
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 OP DE VOORNAAMSTE KERKEN IN (Vervolg van pag. 119). + ST. MAARTENSKERK TE GRONINGEN. Vol- gens den bouwtrant schijnt het ruim met de drie evenhooge sleenen gewelven tot deze eeuw te behooren,hetgeen overeenkomt met hare vermelding in 1235 (!}.Er zijn geene kruisarmen. De pilaren zijn vierkant enhebben ronde staven met bladkapiteelen en lijsten. Detwee pilaren nabij den toren zijn rond en van latermaaksel, de beide daarop volgende hebben veel vanhunne versierselen verloren. Misschien is dit gedeeltebij den brand en val des

torens in 1415 beschadigd enlaler vernieuwd. De zijdegangen zijn even breed als hetsclnp, tegen de zijdemuren z.el men ronde slaven <hede gewelfribben dragen. Uitwendig is de kerk geheel van baksteen. (Zie overhet koor op de l&d' eeuw). De toren, grootendeels van hardsteen, wedijvert metdien van Utrecht om den voorrang in hoogte , hij isin het eerste gedeelte der 15&quot; eeaw gebouwd en heeftvier omgangen. (1) zie de Groninger Volks-Almanak voor 1844. ^ Ulr. voorheen en thans, II Dl. II St.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 122Veertiende Eeuw. ST. MAARTENSKERK TE BOMMKL. Ingewijd in1304 door Gerard van Nassau, schatmeester vanden Bisschop van Utrecht. Uitwendig is zij grootendeels van tufsteen, doch zon- der ved ornamenten. Geene kruiskerk; het koor isvijfzijdig uit den twaalfhoek gesloten en zonder zijde- gangen, het schijnt van eenigzins anderen bouwtrant dande kerk. Alle gewelven zijn van steen en zeer fraai,in de kerk zonder knoopen op de vereeniging der rib- ben. Het middelgewelf is weinig boven de zijdegangenverheven, zoodat er geene uitwendige springbogen ge- vonden worden. De pilaren zijn zeskant, met drie rondestaven, bladkapiteelen en ronde basementen tot het dra-

gen der gewelfribben, in het schip en de zijdegangen;het profil der bogen is geheel vlak. Alle slaven en lijstenhebben de natuurlijke kleur van den zandsteen behouden,zoodat de fijne bewerking der slanke bladkapiteelen ge- zien kan worden en de ornamenten voordeelig op hetwit der muren uitkomen. Boven de bogen is een fraaijeomloop. De zijdegangen sluiten met drie zijden vanden twaalfhoek tegen het koor; tegen de muren drageneen doorloopende en twee halve ronde staven, metbladkapiteelen, de gewelfribben. In het koor, dat lageris dan het schip, zijn op de penanten half achthoekigepilasters, met anders bewerkte kapiteelen; op de knoo- pen der gewelfribben ziel men beelden die nog sporenvan de oorspronkelijke beschildering hebben. In

denzuidelijken zijdegang is eene uitgebouwde vierkante doop- kapel, met eene fraai, doch geschonden, zandstecnendoopvont.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 126 stukken. Onder de bovenvensters eenige verticale lijs- ten. Het koor en de omgang zijn vijfzijdig gesloten enlanger dan het ruim. De pilasters op de kapelmurenzijn in het koor rond en drievoudig gekoppeld; in hetruim bestaan zij uit de zamenloopende gewelfribben,hetgeen dus eenen latereu bouwtrant zoude verraden.Uitwendig is de kerk gedeeltelijk van gehouwen steendoch vrij eenvoudig. De springbogen van het ruim zijngedeeltelijk weg, aan het koor bestaan zij nog. De to- ren is fraai doch niet volbouwd; volgens eene nog voor-handene teekening zoude hij zeer hoog en met eenefraaije doorluchtige piramide gedekt zijn geworden. Aan de Noordzijde van het koor is eene

