


Maandblad Oud-Utrecht 1979 Opengewerkte scheve projectie: toestand ± 1130; P:ongebruikelijke sprong in buitenmuur; R: nok schiphoger dan koor (ongebruikelijk); S: doorsnijding vanlessenaarsdaken door spaarvelden torens. Opengewerkte scheve projectie: toestand ± 1450. Met de noordelijke toren werd de bouw van het west-werk begonnen. Weldra volgt de zuidelijke en het er-tussen liggende westwerk dat, zoals gezegd, een bo-venzaal heeft. Deze situatie is nog altijd in de kerkwaarneembaar. De verbinding tussen het westwerken het dwarsschip wordt het schip dat hoog wordtopgetrokken: hoger dan op grond van de gevondenbouwsporen het eerste plan zal zijn geweest. Dit ho-gere schip vindt zijn reden in het feit dat men bovende zijbeuken galerijen aanlegde. Deze komen alleenvoor in belangrijke kerkgebouwen. Omdat de zijbeu-ken zo hoog werden, moest het dak van het schip ookstijgen. Zo ontstond er een kerk die haar laag koor endwarsschip gepaard zag aan een hoog

schip en west-werk. Wanneer de galerijen weer zijn uitgebroken, deboogopeningen alle zijn vergroot en het dak van hetdwarsschip en het koor op dezelfde hoogte is ge-bracht, is niet bekend doch het geschiedde allemaalnog in de romaanse periode. Hetzelfde geldt voor hetvan oorsprong rechtgesloten koor dat wordt verlengdmet een absis met steunberen, nu vierachtste geslo-ten. De torens die tot dan gedekt waren met lage zgn.tentdaken, krijgen rond dezelfde tijd hun hoge spit-sen. Met het begin van de 15de eeuw treedt een nieuweperiode van grote bouwaktiviteiten in. Nu staan debouwhistoricus zowel bouwsporen als archivalia terbeschikking. 82 Het koor wordt omstreeks 1425 gewijzigd en aange-past aan de smaak van de tijd. Ten oosten van hetoude romaanse transcept komt in 1446 een twee-beukig, gotisch dwarsschip. Op de viering verschijnthalverwege de 1 5de eeuw een dakruiter; de beidewesttorens krijgen tussen 1431 en 1439 anderehoge spitsen. Het schip krijgt van

1465 tot 1479 een volledig an-dere vorm. De nog altijd herkenbare romaanse kruis-basiliek wordt door dombouwmeester Jacob van derBorch veranderd in een driebeukige hallenkerk. Metdeze forse ingreep verdwijnt nagenoeg het geheleromaanse transept. Aan de oostzijde van de zuidelijke arm van het twee-beukige, gotische dwarsschip bouwt men in 1463 deH. Kruiskapel, die in 1518 vergroot wordt met eennaar het oosten gerichte absis. Bezijden de beide torens komen in 1508 de twee ka-pellen die thans dienst doen, de zuidelijke als grafka-pel voor de familie Van Lynden wan Lunenburg, denoordelijke als laatste rustplaats voor Elisabeth vanTuyll van Serooskerken en haar echtgenoot.Ook het koor onderging weer een vergroting en kreegin 1520 de maat die het heden nog heeft.De zuidelijke toren wordt in 1586 verhoogd en meteen uivormig koepeltje bekroond. Daarin wordt hetcarillon dat Thomas Both vervaardigde, gehangen.De noordelijke toren behoudt zijn gotische spits

totdeze er in 1674 afwaait. Vanaf dan wordt deze torenmet een laag dak gedekt.






