


Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 De Bisschop kwam bij hoge uitzonderingde kerk in 1310 zelf inwijden, zoals hij in1306 ook de St. Nicolaaskerk (Oude kerk)te Amsterdam had gewijd. Meer krijgsmandan kerkvorst, liet de Bisschop dit werkmeestal over aan zijn Wij-Bisschop, dochomwille van zijn schoonzoon verrichtte hijdeze plechtigheid zelf. Arnold van Aemstel,de laatste heer van IJsselstein uit het huisvan Aemstel, verhoogde in 1359 het aanzienvan de kerk door de stichting van zeskapellen in de kerk. Tegelijkertijd schonkhij de kerk ten behoeve van dezelastenverzwaring enige landerijen. Opverzoek van Johan van Egmond verhiefPaus Bonifatius de Negende in 1398 deparochie tot een kapittel met achtkanunniken onder leiding van een proost. Bouwgeschiedenis van de iierk a. Schip en transept De huidige kerk dateert in hoofdzaak uitde 15e eeuw. Zoals we weten is de kerk in1310 gewijd, zodat deze betrekking moethebben op een voorganger van de huidigekerk. Zijn er in de huidige

kerk ookaanwijzingen van deze voorganger tevinden? Het eerste wat hierop duidt is demerkwaardige ligging van de toren tenopzichte van de kerk. Voorts is er demuuraanzet op de zuid-oosthoek van detoren, die mogelijk een restant is van eenoudere westgevel. Verder zijn in dewestgevel van de kerk, ten noorden van detoren, sporen zichtbaar die er op wijzen datde kerk in een later stadium in noordelijkerichting is uitgebreid. Denken we aan beidezijden van de zuidelijke kolommenrij, die inhet hart van de toren ligt, een beuk danontstaat een tweebeukige hallekerk. Nu lijkthet begin van de 14e eeuw misschien tevroeg om een hallekerk te verwachten.Proffessor Ter Kuile gaat er vanuit dat dittype hallekerk in Vlaanderen is ontstaan enomstreeks 1300 zelfs een bijzonderevoorkeur geniet. Gezien de relatie met hetHenegouwse huis behoort een hallekerk teUsselstein dus zeker tot de mogelijkheden.Vergelijkingen met een soortgelijkekerkvorm binnen het Nederlands taalgebiedzijn uitermate schaars. Uit opgravingen inde jaren '50 is

bekend geworden dat deOude Kerk te Amsterdam ook als De pseudobasiliek met toren buiten de as, na 1417. De veronderstelde hallekerk met gothische toren voor 1417. tweebeukige hallekerk werd gebouwd in hetbegin van de 14e eeuw. Overigens betrof hethier een overgangsvorm naar eendriebeukige hallekerk. Een wat duidelijkervoorbeeld is de nu nog bestaande 14eeeuwse kerk te Vollenhove. Deze kerkbestaat uit twee gelijke beuken die wordenafgesloten door een dubbel koor. Eentransept en westtoren ontbreken. De kerk isqua omvang 1,5 maal groter dan deveronderstelde tweebeuk te IJsselstein.In 1417 is de stad door de troepen vanJacoba van Beieren verwoest. De kerkbrandde daarbij geheel uit, waardoorherbouw noodzakelijk werd. Doordat dekerk in 1398 tot kapittelkerk was verheven,had men blijkbaar de behoefte om de kerkin een andere vorm te herbouwen, met eengroter koor, hetgeen zeer gebruikelijk is bijkapittelkerken. Wilde men bij de herbouwzoveel mogelijk gebruik maken vanbestaande muren en

funderingen, danwaren er twee mogelijkheden om de huidigeomvang te bereiken. Men kon de zuidelijkebeuk benutten, waardoor de as van de kerkzou worden verplaatst in de richting van destad. De tweede mogelijkheid was hetbenutten van de noordelijke beuk,waardoor de as zou worden verplaatst in derichting van de stadswal. Waarschijnlijkheeft men voor de laatste oplossing gekozenin verband met de aanwezige bebouwing 74



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 een transept. Bij de kerk te Woerden is dekooromgang later aan het koor toegevoegd.Beide kerken dateren ook uit de eerste helftvan de 15e eeuw. Het steenformaat dat voorkomt aan schipen transepten varieert van 29/30 x 14/14,5 x6,5/7, 10 lagen is 78/79,5 cm. Dekooromgang en de topgevels van detransepten vertonen een kleiner formaat, nl.27/28 X 13/13,5 x 6/6,5 cm. De vorm van devieringkolommen vertoont een symetrischedoorsnede die een indicatie kunnen zijnvoor het ontspringen van scheibogen zowelin oost-westrichting als in noord-zuidrichting, alsmede een triomfboog.Hierover zijn echter geen nadere gegevenste verkrijgen. Ook tijdens de restauratie zijnhiervoor geen aanwijzingen gevonden. Aande binnenzijde van de oostgevel van zowelhet noorder- als het zuidertransept is eenmuurverdikking waar te nemen. Tijdens derestauratie zijn daar bouwnaden gevondendie er op wijzen dat de transepten vroegerkorter waren. Voorts is geconstateerd dathet steenformaat van het bovenste deel