groote kapelof Lievevrouwe koor, het gewelf aldaar is zeer kunstigmet vele ribben, rozetten en schilderwerk versierd; menzegt, dat er een ijzeren raam in gewerkt is, dewijlhet anders wegens de platheid niet zoude kunnen blij- ven bestaan. ST. WALBURGSKERK TE ARNHEM. Gesticht 1328door de Domheeren, die uit Thiel naar deze stad ver- plaatst waren. Het is eene kleine kruiskerk, zwaar en eenvoudig vanhouwtrant, geheel van baksteen, met twee torens aanden westgevel. Het koor is plat gesloten, de zijgangen eindigengelijk met het koor en de kruisarmen zijn niet langerdan de breedte der zijgangen, zoodat de geheele grond- vorm een langwerpig vierkant is. De pilaren zijn vier- kant en zeer eenvoudig, en de vensters klein. + L1EVEVROUWEKERK TE

KAMPEN. 1369. Heeftdrie even hooge steenen gewelven en weinig uitsteken- de kruisarmen: ronde zuilen met bladkapiteelen. Het



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 127 koor is kort en zonder omgang; daarnaast twee altaar-nissen. + ST. NICOLAASKERK TE KAMPEN. 1369. Eeneruime kruiskerk met steenen gewelven. Het ruim heeftdubbele en het koor enkele zijgangen, zonder kapellen.Koor en omgang vijf zijdig gesloten. De pilaren vanhet schip zijn vierkant met enkele ronde staven en blad-kapiteelen ; die in de zijgangen en het koor zijn vier- voudig zamengevoegd. ST. URSULA OF NIEUWE KERK TE DELFT. 1384.Eene lange kerk geheel van baksteen, met ronde zuilenen bladkapiteelen. Het koor is bijna eene eeuw

latergebouwd en hooger dan de kerk. De omgang is negenzijdig gesloten en heeft alleeneen steenen gewelf. De toren is grootendeels van ge- houwen steen en fraai gebouwd. ST. JACOBS OF GROOTE KERK TE '5 QHAVKN-HAGE. 1399. Eene ruime kerk geheel vau baksteen,met drie even hooge houten gewelven. Ronde zuilen,die zoo ver van een staan als het schip breed is. Hetkoor is later gebouwd, met vijf zijden van den tieiihoekgesloten; het heeft ronde zuilen en bladkapiteelen eneen hoog houten middengewelf; de omgang alleen is.met steen verwulfd. Vijftiende Eeuw. ST. MICHIELSKERK TE ZWOL. HOO. Geheel mettufsteen

bekleed zonder ornamenten. Geene kruiskerk;zij bestaat uit drie gelijk hooge en even breede gangen,van welke de noorder- en middengang even lang en dezuidelijke korter is. Allen zijn met drie zijden van denachthoek gesloten. Aan het einde der middelste gans





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 129 koor zijn zij veel zwaarder en zonder kapiteelen; devoetstukken zijn achthoekig. Het koor is met den hal- ven zeshoek en de omgang met den halven achttienhoekgesloten. Het houten gewelf is fraai met sterrenvormigeribben voorzien en het steenen koepelgewelf heeft nogsporen van beschildering. De toren op het kruis is inden stijl der Renaissance. Uitwendig is de kerk meestvan gehouwen steen, doch eenvoudig. ST. JORISKERK TE AMERSFOORT. Vergroot in1440. Zij bestaat uit drie gangen, zonder kruisarmen,waarvan de middelste tot een koor

verlengd is. Alledrie eindigen met den halven achthoek. De gewelvenzijn van steen en even hoog. Ovaal ronde zuilen, zon- der kapiteelen. Uitwendig is de kerk van baksteen, aande zuidzijde is een fraai ingangsportaal in den laatstenGothischeu smaak. De toren slaat in den zuidelijkenzijgang. ST. EUSEBIUSKERK TK AHNHKM. Begonnen 1452.Eene kruiskerk van baksteen, niet fraaije ornamentenvan gehouwen steen. De pilaren zijn te zamengestelduit drie-kwart ronde staven met bladkapiteelen. Het kooris drie en de omgang vijfzijdig gesloten. Alle gewelvenvan steen, behalve in het koor. In de zijgangen zijnpilasters in den smaak der

pilaren. Tegen de murenzijn lijsten, ondersteund door verticale staven op fraaibewerkte draagsteenen. De toren rust inwendig op twee zware veelhoekigepilaren. Er zijn geene kapellen. ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR. 1470. Het iseene kruiskerk, met kapellen naast het ruim. Alleen inde zijgangen en kapellen steenen gewelven.Ronde zuilen met bladkapiteelen. Koor en omgang



