
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 DER MIDDELEEUWSCHE KERKEfl-BOTJWKUNST IN WEDERL^ITD EN INZONDERHEID IN HET STICHT YAN UTRECHT. (Vervolg van pag. 96). ORNAMENTEN. Aan onze kerken, welker bouwtrantniet dien der buitenlandsche overeenkomt, is ook veelaldezelfde soort van ornamenten aaugebragt, waarom wijdeze hier voorbijgaan. In de kerken met ronde zuilen,het kenmerk van den eigendommelijken bouwtrant derHollandsche kerken, ziet men, behalve de kapiteelender zuilen en slaven bijna geene ornamenten, somtijdseene rij boogjes onder de daklijst.

Onder de bovenvensters is gewoonlijk een muurvakof nis met verticale staven en boogjes, of ook wel mettwee platronde bogen, die in het midden op eene zuilof draagsteen rusten. Het profil der bogen tusschen de pilaren is meestalonder plat, enkele malen rond, met lijsten op de zijden;zeldzaam ziet men aan de vensters veel lijstwerk. Het kunstige steenen raamwerk in de vensters schijntminder algemeen te zijn geweest aan onze baksteenenkerken; waar het nog bestaat, is het vrij eenvoudig.Wanneer er eene balustrade om het dak gevonden wordt,is deze gevormd uit verticale staven door boogjes ver-eenigd; eenige balustrades in

dezen smaak zijn van bak- steen uitgevoerd. Aan eenige kerkan ziet men ronde Utr. voorheen en thans, II Dl. I Si. 11



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 102 boogjes in den smaak der lld° eeuw, als eenc naboot- sing van de ornamenten uit dien tijd. Beeld werk is er zeer weinig meer overig, dewijl hetgrootste gedeelte met altaren, doopvonten enz. of bijden beeldenstorm vernield, of later, bij het inruimender kerken aan den Hervormden Godsdienst, uit dezelveweggeruimd is. Het schilderwerk moet echter dikwijlsniet dadelijk weggenomen, maar in den loop derjaren overgewit zijn, daar uit de teekeningen vanSaenredam en Zachtlevcn, op het stadhuis teUtrecht, blijkt, dat op het laatst der 17** eeuw, hier- van nog veel over was. De pilaren en zuilen moe- ten oudtijds veelkleurig gemarmerd, en met de beeld-tenissen van Heiligen

beschilderd zijn geweest; tegen- woordig is hiervan bijna niets te zien, dan hetgeen uuen dan toevalligerwijze voor den dag komt. Denkelijk liet men voorheen veelal aan de ornamentenen zuilen de natuurlijke kleur van den steen, waar- uit zij bestonden, behouden, gelijk men zulks nog inde kerken te Dommel en Alkmaar ziet. De gewelfribben, draagsteenen, bladen en figuren, opde gewelfknoopen en aan de kapiteelen, werden metverschillende kleuren, zoo als rood, zwart, wit en geelbeschilderd, somtijds ook verguld. De kappen der gewelven werden veeltijds met groenlofwerk en takjes beschilderd, die uit de gewelfribbenschenen voort te komen. Reeds boven merkten wij aan, dat onze baksteenenkerken uitwendig weinig versierd zijn, het eenige, datderzelver

donkere kleur verlevendigt, is dat de hoekenen profilen veeltijds met zandsteen opgehaald, en ban- den van dien steen in de muren gemetseld zijn.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 106 overig zijn. Op de inwendige galerij zijn de bogendoor achthoekige dwergzuiltjes met kubieke kapiteelenen antieke basementen verdeeld. De zestienzijdige buitenmuur, de gewelven en hetbovenste van den achthoek zijn, naar den bouwtrant teoordeelen, in de 14&quot;&quot; of 15da eeuw voor het grootstegedeelte vernieuwd. Oorspronkelijk schijnt de buiten- muur in elk der vakken twee rondbogige vensters,in eene dergelijke nis, boven elkander gehad te heb- ben. Waarschijnlijk was het de oorspronkelijke ka- pel van het door Karel den Grooten gebouwdeslot of paleis, dewijl zij in verband stond met het oud- ste gedeelte van de voormalige gebouwen op het Valk- hof.

