




Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 83 tempels van dezen achlhoekigen vorm komen voor, bijSchoeplinus, Alsatia lllustrata, Deel I, pag. 504.De Kapel te Nijmegen, hoewel veel kleiner, heeft meerovereenkomst met de door Karel den Groote teAken gebouwde Domkerk, waarom zij door dezen Vorstbij zijn slot op het Valkhof, misschien op Romeinschegrondslagen, kan gebouwd wezen, hoewel de tegenwoor- dige buitenmuren grootendeels van veel later tijd zijn. Meerdere gebouwen van dezen vorm schijnen hier nietbestaan te hebben, dan alleen de Palmitenkapel, die voor- heen behoorde tot het

Miuderbroedersklooster te Utrecht,en aldaar van uit de Nieuwe Weerd overgebragt was. Uit de 10dt eeuw is misschien nog overig de Noorde- lijke zijdegang van de St. Plechelmuskerk te Oldenzaal,alwaar de Utrechtsche Bisschop Balderik van Clevein 968 waarschijnlijk de eerste steenen kerk gestichtheeft. Men vindt ook bij J. Oud aan, Itoomsche Mogentheid,pag. 38, de afbeelding van tufsteenen fondamenten in1613 bij de abdij te Rijnsburg opgegraven, en blijk- baar het oostelijk deel eener kerk voorstellende, welke27 voeten breed was, en aan de noord-, oost- en zuid- zijde eene half ronde kapel of nis had, welke fonda- menten

waarschijnlijk afkomstig waren, van de kerkaldaar door Graaf Dirk II in 976 gesticht. In den ruwen, uit allerlei soorten van steen te zamen-gestelden kerkmuur van het dorp Andelst in de Betuwe,met kleine onregelmatig geplaatste vensters, zien wijmisschien nog een overblijfsel van de wlksbouwkundeuit deze vroege eeuwen. Dergelijke ruwe muren be- stonden er tot voor eenige jaren aan de kerken van dedorpen Hien en Weurt. 9*



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 84Elfde Eeuw. Met deze eeuw begon ook in ons land een tijdperk,hetwelk zich door het stichten van Godshuizen ken- merkte, nadat de vrees voor het einde der wereld,welke tegen het laatst der tiende eeuw aller harten metschrik vervuld had, geweken was (1). Tot het stichten van kerken gebruikten de Geestelijkenveelal de schatten, waarmede vermogende lieden henbeschonken hadden, in de hoop van daarvoor bij hetnaderend einde aller dingen, de zaligheid te erlangen. Het bouwen van bedehuizen was zekerlijk inzonder- heid noodig in de Nederlanden, alwaar, ten gevolge vande herhaalde strooptogten der Noormannen, het land opvele plaatsen nog woest lag, doch welke

streken nu bijhet toenemen der bevolking allengs weder bewoonden bebouwd werden. Men vindt de kerken uit deze en de 12ae eeuw veelalvan tufsteen gebouwd, in de nabijheid der rivieren,hooge Weilanden en de duinkanten, dewijl de lagestreken toen veelal te waterachtig waren, om eene tal- rijke bevolking te hebben. Volgens hetgeen in de Ba.ta.via Sacra berigt wordtzoude Bisschop Bernulphus, omtrent het midden de- zer eeuw, alle bouwvallige kerken in het Bisdom Utrechtherbouwd hebben, en dit komt overeen, met de veel- vuldige sporen van den bouwlrant uil dezen tijd, welkemen op vele dorpen aantreft. Op geene plaats is onsechter eene kerk bekend, aan welke niet het een ofander gedeelte afgebroken of vernieuwd is, voorname- (1) Zie de

Caumont, Histoire Sommaire de l'architecture Reli-giease, Civile et Militaire au Mojcu age, pag. 62.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 86 ken, die men had, hingen denkelijk in eene houtenstelling of torentje op het dak of in eenen steenen boogop den west-gevel, (de oude kapel te Zuijlen bij Ra- demaker, Kabinet van Nederlandsche Oudheden, de oudekapel Ie Deest bij Drutcn); uit latere eeuwen vindt mendeze klokbogen aan het St. Barlholomaei Gasthuis teUtrecht en aan de kapel van het slot Doornenburg inde Overbetuwe. In de lld' en 12d* eeuwen werdenoveral vele torens gebouwd. TWEE TORENS aan den westgevel, vindt men aan deSt. Nicolaaskerk te Utrecht en de Bergkerk te Deventer.Oudtijds bestonden er aan de kerken van St. Pieter, St.Maria en St. Salvator te Utrecht, aan de St. Janskerk teArnhem,