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 130 vijfzijdig gesloten. De bovenmuren zijn van gehouwensleen, doch zeer eenvoudig; de vensters hebben fraaisteenen raamwerk. ST. L\URENSKERK TE ROTTERDAM. Gebouwdvan 1412 tot 1472. Eene kruiskerk van baksteen. Rondezuilen met bladkapiteelen. Kapellen naast het ruim enkoor, niet in de omgang. Koor en omgang vijfzijdig uitden tienhoek gesloten. Alleen in de zijgangen steenengewelven. Uitwendig veel zandsteen op de hoeken. Aande westzijde een zwarcn niet geheel volbouwden toren.ST. WALBURGSKERK TE ZUTPItEN. De zijgan- gen en kruisarmen schijnen in het laatst dezer eeuwvoltooid te zijn, en alstoen de zijgangen even hoogals het middengewclf

gemaakt. Alle gewelven zijn vansteen. De kooromgang is vijfzijdig gesloten, om de- zelve zijn kapellen en in het midden eene groote lang- werpig zevenzijdige kapel. Daarbij een laag verwulfdvertrek tot boekerij dienende. Alle muren zijn van bak- steen met gehouwen steenen ornamenten. De toren,die gedeeltelijk op de pilaren en gevel der oude kerkgeplaatst is, bestaat geheel uit gehouwen steen met veleornamenten, doch is niet volbouwd. -h KOOR DER ST. MAARTENSKERK TE GRONINGEN.Waarschijnlijk is dit in de tweede helft dezer eeuw tegelijk met den toren en de beide zuilen bij denzelvengesticht. Het heeft een hoog middengewelf zonderspringbogen; en is geheel van baksteen. Er zijn rondezuilen met twaalf hoekige voetstukken, doch zonder

ka-piteelen. De sluiting van koor en omgang is met zeszijden van den twaalfhoek. In de koorsluiting staande zuilen zeer digt bij een; overal zijn steenen ge- welven.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 131 KOOR EN KRUIS DER ST. STEVENSKERK TE NIJ- MEGEN. Volgens den bouwtrant schijnt het in dezeeeuw gesticht te zijn, hoewel uitwendig het grootstegedeelte der muren later met baksteen hersteld is. Dezekerk heeft even hooge gewelven en schijnt niet vooreen hoog middenschip aangelegd te zijn. Het koor is met drie zijden van den achthoek geslo- ten en heeft ovaal ronde pilaren met ronde staven. Itihet kruis en de zijdegangen zijn vierkante pilaren metstaven van verschillenden vorm. De kooromgang heeftzeven vierzijdige kapellen. Aan den

zuider kruisarm staat een overdekt ingangs- portaal. De gewelven in het schip en koor zijn vanhout, de overigen van steen. Bijzonderheden In de Herken. Hoewel het grootste gedeelte der oude voorwerpenvan kunst uit onze kerken verdwenen is, bestaan erhier en daar nog eenigc, die wel verdienen bewaardte worden. Hiertoe behooren de afsluitingen van hetkoor; deze zijn gewoonlijk koperen of houten hekken, dieook nog wel in de 17ae en 18d3 eeuw gemaakt werden. In zuiver Gothischen smaak bestaan er te Haarlem enBreda. Te Utrecht in de St. Jacobskerk is er een ge.deeltelijk van hout, waarvan het middelste gedeelte inden

smaak der 16*&quot; eeuw (Renaissance) is. In dezekerk is ook een merkwaardig houten en ijzeren hekvoor de kapel der familie Eek van Pantaleon. Te Zwol en Naarden zijn goed bewaarde houten koor- hekken uit de 16dc eeuw. GALERIJEN ter afsluiting van het koor (Ambon,Bema, Lectorium, Lettner) zijn te Amersfoort in den








