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BoUWGESoHIEDENIS DER St. JANSKERK TE 'S-HERToGENBoSCH g7

Mogelijk was alles van het torenportaal afkomstig, in welks nabijheid het gevonden
werd. Alleen schijnt er, bijaldien de heele kerk van baksteen was, nog een impost
van tusschen de vierkante pij lers en de arcaden, in de bou\r-loods aanwezlg te zijn').

De plaats waar het godsgebouw stond heeft nu op de stadskaart eenigszins
het karakter van een palimpsest, welks zeer verbleekte warli jnen op te halen evenveel
voldoening schenkt als gevaren oplevert. Ik maak derhalve de noodige
reserves, voor zoover schr i jver dezes zel f ,  ofanderen, tengevolge van onvoorzi .ene
vonqsten, nog tot betere conclusies mochten komen.

's-Herto ge n bo sch, \ /oor jaar,  1921. JAN MOSMANS.

DE TOREN DER N. H. ST. NICOLAASKERK TE IJSELSTEIN.
EEN BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN DEN STRENGEN

RENAISSANCE STIJL IN NEDERLAND.

Bovengenoemd monument, dat met de ke.k op 10 Augustus 1911 uitbrandde,
doch bij den daarop volgenden wederopbouw niet werd inbegrepen, zal thans binnen-
kort met subsidie van Rijk en Provincie hersteld worden. Naar aanleiding hiervan
zij et in het volgende op gewezen, hoezeer dit bouwwerk een restauratie met alle
pieteit waard is en hoe het, meer dan tot dusver het geval was, de aandacht der
kunsthistorici en architecten verdient.

LITTERATUUR.

1890. G. Galland, Geschichte der Hollandische Baukunst und Bildnerei. blz. 75.
546. Voor zoover mij bekend wordt het monument hier voor het eerst in de
vaklitteratuur genoemd. Zooals verder bli jken zal is de dateering 16de-eeuwscb,
vroeg klassicistisch in hoofdzaak juist, al wordt deze ten onrechte slechts
voor de twee onderste verdiepingen van het vierkant geldig geacht, a1 het
overige 17de-eeuwsch genoemd.

1908. Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst,
Deel I, De Provincie Utrecht, blz. 28. H.et zal bli jken, hoe de hier genoemde
jaartallen 1567 en 1599 geen betrekking kunnen hebben op bouwperiodes,
eerstgenoemd zelfs op een verkeerde lezing van eenige cijfers berust.

1911. Ad. Mulder, Bull. v. d. Ned. Oudh. Bond, blz. 196, Hier worden slechts de
gegevens der Voorloopige Lijst gebruikt.

1911. Adr. v. d. Koppel, Geschiedenis de. op 10 Aug. 1911 afgebrande kerk der
Ned. Herv. Gemeente te IJselstein, blz. 18, 19. Vermeld wordt de brand van
1568; de veronderstell ing, dat daarna de toren in Renaissancesti j l  is verbouwd
zal echter onhoudbaar bli jken. De rekening van den herbouw der kerk na

t)  Zie op de plaat der detai ls
Heverle, Bielbeek en Cumptich, en
pi j le!ean4X4voet.

No. 8. Zij is van eenzelfde profiel als de imposten te Leefdael,
past met de Doodige metselvoege! en hoekstukken juist op eed
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den brand van 1537 (niet 1534) betreft het klooster te lJselsteio. In dit stuk

vindt men niets over de St. Nicolaaskerk vermeld.

7972. L. W. Weissman, Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst, blz. 177,243.

zonder gebruik te maken van de gegevens der Voorloopige Lijst of van

v. d. Koppel dateert de schrijver het g€heele monument tusschen 1530-40,

daarbij, volgens eigen welwil lende mededeelingr uitgaande van den sti j l ,

waarschijnli jk dus naar analogie van dien van het kasteel te Breda (1536).

t92G W. F. J. den Uyl, ,,Buiten", blz. 558. BUjkbaar met gebruikmaking van een

deel van miin gegevens, dat thans te IJselstein bekend is, wordt het jaartal

1535 genoemd. Het ontwerp heet hier uitheemsch.

Overigens heb ik in de l itteratuur nergens eeD bijzondere vermeldiDg kunnen

vinden, zelfs geen woord van lof, IJselstein l igt niet aaD een grooten verkeersweg;

het schijnt weinig bezocht te zijn, wordt zelfs niet door Guicciardini behandeld.

BRONNEN.

Broonen voor de bouwgeschiedenis, welke ik, om redenen die later zullen

bli jken, slechts tot 1637 volledig heb trachten te raadplegen, leverden mij het

gemeentearchief te IJselstein, het Rijksarchief te Utrecht en het Algemeen Rijks-

archief te 's-Gravenhage. Als eenige gedrukte bron vond ik in Hadrianus Junius'
Bataviae Historia van t 1570 bij de beschrijving van lJselstein (blz. 298 in de uit-
gave van 1588) vermelding van den brand van 1568'). Van de stukken na 1637

verdient het bestek der restauratie van 1851-52'?) bijzonder den aandacht.

AFBEELDINGEN.

.L 1550. Gekleurde minuut voor den plattegrond der stad door J. van Deventer,

Topogr. Atlas der Provincie Utrecht, No. 561 3). Wat details der schematisch

aangegeven gebouwen aangaat rraarschijnli jk geheel onbetrouwbaar.

1.632, Plattegrond der stad uit Boxhorn, Theatrum sive Hollandiae comitatus

urbium nova discriptio. Kopergravure (fig. 1..).

167 4. Panorama der stad uit Thooneel van 't Vereenight Nededand. Ets naarJ, Peeters

door G. Bcuttats, Bli jkbaar met oppervlakkige gebruikmaking van een
plattegrond uit den ti jd van het vorige No. geteekend. Topogralisch waardeloos.

1728. Panorama der stad. O. I. inktteekening door C. Pronck, Topogr. Atlas Prov,

Utr,, No. 567.

!) Wat ik aan blonden van voor 1637 yond deponeelde ik in afschrifi in het Gemeentearchief

te IJselstein. Om veelvuldige plaatsaanwijzing€n te vermljden verwijs ik dus hie! naat dit stuk. Niet
afgeschreven, doch alleed bij den titel vermeld heb ik eokele losse stukken uit het boveDgenoefitde
alchief, waalaan reeds een modeh afschlift was toegevoegd, terwijl ook de lekeninged ovea den hetbouw
vao de spits 1.632-35, die afzonderlijk gecatalogiseerd en goed leesbaar zUn, mede wegens te grooten

omvang niet in het afscbrift zijn opgenomeo,
2) Nieuw Archief IJselstein, Bijlagen Gemeenterekening 1854. Zie aldaar ook Notulen Cemeente-

laad 1850-51 (klapper onder ,,Toreo").
3) Afgebeeld in: Nederlafldsche steden in de 16e eeuw. Plattegaonden van Jacob van Deventer.

Facsimile-uitgave van R. Fluin, 1916, pI.59.
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1744. ,,Kerk te IJselstein". O. I. inktteekening door J. de Beyer, ibidem, No. 592
(fie. 2).

t763. Gezicht op de stad. Aquarel door P. J. van Liender, ibidem, No. 512.

Al deze afbeeldingen bevinden zicn, Ilret eenige minder belangrijke in den

Topogralischen Atlas der Provi.ncie Utrecht (Rijksarchief te Utrecht). Van de loto's

zijn de twee hier afgebeelde (fig.3 en 4) der Monumenten-commissie de belangrijkste.

BOUWGESCHIEDENIS,

' De rekening over den herbouw van den toren 1632-35 begint met de mede-

deeling, dat zij betreft ,,allen zodanighen extraordinaris ontfanck ende weder uyt-

,,geven als den selven [Kerkmr. van Meerlant] gehadt heeft tot wede(op-bouwinghe

,,desselven affgebranden kercktoorn, de welke is gebout Ao 1535 ende affgebrandt

,,Ao 1568 opten Xetr September ende ti jde dezes weder opgebout". Over den oor-

spronkeli jken bouw zijn de archivalische gegevens uiterst schaarsch. In het wil le-
keurboek van IJselstein van

1532 staat een opgave van

renten, die de kerk den 31 Mei
van dat jaar verkocht heeft
aan den heer van lJselstein,
teneinde de opbrengst te be-
stemmen,, tot ter  fabryck aen
den nieuwen kercktoren".
Even verder staat dat die
som, 91 gulden, 10 stuivers,
bli jkens de rekening in dat
jaar weer uitgegeven is, zoo-

dat men aan kan nemen, dat
er in 1532 gebouwd werd. Nog
vindt men in het wil lekeur-

Fis. 1.., Deer van .ren pratteslond der stad uit Bo).ho!n (1632). 
::f f*-rrj';:1":t;ij:filj

i 'egaqf : ,,Ons moeder die heylige ke.cke tot t immeringe van onsen toten XX sch." In een

ged6Blteti it< onleesbaar geworden IJselsteinsche kerkrekening over 1537-39 in het archief

der heeren van Burenr) vindt men daarentegen een post van 1 gulden, 5 stuivers

voor den koster, die in 1537 het uurwerk ,,gestelt" heeft ' Voor hetzelfde doel vindt

men in de stadsrekeningen 1538-39 en 1539-40 ,,totter stede deel" telkens 1 gulden

