
Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 .0? ;tj .-c( k.^M                                                      /^-IC ^... een alleszins behoorlijk resultaat' Ontstaan, instandhouding en opluistering van de oudeSint Nicolaaskerk te IJsselstein door Martijn Vergouw en Peter Siccama Aan de oude, voormalig collegiale, St. Nicolaaskerk (het is verheugend dat in bredekring de kerk nu bij haar oorspronkelijke naam wordt genoemd), samen met de gelijk-namige Basiliek een van de twee &quot;kathedrale kerken&quot; van IJsselstein, zijn - vooral watbetreft de toren - talloze beschouwingen gewijd, ook en vooral in publicaties van deHKIj. Door de groeiende belangstelling blijkt temeer hoe meningen en interpretatiesvan elkaar kunnen verschillen. Immers waarneming en lezing van bronnen is nu een-maal een individuele zaak, hoezeer men ook objectiviteit nastreeft. Bovendien zijnbronnen ook niet altijd betrouwbaar of gelijkluidend. Hoe stelliger een onderzoekerechter zijn bevindingen poneert, des te uitgesprokener zal de reactie zijn die hieropvolgt. Dit artikel wil hiervan

blijk geven. De beide auteurs zijn geen onbekenden voor de HKIJ. Reeds in 1977 (uitgave 3) mochter een beschouwing over de oude Nicolaaskerk van hun hand in de HKIj-reeks ver-schijnen, gevolgd in 1983 (uitgave 26/27) door een verhandeling over de IJsselsteinsegrafmonumenten. !n 1993 verscheen het boekwerk 'Eyteren bij IJsselstein' waarin degeschiedenis van de Mariaverering te IJsselstein wordt beschreven.





Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 hoewel hij er eigenlijk aan twijfelt. Dekerk zou in deze opvatting voor circa1530 dus torenloos zijn geweest (afb. 2).Een opvatting die zijn weerslag vindt ineen glasraam in de kapel van O.L.Vrouwvan Eiteren der St. Nicolaasbasiliek inIJsselstein. Daar zien we de oude kerkvan IJsselstein, zonder toren. K. Dongagaat ervan uit dat de huidige toren een'mutatie' is van een oudere, gotische, diemidden op de as van een toen tweebeuki-ge hallenkerk zou hebben gestaan. Dezehallenkerk zou omgebouwd zijn tot pseu- dobasiliek. Het sloop-werk daartoe lever-de een &quot;verplaatste kerk&quot; op waarbij detoren dus niet meer midden voor de kerkstond. Verbouwde of originele kerk? Donga schrijft: &quot;Wilde men bij de her-houw zoveel mogelijk gebruik maken vanbestaande muren en funderingen danwaren er twee

mogelijkheden om de huidigeomvang te bereiken&quot; (cursificering door deauteurs). De herbouw zou dus eenbeperkte klus zijn, suggereert de auteur. verschillen in hoeken daknok a. de veronderstelde hallenkerk b. de pseudobasiliek







Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 en nieuwbouw en gaf daarentegen weleen aanzienlijke uitbreiding van de ruimte.Hierbij past nog een opmerking over deplaats van een oudere toren. We zullen nu de argumenten doorne-men die door Donga aangevoerd wordenter bewijsvoering van het bestaan vaneen oudere kerk en toren. 678 12           3            4 Volgens Donga's constructie, dus bij eenhallenkerk, zou die in het midden voorde kerk staan. De ingang zou dan, net alsnu, recht op een rij pilaren uitkomen.Door de ruimtelijke omstandigheden(stadsmuur) kon dat bij de huidige kerkniet anders, maar bij de hypothetischehallenkerk zou de toren gemakkelijkopzij geplaatst kunnen worden zodat dekerkganger of een feestelijke processierecht in een open beuk kon binnentre-den. De toren zou dan voor de zuidbeukgesitueerd zijn. Maar dan ging