vande oostgevel gelijk is aan het formaat dat istoegepast aan de topgevels. Dit zou er opwijzen dat de transepten ook lager zijngeweest. De goten van deze lage transeptenlagen op gelijke hoogte met de goten van aan de stadszijde. De toren zou in beideoplossingen uit de as van de kerk komen teliggen. De zuidelijke beuk werd, voor zovernog aanwezig, gesloopt. De aanzet van dewestgevel van deze beuk is nog zichtbaar inde zuidelijke torenwand. Ook op de prentvan Jan de Beijer uit 1744 is deze vertandingduidelijk te zien. Met het verplaatsen van dekerk in noordelijke richting, heeft men inverband met de aanwezige traptoren dehuidige westgevel 60 cm naar binnengeplaatst. Het is niet bekend wanneer menis begonnen met de herbouw van de kerk,aannemelijk is dat in de jaren onmiddellijkna 1417 hiermee is begonnen. De huidigekerk dateert dus uit de eerste helft van de15e eeuw. De kerk is herbouwd als pseudo-basiliek,waarbij de beuken zijn gescheiden doormiddel van ronde kolommen metachtkantige basementen en lijstkapitelen.De smalle zijbeuken, die zich

alskooromgang doorzetten rond het koor,typeren deze kerk die vergelijkbaar is metandere kerken die terzelfdertijd zijngebouwd en eenzelfde plattegrondvertonen. Dit zijn ondermeer de St.Petruskerk te Woerden, de Martinikerk teFraneker en de kerk te Nieuwpoort (Z-H).Bij zowel Woerden als Franeker ontbreekt Kerk te IJsselstein, 1744. Door Jan de Beyer (RAU top. atlas no. 593). 75







Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Kerk te Usselslein, 1744, kopergravure door Jan de Beyer. traceringen zo vaag dat een verantwoordereconstructie niet mogelijk is en daardoorontbreekt een belangrijk hulpmiddel om deverschillende bouwdelen te dateren. Hetenige raam dat de Beyer volledig tekent ishet zuidertranseptraam, waarbij hetduidelijk is dat het hier gaat om een vrijrijke tracering. Ook de kopergravure van deBeyer van de noordzijde van de kerk, laatgeen interpretatie toe omtrent vormgevingen datering van de ramen. Op de tekeningvan D.J. Liender uit 1763 zijn de ramen inde noordgevel van het schip getekendzonder tracering. In hetnoordertranseptraam wordt hier wel eentracering getekend. In de kerkrekeningenvan 1759 komt een uitgavepost voor, groot635 gulden, voor het vernieuwen van hetzuider- en noorderglas. Vermoedelijk heeftdeze post betrekking op de ramen van hetschip, aangezien de Beyer in 1744 nogtraceringen tekent en Liender in 1763 niet.Zoals de foto's van voor de brand

van 1911weergeven, waren er ramen aanwezig in eenvorm die voor de 18e en 19e eeuw Hoewel deze vorm wat vreemd aandoet zijner toch wel vergelijkingen te treffen, zoalsbij de Maria Magdalenakerk te Goes en deSt. Pancras- of Hooglandsekerk te Leiden.Het is niet met zekerheid te zeggen of dezevorm origineel is, wel is zeker dat hetaanzicht van de sacristie vanaf 1744 tot aande brand van 1911 ongewijzigd is gebleven.Dit is duidelijk te zien op een prent van Jande Beyer uit 1744. Na de brand is de kap gewijzigd in eenschilddak, waarbij de topgevels zijnafgebroken en de steunberen verlaagd.Herkenbaar in de huidige gevel is hetbakstenen boogfries dat ook opbovengenoemde prent duidelijk zichtbaaris. Dit boogfries vertoont veelovereenkomst met het boogfries dat zichbevindt aain de uit 1463 daterendenoordgevel van de Jacobikerk te Utrecht. e. Raamtraceringen Op de twee prenten uit 1744 van Jan deBeyer is te zien dat de ramen voorzienwaren van traceringen. Helaas tekent hij de 78







Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 geheel hersteld. Opmerkelijk is dat zowelvoor de kap als voor het meubilair, Russischeikehout is toegepast. Mogelijk is dit tewijten aan de oorlogshandelingen tussenDuitsland en Frankrijk, waardoor er geenFrans eikehout kon worden gekocht. Deingang aan de westzijde, naar ontwerp vanarchitect H.A.J. Baanders, werd in 1928aangebracht. In 1962 zijn een aantal ramenhersteld. Deze herstellingen hebbenplaatsgevonden onder directie van Ir. G.Pothoven, architect te Amersfoort. Interieur naar het westen naar de toestand van 1963. van IJsselstein met zijn echtgenote, Mariavan Henegouwen, kenbaar aan hetwapenschild van Henegouwen. Alle figurenzijn liggend afgebeeld, met hun hoofdrustend op een kussen en aan de voeten eendierenfiguur. Bij de vrouwen is dat eenhond, zinnebeeld voor trouw, bij de manneneen leeuw, zinnebeeld voor kracht en moed.Boven hun hoofden is, een in gotische stijluitgevoerd, baldakijn aangebracht dat indeze liggende stand niet geheel tot zijn

rechtkomt. In 1853 werd door het Utrechtsprovinciaal genootschap voor Kunsten enWetenschappen al gewezen op de slechtetoestand van dit praalgraf. Men kwamovereen dat het geheel hersteld zou worden.De opdracht werd gegeven aan de Utrechtsebeeldhouwer E.F. George, die derestauratie met zeer veel zorg uitvoerde envoltooide in 1858. Bij de brand van 1911werd het monument opnieuw zwaarbeschadigd en moest weer wordengerestaureerd. Hierbij werden verschillendelosse delen door middel van ijzeren dokenaan elkaar bevestigd. Mede als gevolghiervan raakte het monument weer in vervalen was ook tijdens de huidige restauratie Gezicht op de preekstoel en het zuidertranseptna de restauratie van 1916. Let op de gaslampen. g. De grafmonumenten In het koor van de kerk is een belangrijkgrafmonument aanwezig dat is vervaardigdvan Naamse steen. Dit monument, dat in1857 vanuit het noordertransept werdovergebracht naar het koor, is aan het eindvan de 14e eeuw vervaardigd door een totnu toe onbekende meester. Gijsbrecht

vanAemstel van IJsselstein, de stichter vn deIJsselsteinse kerk, ligt hierop afgebeeld,samen met zijn echtgenote Bertha vanHeukelom, kenbaar aan het wapenschildvan Arkel. Daarnaast ligt hun zoon, Arnold 81





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Geleidelijk ondergaan de architectonischeelementen een gedaanteverwisseling, dietenslotte naar een geheel zuivererenaissancestijl leiden. Wanneer ditkeerpunt valt is niet te zeggen. We zoudende toren aan kunnen wijzen als het eerstevoorbeeld in Nederland, maar dat het eenkeerpunt is houdt geen stand doordat ditvoorbeeld maar zeer beperkt navolgingvindt. Als toren blijkt dit gebouw als solitairelement binnen de Nederlandse bouwkunstde geschiedenis in te gaan. Volgens eenuitvoerige stijlkritische beschouwing,schrijft Labouchere de bouw van de torentoe aan de Italiaan Alexander Pasqualini.Hij merkt vervolgens op dat deze toren eenuniek voorbeeld is van renaissance vertalingvan het gotische type, dat geheel van degrond af ongescheiden moet wordenbekeken. Ook is het voor de hand liggendom de compositie van de IJsselsteinse torenallereerst te vergelijken met Italiaanse bouwwerken. Vooral de westgevel, met zijnbredere middentravee is duidelijk onderinvloed

van de Romeinse triomfboog totstand gekomen. Opvallend is ook deovereenkomst met de zuidgevel van de St.Elizabethkerk te Grave, die blijkens eenrecent artikel van de architect WalterKramer, vermoedelijk is gebouwd naarontwerp van Alexander Pasqualini. Van groot belang is ook de vermelding indit artikel van een door Pasqualiniondertekende rekening van 4 juni 1535waarin de toren van IJsselstein wordtgenoemd. Hiermee wordt de betrokkenheidvan Pasqualini bij de bouw van derenaissance toren te IJsselstein bevestigd.Toch is er ook sprake van Nederlandseinvloeden in de samenstelling van de toren.Dit komt omdat Pasqualini bij het ontwerprekening moet hebben gehouden met debestaande vierkante onderbouw. Tijdens derestauratie werd vastgesteld dat hetmetselwerk ten behoeve van de pilasters wasingehakt. De voormalige stadhuisgevel vanUtrecht, gebouwd in 1547 door Willem vanNoort, vertoont ook overeenkomsten metde toren. De hier toegepaste rozetten onderde Dorische kapitelen, komen ook voor teIJsselstein en aan

het kasteel te Breda(poorten en grote zaal hoofdgebouw 1536). Samenvattend is te stellen dat Pasqualinieen gelukkige combinatie heeft weten temaken van Italiaanse en Nederlandseelementen. Het is te betreuren dat van eenoorspronkelijke renaissance bekroning nietsbekend is. c. Het tweede achtkant en de houtenbekroning Op 10 september 1568 sloeg de bliksem inde toren en brandde de bekroning af. Doorgeldgebrek heeft het tot 1633 geduurd eerde toren kon worden hersteld. Dit is ook tezien op de plattegrond van Boxhorn uit 1632waar de toren zonder bekroning wordtafgebeeld. De toren bestaat hier uit hettegenwoordige vierkant in drie geledingenmet daarboven de achtkantige vierdegeleding. Het geheel is plat afgedekt. Ookarchiefstukken geven enige aanwijzingenomtrent deze vorm. In de kerkrekening van1598 is het volgende vermeld: 'opmakenende repareren aen de noortzijde der ^^^ t**^t*n''Z'Jje''jf;/^^ '<'&quot;''t^'.'V-' //'f^ Gezicht op de toren, 1750.Tekening van D. van der Burg (RA U top. atlas no. 592). 83





