden daarvan vindt men in de 
kloostergang van Westminster Abbey te 

Grafmonument lan Guillame de Harsigny (1300 1393) 
lijfarts van Karel VI van Frankrijk 

'Harsigny's tombe was de eerste m zijn soort 
van de dodencultus der 14e eeuw 

Zijn marmeren beeld toont de overledene met in de bloei 
van zijn leven, 33 jaar, zoals gebruikelijk was 

bij de hoop der wederopstanding 
wanneer de uitverkorenen op dezelfde leeftijd 

zouden opstaan als Jezus Christus 
Hier geeft - naar de uitdrukkelijke voorschriften 
van de overledene - het grafbeeld een voorstelling 

van een lijk in een doodkist 
Het ontluisterde lichaam wordt precies zo voorgesteld 

als toen het dood was, naakt. 
m de extreme uitgeteerdheid van de zeer hoge leeftijd, 

met gerimpelde huid over de beenderen, 
de handen gekruist over de geslachtsdelen, 

zonder kleed of windsels, 
een vaste belijdenis van hel sterfelijk bestaan 

(Barberaw tuchman A distant mirror, New York 1978) 
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Londen en ook in die van de Dom van 
Utrecht. 

Het is altijd de gewoonte geweest de 
overledene op zijn sarcofaag af te beelden 
als een levende persoon. Zelfs als het 
liggende figuren betrof leken deze op 
staande beelden die a.h.w. zijn omgevallen 
(gisants, zoals op de IJsselsteinse 
grafmonumenten). In de tweede helft der 
14e eeuw verschijnen de dodendansen. 
Eerst als muurschilderingen in Frankrijk, 
daarna over heel Europa vooral als 
houtsneden. De dood wordt hier 
gepersonifieerd als een in verre staat van 
ontbinding verkerend Hchaam. Het kon niet 
missen of dergelijke voorstellingen van de 
dood kwamen al gauw ook op 
grafmonumenten voor. Realistisch als men 
in die tijd was werden daarbij de 
gruwelijkste details niet geschuwd. 
Ogenschijnlijk is de 'danse macabre' 
tegenstrijdig met de christelijke hoop die de 
dood beschouwd als een overgang naar een 
beter leven. Maar de angst voor de 
verdoemenis bleek vaak sterker dan de 
verwachting van de eeuwige zaligheid. 

Biecht, goede werken en aflaten konden 
daar weinig aan veranderen. Het bangst was 
men voor een plotselinge dood, wanneer 
men immers zonder de steun der laatste 
sacramenten oog in oog kwam te staan met 
de eeuwigheid. Dit was hèt schrikbeeld van 
de middeleeuwer. Men probeerde die angst 
wel te bezweren door een Christoffelbeeld 
in het kerkportaal te plaatsen. Elke dag als 
men de kerk verliet na een blik op dit beeld 
te hebben geworpen verwachtte men van 
een plotselinge dood gevrijwaard te blijven. 

Een andere gedachte bij de danse 
macabre was dat in de dood iedereen gelijk 
is. Het was nu dat men op grafmonumenten 
de overledene vaak tweemaal ging 
afbeelden. Direct op de tombe een 
ontbindend lijk of skelet (de gisant) en 
daarboven op een soort baldakijn de 
overledene nog in de kracht van zijn leven. 
Weer later werden de gisants van 
gebeeldhouwde verschrikkingen veranderd 
in geïdeaUseerde en prachtig 
geproportioneerde naakten waarboven weer 
opnieuw de overledenen springlevend en in 
vol ornaat werden afgebeeld. Ook kwam het 

Graftombe der familie van Brederode in de Ned Herv Kerk te Vianen, met de beelden van de m de eerste helft 
van de 16e eeuw regerende Reinout III van Brederode en diens vrouw Philippine van der Marck 

Het skelet op de benedenverdieping heeft dezelfde functie als bij het grafmonument van Guillaume de Harsigny, 
maar dan in een nog verdergaande symbolisering van de dood 
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Een slaalgravure gemaakt direct na de restauratie 
van de monumenten m 1859 

voor dat beide beelden gestorven mensen 
voorstelden; de ene bij wijze van spreken op 
het moment der laatste zucht en de tweede 
als een zeer evident gestorvene. Nog later 
beeldde men vaak enkel een gestorvene af 
zoals bijvoorbeeld in de Barok bij 
zeehelden, liefst op het moment van hun 
heroïsche dood. 

Zoals gezegd beoogt een grafmonument 
de herinnering aan de dode levend en liefst 
in ere te houden. Men zag er weinig heil in 
de ontslapene als een booswicht af te 
beelden ook al was hij dat wel geweest. 
Onze in onbruik geraakte bidprentjes en de 
hedendaagse rouwadvertenties houden deze 
gewoonte nog steeds in ere. 