,)  Deze en de hierna te noemen stadslekeningen van 1538-39 en 1539-40 zrjn de eenige van

haar soort, die in het archief der heeren van Buren (algemeen Rijksarchief) geraakt zijn. De graven

valr Bulen wareo tevens heet van IJselstein. Tijdens den eersten bouw van den kerktoreD aldaa! was

het Floris van Egmond (i  1539), stadhouder van Hollaod en grootvader vanAnnavan Bure$, die als

laatste van haar geslacht en eerste echtgenoote vao \ /iliem dei Zwliget Buten en IJselstein aan het

huis Oranje-Nassau baachl
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uitgetrokken, terwii l daar ook sprake is van een man van Vianen, die het uurwerk

tweemaal ,,vermaect" heeft voor 14 stuivers'

overigens heb ik in de nog slechts ftagmentarisch voorhanden archivalia uit

dien ti jd nergens meer eenige aanwijzing over den bouw kunnen vindent). Uit de

bovenstaande gegevens kan meo opmaken, dat de toren in 1532 in aanbouw' in

1537, bli jkens de vermelding van eeD uurwerk, gereed moet geweest zijn' zoodat het

in de rekening 1632-35 genoemde jaar 1535 hoogstwaarschijnli ik op de voltooiing

duidt. Nergens bli jkt uit de archivalia of de nieuwe toren een ouden verving, of

laatstgenoemde eventueel geheel gesloopt of wel slechts omkleed werd, iD welken

sti j l  de nieuwe bouw werd uitgevoerd noch of het oorspronkeli jke plan daarvan

geheel verwezenli jkt werd. Wel maakt het opschrift der rekening 1632-35 het

zeer waarschijnli jk, dat er tusschen 1535 en 1568 geen belangrijke verbouwing plaats

had, daar deze er dan toch zeker wel vermeld zou staan. Afdoende zal dit echter

slechts langs stj j lkrit ischen weg kunnen bewezet worden. Uit den plattegrond van

van Deventer met zijn schematisch aangegeven gebouwen bli jkt slechts' dat er : l 1550

een kerktoren bestond.
De brand van 1568 wordt nog op twee plaatsen vermeld. Het ,,Willecorboeck

voor de Noortsyde van Polsbroeck", een handschrift uit het laatste kwart der

16de eeuw, geeft de volgende nadere bijzonderheden: ,,Op Vrydach den Xen Septembris

,,anno XVc acht ende tzestich, des avondts onder tloff tusschen viiff ende ses uyren

,,is den toorn van St. Niclaes parochykercke van Isselsteyn doer den donder ende

,,blixem ontsteken ende die cap boven van dien gebrandt, $'aer inne drie van de

,,clocken door die groote hette gesmouten ende eene gepreserveerd is, oercondt mijn

,,secretaris hant. [get.] G. van Berck')." Hadrianus Junius zegt in de bovengemelde

passage: ,,Huius turris, quae templo superstat, ante biennium de coelo fulmine tacta

,,conflagravit, nullo alio maleJicio admisso aut accepto incommodo,"

Eerst uit de periode na dezeD brand zijn te lJselstein zelf kerk- en stads-

rekeningen over t), De lacunes in eerstgenoemde zijn niet zoo groot, dat een eenigszins

belangrijke werkzaamheid na 1568 onopgemerkt zou kunnen gebleven zijn. Tot 1633

r) In acquiten en bijlagen van IJselsteinsche lekeningen van + 1532 (Alchief Bulen, po!t. 11,

I1o. 8) is helhaaldelijk sprake san den nieuq/e[ toren. Aangezien zulke posten steeds tusschen aodere
in staao, die zeke! op den bouw van het kasteel lJselstein betrekking hebben en eens ook genoemd
wordt het kamertje boven den v/enteltrap, dat nooit itr den kerktoren geweest kan zijn, heeit men hier
dus bl i jkbaar te doen met eerr dieuwen toren aan het kasteel. Ten overvloede bev\rUst dit  e€o t im-
mermansrekening, waarin die toleo genoemd wordt, welke eiddigt: ,,Item dit vo!s. werck heb ik ge-

t immeat op dat huis tot IJselstein ende in mijns gen, heelen werck edde anders nergens.,. ."
2) Deze passage is reeds afgedrukt io de Kronijk v. h. Historisch Genootschap te Utrecht, sde

jaarg, (t849\, brz, 372.
3) Blijkens een lijst, opgemaakt in 1588 (archief IJselstein, no. 192) waren ertoen al geen oudere

meer ,rint comptoir", de vroeger genoemde moeten dus waarschijnlijk toen reeds in het archiel der
heeren van Buren geborgeo zijn geweest. Te IJselstei[ zijn thaos tot 1637 van de kerkrekeningen de

:arcn 1571-72, L574-75, 1576-77, 1578-82, 1584-1601., 1602-08, 1610-37, van de stads.ekeoingen
de jaren 1568-69 (fr.) ,  1569-70, 1585-95, 1596-1602, 1604-11, 1612-18' 1632-33, 1635-36.
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nu is hiervan geen sprake, Er zijn alledei aanwijzingen, dat de toren in 1568 niet
geheel uitbrandde; na eenige voorloopige herstell ingen bleef hij tot 1633 in half
ruineuzen toestand. Dat moet men uit de volgende gegevens opmaken.

10. Men vindt in de rekeningen geen aan-
wijzingen, dat tusschen 1568 en 1633 een omvang-
ri jke herstell ing plaats had. In 1569-70 vernieuwt
men het torenuurwerk en levert Thomas Bot uit
Utrecht drie nieuwe klokken, waarvaD in 1908
bli jkens de Voorloopige Lijst ernogd6n, gedateerd
1569 en mede gegoten door W, van Aelten, over
was. In L572 en 1611 wordt het gewelf in den
toren hersteld. Eenigszins b.elangrijker is de repa-
ratie, welke het bou$rwerk in 1598 ondergaat;
bli jkens de geleverde materialen geldt deze het
metselwerk.

20. Doodoopend vindt men posten, waarbij
de koster voor het luiden der klokken en stellen
van het uurwerk betaald wordt'): de toren is
dus geen oogenblik geheel in rui 'ne geweest.

3". Vanaf 1597 loopt men met plannen rond
om de afgebrande spits te herbouwen. Door be-
middeling van den toenmaligen heer van lJselstein,
Phil ips van Hohenlohe, tracht men telergeefs geld
los te krdgen van de Utrechtsche'kapittels van den
Dom, Oudmunster en St, Marie, die tienden uit
het land van lJselstein trekken, In het verzoek-
schrift wiist men op den slechten toestand van
den toren, die bij het luiden der klokken gevaar
voor instorten oplevert. Van zulks zou geen sprake
geweest zijn indien men na 1568 een afdoende
herstell ing had verricht. De timmerman Jan
Petersz. maakt een ontwerp, zelfs een houten model
voor de spits, dat aan Hohenlohe wordt aange-
boden, doch alle moeite is tevergeefsch, zoodat meD
in 1598 tot de onder 10 vermelde noodherstell ing
moet overgaan. ln L624 draagt men aan Geurt
Cornelisz., t immerman, aan Dirck Dirckxs van
Oudewater en aan Mr. Henrick van Leiden oD

om elk een plan voor de spits te maken, doch wederom bli jft de zaak steken.
40. Gegevens over de gedaante van den toren bevestigen het bovenstaande.

Fig. 2. Deel van een teekening der
kerk doo. J. de Beyer (1744),

l) Wegens huo uoifohiteit Diet ill het io noot 1) op blz. 38 genoemde alschdft opgenoDen.
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Men kan aannemen, dat de plattegrond van
van DeveDter van 1 1550, die voor de plannen

tot bevestiging der stad gemaakt s'as en
dus de gebouwen slechts schematisch behoefde
aan te geven, als eenige afbeeldiDg van den toren
vr56r 1568 geen waarde heeft. De toestand op
den plattegrond uit Boxhorn van * 1632 is we-
gens. de aanwezigheid van het in 1607 gebouwde

raadhuistoreDtje na dat jaar te dateeren. Hier
ziet men, dat de kerktoren bestaat uit het
tegenwoordige steenen vierkant van 3 verdie-
pingen, waarboven het onderste steeneD achtkant.
Of het geheel met een plat dak is afgedekt is
niet duidelijk te zien. fn de archivalia is de
eenige aaowijzing over de gedaante die, waar
in de kerkrekening van 1598 sprake is van het

,,opmaken ende repareeren aen de noortzyde
den viercanten hoeck mitsgaders die acht quar-

tieren booven van den toorn." Wanneer men
onder,,acht quartieren" €6nachtkant verstaan wil
klopt deze passage met boveDgeooemde afbeelding,

Alvorens verder te gaan met de bouw-
geschiedenis zij ten overvloede aangetoond, hoe
de jaartalletr 1567 en 1599, genoemd in de
Voorloopige Lijst, geen betrekking kunnen hebben
op bouwperiodes. Volgens den opsteller dier l i jst
bevinden zich beide jaartalleD aan denzelfden
pilaster, den meest noordeli jken van de ooderste
verdieping vatr den Westgevel. Een nader onder-
zoek bracht mij tot de overtuiging, dat het
overigens onvindbare jaartal 1567 abusieveli jk
gelezea moet zijn uit de middenmoot der ge-
taUenrij l , 2, 3, 4, 5, 6, 7., 8, 9, die zich op dien
pilaster bevindt onder langs den in den steen
gegrifteD zoD'D.ew iizer qraarboven duidelijk 1599
staat. Merkwaardig is, dat dit jaartal niet met
de rekeniDgen klopt, tenzij men aanneemt, dat
de onkosten der aanbesteding eerst in 1603 be-
taald zijn. In 1627 is de zonnewijzer gerepareerd.