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 toren als kerk brandden geheel uit. De torenwas voor f 12000,- verzekerd, een bedragdat lang niet voldoende bleek te zijn omdeze te herstellen. Daardoor heeft de torengeruime tijd op herstel moeten wachten.Eerst in 1921 werd aan architect M. deKlerk opdracht verleent een nieuwebekroning te ontwerpen. Door het gevenvan de opdracht aan deze architect werdbepaald dat de herbouw van detorenbekroning niet in historische, doch ineigentijdse vormen zou plaatsvinden.Verschillende voorontwerpen zijn bekend.Uiteindelijk werd gekozen voor deachtkantige bekroning in baksteen,afgesloten door een met lood bekledekroon. Dankzij het vermogen van de Klerkzijn verbeelding zo duidelijk op papier weerte geven, kon na zijn overlijden de intentievan zijn schepping in de uitvoering zo goedworden benaderd. De uitvoering van hetontwerp geschiedde onder directie vanarchitect H.A.J. Baanders, die ook derestauratie van de onderbouw heeftbegeleid. Bij deze restauratie

werden dekroonlijsten van de onderste drie geledingenvernieuwd. Het metselwerk onder de nissen van dederde geleding werd vervangen doorsiermetselwerk. De natuurstenen schelpenin de boognissen op de derde geledingwerden eveneens door siermetselwerkvervangen. De kelkvormige kapitelen op dederde geleding werden vervangen dooreigentijdse kapitelen, welke zijnvervaardigd door beeldhouwer Hildo Krop.Ook werd de balustrade van de eersteomloop vernieuwd, waarbij op de hoekenpinakels werden aangebracht, bekroondmet symbolische voorstellingen van de vierevangelisten, eveneens van de hand vanHildo Krop. Alle houten vloeren werdenvervangen door betonvloeren, dragend opbetonbalken. Op de vijfde geleding zijnbovendien de inwendige hoeken versterktdoor middel van betonkolommen. Dit iskennelijk gedaan om het extra gewicht vande nieuwe zesde geleding goed te kunnenopvangen. Op de tweede omloop werd,evenals op de eerste, een gietijzerenbalustrade aangebracht. De derde omloop,rond de nieuwe

zesde geleding, werd vaneen koperen balustrade voorzien. De Hierop is een balustrade geplaatst. Het isniet duidelijk of de balustrades op de vierdegeleding en aan de voet van de houtenbekroning bij deze restauratie of reedseerder werden aangebracht. In 1763 tekentD.J. Liender de toren nog zonderbalustrades terwijl op de kroonlijst van devierde geleding duidelijk een aankapping iste zien als overgang naar de vijfde geleding.Ook op de prenten van de Beyer en Pronk isdeze aankapping te zien. Bij de huidigerestauratie zijn van deze aankapping geensporen in het metselwerk gevonden, hoeweldeze er ongetwijfeld geweest moet zijn. Nade restauratie van 1851/52 is de toestand vande toren vrijwel ongewijzigd gebleven totaan de brand in 1911. e. Restauratie en bekroning na de brandvan 1911 In de avond van 10 augustus 1911ontstond in een aan de oostzijde van de kerkstaande fabriek brand, waardoor er doorvonken die in de galmgaten van de torenterecht kwamen, brand ontstond. Zowel De herstelde kerk met de nog niet

gerestaureerde torenomstreeks 1918. 85





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 daksporen waren rondom sterkaangemetseld terwijl ook de muurplaten aandrie zijden door metselwerk warenomsloten. Hierdoor is de bouw verstikt enop den duur gaan rotten waaraan ooklekkages van de goten het nodige hebbenbijgedragen. De trekbalken in dekooromgang zijn aangelast, de muurstijlenen sleutelstukken vernieuwd, de muurplatenhersteld en waar nodig vernieuwd. Despantbenen en daksporen zijn van nieuweondereinden voorzien en de gootbodemswerden vernieuwd. Tenslotte is hetdakbeschot en de gewelfbeschieting weeraangebracht. Vanzelfsprekend zijn hierbijalle kapvoetonderdelen zorgvuldigvrijgehouden van het metselwerk. Deonderkanten van de balkkoppen en demuurplaten, die op de muur dragen, zijnbeplakt met 'Repanol', een kunststof f olie,om inwateren te voorkomen. Voorts zijnalle onderdelen, zowel oud als nieuw,geconserveerd met een middel tegen rot,schimmel en dierlijke parasieten. Eind aprilwas de kap van het koor weer

