Kunst der abdijen

Romeinse stenenbouw. Naast
burchten werden in deze stijl
vooral kerken opgetrokken, die

Ondanks de verregaande politieke

niet alleen voor de eredienst, maar
ook als overdekte markt, rechtszaal of vesting dienden. In tegen-

versnippering, de uiteenlopende
belangen en lotgevallen der verschillende landen, neemt men gedurende de middeleeuwen één
leidende, gemeenschappelijke ge-

stelling tot de eerste Romeinse
basilicae, hadden de kerken niet
langer een houten zoldering, doch,

dachte waar'. het christendom

onder Byzantijnse invloed,

was inderdaad alleen bij machte al
de tegenstellingen te overkoepelen.

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 voorzag men slechts zeer kleine venster- en deuropeningen, terwijl de

Zo is het te verklaren dat, in

geheel Europa, de bouwkunst zich
in één zelfde richting ontwikkelde.

De Romaanse bouwkunst vond
echter, niettegenstaande die innerlijke en fundamentele geestesverwantschap, overal en voortdurend andere architectonische opIossingen en toepassingen. De
oorzaken hiervan zljn talrijk. Zo
leidden de l)uitse stammen een
eigen leven, terwijl een grote
ethische verscheidenhcid de Franbevolking kenmerkte. Bovendien

se

ontbrak vooral in Frankrijk
slreng-centralisr-rende

een

en vereni-

gende wil, zoals het Romeinse Im-

perium die wel had gekend. Ten
slotte moest eveneens de interne
kerkelijke organisatie, nl. de ondergeschiktheid van de parochies
aan de bisdommen of der kloosters aan het moederklooster, op de

bouwkundige vormgeving inwerken. 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 kerken hebben inderdaad een vlakgesloten koor. Tot de r re eeuw
waren de Romaanse bouwmeesters meestal anonieme monniken.
Later moesten die monniken, wegens het steeds groeiend aantal
opdrachten, hoe langer hoe meer
een beroep doen op leken.

De Romaanse stijl, zoals trouwens de naam doet vermoeden,
ontstond uit de door Karel de
Grote vernieuwde traditie van de
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een

rondboog de draagkracht moest
vermeerderen. Bovendien waren, behoudens de bedevaart- en
kloosterkerken, de Romaanse gebouwen niet zeer hoog of groot,
uit vrees dat ze zouden instorten.
De Romaanse bouwtrant verspreidde zich over geheel WestEuropa, zodat wij nu hiervan nog
specimens terugvinden in ltalië,
Noord-Spanje, Frankrijk, Engeland, Duitsland, de Nederlanden
en de Rijnvallei.
Hoewel de Romaanse bouwkunst
zich harmonisch en constant ontwikkelde, traden er binnen dit verloop enkele zo belangrijke en zo
plotse veranderingen op, dat een
verdeling in afzonderlijke periodes
alleszins verantwoord is. Een dergetijke verdeling kan echter niet
veralgemcend worden, daar
Frankrijk al in de ze helft van de
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