
Kunst der abdijen
Ondanks de verregaande politieke
versnippering, de uiteenlopende
belangen en lotgevallen der ver-
schillende landen, neemt men ge-
durende de middeleeuwen één
leidende, gemeenschappelijke ge-
dachte waar'. het christendom
was inderdaad alleen bij machte al
de tegenstellingen te overkoepelen.
Zo is het te verklaren dat, in
geheel Europa, de bouwkunst zich
in één zelfde richting ontwikkelde.
De Romaanse bouwkunst vond
echter, niettegenstaande die in-
nerlijke en fundamentele geestes-
verwantschap, overal en voortdu-
rend andere architectonische op-
Iossingen en toepassingen. De
oorzaken hiervan zljn talrijk. Zo
leidden de l)uitse stammen een
eigen leven, terwijl een grote
ethische verscheidenhcid de Fran-
se bevolking kenmerkte. Bovendien
ontbrak vooral in Frankrijk een
slreng-centralisr-rende en vereni-
gende wil, zoals het Romeinse Im-
perium die wel had gekend. Ten
slotte moest eveneens de interne
kerkelijke organisatie, nl. de on-
dergeschiktheid van de parochies
aan de bisdommen of der kloos-
ters aan het moederklooster, op de
bouwkundige vormgeving inwer-
ken. In Bourgondië bepaalde de
orde der Benedictijnen, met haar
belangrijkste abdij en schatrijke
kerk te Cluny, de ontwikkeling.
De Cisterciënsers, die zich van
haar afscheidden, propageerden
op hun beurt vanuit Cîteaux een
zeer eenvoudige stijl. Al hun ker-
ken hebben inderdaad een vlak-
gesloten koor. Tot de r re eeuw
waren de Romaanse bouwmees-
ters meestal anonieme monniken.
Later moesten die monniken, we-
gens het steeds groeiend aantal
opdrachten, hoe langer hoe meer
een beroep doen op leken.
De Romaanse stijl, zoals trou-
wens de naam doet vermoeden,
ontstond uit de door Karel de
Grote vernieuwde traditie van de

Romeinse stenenbouw. Naast
burchten werden in deze stijl
vooral kerken opgetrokken, die
niet alleen voor de eredienst, maar
ook als overdekte markt, rechts-
zaal of vesting dienden. In tegen-
stelling tot de eerste Romeinse
basilicae, hadden de kerken niet
langer een houten zoldering, doch,
onder Byzantijnse invloed, een
zwaar stenen tongewelf, dat op de
ganse lengte van de zijmuren
rustte. Daarom waren die muren
ook zo dik, werden ze langs buiten
door steunberen gestut en voor-
zag men slechts zeer kleine ven-
ster- en deuropeningen, terwijl de
rondboog de draagkracht moest
vermeerderen. Bovendien wa-
ren, behoudens de bedevaart- en
kloosterkerken, de Romaanse ge-
bouwen niet zeer hoog of groot,
uit vrees dat ze zouden instorten.
De Romaanse bouwtrant ver-
spreidde zich over geheel West-
Europa, zodat wij nu hiervan nog
specimens terugvinden in ltalië,
Noord-Spanje, Frankrijk, Enge-
land, Duitsland, de Nederlanden
en de Rijnvallei.
Hoewel de Romaanse bouwkunst
zich harmonisch en constant ont-
wikkelde, traden er binnen dit ver-
loop enkele zo belangrijke en zo
plotse veranderingen op, dat een
verdeling in afzonderlijke periodes
alleszins verantwoord is. Een der-
getijke verdeling kan echter niet
veralgemcend worden, daar
Frankrijk al in de ze helft van de
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I2e ccri\\' I l;riu Lle gotit'k ol, r'r'liclt,
om itr lrr'( lrcqin r.'al <lc r..1r'r'r'urv
zuivei i' q{)t j1,k te boriu r.rr. .\l-r in
Drritsllirrrl .p cirLt oq.cll)lili rlt ou-
clc voltttrr ('l l('ri llog sti.r,cl: gllrLen.
h'.r1c1igrii, Lrigcl:rrrd ook rrl ric rricu-
we lr()r'ur('lr. [[oe is cllrn riit ver'-
loop Lc st lrt'tstn? In rlc r ()(, ('cu\,\,'