alsmede aan de Abdijkerken van St. Paulus enOudwijk te Utrecht en die te Egmond. DE MUREN waren vlak of met nissen (St. Pieter enSU Jan te Utrecht, te Kerkwijk), ook met platte pilas- ters en kleine boogjes (gevel en torens van St. Nico-laas te Utrecht, de voormalige kerk te Leusden, afge- broken in 1827). Enkele malen met ronde staven (Sas-senheim, koor te Renkum). Steunbeeren vindt men uitdeze eeuw hier even weinig, als in andere landen,somtijds op de hoeken der koren en kruisarmen (Si.Pieter te Utrecht). DE DEUREN waren zoowel in de zijmuren, als inden westgevel of in de torens geplaatst; meestal incene verdieping van inspringende lijsten, (Oldenzaal,Ermeloo, Oosterbeek) somtijds met ronde slaven (opden Eltenberg, St. Pieter te Utrecht).

Altijd waren zijrond gedekt, en in den boog werden somtijds half rondesteenen met beeldwerk of opschriften geplaatst. DE VENSTERS waren gewoonlijk klein en halfrond ge-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 87 dekt en in de nissen der muren geplaatst, zij hebbenomtrent de helft der hoogte in de breedte. In de kruis- armen maakte men twee hooge smalle vensters naastelkander. Enkele malen vindl men ronde vensters (St.Nicolaas en voormalige St. Mariekerk te Utrecht, Olden- zaal , Ruin e op het Valkhof te Nijmegen&quot;). GEWELVEN waren hier in deze eeuw even zeldzaam,als m andere landen (Ij. De St. Pieters- en St. Jans- kerken te Utrecht zijn er oorspronkelijk niet voor aange- legd. De Si. Mariakerk aldaar was er echter mede voor- zien (2). Misschien ook

zijn die in de St. Plechelmuskerkte Oldenzaal en in de kerk op den Eltenberg oorspronkelijk. De gewelven, welke in de koren van sommige oudeDorpskerken gevonden worden, schijnen uit de 12&quot;'eeuw te zijn (Renkum, Usselmuideo). Natuurlijk komenhier de zoo menigvuldig voorkomende gewelven in ko- ren uit de 14d° en 15*&quot; eeuwen aan oudere Dorpskerken',niet in aanmerking. PILAREN EN ZUILEN. Het valt moeijelijk te bepalen,welke de meest gebruikte vormen hiervan geweest zijn,dewijl ons niet meer, dan vier kerken met zijde- gangen bekend zijn, die in dit opzigt alle verschillen. De St. Pieterskerk te Utrecht heeft

zuilen met koni-sche (naar boven dunner wordende) schaften, zware,zeer eenvoudige, kubieke kapiteelen met dekstukken enantieke basementen. De St. Janskerk aldaar heeft vierkante geheel vlakkepilaren zonder kapiteelen of basementen. De St. Plechelmuskerk te Oldenzaal, vierkante pilarenmet ronde staven. (1) De Caumont, Hitt. Sommaire, pag. 85. (2) Zie de tcekening van Saenredam in het stadhuis te Utrecht.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 89 Amsterdam (hel Trippenhuis) bewaard wordt; op dezelveis de Aposlel Petrus met de sleutels en een Bisschops- staf afgebeeld, benevens Graaf Dirk VI en zijne moe- der Petronella, die hem schijnen te aanbidden (l&quot;). Een dergelijke steen is gemetseld in den Oostelijkenmuur der St. Michielskerk te Zwol, vertoonende Abra- ham met nog drie kleine figuren op zijne borst, waar- schijnlijk is dezelve afkomstig uit eene kerk aldaar indeze eeuw gesticht (2). Een derde steen wordt bewaard in de kerk te Rijns- burg, en is afkomstig van de Abdij aldaar. Al dit

beeldwerk is zeer plat, en toont eene weiniggevorderde kunst aan. In de bommelgaten van vele torens uit deze en de vol- gende eeuw ziet men dwergzuilen met kapileelen, die ku-bieken, of naar het voorbeeld der Corintische orde verschil- lend versierd zijn; wel is waar, dat de meeste door dentijd veel geleden hebben, doch bij de zeldzaamheid van or- namenten uil deze eeuwen zijn zij de aandacht overwaardig. Onder deze zijn de voornaamste de zuilen en kapitee-len aan de Ruine op het Valkhof te Nijmegen en de ka-piteelen en basementen afkomstig uit de voormalige St.Paulus Abdij te Utrecht en op het stadhuis aldaar bewaard.

