












Historische Kring IJsselstein 20 (dec. 1981). - Dl.20 de Benschopperpoort. Bij de uitgave van 1725door Barentz staat bij nr. 174 de volgende tekstafgedrukt: De Overdekte Sluis te IJsselstein bijde IJsselpoort, omtrent welke vermakelijke ge-zichten zich opdoen van Boomen en Lustho-ven. Dus vertoonde zij zich in den Jare 1625.Deze prenten laten zien dat er rond 1630 op destadsmuur bebouwing is geweest welke niet opde plattegrond van Blaey te zien is, de be-trouwbaarheid van deze plattegrond t.a.v. dekleine gebouwen en huisjes kan hierdoor dusworden betwijfeld. Afgezien van de bruggen is van de situatiesop deze prenten tegenwoordig niets meer te-rug te vinden zodat het moeilijk is om exact deplaats te bepalen vanwaar de tekeningen,waarnaar de prenten gemaakt zijn, getekendzijn. jyeS/iifS f^tYsSELSTEIN' 9 Ets 174 uit de serie van ajb. 5, ft 10,5 x 6,9 cm. De meest produktieve en talentvolle topo-grafische tekenaar in Nederland uit de acht-tiende eeuw is ongetwijfeld Jan de Beyer(1703-1780)

geweest. Jan de Beyer stamt uiteen bekende familie waarvan de oorsprong teNijmegen ligt. Zij stonden in hoog aanzien,vervulden tal van bestuursfuncties en warenzeer vermogend. Geboren te Aarau (Zwitser-land), waar zijn vader werfofficier was voor dehuurlegers in de Republiek, komt hij dooroverplaatsing van zijn vader in Amsterdam te-recht, waar hij bij de tekenaar-etser CornelisPronk (1691-1754) in de leer gaat. Na 1750 heeft hij in Amsterdam een eigentekenschool. Dat zijn tekeningen van grotetopografische betekenis zijn wordt bewezendoor het feit dat de Beyers tekeningen tegen-woordig veel bij het restaureren van panden engevels worden gebruikt. Meer dan tweehon- 7 Ets 175 uit de serie van ajb. 5, ft 10,5 x6.9 cm. Poort m Yssst^STJEiv 10 Tekening van ajb. 9 uit 1625, (RAU). 8 Tekening van ajb. 7 uit 1630 (RAU).

























Historische Kring IJsselstein 20 (dec. 1981). - Dl.20 jCT &quot;&quot;^^ 30 Steendruk naar P. A. Schipperus,ft 13,9x22,5 cm. Craeyvanger is overgenomen uit de verzame-ling van dhr. R. J. Ooyevaar. Literatuuropgave: /. Immerzeel jr., De levens en werken der hol-land.sche en vlaamsche kunstschilders, beeldhou-wers, graveurs en bouwmeesters. Amsterdam 1855. Christiaan Kramm, De levens en werken der hol-landsche en vlaamsche kumtschilders, beeldhou-wers, graveurs en bouwmeesters. Amsterdam 1857. F. G. Waller, Biographi.sch woordenboek vannoordnederland.schegraveurs. Amsterdam 1938. P. T. A. Swillens, Nederland in de prentkunst.Deel 43 in de Heemschutserie, verschenen in 1944. Ad van der Blom, Tekenen dat het gedrukt staat.Uitg. Septuaginta, Alphen aan den Rijn, 1978. 29 Steendruk vanJ. Braakensiek,ft 6,9 x 11,1 cm. Nawoord Met dit artikel zijn de belangrijkste prentenvan IJsseistein afgebeeld en besproken. Hierbijzij opgemerkt dat van plaatsen met een om-vang zoals IJsseistein, het mogelijk is zo'noverzicht te

maken. Van de grotere en belang-rijkere plaatsen zoals: Utrecht, Amsterdam,Dordrecht, Rotterdam etc. loopt het aantalprenten in de duizenden, veelal omdat et-ser/graveur en drukker in deze plaatsen woon-den. Voorts is het belangrijk te weten dat bo-venstaand overzicht niet compleet is. Er zijnnog enkele prenten en prentjes waarvan deoorsprong en achtergronden binnen het kadervan dit onderzoek niet achterhaald zijn.Deze zijn dan ook niet afgedrukt. De prenten welke hier afgedrukt zijn komenvoor het grootste gedeelte uit de verzamelingvan de auteur. Afbeelding 23 van Reinier 20



Historische Kring IJsselstein 20 (dec. 1981). - Dl.20 31 Houtgravure van J. Walter naar P. A. Schipperus,ft 16,9 x 24,5 cm. 21


