




Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 20 dat toen reeds plaatsen als Oldeuzaal, Deventer enZwol zoo aanzienlijk waren, dat Bisschop BERNULPHUSomtrent het jaar 1040 aldaar kerken stichtte , die,voor den toenmaligen tijd, groot en sierlijk warenen wel met die van naburige landen kunnen verge- leken worden. Tot in die eeuw waren zeker hier,gelijk in de meeste landen van het noordelijk Europa ,de kleine of dorpskerken van hout geweest, maarvan toen af moeten er velen van steen gebouwd zijngeworden, waarvan wij, niettegenstaande de veleverbouwingen en vergrootingen van latere eeuwen,door alle deelen

van ons land, van Wieringen aftot in Vriesland en Groningen toe, de overblijfselenvinden , en dat deze voor een paar eeuwen nog me- nigvuldig waren , bewijzen ons de platen van KADE-MAKEE'S Kabinet van Ned. OudJi., die van den Tegenw.Staat der Nederlanden, en andere nog hier en daarin kunstverzamelingen aanwezige afbeeldingen. De abdij te Egmond zal zeker eene der grootstegestichten uit dien tijd geweest zijn , en wij vindengeboekt dat Graaf DIEK n, na de verbranding doorde Friezen in 925, dezelve van steen deed herbouwen. Te oordeelen naar de afbeelding der torens diewij bij RADEMAKER en SMITS vinden, waren deze inden smaak der llde eeuw;

VAN WIJN in de Hist.avondst, brengt dezelve tot het jaar 1143, even alsde merkwaardige steen, die voormaals boven deningang in den wester gevel stond, en nu in den tuinvan het Trippenhuis te Amsterdam bewaard wordt;deze steen. die in den muur der St. Michielskerk







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 23 kerken zwijgt de geschiedenis, maar de overgeblevenetorens der St. Nicolaaskerk en eenige deelen der St.Geerte-kerk bewijzen dat aldaar in de lld(> of hetbeo-in der 12de eeuw, reeds steenen kerken moeten c? bestaan hebben, die naderhand verbouwd zijn. Of er behalve de genoemde nog andere Parochie- kerken omtrent dezen tijd bestaan hebben, is onzeker&quot;De geschiedenis meldt zulks van de Buurkerk in1156, doch in het gebouw zelve zijn daarvan geeneduidelijke sporen aanwezig. Aan de St. Jacobskerk schijnt de toren en eengedeelte der pilaren tot een

vroeger gebouw te be-hooren , waar de tegenwoordige kerk naderhand om- heen gezet is. De beide in Utrecht nog aanwezige kerken vanBEENULPHUS kenmerken zich door groote eenvoudig- heid , veel meer dan die te Oldenzaal en Deventer,en ik kan geene reden vinden, waarom die Bisschopin afgelegene plaatsen van zijn Bisdom, sierlijkerkerken gesticht heeft dan in zijne eigene Bisschop- pelijke stad. Zoude het misschien niet kunnen zijn ,dat deze uit zijne eigene middelen en gene door demilde bijdragen der daaromstreeks wonende geloovigenwerden opgerigt? De algemeen in de llde eeuw gebruikte bouwstofwas tufsteen, die reeds ten tijde der Romeinen

over- vloedig van den Rijn schijnt aangevoerd te zijn. Detufsteenen kerken komen voornamelijk in de nabijheidonzer groote rivieren voor, echter bragt men diebouwstof ook dikwijls naar binnenslands, want zoowel





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 25 predikers uit dat land herwaarts kwamen, en noglans met hetzelve betrekkingen onderhielden. Hiervoorvinden wij echter in de overgeblevene kerken geeneno-rond, voornamelijk door het geheel ontbreken dertorens op het kruiskwadraat, die in Engeland zichals karakteristiek vertoonen. -Eerder schijnt het dat onze kerken iets van denDuitschen bouwtrant overgenomen hebben, ten minstein die plaatsen welke aan gene zijde van den IJsselliggen, want de overgeblevene deelen der beideUtrechtsche kerken zijn zoo eenvoudig dat zij moei-jelijk met de gelijktijdige

buitenlandsche kunnen ver- geleken worden. Zonder twijfel zullen de kerkenwelke door vreemde bouwmeesters, of naar het voor- beeld van die in andere landen gebouwd werden,van de oorspronkelijk inlandsche verschild hebben. Dit was het geval met de in 1813 afgebrokeneSt. Mariekerk te Utrecht. Zij was gebouwd in hetjaar 1082 door of onder toezigt van Bisschop KOEN-BAAD , naar het voorbeeld eener kerk te Milaan, bijde belegering van die stad door het krijgsvolk vanKeizer HENDRIK, iv verwoest, welke Keizer toeneene gelofte deed om elders eene dergelijke kerk tezullen stichten en dus ongetwijfeld de kosten daarvanzal gedragen hebben. Wij kunnen dus

aannemen datzij een in onze streken misschien eenig volmaaktvoorbeeld geweest is van den bouwtrant der Lom-bardisch-Romaansche kerken in het zuidelijk Europa. Zoowel door een ons in handen gekomen plattengrond , gemaakt ten tijde van hare slooping, als uit





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 27 punt^evels der Germaansche onderscheidt. De eenedezer torens vinden wij -nog op de afbeeldingenvan den gevel uit liet midden der 17de eeuw, en hijwerd, volgens de beschrijving dezer kerk, in hetUtrechtsch tijdschrift (1835 blz. 199) afgebroken in1682, waarschijnlijk na door ouderdom en den stormvan 1674 bouwvallig geworden te zijn. Deze sloopingzal zonder twijfel slechts het bovenste gedeelte ge- troffen hebben, daar het onderste, met de kerkmurenverbonden, nog sterk genoeg zal geweest zijn. De noordelijkste toren was in 1577 , bij de bele- gering van het kasteel

Vredenburg door het geschutder Spanjaarden vernield. (Utr. tijdschrift 1838, bladz.181); ook vinden wij hem niet meer op de gemeldeafbeeldingen. Op het kruiskwadraat der kerk stond ,tot aan hare slooping in 1813, een laag achthoekigkoepeltorentje, hetgeen toen zoo bouwvallig was datmen de muren met de handen afbreken kon. Dittorentje is te vinden op de teekeningen ten stadhuizevan Utrecht, alsmede op de afbeelding in den Te-genw. Staat. Wij zien hierin weder eene overeenkomstmet den bouwtrant van het zuidelijk Europa, waarvanmen ook voorbeelden in eenigo Romaansche kerkente Keulen aantreft. Hoewel van het oorspronkelijke koor geen spoormeer te

zien was, vermoedde ik dat de sluiting vanhetzelve halfrond zoude geweest zijn, wegens doovereenkomst in den platten grond met den bouwtrantder Basiliken en met die van andere kerken in dezestreken , zoo als te Oldenzaal en de voormalige te



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 35 te verwerpen en vinden geene zwarigheid om in dekerkenbouwkunst de benaming Romaansch te gebruikenvoor den stijl der rondbogen tot in de 12de eeuw,en Germaansch voor den puntbogenstijl, tot dat menons in derzelver plaats betere heeft aangewezen.




