






Historische Kring IJsselstein 89 (dec. 1999). - Dl.89 ?»L» ........Zegen of Glorie? Het praalgraf metde beschadigin-gen zoals dievoor de restaura-tie van 1859 wer-den vastgesteld. [zie afbeelding 2]. De dekplaat was in 18 stukken gebroken''. De verbrijzelingvan een aantal delen was vermoedelijk te wijten geweest aan de aanwezigheidvan troepen van Lodewijk XIV, alias de Zonnekoning, tijdens de Franse bezet-ting van IJsselstein in 1672' . Uit welke tijd de bekisting dateerde werd nietvermeld en waarom die om het praalgraf was gebouwd evenmin. Hoogstwaar-schijnlijk omdat het grafmonument er door de vele vernielingen niet meer uit-





Historische Kring IJsselstein 89 (dec. 1999). - Dl.89 ?&quot;Li........Zegen of Glorie? 3. Het IJsselsteinse praalgraf na de restauratie van 1859. (steendruk: P.W. van de Weyer, Utrecht) Ook Janssen viel een groot compliment ten deel. In de aan hem gerichte dank-betuiging stond dat het genootschap 'vertrouwt dat aan [het] herrezen monu-ment Uw naam verbonden zal blijven en nakomelingschap U danken zullen,voor de geschiedenis van ons, een harer herinneringsteekenen aan de vergetel-heid te hebben ontrukt'^ . Decennia lang werd niets meer van het grafmonument vernomen tot in 1904er bij het P.U.G. weer berichten binnensijpelden over de zorgwekkende staatvan het praalgraf. In een brief van de historicus en archivaris S. Muller Fz. vanoktober 1904 bleek dat een 'goede restauratie' van het grafmonument noodza-kelijk was, omdat het opnieuw in verval was^'. Na een werkbezoek aan deNicolaaskerk berichtte Muller in 1905 dat sinds zijn vorige bezoek de toestandvan de graftombe 'merkbaar' achteruit was gegaan. De schrijver vervolgde, dathet hem leek 'dat de omstandigheid dat het

kerkkoor tevens gebezigd wordt alsbergplaats van banken en andere rommel, waarschijnlijk de reden is, dat hetmonument zo gehavend is'^&quot;*. Er was weer sprake van gebroken en losliggendestukken en het monument was bovendien zeer vuil. Een trieste constatering die de veronderstelling rechtvaardigt dat de graftombein de periode na de laatste restauratie niet de hoede en zorg had gekregen diehet verdiende. Het lijkt alsof het Genootschap tijdens de eerste restauratie albedenkingen had. In 1857 dacht men er aan om van de heren kerkvoogden eenschriftelijke verklaring te vorderen, dat zij om dit 'grootse' monument een ijze-ren hek zouden plaatsen. Een mondelinge toezegging is door deze heren nooitnagekomen. De verzekering van het kerkbestuur voortdurend te waken tegende beschadiging van het monument, was door het ontbreken van een hekwerk,van weinig waarde^^ Over de restauratie werd in 1906 onderhandeld, waarbijde aartsbisschop Mgr. G.W. van Heukelum het aanbod deed om een deel derkosten voor zijn rekening te nemen. Helaas is niet bekend waarom^ .



Historische Kring IJsselstein 89 (dec. 1999). - Dl.89 Tijdens het eerste decennium van deze eeuw kwam de zorg van dit historischemonument aan de Provinciale Commissie van Toezicht op de bewaring en instand-houding van voorwerpen van waarde uit het oogpunt van geschiedenis en kunst toe.Deze was over de situatie evenmin te spreken, zodat het kerkbestuur een ern-stige vermaning kreeg waarin de meest ernstige tekortkomingen werden aan-gegeven: 'Moge deze restauratie door het Kerkbestuur gewaardeerd worden enstreng de hand worden gehouden aan de thans gemaakte bepaling, dat het monument niet dan onder toezicht voor de bezoekers te bezichtigen is!'^^. 28In 1909 kon eindeHjk de graftombe door Lambert te Riele worden hersteld . Maar met het herstel van het praalgraf deed zich een nieuw probleem voor: detreurige staat waarin het kerkgebouw verkeerde. Het dak van het koor was der-mate lek dat het bijna overal regenwater doorliet. Het grafmonument had te lij-den onder de lekkages. Het gevaar was niet denkbeeldig dat het hele dak zouinstorten als er niet spoedig werd ingegrepen^^. De minister