CRUPTAE of kelderkapellen vindt men te Utrecht inde St. Pieters en te Deventer in de St. Lebuinuskerk C3),waarbij men die in de St. Maartenskerk te Emmerik kanvoegen, alzoo deze stad oudtijds tot het Bisdom Utrecht (1) Dezelve is beschreven, doch niet getrouw afgebeeld lij vanWijn, Huiszittend leven. (2) Zie de afbeelding en beschrijving in den Overijsselschen Volks- almanak 1841. (3) Beschreven en afgebeeld in de Otieryss. Volksalmanak roor 1842.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 90 behoorde. Alle drie hebben eenen eenigzins langwer-pigen vorm, en zijn aan de oostzijde rond gesloten,tegen de zijdemuren zijn platte pilasters en nissen. Diete Deventer is omtrent 14 el lang en 9 breed, de beideandere zijn iets kleiner. Alle drie hebben eenvoudige tonronde gewelven zon- der ribben of banden, welke door zes zuilen gedragenworden. Te Utrecht en Deventer zijn de zuilenschaftentwee aan twee met schroefvormige en hoekige lijsten enmet schubben versierd. De kapiteelen zijn zeer eenvoudigeJcubieken zonder versierselen, en de basementen antiek.Te Emmerik zijn de schaften twee aan twee uit vier,acht en zestien staven gevormd, de kapiteelen zijn ookin vier

en acht deelen afgedeeld, terwijl de beide uitzestien staven gevormde zuilen kubieke kapileelen heb- ben, die zorgvuldiger bewerkt zijn dan te Utrecht enDeventer. De basementen zijn met aarde bedekt. Te Utrecht en Deventer zijn deze Cruptae zonder twij- fel te gelijk met de kerken omtrent het midden der114' eeuw door Bisschop Bernulphus gesticht; teEmmerik misschien iets later, dewijl de bewerking vande zuilen en de vijfzijdige koorsluiting der kerk eenemeer gevorderde kunst schijnen aan te duiden. Twaalfde Eeuw. In het algemeen kunnen voor deze eeuw dezelfde re- gels, als voor de U&quot;8 gelden; de sladskerken werdenmeer en meer sierlijk opgebouwd, zoo als men in deoudere deelen der Groote Kerken te Zutphen en Deven- ter kan zien. De

puntbogen werden ook meer gebruikt;men vindt dezelve met de rondbogen bij elkander in deBergkerk te Deventer en uitwendig aan vele dorpsker-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 91 ken. In de St. Walburgskerk te Zutphen zijn aan deslaven der pilaren kelkvormige kapiteelen en in de St.Lebuinuskerk te Deventer vierkante met eenig bladwerk.Tot deze eeuw schijnen ook te behooren, de doorbro-kene en dooreengeslingerde rondboogjes, welke menonder andere aan de torens der Bergkerk te Deventeren aan die te Wageningen ziet. De dorpskerken werden meer, dan in de vorige eeuwvan baksteenen opgehaald. Voorbeelden van den bouw-trant dezer eeuw vindt men nog aan torens en gedeel-tens van kerken op vele dorpen en kleine

plaatsen.De spitse (lancet) bogen en drievoudig te zarnenge-voegde vensters, welke in andere landen het kenmerkvan den overgangstijd tot den puntboog zijn, komen hierzeer zeldzaam voor. (De bogen in het oudste gedeelteder St. Joriskerk te Amersfoort en het venster boven dewesterdeur der St. Walburgskerk te Zutphen). Dertiende tot Zestiende Eeuw. «t Met de dertiende eeuw bereikte ook in ons land deGothische bouworde hare grootste volmaaktheid, en dnkerkgebouwen verkregen, met het algemeen worden vanden puntboog, eene ligtheid en stoutheid van bouw, dieden beschouwer doen verbaasd staan. Deze ligtheid

vanbouwtrant behield zij wel tot op haar verval in het mid- den der zestiende eeuw, doch de ornamenten verloren veelvan die edele eenvoudigheid, welke het kenmerk was van dedertiende eeuw, als het schoonste tijdperk van haar bestaan. Wij hebben slechts twee kerken, die met de schoon- ste in andere landen kunnen vergeleken worden, name- lijk de St. Maartens- of Domkerk te Utrecht en de St.Janskerk te 'sHerlogenbosch. De eerste is nimmer ge- heel volbouwd geweest en tegenwoordig bestaan alleen





