


Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 I^&quot;^, sporen van zijn vader, die vanaf 1753 werk-zaam was als opzichter en architect aanhet Stadhouderlijk hof en al sinds 1743 in-specties verrichtte op de NassauseDomeinen^. Dat niet David, maar Jan ingenoemde functie werd benoemd, was indie tijd nogal gebruikelijk; vaak assisteer-den zonen van jongs af aan hun vader enwerden dan later in hun plaats benoemd . Na het overlijden van zijn vader in 1770schijnt hij de functie niet langer zelfstan-dig te hebben bekleed. De laatste vergoe-ding dateert van september 1770 en daar-in wordt over Jan gesproken als 'de afgetre-den architecq&quot;^. Dat neemt echter niet wegdat hij toch als zelfstandig architect af entoe een opdracht aanvaardde, getuige hetontwerp voor het tuinhuisje voor de dros-saard, dat hij in 1771 maakte. Overigenswijdde hij zich na 1770 vrijwel geheel aande houthandel en de loodwitmakerij en na1782 ook deels aan de bierbrouwerij. In de functie van inspecteur verrichtteJan in 1769 een inspectie in IJsselsteinaan

'gebouwen en werken welke in reparatieen onderhoud zoude moete koomen'^°. De gebouwen en werken waar het om gaatzijn: 'het stads huys, het latijnsche school, hetduytsche school, de 2 stadtspoorten en depoortiers huysjes, de stadsbruggen, binne, enbuyten, de stats walmuuren en wateerpoort-jes, de stadts doele, de stads steygers enscheiyinghen, de stadts rioole en de stadtsbleek'&quot;. De waarnemingen noteerde hij,vergezeld van schetsjes, in een klein boek-je en daarin is ook de inspectie van hetkasteel opgenomen. Korte schets van het kasteel Kasteel IJsselstein was gelegen aan denoordwestzijde van de oude stad op eenomgracht stuk grond, dat al in de i6deeeuw rechtstreeks toegankelijk was vanuitde stad. Ten noordoosten van het kasteellag toen nog een apart omgracht terrein,de voormalige voorburcht, maar op dekaart van Jacob van Deventer uit ca. 1550komt er echter al geen bebouwing meervoor op dit terrein. Wanneer de (bouw) geschiedenis vankasteel IJsselstein precies begint, is nietduidelijk. Al in 1144 is er sprake van een Het kasteel

IJsselstein vanuit het oosten. Tek. Roeland Roghman, 1646/164J. Coll. Teylers Museum, Haarlem. Foto Rijksdienst Monumente nzorg, Zeist. 196
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Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 woonde het kasteel en in 1769 was ditJoachim Ferdinand de Beaufort, die tij-dens de Franse tijd ook nog enige tijd bal-juw is geweest. Volgens de annotatie op folio 21 versovan het inspectierapport had de drossaardhet plan om op de muurtoren aan de zuid-zijde, 'het hoeregat', een 'hout speelhuys-je' te laten bouwen. Deze toren heeft eencirkelvormige doorsnede en gedacht moetdan worden aan een soort van rond ofveelhoekig tuinhuisje of theekoepel.Zover is het echter niet gekomen. In 1771maakte Jan van Stolk namelijk een ont-werp voor een houten tuinhuis op stenenbasement, met driezijdige sluiting aan deachterzijde. Het geheel was voorzien vaneen lessenaarsdak, gedekt met gesmoordepannen. 'Memorie tot het maken van een nieuwtuynhuys, onder op een steenen voet en hovenhoutwerk, groot 14 voeten Rijnlantsen maatbuytenwerks, volgens de schetsteekening hier-neevens gevoegt. Op de hoogte van het ordinaare zoomer ij-selwaater gefondeert op denne 3 duyms plaat-en breet 12 a 14 d. het

muurw[er]k onder op 11/2 steen aangelegt en op een steen dikte gesn-eeden tot 6 d hoogte beneede de hovegrondvan bovesteen en verder {tot circa 14 duymbove de laage grond van de tuyn van} ^ on-dersteen en na den eijs bewerkt en afgereet. 'Hierop en in 6 gr vloerbintjes d6a 8d,devloere van 11/2 d hout, de opgaande stijle grhout d4a4 d, daarin de ligtcozijnen verdeelten gemaact volgens de schetsteekening. Buytebekleet met... van ii/4d deelen en binnen metvan j/4 d hout, alles in elkander geploegt. Eenplintje aan de vloer, {het noodigenreegelw[er]k en) ... op de hoogte van 8 1/2 voetuyt de vloer te leggen 1 ribbe d 4a 6 den tegende onderkant beschoten met van }/4 d hout inelkander geploegt na den eys. Het dak gespannen op de schuynte alsword aangewezen. De gordingen 4en6d, bo-ven bekleet met ruwe digte 1 d agterdeelen,{yder in eene lengte} binnen teegen elkanderen eene dito over ydere naat. Belat met gr. en- kelde latten en gedekt met blauwe pannen. Denoodige dekstukken van gr 1 1/2 d hout meteen hol onder dezelve, de noodigen boeybor-den, een houte goot en

aflaatpijpen. In het front dubbelde deuren in het voorco-zijn, van eyke 1 1/2 d hout. Boven glazen inhout, onder paneelen, {met het noodigesluytw[er]k}. Pilasters gr 1 1/2 d hout, met denoodige lijsten en plinten en treeden, gelijk deschetzteeking aanwijst. Te weederzijden dat cozijn 2 glasraamevan 1 1/2 d wageschot, welke moeten ope-schuyven, de noodige leede ... Nog zoo in de zijdens als agter te saam 5stuks dito glasrame ter groote als is bepaalt,welke alle na buyten moete op draayen totvoorkoominge van inwatering. Met winkel-haak, duymhanger, gehangen en geslootenna den eys. Verder alles te maaken na den eys alsdoorg[aan]ts eenen wlerjk betaemt. Al hethoutw[erjk hetwelke gezien word of den dagbeschijnt moet worden geschaaft en alles sterkgespijkerd. Alle de glasruyten van best Fransglas in slopverff behoorlijk gezet en aange-stopt. En dat alles in ordre afgemaakt zijnde 3maal verven met goede oliverff, de couleur enverder alles ten genoegen van den HeerBesteeder.' Opmerkingen Omdat er geen tuinhuis op de torenwerd gebouwd, ligt het voor de hand aante nemen

dat het te bouwen tuinhuis er-gens op het kasteelterrein zou worden ge-plaatst, dus binnen de ommuring. Dezeaanname leek te worden bevestigd dooreen tekening uit 1816 van D.J.L. Strick vanLinschoten, die het kasteel vanuit het zui-den weergeeft. Op de tekening is een ge-bouwtje met een lessenaarsdak te zien,dat net boven de muur uitsteekt. Zoals hetgetekend staat, lijkt dit gebouwtje te zijngeplaatst tegen of vrij dicht tegen demuur. Dit maakt dan de vensters in dedriezijdige achtergevel, de zijde die in ditgeval dus naar de muur gekeerd zou zijn,onzinnig. Waar is het huisje dan wel ge- 206