geheelhersteld en kon men beginnen met hetaanbrengen van de nieuwe leibedekking.Inmiddels waren de glas- en loodpanelen uitde ramen genomen en de muren inwendigvan de oude pleisterlaag ontdaan. Tijdenshet ontpleisteren werd geconstateerd dat despaarnissen in de kooromgang vroeger totop de vloer doorliepen. Besloten is dezelatere vullingen te verwijderen. Het metselwerk van de koorgevels iszowel binnen als buiten hersteld. Begin juniis begonnen met het stucadoorswerk. Uitmetingen tijdens het vooronderzoek wasgebleken dat de muren veel vocht en zoutenbevatten. Vandaar dat er voor hetpleisterwerk is gekozen voor het z.g.'Aljasysteem'. Hierbij wordt een mortelgebruikt die speciaal voor restauratiewerkenis ontwikkeld. Deze mortel is vocht- enzoutdoorlatend doch wordt hierdoor nietaangetast. Een bijkomend voordeel is dat demortel in een zeer dun laagje kan wordenaangebracht waardoor de structuur van oudpleisterwerk dicht kan worden benaderd. Terwijl het koor verder werd afgewerkt,werd tevens begonnen aan de

uitvoering vande tweede fase, de transepten. De volgordeder werkzaamheden was gelijk aan die van de Ie fase. De kapvoet van de transeptenbleek aanmerkelijk minder slecht te zijn dandie van het koor. Tijdens het ontpleisterenzijn er bouwnaden aangetroffen die er opwijzen dat de transepten vroeger kleiner enminder hoog zijn geweest. Mogelijk zijn dekleine raampjes in de oostgevel nogoverblijfselen van deze kleinere transepten.Het metselwerk van de gevels werd zowelbinnen als buiten grondig hersteld waarbijvooral aan het noordertransept veelmetselwerk moest worden vernieuwd. Deglas- in loodpanelen van hetnoordertranseptraam zijn uitgenomen envrijwel geheel vernieuwd. Hetzuidertranseptraam bleek in zo goede staatte zijn dat hier kon worden volstaan metenkele kleine reparaties. Eind augustus was de nieuwe beglazingvan de koorramen gereed, zodat het steigerhier kon worden gedemonteerd en in enrond het schip kon worden geplaatst voor deuitvoering van de 3e fase. Ook hier begonmen met het herstellen van de

kapvoet, dieaan de zuidzijde aanmerkelijk slechter wasdan aan de noordzijde. Tegelijkertijdwerden ook de kappen van hetzuiderportaal en de consistorie hersteld. Hetgevelwerk van het schip was in vrij goedestaat, wel moest er veel voegwerk wordenvernieuwd. De glas- in loodpanelen van deramen aan de zuidzijde waren in redelijke 87





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Detail van het kleine grafmonument, situatie van 1983. De gotische baldakijnen van het grote monument,situatie van 1983. Van deze gipsmodellen zijn vervolgensgietmallen gemaakt die werden volgegotenmet een reparatiemortel. De aldus ontstanegietstukken, die in kleur en structuur vrijgoed overeen komen met de originelenatuursteen, werden tenslotte op hun plaatsgebracht en bevestigd. Als laatstebehandeling is het monumentschoongemaakt en in de was gezet. Met deze restauratie is een historischbelangrijk monument voor IJsselsteinbehouden gebleven. Alle risico's zijn in detoekomst echter door deze restauratie nietuitgesloten. We moeten de toestand van hetmonument nauwlettend blijven volgen enreeds bij het eerste teken van vervalingrijpen. Het kleine grafmonument, van Aleidavan Culemborg, gaf minder problemen. Dekerkvoogdij gaf de wens te kennen om inverband met een beter gebruik van het koorhet monument te mogen verplaatsen. Naoverleg met de diverse instanties is

beslotenaan deze wens tegemoet te komen. Bijonderzoek bleek dat de tombe geheel metmetselwerk was gevuld en op eengemetselde fundering rustte. Daarom isbesloten het monument niet te demonteren,doch in zijn geheel te verplaatsen.Begonnen werd met het uitnemen van devloertegels, waarna op de nieuwe plaats van De hoofden van de beelden op het grote grafmonument naar de situatie van 1983. Op de voorgrond Bertha van Heukelom, daarnaast Gijsbrecht van Amstel en daarnaast Maria van Henegouwen. Aan het einde Arnold van IJsselstein. het monument, ten zuiden van het grotemonument, een betonfundering is gestort.Tussen deze nieuwe fundering en hetmonument werd een betonbaan gestortwaarover het monument getransporteerdkon worden. Toen alle voorbereidingenwaren getroffen en het beton was verhard is 90