Donga'sverplaatsing naar het noorden niet door,de toren zou dan immers los van de kerkkomen te staan. De enige oplossing omdit te voorkomen, was dus de onlogischeplaatsing midden voor de kerk. Overigens hebben hallenkerken inNederland geen torens. Als er toch spra-ke van een toren is, staat die opzij. InVollenhove staat hij zelfs los voor hetkoor. De plaats van de toren:Uit wat we hiervoor al stelden en laterin dit artikel nog trachten toe te lich-ten, blijkt wel welk een &quot;heet hangij-zer&quot; de toren vormt in de hele discus-sie over een al dan niet verdwenenkerk. Zowel stijl, locatie, plattegrondals al of niet verdwenen onderdelenroepen zoveel vragen op dat enkel aandit onderdeel al een complete mono-grafie zou kunnen worden gewijd. Wewillen hierbij vaststellen dat een torenmidden voor een hallenkerk nooit ofuiterst zelden voorkomt. Vertanding Aan de

zuidoostzijde van de torenbevindt zich een vertanding (afb. 8) diewe reeds in een tekening van Jan deBeyer (1744) opmerken. Ze dateert dusvan voor die tijd. Deze vertandinghoeft niet te betekenen dat het eenaanzet van een oudere hallenkerk isgeweest (Donga). Immers, dan zou ze



Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 veel langer moeten zijn (circa 4/5 vande torenromp; zie tekening Donga pag.74) en niet, zoals we waarnemen,slechts 1/5 deel. De vertanding begintpas 2,2 m. boven het maaiveld (afb. 8en 18) en wel precies boven waterlijst van de onderste vensters en steunbe-ren van de kerk. Bovendien heeft zeaangrijpingspunten in de torenmuuren zelfs profielsteen die zowel in detorenmuur als het vertandingsdeelingeboet zijn. Met andere woorden, de



Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 vertanding is even oud als de toren enkan enkel bedoeld zijn om een uitbrei-ding van de kerk te realiseren; hetomgekeerde dus van Donga's theoriedie het beschouwt als restant van eengesloopt bouwdeel. Rond 1535 kan dekerk uit haar jasje gegroeid zijn en kanuitbreiding nodig zijn geweest. Het isopvallend dat aan deze zuidzijde hetfries (zie afb. 8 B) tussen de eerste entweede geleding niet doorloopt maarabrupt eindigt waar de vertandingbegint. Hier behoorde ook de wandvan de toren op te houden maar hijwerd 85 cm verlengd waardoor hetoppervlak van de toren dus geen vier-kant is maar een rechthoek. &quot;sporen&quot; die wij zien, lijken meer op hetwegwerken van mogelijke vensters ofprofielen van een bestaande driebeukigekerk dan van de aanzet van een beukaan een vroegere kerk. Donga acht

hetonwaarschijnlijk dat de kerk torenloos isgeweest. Immers, stelt hij, dan zou dewestgevel niet kaal zijn maar profielenhebben gehad. En daar juist menen wesporen te kunnen traceren. Het staandverband (een combinatie van om en omkop en strek) wordt op deze plaatsenonderbroken door bouwnaden die ophet dichtmetselen van een (gotisch) ven-ster kunnen duiden (afb. 10 en 12). Wezien ook dat de metselverbanden aande kerk nogal onsystematisch zijn. Mysterieuze vertanding Het mysterieuze aspect van de vertanding werd rond 1927 overgeno-men in twee pinakels op de torenomgang (afb. 19). Niet lang gele-den, waarschijnlijk bij de laatste restauratie van de kerk, zijn deze'pseudo'vertandingen -helaas- dichtgemetseld (we betreuren overi-gens de verschijning van een nieuwe vlaggenmast op de toren (afb.9); hij is iel, spichtig en onbarmhartig kaal. Hoe

weinig moeite zouhet gekost hebben om een reconstructie te laten maken van de oor-spronkelijke die immers een essentieel onderdeel was van De Klerksontwerp voor de nieuwe torenbekroning.) De toren als modernisering van eenoudere? Om een bouwlichaam een ander aanziente geven, kon men twee methoden hante-ren, al of niet in samenhang met elkaar.Men kon populair gezegd &quot;knippen enplakken&quot;, of men kon een geheel nieuwehuid op het lichaam &quot;implanteren&quot;. Deeerste mogelijkheid is het minst ingrij-pend en houdt mutaties in binnen hetbestaande muurwerk. Een nadeel daar-van is dat de sporen bijna altijd aanwezigblijven. De tweede mogelijkheid betekenthet optrekken van geheel nieuwe bouw-delen over, op of tegen bestaande. Er zijn Sporen Donga noemt naast de merkwaardigeligging van de toren en de

&quot;muuraan-zet&quot; aan de zuidoosthoek, als derdeargument voor het bestaan van eenoudere kerk dat &quot;in de westgevel van dekerk, ten noorden van de toren, sporenzichtbaar zijn die erop wijzen dat dekerk in een later stadium in noordelijkerichting is uitgebreid.&quot; Met die uitbrei-ding bedoelt de auteur ongetwijfeld denoordbeuk. Dat zou een homogeenbouwlichaam moeten hebben opgele-verd; wat we zien zijn echter mutaties ineen reeds bestaande gevel. De enige



Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 in dat verband heel wat romaanse engotische kerken van een barokgevel ofmeer voorzien. Een berucht voorbeeld isde Dom van Uppsala (Zweden) dietransformeerde van gotiek via barok enneogotiek naar de huidige pseudogotiek.Een zelfde lot, maar dan van romaansnaar neoromaans, trof de Munsterkerk inRoermond . Geslaagde voorbeelden zijn er ook genoeg (Oost-Europa en vooralSpanje). Opvallend daarbij is hoe goedbarok zich combineert met gotiek. Veelminder is dat het geval wanneer gotiekzich met renaissance moet voegen,behalve verrassend genoeg, in IJsselstein.Verrassend temeer daar het hier om tweehomogene bouwlichamen gaat die zo instijl contrasteren. We denken dat het



Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 profielen in een oudere reeds bestaandetoren nieuw werden aangebracht (en ertevens blijk van geeft de 'knip- en plak-theorie' aan te hangen). Maar deze con-statering is minder relevant: hakkenmoet men altijd bij inpassing van niet-kwadrataire profielen, zoals kapitelen enbasementen. Een baksteen heeft nu een-maal een standaardformaat, en waaromzijn er dan geen sporen meer te vindenvan de oorspronkelijke gotische profie-len.^ Als die zijn 'weg' c.q. 'omgewerkt',zou men dat toch moeten kunnen zien?Bovendien bewijst het gehele metselver-band aan weerszijden van pilasters, frie-zen e.d. aan de toren dat er inderdaad tij-dens de bouw ervan uitsparingen voorzijn gemaakt. Er is hier gewerkt met eenz.g. Hollands (metsel)verband en welmet om en om lagen drieklezoor en kop(afb. 17), een combinatie die het mogelijkmaakt om profielen te plaatsen zonderdat hakwerk nodig is. We zien trouwensaan de kapitelen van de eerste geledingdat er rekening is gehouden

met inpas-sing in het baksteenverband. Elk kapiteelheeft aan de achterzijde een rechthoekigegrondvorm behouden die in de uitspa-ring van de baksteenwand is ingemetseld(zie afb. 20). Er hoefde dus niet in eenoudere toren ingegrepen te worden. Dater een nieuwe huid om de toren is aan-gebracht, is eveneens onaannemelijk.Dan zouden aan de diepe zijden van denissen sporen van de oude spitsbogenzichtbaar zijn. Bovendien zou er dan nietbruut gehakt behoeven te worden omprofielen aan te brengen. Men kon deruimtes daartoe eenvoudigweg uitsparen(hetgeen kennelijk ook gebeurd is, zoalswe zojuist aanvoerden). Bij de toren vande Oude Kerk in Amsterdam is er weleen huid om de toren aangebracht, maardeze kent geen nissen en volgt de oor-spronkelijke profielen (afb. 14). gunstige effect te danken is aan de har-monische verhoudingen tussen de beidebouwvolumes alsmede aan beider voor-name/sobere vormentaal. Donga conclu-deerde dat er voor de plaatsing van deprofielen in de baksteen bruut

gehaktwas, waarmee hij wil aantonen dat de 11. Verondersteldeplaatsing van detoren (1535-1537)tegen en deels inde kerk. 12. Bouwnaden inde westgevel vande noordbeuk (zieook afb. 10).







Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 te Londen, gebouwd door Nicholasfiawksmoor in 1734, naar ontwerp vanChristopher Wren, en verder naar destad Oxford waar bijna alle gotiek dateertvan na 1500. Als er trouwens voorbeel-den van samengaan van gotiek en renais-sance (en barok) genoemd moeten wor-den, dan zijn het wel de curieuze voorge-vel (1590-1814) van de Dom van Milaanen de nieuwbouw van de kathedraal vanOrleans (begonnen onder Hendrik IV envoltooid onder Lodewijk XIV).Let wel: gotiek van na 1590, of mogen wedan al spreken van neogotiek.^ De helevormgeving van het torenportaal inIJsselstein vertoont de kenmerken vaneen overgangsstijl die zeker niet past bijeen toren uit begin 14e/ begin 15e eeuw.We noemden al de klosornamentjesmaar ook de rondboog van de poort naarde kerk en de korfbogen in de zijwandenbehoren daartoe. Donga betreurt het dat de gereconstru-eerde venstertraceringen van 1916 van dekerk qua stijl anachronistisch zijn maarverbaast zich er niet over dat de