Naderhand diende zij welligt tot eene doopkapel(Baptisterium). Elfde Eeuw. 4- ST. PLECHELMUSKERK TE OLDENZAAL. Van de alhier door Bisschop Balderik van Cleve in de 10*eeeuw gestichte kerk bestaat waarschijnlijk nog de Noor- der zijdegang (1). Het schip en de Noorderkruisarmzijn van de door Bisschop Bernulphus, omtrent 1043gebouwde kerk, in den rondbogenstijl met vierkantepilaren en staven in de hoeken. Er bestaat nog eene halfronde altaarnis van dezentijd, uitwendig met staven en kubieke kapiteelen. Hetoorspronkelijke koor is denkelijk ook halfrond geslotengeweest. De geheelc zuidzijde mei het koor is, na den brand (l) Zie Overijsselschc Volksalmanak 1838 en 1841.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 110 In de bommelgaten zijn dwergzuilen met kubieke ka-pileclen. Het ronde venster in den gevel is toegemetselden de deur daaronder geheel veranderd, zoodat er vande ornamenten niets meer te zien is. In de 16** eeuwheeft men op de beide torens koepels gezet, waarvande Noordelijke door den storm van 1674 vernield, enniet weder herbouwd is.De kerk is uit eene latere eeuw.ST. MARJAKERK TE UTRECHT. Afgebroken 1813.Zy was gebouwd in 1082, door Bisschop Coenraad,onder medewerking van Keizer Henrik IV, «aar hetvoorbeeld eener kerk te Milaan (1). Het was eenefraaije kruiskerk van tufsteen, met zware pilaren, uitplatte en halfronde pilasters bestaande, daar

tusschenronde zuilen, die eene galerij of bovenkerk droegen.Alle kapiteelen waren kubieken, doch zouder veel lijst- werk. Het oorspronkelijke koor was halfrond gesloten,en naast hetzelve in de kruisanneu waren twee half- ronde altaar-nissen. Tegen den westgevel was eene ga- lerij op ronde zuilen rustende, die de beide einden derbovenkerk vereenigde. Alle gewelven schijnen oorspron- kelijk van steen en met platte ribben geweest te zijn. Boven het kruis was een achthoekige koepel en aanden zuiderkruisarm een vierkant overwulfd vertrek, waar- schijnlijk het oorspronkelijke kapittelhuis, met nogeene kamer daarboven. De geheele kerk schijnt uitwendig vrij eenvoudig ge- weest te zijn, doch meer in den smaak van buitenland-sche, dan onze andere kerken

uit deze eeuw. D«westgevel werd in 1710 wegens bouwvalligheid afge- (i) Zio de beschrijving ia dit Tijdschrift, jaargang 1838.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 111 broken, zij had oorspronkelijk twee torens, waarvande een door het geschut der Spanjaarden, bij de be- legering van het kasteel Vredenburg, vernield en deandere na den storm van 1674 afgebroken is. Er be- staat van deze kerk nog eene kloostergang, hoewel doorhuizen verborgen. Zij heeft eenige zware vierkante pi- laren en dwergzuilen met kubieke kapiteelen daar tus-schen, de gang is niet vcrwulfd en het bovenste ge- deelte schijnt niet ouder, dan de 16&quot;° eeuw CO-KOOR DER ST. LEBUINUSKERK TE DEVENTER.Dit is met de crupta

daaronder nog overig van de aldaardoor Bisschop Bernulphus, omtrent het midden de- zer eeuw, gestichte kerk. Het is even als dat der St. Pieterskerk te Utrecht,zeer eenvoudig en met den halven zeshoek gesloten. Deronde staven schijnen uit de 12do eeuw te zijn, en deoorspronkelijke muren, bij het vergrooten der kerk, totpilaren doorgebroken. DE RUINE OP HET VALKHOF TE NIJMEGEN iswaarschijnlijk de halfronde koorsluiting van eene al- daar door Keizer Frederik Barbarossa in 1155 ge- bouwde slotkapel. De zorgvuldige bewerking geeft aan- leiding om deszelfs stichting in de 12da eeuw te plaat- sen , hoewel het geheel in den