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 aangegeven, deze in beton zijn uitgevoerd.Bij het vooronderzoek kwam vast te staandat deze armen in het lood zijn gegoten,m.a.w. de loodbekleding van dekroonarmen is tevens gebruikt alsbetonbekisting. Zoals bekend stond deverwerking van beton aan het begin vandeze eeuw nog in de kinderschoenen. Het isdan ook niet verwonderlijk dat de kwaliteitvan een dergelijk gewaagdebetonconstructie niet al te best was. Na hetafnemen van de loodbekleding werdallereerst het betonwerk van detorenbekroning hersteld. De werkwijze wasals volgt; eerst werden de losse delenverwijderd, de grintnesten uitgehakt en hetvrijgekomen betonijzer schoongemaakt.Voorts zijn alle beschadigde vlakken van debetonconstructie bruut gehakt, waarna hetoppervlak is hersteld met eenreparatiemortel op kunststofbasis. Daarna ishet betonoppervlak van een duurzamekunststofcoating voorzien. Vervolgenswerden op regelmatige afstanden gatengeboord waar, onder druk,

injectievloeistofis ingepompt waardoor het beton is verdichten versterkt. Tenslotte werd een tweedelaag 'coating' aangebracht. De betonnenvloer, balken en kolommen in de toren zijnop dezelfde wijze behandeld. Na het gereedkomen van debetonconstructie van de torenbekroning isdirect begonnen met de loodbekleding,waarbij de kroonarmen van een geheelnieuwe bekleding zijn voorzien. Voor deopstaande kanten van de bekroning konvoor een groot gedeelte het oude lood weerworden toegepast. Het metselwerk van de in 1928 voltooidezesde geleding van de toren was in vrijgoede staat. Hier waren slechts enkelekleine herstellingen nodig, terwijl een kleingedeelte van het voegwerk moest wordenvernieuwd. Na het verrichten van dezewerkzaamheden kon het steiger rond dezesde geleding worden gedemonteerd. Devloer van de bovenste omloop werd herstelden opnieuw met lood bekleed, evenals dedaaronderliggende kroonlijst van de vijfdegeleding. Inmiddels was ook de koperenbalustrade van de bovenste omloop

herstelden opnieuw aangebracht. De vijfde geleding dateert in hoofdzaak Hel Henegouwse wapen gecombineerd met dat vanUsselstein hoven het hoofd van Maria van Henegouwen,situatie van 1983. het monument gedeeltelijk van de funderinglosgehakt en opgevangen door een voorafklaargemaakte stalen draagconstructie.Vervolgens werden stalen steigerbuizen opde betonbaan gelegd, doorstekend onder dedraagconstructie. Tenslotte is hetmonument verder van zijn funderinglosgehakt en met behulp van trifors, over desteigerbuizen, naar de nieuwe standplaatsgetrokken waar het op hoogte gesteld enondermetseld werd. De graftombe, die ookmet de metaaldetector is onderzocht, bleekgelukkig geen ijzeren doken te bevatten,terwijl ook de schade aan hetbeeldhouwwerk minimaal was. De handenvan de liggende vrouwenfiguur waren los enmoesten opnieuw worden bevestigd, evenalshet kopje van een van de engeltjes.Tenslotte is het beeldhouwwerk, zoals datook voorheen vele malen gebeurde, in eenroomkleurige tint

gesausd. c. De restauratie van de toren De restauratie van de toren was historischen bouwtechnisch het meest interessantedeel van het werk, uitgezonderd voor detimmerman, want behalve enkele deuren enluiken is er aan de toren geen hout tevinden. Opmerkelijk is dat, omdat op dewerktekening van Baanders de armen vande torenbekroning in hout staan 91





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 en het metselwerk onder de boognissen zijnaan de west- en zuidzijde vervangen doorsiermetselwerk. Ook de kroonlijst is in 1928vervangen en voorzien van eigentijdseprofilering. Het fries, dat voor 1928gepleisterd was, en de daaronderliggendelijst werden gehandhaafd. Allebovenomschreven wijzigingen zijn bij dehuidige restauratie gehandhaafd. Hetnatuursteenherstel op de derde geleding wasminimaal, terwijl ook het metselwerk ingoede staat verkeerde. Wel moest er eenaanzienlijke hoeveelheid voegwerk wordenvernieuwd. Op de tweede geleding dateert allenatuursteenwerk, met uitzondering van deboogniskapitelen en de sokkelbasementenaan de zuidzijde uit 1530-1535. Ook hierwerden de originele profileringen in hetwerk teruggevonden. Evenals op de vierdegeleding waren ook hier alle profileringenafgehakt, zodat een ingrijpend herstel nodigwas. Het herstel aan het metselwerkbeperkte zich voornamelijk tot depilastersokkels. In 1928 is aan de