vormenin het toreninterieur dan onwaarschijn-lijk modern zouden zijn, mocht hij gelijkhebben aangaande een oudere toren.Zijn artikel behandelt de restauratie vande kerk in 1983. Het fotomateriaal is ver-helderend maar de bijschriften zijn datminder. Er is geen radvenster in &quot;de&quot;topgevel maar het betreft een der blinde'oculi' die in alle topgevels voorkomen,de raamtraceringen zijn, mogen we aan-nemen, niet van beton maar van natuur-steen, er is geen &quot;uitgehakt kapiteel&quot;maar het betreft hier een basement. En,ondanks het hardnekkige misverstand, eris geen keizerskroon op de toren maargewoon een (fantasie)kroon. Een andermisverstand is de vaststelling dat deparochie verheven werd tot kapittel. Hierworden twee begrippen verhaspeld; een parochie is een geloofsgemeenschap, eenkapittel is een college van kanunniken. Wandelende toren Buitengemeen merkwaardig lijkt deoostelijke uitdijing van de toren waaroverwe eerder schreven. De noodzaak hiertoekan hoofdzakelijk gezocht worden in

deaanwezigheid van een deels uitwendigetraptoren aan de geleding (afb. 6), waaromheen de omloop is doorgetrokken.Donga meent: &quot;Met het verplaatsen vande kerk in noordelijke richting, heeftmen in verband met de aanwezige trap-toren de huidige westgevel 60 cm. naarbinnen geplaatst.&quot; Hij bedoelt hier deuitwendige traptoren langs de toren-romp. Dit is ten dele waar. Aan de zuid-zijde dringt de toren in de kerk door (afb.





Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103





Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 Wie wijdde de l<erk? In tegenstelling tot hetgeen Donga enhistorisch onderzoeker L.H. Boot vaststel-len hebben wij geen bronnen kunnen vin-den die erop wijzen dat bisschop Guy vanAvesnes zelfde kerk heeft ingewijd.Wellicht hebben zij zich gebaseerd op deveronderstelling van J.G.M. Boon in'IJsselstein, uw woonstede' (uitgave 1971)die de bisschop noemt maar verder geenbronvermelding geeft.Zoals door ons al eerder is gesteld, zijnwij van mening dat niet bisschop Guymaar wijbisschop Johannes Scopia de con-secratie verrichtte. Ook al was Aernoutvan Aemstel, heer van IJsselstein, met deechte, wettige dochter van bisschop Guygehuwd. Hiervoor pleit recent onder-zoek . Hildo Krop rond 1925 ontwierp voor depilasters van de derde geleding van de nade brand herstelde St. Nicolaastoren teIJsselstein. De kapitelen

staan bij hetartikel in willekeurige volgorde. In hetbijschrift merkt de auteur over de icono-grafie der kapitelen op: &quot;De symboliekervan is niet vastgelegd. Suggesties hieroverzijn welkom.&quot; De bedoelde afbeeldingen zijn afkomstiguit een artikel van C.J. Blauw in Wendin-gen no. 4 van 1929 met een voorwoordvan J. Kalf directeur van de Rijksdienstvoor de Monumentenzorg. Hierin schrijftde auteur die ingenieur/ architect was enhet in dat jaar door brand verwoeste stad-huis van Leiden herbouwde: &quot;De beeldhou-wer Hildo Krop hakte de kapiteelen in den Conclusies Samenvattend komen wij over bouw van kerk en toren tot de volgendeconclusies: 'Zowel de kerk als de toren van de oude St. Nicolaas zijnorigineel zoals ze zich vandaag aan de beschouwer voordoen. De kerkdateert van 1310 en heeft aan het begin der i5e eeuw een vergrotingaan het koor ondergaan.

Tevens zijn de transepten rond die tijd ver-hoogd en verlengd. Noch de reconstructietekeningen van K. Donga,noch de vertanding aan de toren maken aannemelijk dat er een eerde-re hallenkerk heeft bestaan. De oorspronkelijke situering van de graf-monumenten bevestigt dat, alsmede de aanwezigheid van geprofileer-de vieringpijlers en de afstand tussen de &quot;oorspronkelijke&quot; westmuuren eerste pilaren. De toren is nieuw gebouwd in de jaren 1532-1535.Voor het bestaan van een eerdere toren valt geen overtuigend bewijsaan te voeren. Uitwendig zijn aan de huidige toren daarvoor geen spo-ren aan te treffen. Inwendig is een enkel stergewelf geen bewijs daar-toe, terwijl juist bogen en ornamenten erop wijzen dat er sprake isvan een overgangsstijl die heel goed past bij de nog steeds algemeenaanvaarde datering van de huidige toren. Uit tekeningen van Jan