In 1632 is men eindelijk gelukkiger; wel zijo de Utrechtsche kapittels niet
tot een subsidie te bewegen, doch de Stadhouder, aan wien men een rekest had
gericht, schenkt als heer van IJselstein voor den herbouw van de torenspits 1000

Fig. 3. De tolelt in delr toestatrd v6d! 10
Augustus 1911, gezien van het W.
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gulden. Later past hii ook het nadeelig saldo der rekening bij en geeft hij 800 gulden
tegen jaarli jksche losrente. Het werk wordt uitgevoerd naar het plan vaD den
Delftschen ,,fabrycq" Spierincxhoeck, die hier eenmaal ook als steenhouwer wordt
betiteld. ' \Maarschijnli jk is deze d.ezelfde als Adriaen van Spieringshoeck (1580-1638),

die te Delft t 1620 als steenhouwer genoemd wordt, later ook ambten als dat van
havenmeester bekleedtt). Behalve eenige bezoeken aan IJselstein voor opmeten, aan-
besteden of inspecteeren leidt hjj de werkzaamheden, waarvan de kosten op een
kleiqe 10000 gulden komen, vanuit Delft. Deze werkzaamheden loopen over 1633-35
en zijn de volgende.

Met 3 man sloopt men 5 dagen lang de ,,verwaterde steenen ende welfsell."
Deze steen zal wel allereerst van het hoofdgestel van het onderste achtkant afkom-
stig geweest zijn, daar dit in stijl en baksteenformaat afwijkt van de intakte hoofd-
gestellen van den vierkanten onderbouw. Verder zal ook wel de bovenste afsluit ing
van laatstgenoemd deel in deze slooping zijn inbegrepen; aan het slot der werk-
zaamheden toch vernieuwt men die, Met welfsel kan moeil i ik iets anders dan het
reeds eerder genoemde bedoeld zijn.

Nu maakt men eeD steiger, die vermoedeli jk op den omgang boven het vier-
kant rust, en bouwt met 40000 klinkers en 10000 roode steenen - voor de buiten-
bekleeding - een nieuw hoofdgestel op het onderste en daarboven een tweede
achtkant. Dit werk duurt 16 weken; de benoodigde natuursteen wordt klaar gehouwen
uit Delft betrokken van Spierincxhoeck, wi€ns ,, ionghen" te IJselstein in den kost
is. Vervolgens wordt daarboven de houten spits gebouwd, die in hoofdzaak tot 1911
ongeschonden bleef. Eenigszins raadselachtig is de werkzaamheid betiteld met

,,affreyen van het steenwerck van den toorn tot het viercant toe" waarvoor een
kleine 15 gulden betaald wordt en die als materialen vereischt loodwit en olie -
de ingredienten voor witte verf - voor een bedrag van 31 gulden, 4 stuivers.
Frijnen van de natuursteen kan het niet geweest zijn; voorzoover van den beganen
grond te zien is toont deze thans nergens sporen van verf meer.

Na voltooiihg van dit werk sloopt men den steiger en vernieuwt de reeds
genoemde bovenafsluit ing van het vierkant, als ,,ommeganck" betiteld. Of bij deze
herstell ing de oude gddaante behouden bleef is niet meer na te gaan, daar dit deel
van den toren in 1851 weer geheel vernieuwd werd. Spierincxhoeck maakte waar-
schijnli jk niet het ,,besteck van hartstenen aen den ommeganck nodich", daar dit

,,bij verscheyden Mrs. steenhouwers" te Utrecht ,,gevisiteerd" en ,,geexamineerd"
werd ,,om bij den voet te leveren". Deze laatste passage doet vermoeden, dat met

,,ommeganck" althans geen balustrade met kolommetjes bedoeld wordt. Mr. Jan
Gerrits te Utrecht leverde de ,,hartsteen" en werd hiervoor en voor werkloon met
614 gulden, 12 stuivers,4 dui ts betaald.

Als het bouwen afgeloopen is wordt in 1636 een nieuw torenuurv/erk bij
Claes Huygens Hopcoper te Gouda besteld, wiens eontract bewaard is gebleven,

t) Zie loor verdele brjzondetheden: Nederlandsphe Leeuw, jg. XXXII (1914), kol. 323.
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Tevoren had meD reeds met Mr. Frederick MoU, die blijkbaar te Vianen woonde,
over deze zaak onderhandeld-

Het bovenste steenen achtkant en de houten spits benevens eenige herstell ingen
aan den bestaanden onderbouw bli jken dus tusschen 1633-35 gemaakt te zijn.
van 1636 tot 1851, toen een vri j belangrijke restauratie plaats vond, is er uiterl i jk
weinig aan het monument veranderd, zoodat ik het niet de moeite loonend achtte
om de archivalia uit deze periode nader te raadplegen. Een brief van S. de Gawer,
gedateerd 1681 of 1687'), schijnt op een herstelt ing aan het dak te duiden, waarvoor
een steiger gebouwd moest worden. Een derin 1911 vernielde klokken droeg volgens
de Voorloopige Lijst het jaartal 1780 en was gegoten door P, van Hasselten Steven
Seest. Wellicht is toen het aantal klokken van 4 op 2 gebracht, welk laatste aantal
bij het opmaken van meer bedoelde l i jst aanwezig was. Ten slotte valt op te merken,
dat de boogopening boven den Westingang toegemetseld ls met steenen, die laat

17de- of vroeg l8de-eeuwsch ldken; bij de restauratie van 1851 schijnt deze werk-

zaamheid niet te zijn geschied.

Alvorens de bouwgeschiedenis te vervolgen zij de periode 1633-1851 met de

afbeeldingen gecontroleerd. Zooals reeds gemeld is het stadspanorama van 1674

voor de topografie bli jkbaar waardeloos; als oudste betrouwbare afbeelding bli j ft dus

het panorama van C. Pronck van 7728, waar de toren dezelfde gedaante heeft als

op de uitvoerigere teekening van J. de Beyer van 1744. Op deze mag men aannemen'

dat de toestand van na 1635 althans in hoofdzaak juist is weergegevenr terwij l aan

den anderen kant vergeli jking met Iig. 3, waar de toren in de gedaante van tusschen

1852 en 1911 voorkomt, ter i l lustratie van het bestek van 1851 dienen kan. Al heeft

de Beyer niet de reputatie van in details volkomen betrouwbaar te zijn, vergeli jking

met hetgeen tot 1911 bestaan heeft en met andere 18de-eeuwsche afbeeldingen toont,

dat hij hier zijn fantasie niet te sterk heeft laten werken. Slechls zou men uit zi jn

teekening ten onrechte opmaken, dat de groote pilasters van het vierkant in baksteen,

met natuursteen afwisselend, opgebouwd waren. Ook kan men op de verhoudingen
geen staat maken.

Zoo is dan de restauratie van 1851-52, die naar de plannen van den architect

C. Kramm te Utrecht zich uitsluitend over het metselwerk van het vierkant uit-

strekte, na 1636 de meest belangrijke werkzaamheid aan den toren verricht. Het

werk, aanbesteed voor 12740, omvatte het afbreken en in ouden vorm vernieuwen

van * 70 kubieke ellen ondeugdeli jk geworden metselwerk, waarbij | 40 kubieke

ellen nieuwe steen gebruikt zou moeten worden. Verder moesten ongeveer 3 kubieke

ellen Bremer of Bentheimer-steen aldus worden bewerkt, waarvan een deel opnieuw

aan te wenden was. Bedenkeli jk klinkt de volgende passage uit het niet door zuiver-

heid van sti j l  uitmuntende bestek. ,,Alle de banden, l i jsten enz. niets uitgezonderd

,,zullen worden bijgevrerkt door het weghakken en onder den li jn brengen der ver-

,,weerde kanten en alzoo eeniger mate worde [sic] vervormd, de ornamenten in de

r) Archief lJselstein, No. 405, aldaa. abusieyelijk als t 1632 gedateerd. Gememoreetd ilr 6eer-
bedoeld afschfift.
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,,groote nissen zullen mede in die vormen worden hersteld in alles zoo als die

,,bestaan. Echter zal er niet meer voor dit artikel worden verlangd van den aan-

,,nemer dan dat alles goed voor het oog zal voldoen en tevens in eenen goeden

,,duurzamen staat worden geleverd". Overigens moest alle natuursteen met bezems
worden gereinigd. Gevolg van de in de aangehaalde passage vermelde restauratie
is, dat de schelpen in de nissen waarschijnli jk met stuc bijgewerkt zijn.

Weer was de steen ter hoogte van meerbedoelden omgang dusdanig ingewaterd,
dat een ingrijpende vernieuwing noodig bleek. Uit het bestek en den tegenwoordigen

toestand van het bouwwerk valt op te maken, dat het volgende gebeurd zal zijn.

10. Het hoofdgestel der bovenste verdieping van het vierkant, bestaande uit
natuursteenen drieledige architraaf, baksteenen fries en natuursteenen krooDlijst

wordt tot op de architraaf gesloopt. Aangezien de buitenbekleeding met 1gde-eeuwsche

baksteen tot vbr onder die architraaf doorloopt, is het mogeli jk dat deze ti jdeli jk
ve.wijderd is om het daaronder l iggende te vernieuwen.

20. Het baksteenen fries wordt weer opgebouwd, gecement en bekroond door een

natuursteenen geproli leerde l i jst, deels bestaande uit stukken van de slooping afkomstig.

30. Hierboven belegt men den omgang met een vloer van 10 c.M. dikke

hardsteenen platen, die 5 c.M. in den voet van het onderste achtkant worden inge-

laten en 25 c.M. buiten het proliel van de onderliggende Ujst uitsteken.

