












Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 graftombe van Reinout van Brede-rode en diens echtgenote Philipottevan der Marck in de N.H. kerk teVianen en de schoorsteen voor deschepenzaal in het raadhuis teKampen, respectievelijk in i540-'42en i543-'45 vervaardigd.Colijn de Nole is eveneens inverband gebracht met het beeld vanKarel V dat in deze bijdrage centraalstaat. Volgens Galland is de deco-ratie van het Huis De Keyser afkom-stig uit het atelier van De Nole.54Hedicke rubriceert het beeld even-eens onder 'Werkstattarbeiten' vanDe Nole, echter 'unter Vorbehaltspaterer exakterer Forschungenl'SSTerecht merkt Veenstra op dat hetbeeld van Karel V door 'een veelminder vaardige hand' dan die vanColijn de Nole is vervaardigd en'zeker niet door hem gemaakt'.S^ Museumstuk Het Huis De Keyser bestond oor-sponkelijk uit een combinatie vaneen smalle en een brede gevel: hetbeeld van Karel V stond in hetmidden van de brede gevel (afb.2-5). Eind achttiende- begin negen-tiende eeuw werd het pandgesplitst: het smalle gedeelte werdsamengevoegd met de aanpalendepanden aan de noordzijde. Hetbrede gedeelte werd rond 1860grondig verbouwd; toen werd degevel gesloopt. Toen A. Bressier in1839 in dat pand een winkel met'alle soorten van Engelsche, Duit-sche en Inlandsche Garens enLinnen, als ook gebreide en

ge-weefde Goederen' opende, heettehet nog 'alwaar de keizer in degevel staat'.57 in i86o steldeKramm vast: 'Het is zeer te bejam-meren dat dit geheel niet is be-waard gebleven, als model van denbouwtrant der XVI. eeuw'.S^Op 18 juni 1867 stuurde 'DeCommies-Archivaris' J.W.L Raven,die ook als museumbeheerderactief was, aan het college vanBurgemeester en Wethouders vanUtrecht een brief waaruit geheelduidelijk wordt hoe het beeld vanKarel V en de overige gevelfrag-menten van het Huis De Keyserterechtkwamen in het Historisch Museum der Stad Utrecht, thansCentraal Museum: 'Eenigen tijdgeleden werd mij berigt dat tengevolge van de verbouwing van hethuis gelegen aan de Oude-grachtover de Jans-brug tusschen deDrakenborg- en Vinkenburgstegen het zadelaarsgilde was een l<westiedie al jaren aansleepte en nog jarenzou duren.47 Hoe dan ook, in 1532besliste de Utrechtse Raad dat DeNole's lidmaatschap van het zade-laarsgilde voldoende was.^^Regelmatig duikt Colijn de Nole opin rekeningen van Utrechtse ker-ken. In i537-'38 en in i54i-'42 wordthij betaald voor werkzaamheden inde Oudmunster- of Salvatorkerk. Ini538-'39 wordt hij vermeld in derekeningen van de Mariakerk inverband met werk dat hij samenmet Willem van Noort verrichtte.Verder komt De Nole voor in reke-ningen van

de Mariakerk over dejaren i54i-'42, i547-'48/'49. i552-'53en i554-'55. In i544-'45 wordt hijbetaald voor het vervaardigen van'aensichten ende X dolmesgens'aan de orgeltribune van de Buur-kerk.5° Tevens wordt dan 'RijckHeynrickss' betaald voor zijnaandeel aan beeldhouwwerk voorde orgeltribune. Zoals reeds aan de orde kwamleverde Colijn de Nole in 1549'beelden en hooffden' die 'deurordonnantie van Mr. Johan vanSchoerI, Cononick van Sinte Marie,gemaickt worden' en bestemdwaren 'totter triumphe van deincompste van den prince vanHyspanie'; die 'beelden en hooff-den' waren geplaatst 'in dezenstadhuysinge'van Utrecht.5^In 1552-53 wordt De Nole betaald'uyt saecke by duer bevel van deoversten gemaickt ende gelevertheeft gehadt een patroen waernahy presenteerde een schoerssteen-mantel te maicken in de nye Camervan Cleyn-Uchtenberch'52; uit derekeningen over i553-'54 blijkt datWillem van Noort, 'deser stadtmetseiryemeester' betaald wordtomdat hij 'gemaickt ende gesetheeft voer Lichtmisse anno 54 dieschoersteenmantell mitten toebe-horen, staende in de nyewe camervan Cleyn Lichtenberch, genoemtnu der stadt wijnhuis'. Fragmentenvan die schoorsteen voor hetUtrechtse stadhuis zijn bewaardgebleven.53 Colijn de Nole's belangrijkste be-waard gebleven werken zijn de Wijk G no. 38 de

antieke gebeeld-houde gevel van dat huis door eenmoderne zou worden vervangen.Zoo als U.E.A. welligt bekend zal zijnbestond die antieke gevel uit onder-scheidene bouwkundige versierse-len en historische bas-reliefs terwijler bovendien in geplaatst was eenbeeld voorstellende Keizer Karel V.De gevel echter was door den eige-naar van het huis aan den aanne-mer der verbouwing (den heer vander Lip) afgestaan geworden, dochhad eerstgenoemde zich den eigen-dom van het beeld gereserveerd.Vermits nu, toen mij de plaats tehebben verbouwing van dat huisgemeld werd, de steiger reeds voorhetzelve geplaatst was en men methet afbreken van den ouden gevel afb.8A. WoutersBewaard geblevengedeelte van degevel van het HuisDe Keyser,gewassen penteke-ning, 1857Het UtrechtsArchief afb.9AnoniemKeizer Karel deGrote, houtsnedein 'DieAlderexcellenste cronykevan Brabant',Antwerpen 1497 155 % vereniging Oud'Utrecht december 2000