deBeyer (1744) en Frowein(?) (1916) blijkt dat er bouwdelen bestaanhebben die er thans niet meer zijn'. De l<apitelen van Hildo Krop In de HKIJ-uitgave nr. 78/79, jrg, 1996,worden in een verrassend artikel vanThimo te Duits alle kapitelen getoond die vagen hoofdvorm van een Ionisch kapiteel,doch bracht binnen het raam van dezenhoofdvorm het spel van zijn vormgedachte enbereikte een alleszins behoorlijk resultaat.&quot;



Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 Hildebrand Lucien Krop (1884-1970),zoon van een Steenwijkse wethouder,maakte dezelfde merkwaardige beroeps-omslag als de Italiaans/Franse componistJean-Baptiste LuUy (1632-1687): van pro-fessionele keukenprins werd hij (beel-dend) kunstenaar (wat is &quot;im Grunde&quot; hetverschil). Als leerling van Raedeker enNienhuis behaalde hij in 1911 de Prix deRome waarna het hem voor de windbegon te gaan. In 1916 werd hij stads-beeldhouwer van Amsterdam. Overalvloeiden hem opdrachten aan, maar nietaltijd werd zijn werk gewaardeerd; zijnvoor de Goudse Agnietenkapel vervaardig-de beeld van Erasmus bijvoorbeeld vondmuseumdirecteur dr. Jan Schouten terug&quot;als vogelverschrikker in Suriname&quot; (in1975 werd het teruggeplaatst op de oor-spronkelijke locatie).





Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 Snoeier (de dood) alles neermaait (11) (afb.28), een beeld dat ook in de liturgie aanhet eind en begin van het kerkelijk jaarterugkeert . Daarna breekt echter de tijdaan van feesten: Sinterklaas (12) enKerstmis (10). Tot slot volgen de beschrijvingen of hypo-theses met de aantekening dat wij zijnuitgegaan van foto's en waarnemingen insitu, vanaf de grond. Hopelijk kunnen wedeze ooit van dichtbij bekijken en/ofinformatie van de kunstenaar of diensomgeving bestuderen. Hoewel we aan-gaande die laatste mogelijkheid na deopmerking van Te Duits enige twijfelmogen koesteren. de kunstenaar wel degelijk zowel quaplaatsing als onderwerp rekening heeftgehouden met de geschiedenis vanI)sselstein, zoals hij dat ook gedaan heeftbij bovengenoemde glaspanelen en kope-ren nagelkoppen. De kapitelen vertellen een verhaal,

nietalleen elk voor zich maar ook in onderlin-ge samenhang. Aan het westfront verha-len ze over de stad (zie pag. 21 en 22); denederzetting (8) wordt door inspanningenvan de heer (7) en zijn gade (6) een stad(5). De zonnige zuidkant vertelt van deoogst (4, 3, i) en het plezier van de zomer(2). De schaduwrijke noordzijde verwijstnaar de winter, waarin lange avondennoden tot lezen (9). Het is ook een beeldvan het einde der tijden wanneer de Grote





Historische Kring IJsselstein 103 (sept. 2003). - Dl.103 7. Ridder: frontaal staande man-nenfiguur in wapenrusting, metbeide handen een zwaard omvat-tend. De voluten wijken het minstaf van de ramshoornvorm.Wederom een verwijzing naar deadelijke historie van ijsselstein. f'^ 8. Nederzetting: vogels (duiven?)als voluten boven huisjes aanweerszijden van een toren metspits. Noord 9. Lezende man: een zittendemansfiguur met opengeslagenboek in de handen. Als voluten&quot;fantoomkoppen&quot; waarbinnen eenpapierrol (rotulus). Zie de ver-wantschap met 4. io. Moeder met kind: een vrouwmet een kind in haar armen(Kerstmis?). Ze zit op een verho-ging omringd door een hekwerk:het middeleeuwse thema van deMadonna in omheinde tuin'. Alsvoluten: wolken. n. Oogst: een opzij lopende man,het hoofd afgewend, met opgehe-ven sikkel (afb. 28). Links

enrechts korenhalmen als voluten. 12. Sinterklaas: Sinterklaas tepaard onder sterrenhemel. Alsvoluten een boom vol lover(vreemd bij feest op 6 december).De keuze van Sint Nicolaas ligtvoor de hand: hij is immers depatroonheilige van de kerk.
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