40. Men maakt de thans nog aanwezige onverkwikkeli jke balustrade.

Of de hoogteligging van het geheel bij dit alles ongewijzigd is gebleven valt

in verband met de onder 1'genoemde werkzaamheden moeil i jk na te gaan, vooral

omdat ook de pilasters der bovenste verdieping bli jkens de steenkleur vernieuwd -
well icht omgekeerd - zijn en de zoowel bij de Beyerals bij van Lienderals Ionisch

aangegeven kapiteelen door leeli jke kelkvormige vervangen zijn. Galland z^gin deze

laatste producten der 17de eeuw.
Van verwijdering eener balustrade wordt in het bestek niet gerept. Op den

plattegrond bij Boxhorn staat er geen aangegeven; boven werd reeds betoogd hoe

zij, indien in 1635 aangebracht, althans geen balusters of kolommetjes zal hebben
gehad. Afbraak der balustrade tusschen 1635 en 1744 is, gezien de vernieuwing in

eerstgenoemd jaar, niet zeer waarschijnli jk; de teekening va' 7744 geeft dus klaar-

bli jkeli jk den toestand'vanaf 1635 weer. Aangezien de vernieuwing in 1851 deaan-

wezigheid van een vroeger hoofdgestel insluit en dit dus identiek moet zijn met

datgene, dat in 1744 is afgebeeld, komt men tot de conclusie, dat de in 1635

bedoelde ,,ommeganck" in den modernen zin van het woord en niet als balustrade

op te vatten is.
Voorzoover van buiten te zien is, zijn bij de restauratie van 1851-52 ook

gedeelteli jk onderhanden genomen de voetstukken der pilasters van de onderste

verdieping, terwij l van de bovenste het geheele stylobaat met voetstukken vernieuwd

is. De gemeenteraadsnotulen van l850-54 ') doen een voorafgaande restauratie van

1) Oude.e uit  de 19ce eeuw schulren niet meer aanwezig te zi jn.
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de spits veronderstellen. Hierbij zullen de beide steenen achtkanten met ljzeren

balustrades bekrooDd en het dakje, dat blijkens de oude afbeeldingen tusschen deze
achtkanten een overgang vormde, gesloopt zijD.

Fig. 4. De \ /estingang van den toren, na den brand van 10 Aug, 1911.

ln den toestand na de restauratie 1851-1852 bleef de toren tot den brand
van 10 Augustus 1911, welke alleen het steenwerk overliet. Sedert verkeert het
g€heel in een zeer slechten staat, welke de restauratie dringend noodig maakte.
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De belangrijkste conclusie, die men dus uit de bouwgeschiedenis kan trekken

is, dat archivalisch vaststaat, dat de vierkante onderbouw en h€t onderste achtkant

van v66r den brand van 1568 dateeren, verder dat in 1535 de oorspronkeli jke bouw

waarschijnli jk voltooid werd. Omdat de rekening van 1632-35 er niets van vermeldt,

is het zoo goed als buitengesloten dat men tusschen 1535 en 1568 den nieuwen

toren zoo ingrijpend veranderd heeft, dat eerst bij die gelegeDheid de huidige buiten-

ordonDantie als omkleeding van de pas gebouwde kern tot stand gekomen zov z1irt,

Afdo€nde zal d,eze kwestie eerst opgelost kunnen worden bij een onderzoek van het

monument zelf t i jdens de a.s. restauratie, Ondertusschen zal echter die buiten-

ordonnantie ook nog sti j lkrit isch onderzocht moeten worden.

BESCHRIJVING.

De twee foto's der monumentencommissie, waarvan €6n na den brand ge-

nomen is, spreken voor z\chzelfi de beschrijving heeft de door hen verstrekte
gegevens slechts aan te vullen.

De bouwgeschiedenis leert, dat in den toestand voor 1911 de verschil lende

deelen uit vier bouwperioden stamden en u/el a1s volgt:
Uit de eerste, v6tir 1535, het vierkante onderstuk en het onderste achtkant

behoudens de hierna te noemeD uitzonderingen (zooals reeds gezegd kan eerst

sti j lkrit isch aannemelijk gemaakt r torden, dat de buitenordonnantie werkeli jk uit

dien ti jd dateert);
Uit de tweede, 1633-35, het hoofdgestel van het onderste achtkant' het

bovenste steenen achtkant, de houten spits benevens de in 1851-52 weer vernieuwde

bovenafsluit ing van het vierkant;
Uit de derde, eind 17de of begin 18de eeuw, de muur in de boogoPening

boven den Westingang ;
Uit de vierde, + 1850-52, een deel der voetstukken van de Pilasters der

onderste, de geheele ordonnantie en een deel van het muurvlak der bovenste vet-

dieping van het vierkant, ' verder alle balustrades.
De tegenwoordige bouwvall ige toestand belet het betreden van het inwendige'

dat, hoewel door een thans afgeschoten boogopening met de kerk verbonden, niet

als portaal diende. Slechts de steenen wenteltrap, die daarmede thans niet in ver-

binding staat, is toegankeli jk. Daardoor kan nu niet onderzocht worden of er ooit

een omkleeding van een oudere kern heeft plaats gehad terwij l ook de baksteen-

formaten en voegbreedten niet overal kunneD word€n opgemeten. Tevens ontbreekt
een voldoend nauwkeurige opmeting van het geheel, zoodat vermelding van maten

hier achterwege moet bli jven, met uitzonderiDg van die der baksteenen van den

oorspronkeli iken bouw, die zooq'el aan vierkaDt ats achtkant 26.5 X 13 X 6 c.M.

is. Dit groote formaat zou reeds op z\cbzelf op een vroeg l6de-eeuwschen bouwtiid

wijzen. Van den beganen grond af ziet men overigeDs duideli jk het verschil in

maat en kleur van deze oj,et de steensoorten uit de andere periodes, die onderling

weer in kleur verschil len. De natuursteen is volqens het bestek van 1851 Bremer
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of Bentheimer steen; in de rekening van 1632-35 spreekt men steeds van ,,hart-
steen", al wordt blijkbaar hetzelfde materiaal bedoeld. Met werkelijken hard- of

blauwsteen is in 1851-52 de omgang belegd.

De toren staat niet in de as van de kerk, doch eenige meters meer Zuid-

waarts, waarschijnli jk om niet met de stadswallen in conflict te komen. Aan den

onderbouw zijn de 3 traveedn van Noord- en Zuidgevel alle even breed als de smalle

aan den Westkant; daarentegen zijn de muurstrooken tusschen de meest Oosteli jke
pilasters en de hoeken zooveel breeder dan die bij de overige hoeken, dat de platte-

grond vierkant bli j ft r). De Oostgevel is vlak, slechts bekroofld door het hoofdgestel.

van de bovenste verdieping. Het op 1ig. 1 zichtbare traptorentje tegeD den Noordgevel

bedekt in werkeli jkheid eeD halve trav6e; de hoofdgestelleD der twee onderste ver-

diepingen loopen er over door. Op de overeenkomstige plek aaD den Zuidgevel vindt

men aan de onderverdieping den aanzet voor een muur, die in het verlengde van

den Oostgevel had moeten loopen. Deze aanzet dateert bli jkens het metselwerk

reeds van den oorspronkeli jken bouw en is dan ook op Ce Beyers teekeniDg aan-
gegeven; misschien zijn er nog urel fundamenten onder het kerkhof aanwezig, die

eenige opheldering zouden kunnen geven. Itrwendig staan de wanden der beide

achtkanten in 66n vlak, die, welke evenwijdig loopen met de binnenwanden van

het vierkant weer in een vlak met deze, terwij l de muren der andere op trompen

rusten. Deze omstandigheid verklaart de buitengewone dikte der muren beneden.

Ter hoogte der tweede verdieping van het vierkaDt vindt men de resten van een

op rondbogen steunend krulsgewelf, welks ribben op ronde schalken hebben gerust,

Wanneer v. d. Koppel van gotische resten spreekt bedoelt hij waarschijnli jk dit
gewetf. De onderkant van de archivolt van den Westingang is verdeeld in 9 caissons,

waarin rozetten, die eenigszins onvast van teekening zijn. Van de dichtgemetselde

boogopening boven den Westingang loopen de profielen naar den binnenwand door;

hoe de oorspronkeli jke vull ing geweest moet zijn is raadselachtig. Merkwaardig is

ten slotte nog, dat bli jkens de Beyer en van Liender in den toestand vbbr 185L de

bovenverdieping van het vierkant in stri jd met den Vitruviaanschen regel geen

Korinthische, doch een Ionische ordonnantie heeft gehad. Men behoeft dit niet aan

een toevall ig geli jke slordigheid bij beide teekenaars toe te schrliven' daar ook aan

den later nog te noemen Utrechtschen raadhuisgevel van 1547 deze 
^fwliking 

voorkomt.

AESTHETISCHE BESCHOUWING.

Eenige architectonische schoonheden verdienen speciaal de aandacht.

De ri jzige iodruk van den onderbouw wordt versterkt, ten eerste doordat

naar boven toe de voetstukken, pilasters en verkroppingen, hoewel op zichzelf

zonder verjonging, zich zoo versmallen' dat in€6n verdieping de pilasterc even breed

zijn als de verkroppingen der onderstaande en de voetstukken der bovenstaande,

ten tweede doordat de tot de hoeken doorloopende muurstrooken smaller worden.

l) Zie de foto bij het onder Littelatuur genoemde artikel Yan Ad. Muldet.
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De architraven zijn boven de pilasters verkropt, zoodat het een statische
ongerijmdheid is, dat deze de eerstgenoernde over hun geheele lengte dragen. Met
uitzondering van de benedenverdieping nu wordt overal het gedragen zijn der
architraven als volgt aesthetisch overtuigend gemaakt. In de zich onder de architraven
bevindende muurvakken doen nissen de massa en dus de geschiktheid der muren tot
het schragen dier architraven uitkomen. Daar de pilasters, die aan weerszijden der
nissen staan, op de stylobaten rusten wordt de statische verbinding tusschen deze
en de mureD nog geaccentueerd. Op hun beurt ruslen de stylobaten weer op de
daaronder l iggende hoofdgestellen. In de benedenverdieping heeft de boogopening
van den Westingang de functie der nissen overgenomen; het doorloopen van het
pro{iel der imposten brengt hier binding tusschen deze en alle andere travee6n der
verdieping en overtuigt van de overeenkomstige draagkracht der muren aldaar. De
cartouche, wie. functie als elastisch dragend tusschenlid door de l iggende S-voluten
geaccentueerd wordt, versterkt wederom den indruk van het gewicht van de archi-
traaf eD de spanning in de archivolt. Over de geheele hoogte van het vierkant duidt
het doorloopen der muurvlakken buiten de buitenste pilasters, tot aan de hoeken,
nog eens de massa der muren aan.