Op grafmonumenten uit de 
middeleeuwen ziet men zelden een 
gelijkend portret. Het ideaal was nl. de 
overledene af te beelden als een 33-jarige, 
de leeftijd waarop Christus zijn aardse leven 
beëindigde. De meeste mensen stierven op 
latere leeftijd waardoor men zich slecht kon 
herinneren hoe zij er destijds uitzagen. Wel 
werden er al vroeg dodenmaskers 
vervaardigd maar deze werden pas in de 
Renaissance gebruikt als model voor een 
passend grafmonument. Was er echter, 
zoals te IJsselstein, sprake van een 
familiemonument - overigens een zeldzaam 
verschijnsel - waarbij twee generaties 
werden afgebeeld, dan lag het voor de hand 
de ouders ouder af te beelden dan de 
kinderen omdat individuele gelaatstrekken 
ontbraken en identificatie dus moeilijk was. 
Zo zien wij heer Gijsbrecht met een 

ringbaard, terwijl hij deze misschien nooit 
gehad heeft en vrouw Bertha zien we als een 
bezadigde vrouw op middelbare leeftijd. 
Aernout en Maria daarentegen zien eruit als 
33-jarigen. Nadere aanduidingen vormen bij 
de vrouwen de famihewapens; bij de 
mannen zijn die hetzelfde. 

De gisants werden dus afgebeeld alsof ze 
eigenlijk stonden. Bij de plooival der 
kleding en bij de haardracht is het of er van 
de wetten der zwaartekracht geen sprake 
was. Ook te IJsselstein zien we dit. Zoals 
overal liggen de ridders in wapenuitrusting, 
hier echter niet gehelmd. De hogere adel en 
vooral koningen en keizers werden niet als 
krijgers maar als regeerders afgebeeld, in 
staatsiegewaad met kroon, scepter en 
rijksappel. Vaak werden in nissen langs de 
tombe beelden geplaatst die rouwende 
figuren voorstelden (pleurants-wenenden). 
Dit kwam voort uit de gewoonte om bij 
sterfgevallen mensen te huren die tegen 
betaling rouw bedreven, een verschijnsel 
dat zo oud is als de wereld maar in onze 
cultuur nauwelijks meer voorkomt. Later 
werden deze beelden vervangen door 
figuren die de deugden symboliseerden. 

Was de beeldende kunst der 16e eeuw er 
een van idealisering en harmonie in 
tegenstelling tot het realisme der 15e eeuw; 
de 14e eeuw was de eeuw der hogotiek met 
vloeiende lijnen, romantische vormen en 
decoratieve vullingen. Realisme leek meer 
een terloopse verworvenheid dan een doel 
om naar te streven. Op sculpturaal gebied 
werden er meesterwerken vervaardigd. 
Frankrijk voerde de boventoon, de beelden 
aan de kathedraal van Reims laten zien dat 
men toen reeds de Antieken - althans de 
Romeinse kunst - aan het herontdekken 
was. Op picturaal gebied waren Vlaanderen 
en Brabant de centra. In Noord Nederland 
echter was er van dergelijke brandhaarden 
nog geen sprake. Pas in de 15e eeuw vormt 
er zich een beeldhouwersschool in Utrecht 
die bij de huidige stand der wetenschap 
steeds meer aan belang wint. In de tijd 
daarvoor echter was de beeldende kunst 
hier vaak een kwestie van import: of de 
kunstwerken werden geïmporteerd of de 
kunstenaars zelf. Van een dergelijke import 
is ook bij het IJsselsteinse monument 
sprake. 

103 



De figuren zijn voor hun tijd van ontstaan 
meer dan levensgroot (de mannen 1.80, de 
vrouwen 1.65 m). Aan hun voeten rusten 
dieren: honden bij de vrouwen en leeuwen 
bij de mannen. Deze laatsten zijn 
reconstructies uit de 19e eeuw en zijn te 
reaUstisch voor een monument uit een tijd 
dat men deze dieren nog nauwelijks kende. 
Een grote ramp was de kerkbrand van 1911 
toen het grafmonument onherstelbaar 
beschadigd leek. Het is echter 
gerestaureerd. Vergelijken wij een foto van 
1860 met het huidige monument dan zien we 
hoe de gelaatsuitdrukkingen der beelden 
veranderd zijn. Hoewel op de beelden niet 
te constateren is dat de gezichten 
beschadigd waren gereconstrueerd, is het 
verschil met toen en nu toch te groot om 
daaraan voorbij te gaan. 