overwoog om tenbehoeve van de restauratie een bedrag van f 26.500,- uit te trekken, maar datzou onvoldoende blijken. Het noodlot sloeg toe: op 10 augustus 1911 brak er brand uit en die legde dekerk geheel in de as'°. Het grafmonument bleef niets bespaard. De tombewerd door de brand verhit, terwijl het bluswater voor een flinke afkoeling zorg-de en deze temperatuurverschillen zorgden ervoor dat het praalgraf voor eengroot deel uit elkaar barstte. En alsof het niet genoeg was, kwam er ook bran-dend hout en vallend puin, afkomstig van het dak, op de katafalk terecht'' [zieafbeelding 4]. Zo was het praalgraf van de heren Van Amstel Van IJsselstein tot een warepuinhoop geworden. Na het bekend worden van deze rampspoed haastte deProvinciale Commissie van Toezicht zich naar de plek des onheils, om te zienWelke maatregelen genomen moesten worden om erger te voorkomen. Meerdan een voorlopig advies om de brokstukken van het praalgraf geheel en al meteen houten kist te omtimmeren om verdere beschadiging te voorkomen, konde commissie niet geven. Er moest ook voorkomen worden dat scherven

enbrokken verloren gingen, onder andere door ontvreemding tijdens de oprui-mingswerkzaamheden. En tot elke prijs moest voorkomen worden, dat ondes-kundigen zelf zouden proberen de stukken aan elkaar te passen, waardoor zijbreukvlakken zouden kunnen vernielen'^. Dij een tweede bezoek twee weken later kon men slechts de raad geven hetmonument tegen inwatering met brandzeilen te bedekken. De fragmentenwerden zo opgeborgen dat hun toestand voor bepaalde tijd niet verder achteruitzou gaan. Pas als het koor gerepareerd was, kon men beginnen met veel geduldde fragmenten van de graftombe aan elkaar te passen. De brand in de SintNicolaaskerk leek het monument zo ernstig beschadigd te hebben, dat het ernaar uit zag dat het afgeschreven moest worden. Zover is het gelukkig nietgekomen, maar dat nam niet weg dat het graf na restauratie gedurende de vol-gende decennia wederom door rampspoed werd achtervolgd.Nadat de kerk was hersteld en in november 1915 was ingewijd, werd pas vierjaar na de brand een begin gemaakt met de restauratie van het praalgraf Hettijdstip waarop het praalgraf

werd gerestaureerd was ook niet het meest











Historische Kring IJsselstein 89 (dec. 1999). - Dl.89 &........ . Zegen of Glorie? Aan de hand van de wapens van de vrouwen kon men toen ook achterhalenwelke gisant de vader en de zoon Van Amstel/IJsselstein was [zie afbeelding 2].Helemaal links ligt Gijsbrecht van Amstel, heer van IJsselstein. Waarschijnlijkrond 1260 geboren en in 1344 gestorven. Gijsbrecht van IJsselstein was dezoon van Arnoud van Amstel die als rechter en maarschalk een hoge positie inhet gebied van de bisschop van Utrecht had&quot;*^^. Bij het overlijden van zijn vaderin 1291 kreeg Gijsbrecht als oudste zoon het nalatenschap over IJsselstein. Hij 10. Het praalgraf na de restauratie van 1859 van boven gezien. 12















Historische Kring IJsselstein 89 (dec. 1999). - Dl.89 ter nagedachtenis van haar ouders en haargrootouders van vaderszijde. Guyotte iswaarschijnlijk rond 1310 geboren, in 1331trouwde zij met Jan van Egmond en waar-schijnlijk is zij in mei-juni 1377 overleden.Na de dood van haar vader in 1363 werd zijerfdochter en in 1364 werd zij door degraaf van Holland met de baronie beleend.Als zij de opdracht voor de graftombe heeftgegeven, moet dat in ieder geval voor haardood in 1377 zijn geweest.Het was bovendien een kostbare aangelegen-heid om een dergelijk grafmonument te latenmaken en bezorgen. De tombe was in iedergeval als 'Grabmal' bedoeld, ter bevorderingvan het zieleheil der overledenen. Het opge-richte graf kwam in het noordertransept testaan en dat had te maken met de omstandig-heid dat het transept gereserveerd was voor de verering van de Maagd Maria. Het was immers de plek waar zich toen hetmirakelbeeld van Onze Lieve Vrouw van Eiteren bevond '.De graftombe was mogelijk ook als 'Denkmal' bedoeld. Er zijn een aantal rede-nen te bedenken waarom het graf zo'n monumentaal karakter