eai l)rritsltrrrd op lrorru krrrrrlis
r'lak cLc lo(,lr rur-lr. [)pvllllrcl i-t lroc
llau\\'q-{'r('t r,u lrijna :l:lili rLr, Iia-
loling-isclrt' \'()r'meil n t'r'cit'rr ll(.-
handhaalil. Slt.cirts irr tlt, ,:r' lrcllt
van d() ('ou\\, l|lirlen rrrr'1 Ir('t trltr:r'-
nerelxl sIclsr,1 r'n clc ovt'r'qlij1rt'rLcle
boog iri,'rrrr,' i.lt,rncntcrr op. \'oor'-
lopig lrllvr'rr z(' nochlllrs zoircler'
r eel uitu lllçirig o1t c1r' r'rrirrrr,'lijke
..ct'mgrrviirg t'rr cle constIUCtio. li{-l
vlak-aigtt'cllktt' basilicrr rrr('t ge-
lijk-gevo|Ùrcl(' steuner) lzrrilr,rr of
pijler s vlak-gt'sloteli rlrlll i'11 erl
aJnalqef()rrLl(' r itline'. tLorrrirLtclcle
indclclalrrl z,rrrclel mecr'. \'lLr rooo
tot 

.I 
t oo. cIt' I'i ocgc t orrr;lr rit,k.

vervnll nr('rr rneer elt nr('(,r'i-1e
breukslr'urr rloor gehorru'r,rr stt'cn.
L)mstlct'ks r ()()1) \\'efcl rir. or r.r'r.r'el-
ving r ilil ('r,rr L,nkc1 rrricliii'n-\( lrip
algemt't,r lrr plaatstr: lll( )l ( ('n to-
i'elr op clr' r ii'r'ins. Tr.r'rt ijl I )uits-
lai-id r-lc lt'iriirrg mct N()r'nrluclië
cleeldc. r't'zt'rr in Borrraorrclii: en
Zuid-!'r arrkr ijk dc e('r'st(, gr'ote
Romaartsc gt'Loutr'{:rt oir.
\-an t to() tl)t r rBc. c1r. rrriclclcrr- o1'

Itoqc t tirtltrtit'k. r-et'dlorig rit' r ol-
ledig ovcllrt'lliIt' bornv ilt' i']akkc
afclekking. I )c ct:rste lilrsl:11,111ya'1,

streelpijiels crr -bo-qen. rit' clwt'r'g-
gaLer'!j r:ri lrt't tliibriunr i , srrral-
1e zr:ilcn,lalt'r'ij boven cLl lrogclr
van hct rtriiltlcri-schip., \'r.r'st,1rt'rrcn
en het:rantlil tofens cn 1:rr:ricles

llam t()o. \\/aal in Boui'gon<lrtt cic
spitsbo()g olrkr'r'am, orr tstorrcl in
Zr:id-IrlrirLklijk de br>urvplirstiek
rn nanl l:r lirrkr ijk de t,-'rrqtls ()\'('r.
Van t t{io tot r 2+o ïit'r'rlc rlt, ge-
\\'elfllou\\ lroogtij. ruon clc slriis-
boog ht:t vltrr rlc londitoor-l ('lr ()ilt-
rvikkeltlt' clc zirr vool (l('o()r'ati('vc
vormen zit:li. l"ranklijk. cLtt ar1

r'ôor hlt i'irLrIr' r'nn cli.' r:r' t'i'rLu'
tor de aot ick ovelgitrg. rillcl nri
toonaal qevcrrc[.
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