zuidzijdeeen groot deel van het metselwerkvernieuwd, dit verkeerde nog in goede staaten kon worden gehandhaafd. Bij de eerste geleding is hetnatuursteenwerk, zoals gezegd, uitgevoerdin zandsteen. Zowel bij de kapitelen als bijde basementen van de pilasters was een deelvan de profilering afgehakt. Dit is nu weergecompleteerd. Op de linker pilaster aan dewestzijde is net onder het kapiteel eenzonnewijzer ingehakt met daarinopgenomen het jaartal 1599. Onder dezonnewijzer staat een spreuk die moeilijk teontcijferen is. De zogenaamde 'stijl'ontbreekt, doch zal nog wordenaangebracht. Zowel het natuursteen- als hetmetselwerk van de pilastersokkels was inslechte staat, zodat ook hier het nodige isgerestaureerd. Verder is het gevelwerktussen de pilastersokkels aan de noordzijdeopnieuw ingeboet. Van het overigemetselwerk is slechts hier en daar watvoegwerk hersteld. Aan het inwendige van de toren was,behalve het reeds vermelde betonherstel,weinig herstel nodig. Wel is de geheleelektrische installatie vernieuwd.

Hetuurwerk en het carillon zijn bij de aanvang onderliggende geledingen. Tijdens derestauratie kon worden vastgesteld dat dezedrie geledingen, die samen de vierkanteonderbouw van de toren vormen, van voor1530 dateren. Duidelijk was bij alle drie degeledingen te zien dat het metselwerk tenbehoeve van de pilasters was weggehakt. Op de derde geleding is een grootgedeelte van de mergel,hoogstwaarschijnlijk van 1633, vervangendoor zandsteen. De corintische kapitelenwerden in 1851 vervangen door kapitelendie hiervan nog slechts een vage vormvertoonden. Deze kapitelen zijn in 1928vervangen door eigentijdse kapitelen diewerden vervaardigd door de beeldhouwerHildo Krop. De schelpen in de boognissen 93



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 van het werk uitgenomen, gereviseerd en nade restauratie weer aangebracht. Tenslotte is het terrein rond de kerk en detoren opgeknapt, waarbij het terreintje aande zuidzijde van de kerk van een nieuwebestrating werd voorzien. De toren is voorde eerste maal opgeleverd op 9 december1982, en zal na de onderhoudsperiode voorde tweede maal worden opgeleverd op 8april 1983. De eerste oplevering van de kerkvond plaats op 25 februari 1983 en zal voorde tweede maal worden opgeleverd op 24juni 1983. Gezicht vanaf de hoofdingang richting koor,situatie van 1983. Kolom mei boogconstructie en houten tongewelf,situatie van 19S3. Nawoord van de redaktie Met de ingebruikname van de kerk op 18april 1983 heeft de IJsselsteinsegemeenschap weer een goed geconserveerden toegankelijk monument herkregen. Datkerk en toren te IJsselstein en verdaarbuiten grote waardering genieten mago.a. blijken uit de aanwezigheid van decommissaris der Koningin van Utrecht, deheer van Dij ke.

Ter onderstreping van de waarde welke aanonze kerk gehecht kan worden volgthieronder een deel van de toespraak welkede heer van Dijke bij de ingebruiknameheeft gehouden. Uit de tijd, dat de Bisschop van Utrecht ende heer van IJsselstein nogal eens metelkaar op de vuist gingen, stammen de De noordelijke omgang van het schip in de richtingvan het koor, situatie van 1983. volgende regels 'Zwijgh Utrecht met Uw toeten en blasen Doe uyt twee leeuwen en zet twee hazen Want toe die van IJsselstein kwamen in het veldt Hebben die van Utrecht 't op een lopen ge- steldt.' Gelukkig werd in 1511 de eeuwigdurende vrede tussen Utrecht en IJsselstein gesloten, zodat de tegenwoordige wereldlijke heer van Utrecht, de Commissaris der Koningin, thans zonder gevaar in Uw midden kan zijn. Als vertegenwoordiger van die wereldlijke 94



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 overheid, ontkom ik er niet aan deMonumentenwet te noemen.Weliswaar werd al meer dan honderd jaargeleden erkend en met de mond beleden,dat monumentenzorg een overheidstaak is,doch het duurde tot 1961 voordat hetwenselijk werd geacht om, zoals deconsiderans van de Monumentenwet luidt:'bepalingen vast te stellen tot het behoudvan monumenten. Over de vraag, wat eenmonument is, is nogal gestreden. Maaronomstreden is, dat er bij de in laat-gotischestijl gebouwde kerk/ en de in vroegerenaissance stijl van de beroemdePasqualini, gebouwde toren, zeer duidelijksprake is van een monument. Eenmonument dat niet alleen van locaal belandis, maar van een veel groter, van eenalgemeen belang; een bouwwerk, dat derestauratie van een paar miljoen gulden ten volle waard was. Aan deze geweldige kosten heeft Utrecht'zonder toeten en blasen' een bedrag -bescheiden als de provincie is -, maar tochnog steeds ter grootte van 10% van