Ornament is slechts aangebracht, waar de architectonische structuur een
acceot vraagt; overigens uit zich het decoratieve spel slechts in de afwisseling van
baksteen en natuursteen, welke doorloopende afwisseling, in tegenstell ing met
vull ingsornament het architectonisch samenstel nergens vertroebelt, maar eerder
verduideli jkt. Tegen de opvatting als zou hieruit de kuDstopvatting van den ont-
werper met zekerheid zijn af Ie leiden zou driedrlei kunnen ingebracht worden.

Ten eerste zou men dan kunnen zeggen, dat het mogeli jk is, dat de natuur-
steenen vlakken van pilasters en cartouche eenmaal wC1 met o.nament en opschrift
gevuld waren. Gesteld dat een restauratie, waarbij deze weggebeiteld zonden zijn,
logisch verklaarbaar was, dan zou deze, wegens de onregelmatige streek van het
fri jnen, v66r de 2de helft der 17de eeuw plaats moeten hebben gehad. De juiste

hoogte, die de intacte randp.olielen thans nog hebben tegenover de omlijste vlakken,
laat echter de onderstell ing, dat het ingegrift ornament of dat ornamentale opschrif-
ten zouden zijn verdwenen, niet toe. De thans nog aanwezige ingegrifte zonnewijzer
van 1599, waar bij vull ingsornament geen plaats voor zou geweest zijn, stelde dan
trouwens die schier ondenkbare restauratie vbbr dat jaar.

Ten tweede zou men het ontbreken van vull ingen als door het materiaal
of het klimaat voorgeschreven kunnen achten. De voortreffeli jke staat, waarin de
bijna vier eeuwen oude ornameDten als b.v. de fi jne rozetten aan de halzen der
onderste pilasters bewaard zijn gebleven, maakt deze bewering onhoudbaar.

Ten derde zou men nog kunnen aanvoeren, dat dit ontbreken een teeken van
zuinigheid was. Aangezien echter de meest kostbare bouwwerken der ltaliaansche
Hoog-Renaissance in hun buitenordonnantie hetzelfde vertoonen, is ook dit niet vol
te houden,

Uit het bovenstaande bli jkt dus, dat hier eenheid vaD kunstopvatting heerscht.
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Overigens doet fig. 3 en vooral fiE 4 zien, welk eetr juist geProportioneerd, quali-

tatief hoogstaand werk de lJselsteinsche bouw van vbbr 1535 is.

DATEERING EN LOCALISEERING VOLGENS DEN STIJL.

Nu men het verschil van bouwtijd weet, doet zich het jongere bovengedeelte

vaD den toren onmiddell i jk kennen als eeD onvrije herhaling van het oudere deel,

en zonder kunsthistorische waarde, Om echter dat oudere deel nu ook sti j lkrit isch

te dateeren en te localiseeren is het Doodig, dat men zich rekenschap geeft van het

essentieele verloop der ontwikkeling van de bouwkunst ten ti jde van de Renaissance'

In aansluit ing bij de thans daaromtrent gangbare opvatting moeten daarbij afzon-

derli jk worden beschouwd de ontwikkeling in Italie en die in het Noorden, onder

welk laatste begrip dan feiteli jk alle andere W€st-Europeesche landen te rekenen zijn'

In Italie is de ontwikkeling globaal als volgt. De Vroeg-Renaissance, welke

klassieke ordonnanties zuiver als geveldecoratie beschouwt, gaat ! 1500 in de Hoog-

Renaissance over. Een reeds lang geleideli jk, hoewel onbewust zich ontwikkelende

neiging, het eerst te constateeren bij Bramante, brengt dit nadrukkeli jk tot uit ing.

Het nieuwe beginsel zon meD kunnen delinieeren als de aesttletische

verantwoording der massa. Dragende en gedragen deelen eener ordonnantie

moeten overal den indruk geven, dat er een logische verhouding tusschen

hen bestaat; het tectonische, d.w.z. de uitdrukking door rein-architectonische. niet

speelsch sculpturale hulpmiddelen, mag nooit terwil le van het decoratieve worden

opgeofferd, Natuurli jk verdwijnt met het vervallen der decoratieve opvatting ookhet

vull iDgsornament, in het l icht der nieuwe theorie overbodig gebleken, omdat het

volgens deze geen genoegzame tectonische functie hebben kan. In dezen ontwikke-

lingsgang is de eigenli jke Hoog-Renaissance echter slechts een episode: door steeds

meer nadruk op het begrip massa en actie der massa te leggen, deze massa steeds

krachtiger, zwaarder te doen uitkomen beperkt de nieuwe bouwgedachte er zich

niet toe de ordonnanties gebondener te maken, doch vervormt geleideli jk ook de

gedaante der elementen, waaruit deze samengesteld zijn, en wel in dien zin' dat die

elementen ook hun eigen massa en die van hetgeeD zij te torsen hebben in hooger

mate tot uitdrukking doen komen. Zoo wotden de vormen al zwellender, zij drukken

een inwendige spanning uit, doen in de ordonnaoties een golving ontstaan in de

richting der krachtl i jnen. Verbroken is nu de klassieke rust, welke de Vroeg-

RenaissaDce in het decoratieve, de Hoog-Renaissance in het tectonische nagestreefd

had; steeds meer zoekt men in de kunst de uitdrukking van een zeker pathos te

geven; de grondgedachte, het gewichtigst beginsel van hetlatere Barok. Terwij l men

globaat kan zeggen, dat de Hoog-Renaissance de bouwelementen in hun vorm onge-

u/i jzigd l iet, doch de ordonnanties gebondener deed verschijnen, neemt de nieuwe

richting de ordonnanties der Hoog-Renaissance over, doch vervormt er de elementen

van, Deze Laat-Renaissance gaat met de wegens de tectonische strekking door de

Hoog-Renaissance begonnen vereenvoudiging voort, thans om met steeds minder

gedifferentieerde vormen machtiger, geweldiger effekten te bereiken. Dit verklaart
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het opnieuw in z\rang komen van zuivere, strenge ordonnanties bij de Vitruvianen
als Serlio, Vignola en Palladio, die volgens het moderne begrip toch allerminst
klassiek waren in den zin als Bramante en Rafael. Terwij l als begin der Hoog-
Renaissance 1 1500, als oudste meester Bramante genoemd kan worden heeft de
neiging, welke deze sti j l  tot de Barok had, zich zeer geleideli jk geopenbaard, zoodat
een bepaalden datum voor den overgang niet te geven is. Van de Hoog-Renaissance-
architecten toont de in 1520 gestorven Rafael nog geen spoor van de nieuwe op-
vattiog, weinig ook nog Per:uzzi (f 1537), wat meer reeds Antonio da San Gallo in
zijn in 1534 begonnen Palazzo Farnese te Rome, Peruzzi's leerling Serlio vormt een
overgang tusschen de oude en nieuwe klassicisten: immers schijnt hij in het derde
en vierde boek van zijn architectuurwerk, het oudste theoretische geschrift der
Vitruvianen, composities van zijn kort tevoren overleden leer.meester te hebbeD
gebruikt,

Voor het Noorden, speciaal voor de Nederlanden, heeft Hedicke ,) het eerst
een pogi.ng gedaan om het probleem der Renaissance-ontwikkeling volgens moderne
kunsthistorische begrippen te vatten; zijn in den breede beredeneerd schema diene
hier - hoewel niet ongewijzigd - als grondslag, In tegenstetl ing met Italie bli j ft
de gotische kunstopvatting tot in de 16de eeuw heerschend. Van ltatiE uit dringen
sedert het begin dier eeuw gaandeweg meer RenaissancevormeD in de gotiek door;
geleideli jk ondergaan hier de architectooische elementen een gedaanteverwisseling,
die ten slotte tot een nog geheel gotisch gedachten, doch in onderdeelen zuiver
renaissancistischen sti j l  leiden, Langzamer dan het overnemen der vormen geschiedt
het indringen van den Renaissancegeest in Italiaanschen zin. Naarmate de allengs
gretiger gezochte kenDis van de theorie der Renaissance in ltalio zich in het NoordeD
ontwikkelt neemt de kunst aldaar ook gemakkeli jker den onderwijl reeds tot den
Barok hellenden sti j l  uit Italie over. Immers in het Noorden is de Gotiek onafhan-
keli jk van Renaissance-invloeden van een rustig klassieke periode, de Hoog-Gotiek,
overgegaan in een bewogen Barokperiode, de Laat-Gotiek, die dan in haar aller-
laatste stadium Renaissancevormen opneemt. Eerst als deze zelfstandige laat-gotische
Barok in uiterste verfi jning doodloopt verplaatst zich het accent van Gotiek naar
Renaissance, dringt de geest der laatste al dieper in de kunst door. Zelf reeds tot
het barokke neigend verbindt de Renaissance zich met den laat-gotischen vorm van
dezelfde barokke richting en geeft aa'J d.eze laatste nieuwe levensmogeli jkheden.