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 93 hoeidge voetstukken en keikvormige kapitcelen met eenof twee rijen gewoonlijk fraai bewerkte bladen, vanverschillenden vorm. Somtijds ook met dieren en beeld-werk (Naarden, in de zijdegangen te Rotterdam). Onze kerken zijn tegenwoordig bijna alle inwendigtoet eeue dikke kalklaag bedekt, waardoor de fijne be- werking der ornamenten niet opgemerkt wordt. Doordeze oorzaak is ook veel schilderwerk verborgen, het- geen oudtijds dezelve versierde. DE GRONDVORM is meestal die van eenLatijnsch, en- kele malen die van een Grieksch kruis

(.Nijmegen, Hoog-landsche kerkLeijden). Er zijn er ook van langwerpig vier- kanten vorm, voornamelijk wanneer zij gelijkhooge ge- welven hebben; cenige van deze hebben ook kruisarmcn.Deze bouwtrant met gelijkhooge gewelven komt menig- vuldig voor. Te Zutphen, Deventer, Utrecht en eer,igeandere plaatsen is dit toe te schrijven aan het vergroo-ten van vroeger bestaan hebbende kerken, doch velezijn oorspronkelijk in dezen vorm aangelegd, van welkede St. Michielskerk te Zwol, in het laatst der 14de eeuw,eene der eersten geweest is. KOORSLUITING. Voor groote kerken gebruikte menveelal vijf zijden van den tien- of

twaalf-hoek, somtijdsdrie zijden van den zes- of acht-hoek. Kleine kerkenhebbeu het koor ook wel plat gesloten (St. Walburgs-kerk te Arnhem, Markendaalsche te Breda). De kooromgangen werden in de vijftiende eeuw dik- wijls met zeven of negen zijden van den veertien- ofachttien-hoek gevormd, (Delft, Haarlem, Deventer, Gro- ningen). Veellij is hebben de kerken kapellen, zoowel langshet ruim en koor als om den kooromgaug; zij schijnen





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 95 aan de fraaiste is dit niet het geval, dewijl de brand-gevels daar, gelijk in de buitenlandsche, met nissenlijstwerk enz. versierd zijn, (Domkerk te Utrecht, St.Janskerk te 's Bosch, Hooglandsdie te Leijden, St, Havote Haarlem, Lieve vrouwe kerk te Dordrecht}. DE TORENS, welke uit deze eeuwen hier gevondenworden, zijn bijna alle enkel tegen den westgevel ge- plaatst. Alleen heeft de St. Walburgskerk te Arnhem(1328), twee torens en te Deventer staat de toren derSt. Lebuinuskerk (IS0&quot; eeuw), aan den Zuidkant vanden westgevel, zoodat het schijnt

alsof men er eenentweeden bij heeft willen zetten. Te Breda, Bommel en Arnhem rusten de torens in hetruim der kerken op twee zware veelhoekige pilaren, maarde meeste zijn uitwendig tegen de kerken aangebouwd. De fraaiste en volmaaktste torens zijn te Groningen ,Utrecht, Amersfoort, Rheenen, Breda, Bommel en Delft,Te Arnhem, Deventer, Zutphen, Zierikzee, Rotterdam ,Dordrecht, Wijk bij Duurstede, Woudrichem en andereplaatsen zijn zij onvoltooid gebleven, en gedeeltelijk inlatere eeuwen met steenen koepels of houten kappengedekt. Te Middelburg en 's Gravenhage zijn zij zes- hoekig van grondvorm, beide zijn ook niet in

den Go-thiscuen bouwtrant voltooid. KLOOSTERGANGEN of kruisgangen, bestaan er in on»land slechts twee, bij de Domkerk te Utrecht en bij deAbdijkerk te Middelburg ook schijnen er uit deze latereeeuwen geene meer geweest te zijn. Die te Utrecht is waarschijnlijk van denzelfden tijdals de kerk, doch niet in denzelfden smaak, dewijl iaeen gedeelte de gewelfribben tot op den grond onafge- broken doorloopen.