rondbogenstijl is. Er zijn vijf vensters in de ronding en daaronder drieronde lichtgaten, welke tot de voormalige crupta behoordzullen hebben. De nog voorhanden korte dikke zuilen-schaften, hebben misschien in deze crupta gestaan. De verschillende kapiteelen behooren tot de Bijzan-tijnsche bouworde en het geheel toont eene navolgingvan buitenlandsche kerken aan.(1) Vergelijk de teekemngen dezer Kerk op het Stadhuis te Utrecht.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 113 ronde staven met eenen band om het midden en vier- kante kapiteelen met eenig bladwerk. Mogelijk zijn devierkante pilaren van het schip nog gedeeltelijk de mu- ren van de kerk der elfde eeuw, waartegen men i udeze eeuw de halfronde pilasters elk met drie rondestaven en bladkapiteelen gezet heeft. Hoewel niet metde koepelpilaren overeenkomende, schijnen zij ook niettot den volmaaktsten Gothischen bouwtrant der t3d° eeuwte behooren. Deze kerk is in 1240 en 1334 verbrand,en omtrent 1416 in den tegenwoordigen staat gebragt. BERGKERK TE

DEVENTER. De beide torens schij- nen tot het begin dezer eeuw te behooren, de zuilenen bovenmuren waarschijnlijk tot de verbouwing onderBisschop Diederik van der Aare, in 1198, en debuitenmuren met de kruisarmen en den kooromgang totde vcrgrooting van 1463. Het schip heeft wijde punt-bogen en kleine, uitwendig ronde, inwendig punlbogigelichtgaten, die nu toegemetseld zijn. Het koor heeftronde bogen en kleine puntbogige bovenvensters. Dekoorsluiting heeft spitse puntbogen, en is met den hal- ven achthoek gevormd. De zuilen zijn dun met rondebasementen en kelkvormige kapiteelen, zonder bladen,van deze gaan drie

ronde staven langs de maren, waar- op de gewelfribben zonder kapiteelen rusten; deze zijnechter hoekig, zoodat de gewelven later in de kerk ge- maakt schijnen. De torens en schipmuren zijn van tufsteen; op deeerste heeft men later nog eene verdieping van baksteengezet, de muren der zijdegangen hebben inwendig drieslaven met kelkvormige kapiteelen, gedeeltelijk zijn zijvan baksteen. De oorspronkelijke rondbogige bommel- gaten der torens hebben eene dwergzuil met (nu ver-











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 118 vrouwen koor, en aan de zuidzijde eenige kleine ver- trekken. Naast den toren staat eene prachtige koperendoopvont. De bouwtrant heeft inwendig veel overeenkomst metdien van den Dom te Antwerpen, en bestaat geheel uitlijsten en slaven zonder kapiteelen, zoodat de gewelf-ribben onafgebroken tot op de basementen der pilarenvoortloopen. De kern der pilaren is vierkant en over-hoeksch geplaatst, tegen de zijdemuren staan pilastersin den smaak der pilaren. De omloop en muurvakkenboven de bogen zijn rijk met perpendiculaire bovendooreengevlochtene staven bezet, en alle ornamenten zijnmin of meer scherp en hoekig gevormd. In de beidekruisarmen zijn rijk versierde

ingangen, de zuidelijkemei een .vooruitspringend overdekt portaal. Boven het kruis is een vierkante koepel met eenengeheel doorluchtigen trap aan elk der hoeken. In 1520plaatste men op denzelven eenen hoogen toren van hout,die in 1584 door het onweder afbrandde. Uitwendig is de kerk geheel met gehouwen steen be- kleed en zeer rijk versierd. Het middengewelf wordtdoor dubbele springbogen gesteund; alle gewelven zijnvan steen en eenvoudig, doch sierlijk. Het koor heeftspitser puntbogen en andere ornamenten, dan het ruim. Herhaalde malen is de kerk door brand beschadigd,en heeft door de kogels, in de onderscheidene belege- ringen der stad, veel geleden, waardoor ook het sier- lijke raamwerk in de vensters verdwenen is. Men heeftden

goeden smaak gehad, het inwendige niet jaar opjaar met eene dikker en dikker wordende kalk-laag tebedekken, maar zoo veel mogelijk de oorspronkelijkekleuren te bewaren door de pilaren, staven en gewelf-