kreeg. Ten eer-ste kan het graf als een monument voor de familie Van IJsselstein bedoeldzijn. Met Guyotte van IJsselstein ging het huis Van IJsselstein over in hetgeslacht van Egmond en stierf het dus uit. Het praalgraf is een echte familie-tombe: hier worden niet zozeer individuen, alswel een geslacht weergeven.Vermoedelijk blijkt dat ook blijkt uit een ander opvallend detail. Hoewel demannen langer van stuk zijn dan de vrouwen, is het niet zo dat de laatsten zogepositioneerd zijn dat daaruit zou kunnen blijken dat de echtgenoten bovenhen staan. De hoofden van de mannen en de vrouwen zitten op de zelfdehoogte, volgens mij een aanwijzing dat ieder een sociaal gelijke status had. Degraftombe wilde meer dan vier aanzienlijke personen tonen, zij was erop uithet prestige van een familie te demonstreren, die haar heerlijkheid tot eenbaronie had weten uit te bouwen. De figuren liggen niet alleen vroom maarook statig naast elkaar op een tombe, die een plek kreeg in de kerk die door delamilie was opgericht. De figuren zijn bovendien hoogstwaarschijnlijk langerweergeven dan de personen in werkelijkheid geweest zijn, om

daarmee dehguren een monumentaal karakter te geven. Ten tweede kan de graftombe als monument voor de stad zijn bedoeld. Op hetgraf waren immers de heren afgebeeld die er voor gezorgd hadden dat denederzetting IJsselstein zich had weten te ontwikkelen tot een stadje metregionale allure. Door het toedoen van de familie Van Amstel Van IJsselsteinhadden de inwoners van de nederzetting een parochiekerk, weekmarkten enstadsrechten gekregen. Kortom het graf kon de bedoeling hebben de grote bete-kenis van het uitstervende geslacht voor dit plaatsje aan de IJssel te vereeuwigen. 12. De gotische baldakijnen. 19
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Historische Kring IJsselstein 89 (dec. 1999). - Dl.89 .Zegen of Glorie? 35.    RvMZ, PdlJ, map 1. Rapport graftombe Gijsbert van Amstel van IJsselstein en Aleida vanCulemborg, 22-09-1962, 2-3. Zie ook; Brief van de directeur bij de Rijksdienst voorMonumentenzorg, hoofd der afdeling Restauratie, aan het College der kerkvoogden derNed. Herv. Kerk, 29-10-1962. 36.    RvMZ, PdlJ, map 1. Brief van het College van Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente teIJsselstein aan R. Mieschke, hoofd afdeling Restauratie der Rijksdienst voorMonumentenzorg, 08-11-1962. 37.     RvMZ, PdlJ, map 2. Rapport praalgraf Sint Nicolaaskerk IJsselstein, ..-10,1973, 2-4. 38.    RvMZ, PdlJ, map 2. Advies van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en MaatschappelijkWerk betreffende de toren van de Ned. Herv. Kerk en de grafmonumenten te IJsselstein,06-05-1977. 39.    RvMZ, PdlJ, map 2. Brief P. Siccama en M. Vergouw aan de Rijksdienst voorMonumentenzorg, 29-08-1976. 40.    RvMZ, PdlJ, map 2. Brief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
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aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 16-01-1990. 47.    RvMZ, PdlJ, map 5. Brief van Overeem, Rijksdienst voor Monumentenzorg, sektor IIInstandhoudingstechnologie aan Gedesse van het Architectenbureau T. van Hoogevest,26-11-1996. 48.    Rest van het plaquette; Door de tand des tijds aangetast.Het Genootschap voor Kunstenen Wetenschappen te Utrecht heeft de zorg voor het herstel op zich genomen door dehand van de beeldhouwer E.F. Qeorges in het jaar 1859. 49.     Tongerloo, 2. Arnold van Amstel had in 1277 het recht van rechtspraak verworven in hetgebied van Eiteren. Als vertegenwoordiger van de bisschop had hij als taak personen opte sporen en te vervolgen die van zware misdrijven werden beschuldigd. Hij voerde ookde vonnissen uit. 50.    Geer Oudegein, 112-113; Giesen-Geurts, 24-25; Uyl, 294. 51.     Boon, 14. 52.    Valkenburg, 108. 53.    Geer Oudegein, 114-115; Heiniger, 11. 54.    Boer, 83-84. 26
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