In alle West-Europeesche landen buiten Italie, waar reeds L 1400 de gotiek
met grooter geleideli jkheid in de Renaissance overgaat, vindt men dat moment van
Renaissance-invasie terug, doch niet geli jkti jdig. In Frankrijk, dat aan Italie het
dichtst grenst en de meeste verwantschap ermede heeft, vindt reeds -+ 1520 onder
Frans I een direct door ltaliaansche kunstenaars gebrachte Renaissance een vrucht-
baren bodem, Het komt tot een vermenging van haa. begrip van klassieke onbe-
lrogenheid met het decoratieve der Gotiek; het geheel is klassiek in hoofdvormen,

l) Robert Hedicke, Cornelis Floriq Berltn 1913. Naar dil boek zij voor opgave van litteratuu! en
af beeldiogen verwezen.
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doch mist de stienge samenstell ing. Wat men zoo volgens de erkende kenmerken

Barok zou kunnen noemen, daarvan is nog aan geeD van beide zijden der Alpen

een duideli jk begin aan te wijzen. In de Nederlanden valt dat moment van geesteli jke

invasie 1 1545. Wat men v66r dien ti jd aan monumenten in klassieken, tectoDischen

geest vindt is doorgaans werk van zuideli jke of zuideli jk geschoolde meesters

(1529-31, reliefs door Guyot de Beaugrant aan den schoorsteenmantel in het Vrije

te Brugge; 1533, altaar door Jean Mone te Hal). De inheemsche Renaissance-

producten uit deze periode zijn, hoewel uit dezelfde elementen als de geli jkti jdige

Fransche bestaande, doorgaans minder klassiek onbewogen en minder zuiver

tectonisch. Een reeks Celi jkti jdige schakeeringen - Daar het percentage van Renais-

sance-elementen - heeft als uitersten het vri jwel geheel gotische oxaal van Dixmuiden

(volgens Hedicke tusschen 1530-40) en Jan Terwens koorgestoelte te Dordrecht
(1538-42), waarvan de reliefs geheel klassiek zijn, de compositie van den achterwand

nog gotisch opgevat is. De invasie van t- 1545 geschiedt van het thans naar het

barokke neigende Itali€ der Vitruvianen uit; een der belangrijkste feiten is de ver-

taling van Serlio's werk door Pieter coeck van Aalst. zoo valt in dezen ti jd evenals

in Italid een reactie tot de thans niet meer klassiek bedoelde strenge ordonnantie te

te bespeuren. In Nederland mag die slechts wat betreft het meerderen nadruk leggen

op het tectonische worden beschouwd als parallel der 50jaar oudere ltaliaansche Hoog-

Renaissance. De barokke geest van vd6r 1545 bli j ft zich zonder onderbreking uiten:

slechts schijnbaar maken werken uit de middenperiode van den grootsten meester dezer

richting, Cornelis Floris, hierop een uitzondering. Het klassieke in zijn Leuvensche

epitaaf Baussel (1.- 1560) is niet absoluter dan dat van Terwen in diens Dordtsche

gestoelte van 1538-421 alleen is het typeerend voor den decoratief voelenden Neder-

lander, hoe in eerstgenoemd werk, bij meerdere architectonische strengheid, de oude

vriize van versieren nog den barokken invloed, in zijn drang tot binding' weerstaan

beeft, zoodat die invloed slechts in den v6rm van het ornament te bespeuren valt.

Bij Floris' leerling Hans Vredeman de Vries wordt het ornament bij verdere ont-

wikkeling van het barokke beginsel niet geelimineerd, doch - typeerend voor den

Nederlandschen decoratieven zin - mede in de architectonische binding betrokken.

Het bovenstaande geldt vooral voor klein- en binnenarchitectuur. Van de zeldzame

groote buitenarchitecturen is de in 1547 gebouwde Utrechtsche raadhuisgevel nog

van hetzelfde karakter. Bij Floris' Antwerpsche raadhuis van 1560--64 treft men

het eerst een voor de Reoaissance typeerende vereenvoudiging der buitenordonnantie

aan. Het is het oudste Vitruviaansche bouwwerk io de Nederlanden, toont echter

tevens hoe daar het rein-architectonische, vooral in den geveltop, toch ook nog om

decoratieve bijbedoelingen gewild en toegepast is.

Na deze uitweiding biedt in het geval van IJselstein de dateering eD locali-

seering volgens den sti j l  g€en nieuwe moeil i jkheden meer. Deze toren beantwoordt

in zijn buitenordonnantie zoozeer aa'n de kenmerken van een zuiver Hoog-Renais-

sance werk, is nog zoo volkomen vri j van alles wat naar ofl icieele Barok zweemt,

dat men 1535 gaarne als terminus ante quem aanvaardt  op voorwaarde, dat
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men den ontwerper I ta l iaansch of  zeer sterk gei ta l ianiseerd

mag heeten. Want nam men het werk als Neder landsch aan, dan zou men

het bij geen enkele stl j lperiode kunnen onderbrengen. Alleen op stylistische gronden

mag dus reeds een omkleeding na 1535 uitgesloten geacht worden.

Het is dus na het voorafgaande voor de hand liggend om de compositie van

den lJselsteinscherr toren allereerst met die van Italiaansche bouwwerken te verge-

li jken. De Westgevel heeft met zijn wijdere middentravde een indeeling' die in de

ondqlverdieping duideli jk invloed van Romeinsche triumfboog architectuur toont.

Deze bogen genoten bovenal de belangstell ing van de architecten der Hoog-Renaissance

en hebben voor het genetisch probleem der z.g. rythmische travde, door Bramante

het eerst loegepast, ongetwijfeld hun waarde. Serlio, wiens verbouding tot de Hoog-

Renaissance boven besproken werd, vertoont in zijn afbeeldingen bet vaak voor-

komende motief der doorloopende impostprofielen, zooals dat te IJselstein voor-

komt, en bovendien apart de motieven van cartouches boven deuropeningen en van

S-votuten, die aesthetisch niets anders zijn dan de uitdrukking van zekere elasticiteit.

Verschil lende composities zijn hier aan de lJselsteinsche verwant; nergens is echter

een frappante parallel, zelfs niet van de cartouche, die ik ook elders niet heb kunnen

vinden. Serlio's composities zijn eerst na 1540 uitgegeven, doch kunnen desnoods

vd6r de IJselsteinsche ontstaan zijn. Daar zi. j echter veel minder zuiver en gepro-

nonceerd zijn, is het onwaarschijnli jk, dat zij voof laatstgenoemde geveod waren;

mogeli jk bli j  ft een gemeenschappeli jke wortel.
-De stj j l  der meest bekende Hoog-Renaissance bouwwerken is ook steeds

zwaarder, In l ichtheid der ordonnantie wordt lJselstein slechts geevenaa.d door

werken van de Vroeg-Renaissance, waarvan Luciano da Laurana's paleizen te

Urbino en Gubbio ') mede wegens de baksteen-natuursteenarchitectuur oppervlakkig

gezien verwantschap toonen, zooder echter de kenmerkende architectonische binding

te hebben.
Naast een ltaliaansch is er echter ook nog een Nederlandsch element in de

geheele samenstell ing van den toren. Hiervan is het motief; een vierkant bekroond

door een achtkant, zonder dat eenig bouwdeel dezen overgang geleidt, well icht

speciaal Noord-Nederlandsch te noemen, hoewel de ontwikkeling nog nooit grondig

onderzocht is. In den Utrechtschen Domtoren (1321-82) heeft men op dit gebied

misschien het eerste, tegeli jk belangrijkste monument te zien in een typologische

reeks, die met die der Duitsche torens, welke met hun gemaskeerde lantaarns en

hooge helmen juist zeer geleideli jke overgangen vertoonen (Dom te Freiburg, op zijn

vroegst 1310), mogeli jk in de vieringskoepels der Romaanschen kerken een gemeen-

schappeli jken wortel heeft. Dit eventueel Noord-Nederlandsche torentype komt in

de got iek tot  in de 16de eeuw voor (1492--1531, Cuneratoren te Rhenen);  Renais-

sance en Barok nemen het echter niet over, doch bouwen voort op het type der

I) Th. Hofmarln, Bautel des Herzogs Federigo di Montefeltro als Erstwelcke der Hochrenais-
satrce. 1905.
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laat-gotische spitsen, welke vooral in zuid-Nededand tot ontwikkeling waren gekomen.
Bij het barokke type dient de doorgaans zeer eenvoudig gehouden onderbouw slechts
als voetstuk voor het op silhouetwerking berekende bovengedeelte, dat geheel of
gedeelteli jk uit hout bestaat, Te IJselstein nu vindt men een voorzoover mij bekend
uniek voorbeeld van een ,,Renaissancevertaling" van het gotische type, waar het
geheel' van den grond af ongescheiden moet worden beschouwd. In den westeli iken
gevel vindt men een samenvallen van de gotische dispositie met breede midden-
trav€e, welke sedert den onderbouw van den Domtoren te Utrecht voorkomt, met
die der Romeinsche triumfbogen, overgenoirren door de Hoog_Renaissance. Daar mij
geen Italiaansche torens met deze, aan den triumfboog onueende dispositie bekend
zijn vermoed i.k hier een speciaal Nederlandschen neveninvloed. Merkwaardig is hel
zeker, dat het monument hiermede geen school gemaakt heeft; te betreuren is het,
dat niets van het oorspronkeli jke plan voor de spits bekend is,

De eenige parallel, wat betreft de compositie, onder de ongeveer geli jkti jdige
werken hier te lande vindt men bij bovengenoemden Utrechtschen raadhuisgevel,
welke in 1547 door wil lem van Noo.t gebouwd werd en op zict,zelf geheel Neder-
landsch-decoratief is (oorspronkeli jk was hij zetfs met verschil lende kleuren be-
schilderd). Er is geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de v6dr
de slooping in L824 gemaakte teekening, wat de vorrn van de onderdeelen _ de
reliefs well icht uitgezonderd - betreft, daar eenige behouden fragmenten rnet deze
teekening overeenstemmen I). Daarop nu ziet men in de bovenste verdieping van
den door klassieke ordonnantie ingedeelden gevel ronische kapiteelen, die geheel
overeenkomen met die van de middenverdieping te lJselstein, terwij l in de onder-
verdieping, evenals diidr, de halzen der kapiteelen met rozetten _ biet 2, daar 3 _
bezet ziia. Tevens is ook hier van den vitruviaanschen regel over het opeenvolgend
gebruiken der verschil lende ordonnanties afgeweken. \ry'anneer meu verder in aan-
merking neemt, dat deze gevel waarschijnli jk de eerste in Noord-Nededand was,
waar een klassieke ordonnantie aan voorkwam, kan men met eenige zekerheid van
invloed uit rJselstein spreken en dit als nieuwe versterking voor het bewijs van den
ouderdom van den toren aanmerken.

men komt dus tot de conclusie, dat ook de compositie zeer wel de dateering
vd6r 1535 toelaat en den meester doet kennen als rtaliaan, of sterk geilalianiseerd
Nederlander, die in ieder geval een gelukkige combinatie van Italiaansche en
Nederlandsche elementen heeft weten te maken.

