


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1915 2$ Van morgen evenwel alleen een praatje over haar bouwtrant.Haar stijl is, U ziet dat dadelijk, even eenvoudig als smaakvol.De Gothische bouw is toch maar de echte stijl voor kerken.Toch zou ik liever spreken van Germaanschen stijl, want,immers, de Gothen zijn van Germaansche afkomst en druktenook op den bouwstijl hunner kerken een eigen stempel. EeneGermaansche kerk maakt een gansch anderen indruk dan eenRomaansche kerk. De echt Romaansche kerken herinneren mijaltijd aan het zwaar geweldige van het Romeinsche rijk. Zedrukken me te zwaar op den aardbodem en wijzen te weinignaar den Hemel. Dat is heel anders in de Germaansche kerk-gebouwen, wier slanke spitsbogen naar boven werken, het oogrichten op den Allerhoogste, en het oor doen luisteren naar deneeuwigen God. Ziet U maar, dat doet de Sypekerk

ook. Nu trof ze voor haar bouw ook een bijzonder gelukkigentijd. Omstreeks 1400 was men in den bloeitijd van den Germaan-schen stijl. De allervroegste kerkjes zagen er hoogst eenvoudig uit,ze waren van hout en riet. Daarop kwam het steenen tijdperk,maar ook in die kerkgebouwen zat weinig idee, met hare welrijke maar toch ook onoogelijke afwisseling in steensoorten.Eerst in de elfde eeuw begon men in ons Vaderland met eigenlijkenkerkbouw, dikwijls bekostigd uit schatten door vermogendelieden geschonken. Voor de Sypekerk is hierin nog een aardigverhaal in omwandeling, verbonden aan het oude geslacht derSypesteyns, en waarbij de kruistochten zelfs nog te pas komen,maar dat we hier toch niet wel kunnen gebruiken, omdat hetons geen enkele inlichting geeft over bouwtrant en kerkstijl. Nog in de elfde en twaalfde eeuw werden de kerken metvoorliefde gebouwd aan rivieren en op hooge

plaatsen en natuurlijkdaar, waar heel wat menschen woonden. Dat nu was niet hetgeval in het oude Sijpe, waar het drassig was en weinigenwoonden. Wij, oude Sijpers, behoorden in die dagen tot debinnenlanders, die nog leefden in de Romeinsche toestanden vanbosschen en moerassen en heidegronden. Utrecht, het oudeUltraject, was al een groote heer. Daar had bisschop Hendrikvan Vianen reeds het Domkoor gebouwd en heerschte de Dom-toren, begonnen in 1321 en omstreeks 1400 juist voltooid, metgroote waardigheid en hoog gezag over de dorpstorens deromringende waterlanden. Sijpe en omstreken waren in die oudstedagen een wonder geschikt plekje om er den bekenden Floris V