desubsidiabele kosten met overtuiging bijge-dragen. In deze tijd van bezuinigingen wordt elkepost op de begroting doorgelicht. Geenenkele uitgave ontkomt aan de toets derkritiek. Op zich is het geen slechte zaak, datde overheid gedwongen wordt zich teberaden over haar uitgaven, die de laatstejaren alsmaar groeiden, en daarmee over deomvang van haar bemoeienis. Er zit echterook een gevaar in dit heroverwegingsproces:het gevaar, dat ook zaken als franje of luxekunnen worden aangemerkt, die bepalendzijn voor onze geschiedenis in cultuur endaarmede voor onze gehele samenleving. Interieur vanaf de kansel na de laatste restauratie. 95



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Het opnieuw decoreren van vernieuwde plankenin het tongewelf. Een, door inwateren sterk aangetastle, houtendakvoeiconstructie in het koor voor de restauratie. Raam aan de noordzijde van het koorvoor de restauratie. Een herstelde dakvoetconstructie. 96



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Het opnieuw aanbrengen van de loodbekledingom het beton van de keizerskroon. Een gaaf radvenster met blindtraceringin de topgevel van het koor. 97





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Natuurlijk, ook de monumentenzorg zal vande verminderde overheidsgelden de nodigegevolgen ondervinden. Maar voorkomenmoet worden, dat monumentenzorg eenreden tot bezorgdheid gaat worden. Als weonze monumenten zouden gaanverwaarlozen, knagen we aan de wortels vanons gehele bestel, aan de zichtbare signalenvan en aan de erfenis uit het verleden.Monumenten uit het verleden bepalen nietalleen het gezicht en het karakter van eenplaats, maar zelfs van het gehele volk.Voorzichtigheid bij het nationalemonumentenbeleid is dan ook geen opgavevan vandaag alleen. Het was een opgave vanen voor ons voorgeslacht maar evenzeer eenplicht voor ons daar zeer zuinig mee om tespringen. Een probleem is vaak, dat na restauratie,voor een monument moeilijk een goedebestemming kan worden gevonden. Dat doetzich voor met Kastelen en Buitenplaatsen,maar - zeker in onze tijd - ook met Kerken.Ik ben zeer verheugd dat de

fraaigerestaureerde kerk van IJsselstein deallerbeste bestemming heeft gevonden diedenkbaar is, nl. die waarvoor dit gebouweeuwen geleden is opgericht.De kerk van IJsselstein is kerk gebleven. Een kerk was, zeker in de middeleeuwen,het scharnier van de samenleving. Dekerktoren wees naar den hoge, naar dehemel. Hoe imposanter kerk en toren, hoemeer - zo vond men toen - besefte de menszijn nietigheid en vergankelijkheid. Het is vooral om haar architectonischeschoonheid, dat deze kerk door de overheidals monument in een beschermde omgevingis aangewezen en door vele mensen uitbinnen- en buitenland om haar schoonheidbewonderd wordt en zal blijven worden.Terecht. Maar niet vergeten mag worden,dat deze kerk primair gebouwd is en ookgebruikt blijft/worden als een huis vangebed en van eredienst.Velen die aan de bouw van deze kerkgewerkt hebben, hebben daarmee eerbewezen aan hun Schepper, van wie zij huntalenten ontvingen om zo'n prachtigbouwwerk te kunnen doen verrijzen.

Aandeze kerk is dan ook met hart en zielgewerkt.Ik kan mij dan ook voorstellen, datvelen onder U dankbaar zijn, dat dezegerestaureerde kerk als zodanig in gebruikblijft. Moge dit mooie gebouw degenen diehet bezoeken noden tot dank, bezinning endevotie.Dan is het waarlijk een Huis van de Heer. Geraadpleegde literatuur Haslinghuis Dr. E.J. UijIW.F.J.den. De systers te Woerden en Utrecht, Bulletin IJsselstein, Buiten, 20 november 1920, 556/ Baanders H.A.J. KNOB, 20(1921), 50en 158/159. 557. De toren in IJsselstein. bouwkundig weekblad no. 17, 29 april 1939. Koppel Adr. van de. WapDr. Beknopte geschiedenis van de in den avond Het praalgraf in de kerk van IJsselstein, Beelaerts van Blokland Jhr. Dr. W. A, van 10 augustus 1911 door brand vernielde Utrechtse Volksalmanak 1859. van. kerk der Ned. Herv. Gemeente, Toren en AlexanderPasquaIini,Gelre 1931. 155-168. praalgraven te IJsselstein, IJsselstein 1911. Weissman A.W.De St. Nicolaaskerk te IJsselstein verbrand. Berg Drs. H.M. van der. KuileProf.
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