ToEScHRrJvrNG,

Nu het monument ook sti j lkrit isch gedateerd en gelocaliseerd is kan men een
poging wagen om het aan een bepaalden meester toe te schrijven. Onder de ge-
bouwen omstreeks dien ti jd ontqrorpen door kunstenaars, die geen steenhou$,er of

t) S. Muller Fz,, Oude Huize!! te Utrecht. pl. XXI en XXIL
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kleinsteker waren, wordt het niet genoemd in de bekende getuigenverklaring van

1543 voor deu Utrechtschen stadsbouwmeester 'Willem van Noort ').

De eenige met name bekende ltaliaan uit dien ti jd, waarvan' voorzoover men

weet, een bouwwerk in de NederlandeD over ls, Tommaso Vincidor van Bologna'

is ook in deze verklaring aangehaald. Het kasteel te Breda, waarvaD het hoofd-

gebouw in 1536, dus juist na de voltooiing van den toren te lJselstein begonnen

moet zijn, heeft hij volgens deze bron ,,geordineerd". Vincidor is waarschijnli jk

dezelfde als Bologna, dien Vasari als helper van Rafael noemt bij het versieren der

Vatikaansche Loggia's (1516-18). Hij wordt met een pauseli jken geleidbrief van

2I Mei 1520 naar Vlaanderen gezonden om daar toezicht te houden op het weven

van tapijten naar Italiaansche kartons'?). September 1520 ontmoet Durer hem reeds

te Antwerpen "). In zijn brief aan den paus van 20 Juli. 1521 vermeldt hij '  hoe hij

zi jn opdracht uitvoert. Daarna heeft men, buiten 66n nog te noemen geval, geen

gedateerd bericht meer over hem; immers de brief van den graaf van Nassau,

waarin deze Vincidor over diens bezoek aan het werk te Breda schrijft, is niet

gedagteekend. Het staat ook niet vast dat deze brief doelt op de werkzaamheden

van 1536, toen men het hoofdgebouw van het kasteel begon te moderniseeren. In

1556 is van Vincidors erfgenamen te Breda sprake; in Italie is hij sede.t 1520niet

meer gesignaleerd.

Nu berust er in het archief der heeren van Buren (Port' 9, onder 1523) een

in het Fransch gestelde quitantie, gedateerd 21 Maart 1523, waarin een zekere

Boulogne verklaart voor een ongenoemd werk ontvangen te hebben van Jehan
Salmon namens den graaf van Buren 22 pond I 40 groot Vlaamsch' Alleen de

Italiaansche onderteekening is bli jkbaar door dezen Boulogne geschreven en wel in

een typisch Renaissance-schrift, dat men in 1523 nog nauwelijks buiten Italie kan

verwachten: Io Bolognia fo fede Aver Recevuto Vent i  due Caraluse,

dus nogmaals een eigenhandig schrifteli jk bewijs van ontvangst.

,4,il*, A 0u a / 
^*y ^, -),, ̂le,,t* 

/
U

ik nergens in het archief Buren iets kunnen vinden, wat op

betrekking zou kunnen hebben a). Vergeli jkt men nu de hand

' )  
Medegedeeld door S. Mulle! Fzn. in Obreen' Atchiel voor Kunstgeschiedenis lV' b1?,227 igg,

2) Aue bekende gegevens en litteratuur over Vincidor veheldt Ernst Diez, Ein Karton der

,,Giuochi di Putt i"  f i i r  Leo X, Jablb. der Kdn. Pteuss. Kunstsamml' XXXI (1910)'  blz. 30-39. Voot

Bleda zie daarbij nog Jan Kalf, de Baronie van Breda.
3) J, Veth u. S. Mulle! Fzn., Albrecht Diirers Niederlendische Reise I' blz. 62, 63.
l) II1 hetzelfde jaar 1523 vindt meo trog twee eigenhaodige quitanties vaD ,,Jaques Daret, tailleuf

dimaiges demourant a Bruxelles", eeo van 25 pond d.d. 8 oct. en een Yan 12 Pond d.d' 6 Nov.r welke

Overigens heb
deze werkzaamheid
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van dit onderschrift met die van den boven reeds genoemden niet oDderteekenden,
doch ongetwijfeld aan Tommaso Vincidor toe te schrijven brief van 20 Juli 1521,
welken Muntz in facsimile uitgaf '), dan komt men gemakkeli jk tot de conclusie,
dat de bewuste quitantie van een werkzaamheid van denzelfden meester voor den
graaf van Buren getuigt. Gezien de uitgestrekte bezitt ingen van laatstgenoemde is
het volstrekt niet noodzakeli jk, dat Vincidor voor lJselstein werkte. Daar echter in
L524 het patronaatsrecht over de kerk aldaar van het Utrechtsche kapittel van
St. Marie op den graaf overging:), zou het mogeli jk zijn, dat d.e !2 jaar later be-
eindigde torenbouw een prestatie van den nieuwen patroon was, welke in 1523 reeds
voorbereid zov, ziirt door het bestellen van een ontwerp. Indien immers de met
22 pond betaalde werkzaamheid de eenige was, die Vincidor voor den graaf
veffichtte, dan kan die zeker niet veel meer dan een teekening omvat hebben. Ook
is 12 jaar voor een dergeli jk monument, dat althans wel gedeelteli jk bekostigd moest
worden door een bli jkbaar niet al te ri jk kapittel - men denke aan het verkoopen
der renten -, een zeet wel aan te nemen bouwtjjd. De toren zelf getuigt er aan
den anderen kant van, dat de belangen van den graaf bij het maken der plannen
niet verwaarloosd zijn. Immers de ri jkst behandelde gevel, de Westeli jke, is vri jwel
van de stad afgekeerd doch juist het best te zien van het in de onmiddell i jke nabij-
heid gelegen kasteel, waarvan thans, na de slooping in 1888, nog slechts een vier-
kante toreo over is.

'Wanneer men den IJselsteinschen kerktoren vergeli jkt met Italiaansche werken
der Hoog-Renaissance van omstreeks 1523, dan kan men tegen een dateering in dat
jaar geen bezwaar hebben. Wat het toeschrijven aan Vincidor betreft, een sti j lkrit isch
onderzoek zal hier eerst mogeli jk zijn, wanneer men meer zekerheid heeft over het
vergeli jkingsmateriaal. Immers is het, zooals opgemerkt is, voorbarig om uit den
bovengenoemden brief van den graaf van Nassau te concludeeren, dat Vincidorjuist
het in 1536 begonnen hoofdgebouw v3n het kasteel te Breda ontwierp. 'wel laat
een ongedateerde gravure, gemerkt ,,Tomaso Vincidor de Bolonia inve. H. Cock
xcude" 3) gegronden twijfel toe aangaande 's meesters medewerking aan den lJsel-
steinschen toren, tenzij men aanneemt dat Cock ten onrechte Vincidor als ontwerper
noemt en deze het ofigineel - well icht een carton - uit Itali€ had meegebracht,
zooals hij dat ook gedaan had bij de tapijten voor den paus. De door Cock afge-
beelde dikke en onklare voorstell ing - waarschijnli jk een plafondversiering - duidt
veeleer op een Michelangelo-imitator dan op een zuiver classicist, Aangezien ook
Diezs studie geen klaarheid gebracht heeft inzake Vincidors sti j l  en eeD hernieuwd
onderzoek hier buiten het kader van het onderwerp zou vallen, moet de kwestie
vooralsnog onbeslist bli jven.

som hij van Jehan Salmoo ontvangen heeft [amens den graaf vao Buren voo! zekele ongenoemde
werked, Voo! dezen Jacques Dalet zie bij Thieme-Becke!, Kilnstlerlexikon.

I) In Reeue de 1'Art Ancien et Modetoe VI (1899), blz.337.De juistheid der toeschri jving bl i jkt
bij Diez t,a.p,

2) Zie a. d, Koppel, blz. 11.
3) Afgebeeld bii Diez t.a.p.
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Buiten de vraag naar den auteur om bli jft het opmerkeli jk, hoe de kapiteel-
halzen met rozetten, welke Rafael o. a. aan zijn Vatikaansche Loggia's aanbracht,
aan Nederlandsche monumenten uit dien ti jd, voorzoover mjj bekend, alleen voor-
komen te IJselstein, Breda (poorten en groote za l van het hoofdgebouw van 1536)
en Utrecht (raadhuisgevel van 1547).

