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Complexnaam
Grote Kerk
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

41666, 509834

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Zwolle

Zwolle

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject
Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle
Complexomschrijving
Inleiding
Complex bestaande uit de 14e/15e eeuwse Grote of St. MichaëlsKERK en Neo-Gotisch CATECHISATIELOKAAL uit
1889. De driebeukige hallenkerk -terplaatse van een oudere kerk- is gebouwd in de tweede helft van de 14e en
eerste helft van de 15e eeuw. Het catechisatielokaal met enkele elementen in de Neo-Hollandse Renaissance is
ontworpen door de architect F.C. Koch. Koch werd daarbij beïnvloed door P.J.H. Cuypers die tegelijkertijd de Grote
Kerk restaureerde.
Het lokaal is aan drie zijden ingesloten door de Grote Kerk en aanbouwen daarvan; alleen de voorgevel staat vrij.
Het gebouw staat in het beschermd stadsgezicht van Zwolle binnen de stadsgracht.
Waardering
Grote Kerk en catechisatiegebouw van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang
vanwege:
- als voorbeeld van een van oorsprong geconcipieerde hallenkerk
- de combinatie van laat Gotische kerk en Neo-Gotisch catechisatielokaal met elementen uit de Neo-Hollandse
Renaissance
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- de gaafheid van exterieur en interieur
- de ruimtelijke en functionele relatie tussen kerk en catechisatielokaal
- de beeldbepalende ligging aan de markt in het beschermd stadsgezicht van Zwolle

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 41666
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 februari 1967

Kadaster deel/nr:

1736/45

Complexnummer

Complexnaam

509833

Grote Kerk

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zwolle

Zwolle

Overijssel

Straat*

Nr*

Grote Markt

19

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zwolle

F

Postcode*

Woonplaats*

8011 LW

Zwolle

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
4896

Rijksmonumentomschrijving**
Grote of St. Michaelskerk.
Driebeukige hallenkerk met stenen overwelving, ter plaatse van een oudere kerk, begonnen 2e helft 14e eeuw en
eerst na het midden van de 15e eeuw voltooid.
Toren begonnen in 1406, enkele malen verbrand en in 1682 ingestort.
Ter plaatse thans verhoogde achtzijdige consistoriekamer. 1882-1896 grote restauratie.
Aan de noordzijde portaal uit begin 16e eeuw van baksteen en Bentheimersteen.
Inwendig: Koorhek, 1597, in Vredeman de Vries-trant, door Sweer Kistemaker; preekstoel, 1617-'22 Adam Straes
uit Weilburg; orgel 1719-'21 door J.C. en F.C. Schnitger kas van Jurriaan Westerman; consistoriekamer met
interieur van 1688 en schilderij van de Zwolse predikanten 1691 door Hendrik ten Oever; verguld houten
kaarsenkroon XVIId.
Fragmenten van muurschilderingen en gewelfschilderingen uit de 15e eeuw. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk,
Borstwerk, Rugwerk en Pedaal, 1721 gemaakt door J.C. en F.C. Schnitger. De orgelkas is van Jurriaan Westerman.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk
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Monumentnummer*: 509834
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

16 februari 1999

Kadaster deel/nr:

10396/45

Complexnummer

Complexnaam

509833

Grote Kerk

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zwolle

Zwolle

Overijssel

Straat*

Nr*

Grote Markt

18

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zwolle

F

Postcode*

Woonplaats*

8011 LW

Zwolle

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
4728

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Neo-Gotisch CATECHISATIELOKAAL uit 1889 met enkele elementen in de Neo-Hollandse Renaissance, ontworpen
door de architect F.C. Koch. Koch werd daarbij beïnvloed door P.J.H. Cuypers die tegelijkertijd de Grote Kerk (apart
monumentnummer 41666) restaureerde.
Het pand is aan drie zijden ingesloten door de Grote Kerk en aanbouwen daarvan; alleen de voorgevel staat vrij. Het
gebouw staat in het beschermd stadsgezicht van Zwolle binnen de stadsgracht.
Omschrijving
Het pand is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond in rode baksteen over een souterrain en één bouwlaag,
onder een schilddak met leien in Rijndekking. De gevel is opgemetseld boven een zandstenen plint en verlevendigd
door zandstenen sierbanden, aanzet- en sluitstenen en sierankers.
De gevel telt vijf vensterassen. Boven de tweede en vierde vensteras een trapgeveltje. De rechtgesloten vensters
met zandstenen kruiskozijnen en een fijne roedenverdeling zijn geplaatst onder rondbogen. In de boogtrommels
gotische traceringen in zandsteen. De onderste helft van de vensters is behangen met opgeklampte luiken. In de
middelste vensteras wordt het onderste deel van het venster door de toegang in beslag genomen. Deze bestaat uit
een trap van twee treden, een opgeklampte deur in een zandstenen lijst onder een waterdorpel van zandsteen.
Eenzelfde waterdorpel loopt over de gehele breedte onder de vensters door. Onder de vensters telkens twee kleine
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souterrainvensters met ijzeren roosters onder segmentbogen in de plint.
De gevel wordt afgesloten door een zandstenen balustrade met gotische tracering op een waterlijst. In de twee
trapgevels, die deze balustrade onderbreken, bevinden zich kleine kruisvensters identiek aan de grote. Erboven zijn
segmentbogen in het metselwerk aangegeven. De trapgevels zijn voorzien van zandstenen dekstenen. Midden in het
dakvlak aan de voorzijde is een dakkapel met luik onder een koperen schilddakje geplaatst.
Waardering
Het catechisatiegebouw is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:
- de functionele relatie met de Grote Kerk
- de Neo-Gotische bouwstijl met elementen uit de Neo-Hollandse Renaissance
- de plaats die het gebouw inneemt in het complexe geheel van de Grote Kerk
- de beeldbepalende ligging aan de markt in het beschermd stadsgezicht van Zwolle

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Catechisatielokaal
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