Moge men deze 19e eeuwse restauratie 
discutabel vinden is het realistisch om in elk 
geval de historische waarde van dit 
monument te beseffen en deze intakt te 
laten. Hier lagen immers de stamouders van 
Usselstein begraven. 

Historische Kring 
Usselstein 

Bestuur: 
Voorzitter L Murk, IJsselstraat 24, Usselstein 
Secretaris E de Vries, Utrethtseweg 105, Usselstein, 
tel (B408-81761 
Penningmeester W G M van Schalk, Mr Hobhema-
laan 11, Usselstein 
Leden Mevr A T Fdelschaap-van Capelle en mevr 
G C A Pompe-Scholman 

Een nieuw herstel (conservering) heeft nu 
plaatsgevonden en belangrijk voor de 
toekomst is nu het onderhoud, een 
onderdeel dat gauw vergeten wordt. Enkel 
al het water- en stofvrij houden van het 
monument is van eminent belang. 
Daarnaast is om de huidige epidemie van 
vandalisme en diefstal tijdens openingsuren 
der kerk toezicht onontbeerlijk. 

Hierbij willen we ook het monument van 
Aleida van Culemborg memoreren dat een 
bijna even desolate toekomst dreigde 
tegemoet te gaan als het grote 
grafmonument. Het heeft beter de ramp van 
1911 overleefd, enkel de engelen zijn sterk 
gewijzigd. Dit renaissance-monument dat 
qua stijl, vorm en materiaal prachtig met het 
andere contrasteert is thans verplaatst 
bezijden het grote monument. 

Gerestaureerde objecten scheppen 
verplichtingen. Hopelijk kan en wil de 
gemeenschap deze in de toekomst blijven 
opbrengen. 

ontwerp en lay-out martin rietveld 
fotografie rijksdienst voor de monumentenzorg 

k. donga 
bram van mens 

Bank Amro-bank Usselstein, 
rek nr 21 84 00 217 gironr bank 2900 
Redaktie 
N A Peeters, Emmdldan36, 3411 XHLopikcnB Riet
veld jr , Hoge Biezen 80, 3401 RM Usselstein 

Donateurs ontvangen het tijdschrift (3 of 4 nummers per 
jaar) en worden op de hoogte gehouden van de activitei
ten Nieuwe donateurs kunnen zich opgeven bij de heer 
W G M van Schaik, Mr Hobbemalaan 11 3401 NA Us
selstein, tel 03408-8 18 73 
Voor inwoners van Usselstein bedraagt de contributie 
minimaal ƒ 17,50 per kalenderjaar Zij die buiten Ussel
stein wonen worden verzocht ƒ 5,- extra over te maken 
I V m de verzendkosten van het tijdschrift 
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Alle restauratiewerkzaamheden 
met betrekking tot 

de Oude St. Nicolaaskerk 
zijngereahseerd 

onder directie van 
ir. T. van HOOGEVEST bv 

te 
Amersfoort 



Rabobank Q 

Schuttersgracht - IJsselstein 

de bank voofiedereen 



De fraaie restauratie van de oude St. Nicolaaskerk is tot stand gekomen 
dankzij de onovertroffen deskundigheid van onderstaande bedrijven. 

Koninklijke Aannnemersbedrij f Woudenberg-Ameide bv. 
Postbus 3 4233 ZG Ameide 

Tel. 01836-1641 

Voor het loodgieters-, koperslagers- en leidekkerswerk: 
fa. Jobse 

Postbus 115 4330 AC Middelburg 
Tel. 01180-28006 

Voor het smeedwerk: 
fa. D. Rombout en Zn. 

Kerkstraat 26 4191 AB Geldermalsen 
Tel. 03455-2284 

Betonherstel: 
Simatec bv 

Industriepark Ib 2421 LE Nieuwkoop 
Tel. 01725-9208 

Natuursteenherstel en beeldhouwwerk: 
fa. Jahn 

Kloosterweg 34 3232 IC Brielle 
Tel. 01810-5425 

Schilder- en decoratiewerk: 
fa. gebr. de Jongh 

Steenweg 28 4181 AL Waardenburg 
Tel. 04181-1808 

Electrische- en geluidsinstallatie: 
fa. J. Stigter 

Utrechtsestraat 53 3401 CT IJsselstein 
Tel. 3408-81247 

Terreinafwerking, riolering en bestrating: 
fa. S. van Woerkom 

Middelweg 45 Tricht 
Tel. 03455-2092 

Torenuurwerk: 
fa. Elderhorst 

Dr. Kortmannstraat 3 2381 BJ Zoeterwoude 
Tel. 01715-1225 

Glas in lood: 
B.M. Zantman 

Oude Delft 171 a 2611 HB Delft 
Tel. 015-125130 