Van degenen, die in de bovenvermelde getuigenverklaring genoemd worden,
trekt alleen nog Mr, Alexander, goudsmid te Antwerpen, de aandacht, met wien men
meelde, dat Alexander van Brugsal bedoeld koD zijn. Vermeld staat, dat hij het
kasteel te Buren ordonneerde, aan welks heeren, de Egmonds, ook de baronie van
IJselstein behoorde. Van dit in 1807 gesloopte slot nu was de galeri j, wat het beeld-
houwwerk betref t ,  in 1539 door Andr ien de Seronr)  u i tgevoerd,  zoodat wi jh ie.een
bevestiging hebben van het feit, dat ontwerper en steenhorlwer niet steeds dezelfde
persoon waren. Met Alexander zou bedoeld kunnen zijn Alexander (de) Pasqualin,
die, naar men uit verschil lende stukken van 1539 tot 1544 kan opmaken, eerder
opzichter van uit te voeren werken dan produceerend kunstenaar was. In 1539 en
1544 bli jkt hij te Antwerpen te zijn; overigens ziet mel uit zi jn Nederlandsche
orthogralie (hij schrijft ook in het Fransch), dat hij naar alle waarschijnli jkheid een
verfranscht Zuid-Nederlander is r). Nu bli jkt uit een in het archief Buren berustenden
brief aan Floris van Egmond, d.d. 5 Augustus 1532, geschreven uit IJselstein door
Willem Turck, drost aldaar, hoe deze den muur - bli jkbaar dien van het kasteel -,
die op instorten stond, ,,met Meyster Alexander en M. Cornelis van 'Woerden besien"
heeft, waarbij Mr. Cornelis technisch advies gaf. Ook deze passage laat zeer wel de
veroDderstell ing toe, dat de hier bedoelde Mr, Alexander, voor het geval hij dezelfde
is als (de) Pasqualin, meer algemeen opzichter was. Mr. Cornelis van \Moerden, die
bli jkens een quitantie 3) ook in 1539 met zijn 2 zoons metselaarswerk voor den graaf
van Buren verrichtte, zo\ dezelfde kunnen zijn als Mr. Cornelis Aerts van Woerden,
die zonder vermelding van beroep in het wil lekeurboek van 1533-34 van IJselstein
(alfabetisch onder Meyster) genoemd \ /ordt. Mr. Alexander zal loen wel over de
vroeger vermelde bouwerij aan het kasteel van lJselstein toezicht gehouden hebben;
dat hij mede het werk van den toen nog niet voltooiden kerktoren bestierde, is
daarbij niet onmogeli jk.

Het kasteel Buren schijnt echter verder niets in zijn bouwgeschiedenis met
den IJselsteinschen toren gemeen te hebben; wel wijken de nog behouden fragmenten
in sti j l  geheel af van hetgeen overigens aan Renaissancewerk in Nederland uit dien
ti jd over is, doch het karakter ervan is eerder Fransch-Lombardijsch. Eenige dier frag-
menten dragen het devies ,,sans faulte" der in 1548 uitgestorven Egmonds, waardoor men

r) Op dezen meeste! hoop ik later eeos telug te komen.
2) Over Mr, Alexander zie Veth-Muller t.a.p. II, blz. 24, Thierne-Becker, Kunstlerlexikon en A.

Ilenne, Histoire du Regne de Charles-Quint eo Belgique V, blz. 98, noot 1, waa! van een Antwelpsche
goudsmid Alexander van Bruxelles sprake is. Identiek met Alexander d€ Pasqualin zou ook kunnen zijn de
medailleu! Alexander P. (zie bij Thieme-Becker), al is het jaar 1578 wel erg laat.

3) Atchief Buren, port. 13.
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zekerheid heeft, dat het deelen zijn van het onder Mr, Alexanders toezicht tot stand

gekomen werk en wel waarschijnli jk van de bovenbedoelde galeri j.

Van andere Nederlanders dankt Sebastiaan van Noye (f493-1557) zijn naam

als streng classicist aan Granvelles H6tel d'Arras te Brussel, dat hij + 1550 gebouwd

zou hebben. Deze toeschrijving, die ik reeds bij de afbeeldingen in het plaatwerk

van Goetghebuer') aantrof, schijnt overigens niet op documenten te berusten en

geheel wil lekeurig te zijn. De geschiedenis kent van Noye slechts als vestingbouw-

kundige en als uitgever van een plaatwerk over de Thermen van Diocletianus. De

afbeeldingen bij Goetghebuer doen weliswaar een bouwwerk in strengen sti j l  zien -

die overigens afwijkt van dien te IJselstein -, doch eeD zoo vroege dateering is er

allerminst noodzakeli jk voor.

Een ongedateerde teekening in Maarten van Heemskercks 2de Romeinsche

schetsboek') toont een compositie met doorloopende impostprofielen, die hij misschien

aan San Gallo ontleend heeft. Het zware karakter van deze architectuur komt

echter evenmin met dat van het IJselsteinsche werk overeen, veeleer met dat der

Vitruvianen,
Hoe weinig zuiver architectonisch de overigens voor Nederland vroege strenge

bouwwerken zijn, die de z.g, Romanisten als stoffeering voor hunne schilderijen

gebruikten, is door een enkel voorbeeld, Jan van Scorels Simeon in den Tempel
(Weenen) 3), voldoende aan te toonen. Voor dit + 1540 te dateeren werk is de

architectuur van Rafaels School van Athene als voorbeeld genomen. Met de Scorel-

Renaissance schiint IJselstein in geen verband te staan, daar voor de hypothese, als

zot deze meester den Utrechtschen raadhuisgevel ontworpen hebben, geen grond is,

Aan andere bekende meesters het werk toe te schrijven l i jkt m, i, louter
gissing; ook bij de Renaissance-producten in Italie heb ik, voorzoover zij mij door

afbeeldingen toegankeli jk waren, geen sti j lovereenkomst kunnen vinden, die tot een

toeschrijving aanleiding kon geven.

Uit het bovenstaande bli jkt dus, dat de toren vao lJselstein niet met zekerheid

aan eenigen bekenden meester is toe te schrijven. Het is niet onmogeli jk, dat Tommaso

Vincidor iets met den bouw te maken heeft gehad, misschien zelfs ontwerper is
geweest. Dat met het toezicht op den bouw Mr. Alexander - moge hij a1 of niet
(de) Pasqualin heeten - belast was, kan verondersteld worden, ook dat Mr. Cornelis
(Aertsz ?) van Woerden er bij betrokken was. Ten slotte is de werkzaamheid van

een buitenlandsch meester voor het Hollandsche provinciestadje lJselstein niet zoo

onbegrijpeti jk, wanneer men bedenkt, hoe vele buitenlandsche connecties graaf Floris
van Egmond had. Van deze toch geeft de groote verscheidenheid der correspondentie
in het archief Buren eenigszins een denkbeeld.

l) P. J, Goetghebue!, Choix des moDuments, ddifices et maisons les plus lemalquables du Royaume
des Pays Bas. 1827. pl. XXX-XXXII.

2) Chr. Hiilsen u, llerm. Egger, Die Rdmischen Skizzenbiicher von Marten van Heemskeack,
Betlin 1916. II, pl. 15.

3) Gustav Gliick in De! Cicerooe II (1910), blz. 589 (met t afb').
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Bjj dit ondefzoek is gebleken, hoe het vaststaat, dat de lJselsteinsche toren,
wat zijn orrderste gedeelte betreft, v66r 1535 te dateeren is. Tot deze conclusie leidden
de volgende gegevens.

10. De vermelding van den datum 1535 in de rekening van 1632-35.

20. Gegevens uit 1532 en 1537, welke 1535 als datum van voltooiing bevestigen.

30. De rekeningen, die het bestaan van belangrijke werkzaamheden tusschen 1568
en 1633 uitsluiten.

40. De sti j l , die den toreD als Hoog-Renaissancewerk van zeker niet later dan 1535
kenmerkt .

50. Het baksteenformaat, dat evenmin een veel lateren datum toelaat.

60. De overeenkomst van enkele details met die van den voormaligen Utrechtschen
raadhuisgevel, waarbij de IJselsteinsche toren vermoedeli jk ,,gevend" was en
d'is v6dr 1547 gebouwd moet zijn.

Het geheel is een zeer zuiver, wat geraffineerd epigonisch Hoog-Renaissance-
werk van een Italiaansch of sterk geilalianiseerd meester, wiens ontwerp in de
dispositie sporen draagi van Nededandschen invloed.

Ondanks dit laatste bli j ft het bouwwerk in het nog geheel gotisch voelende
Nederland geesteli jk volkomen gei'soleerd. Eerst als twaalf jaar na de voltooiing de
strenge bouworde met verandefde opvatting zich kan inburgeren, inspireert het
eenmaal een Nederlandsch Renaissance-kunstenaar. Het is echter twijfelachtig of
deze invloed in wezen verschilt van die der uit Italig geimporteerde prenten. In een
dan barok voelend milieu wordt het wezen van het nieuwe beginsel nog niet
begrepen: waar het klassiek onbewogene niet gewild wordt, baart het geen ver-
wondering, dat ook in de 17de en 18de eeuw het monument niet naar waarde
geschat is.

Dit artikel had ten doel het bepalen van de plaats, die de lJselsteinsche toren
in de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst inneemt. Het verdere sti j lkrit isch
onderzoek zal het gebied der Italiaansche moeten betreden. Hier moet men zich
tevreden stellen met zulks aangetoond te hebben en eenige aanwijzingen voor het
verdere onderzoek te hebben gegeven. Ondertusschen zij bij voorbaat gewezen op
het groote belatrg van verdere ontdekkingen op historisch of kunsthistorisch gebied
aangaande dit unieke bouwwerk.

G. C. LABOUCHERE.


