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VOORWOORD.
Dit deeltje bevat het vervolg op de „Oude Kunst",
die in No. 1 van deze serie werd behandeld, n.l.
„de Middeleeuwen". Niettemin vormt het weer een
afgerond geheel, by de samenstelling waarvan de
zelfde werken werden geraadpleegd als in 't eerste
deeltje. Moge het een even gunstig onthaal vinden.
J. G.

BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
De omvang, wat de behandelde stijlen betreft,
is dezelfde gebleven. Behalve uitbreiding van het
aantal platen en toevoeging van eenige kaartjes (die
meer plaatsnamen bevatten dan in dit boekje worden
besproken, en die geschikt zijn om te gebruiken bij
de bestudeering van meer uitgebreide werken) en
tusschen text illustraties, onderging dit deeltje een
gedeeltel ijke omwerking in de eerste hoofdstukken.
Bovendien werd de text uitgebreid met het oog op
de verschillende examens.
DE SCHRIJVER.
AMSTERDAM

1915.

I. OUDCHRISTELIJKE KUNST.
oover de Romeinsche legioenen in verre landen
doordrongen, breidde zich ook de Romein,
sche bouwkunst uit en dat was over het
grootste deel van Europa, tijdens de imperators.
En, terwijl de Romeinsche kunst haar hoogtepunt
reeds voorbij was, ontwikkelden zich in alle ver,
borgenheid de allereerste beginselen van een geheel
nieuwe kunstrichting, die van het Christendom.
De OudChristelijke cultuur leverde in de eerste
drie eeuwen geen noemenswaardige monumenten
op, en wat in de direct hierop volgende eeuwen
werd gesticht heeft eigenlijk te weinig kunstwaarde
om naast de Romeinsche meesterwerken te mogen
worden genoemd ; een en ander is echter van belang,
omdat deze nieuwe kunstuitingen den grondslag
vormden voor den kerkbouw, die duizend jaar
later het glanspunt zou vormen van de architecturale
cultuur. Daarom zullen we aan hare bespreking ook
eenige bladzijden wijden.
In 1758 werden de Catacomben te Rome opge, Catacomben.
graven, een onderaardsch gangencomplex van meer Pl. la, fig. 1.
dan 800 K.M. lengte te samen. De gangen waren
op verschillende hoogte boven elkaar aangebracht
en bevatten nissen (loculi) ter bijzetting van marte,
laars en dooden.
Gemiddeld is de breedte van een gang 1 M.
en de hoogte 3-4 M. Door smalle lichtschachten
(luminaria) kon eenig licht en ventilatie worden
verkregen. Voor voorname christenen werden de
gangen plaatselijk verbreed en verhoogd, en zoo
ontstonden grafkamers (cubicula). Na 450 zijn
geen dooden meer bijgezet in de catacomben. De
belangrijkste in de omgeving van Rome zijn die
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9
van den H. Calixtus, van Priscilla, Agnese en Prae,
textatus. Dergelijke catacomben vindt men ook bij
Napels, Milaan, Alexandrië en andere plaatsen.
Oorspronkelijk maakte de Oud,Christelijke bouw,
kunst gebruik van Romeinsche vormen en klassiek
materiaal, doch een en ander wordt al spoedig op
een bijzondere wijze omgewerkt ; en als de Christe,
lijke godsdienst onder Constantijn den Grooten
in 313 na Christus wettelijk als staatsgodsdienst
wordt verklaard, komt de nieuwe kunstrichting al
spoedig tot uiting, en vormt den overgang naar
de Middeleeuwsche kunst.
De Oud,Christelijke bouwkunst vertoont twee
hoofdconcepties, nl. de Romeinsche,Oud&Christe,
lijke bouwwijze en de Byzantijnsche. De eerste,
uitgaande van Rome, vertoont als hoofdtype de
horizontaal afgedekte basiliek, de laatste den over,
welfden centraalbouw. De Oud,Christelijke stijl
duurt juist 10 eeuwen, van de eerste eeuw onzer
tijdrekening tot in de 10de eeuw, en vormt de
voorbereiding van de Middeleeuwsche stijlen.
De Oud,Christelijke kunst was een reactie tegen
de Romeinsche als 't ware, en niet te verwonderen
is het, dat in die aanvangsperiode de kunst niet
alleen stil stond, maar plotseling achteruit ging.
Het streven naar soberheid en waarheid leidde tot
een prijsgeven van de Romeinsche schijnarchitectuur
met haar marmeren bekleedsels, want het Christen,
dom stuurde de bouwkunst in een geheel andere
richting dan vroeger. Was tot dusverre de tempel
de woonplaats van de goden, nu wordt hij de
verzamelplaats, waar een vrome gemeente haar
gebed hemelwaarts zond. Werd vroeger gestreefd
naar uitwendig schoon van het gebouw, nu gaat
de inwendige architectuur haar rechten doen gelden.
Toch getuigen de eerste basilieken van ontzag,
lijken achteruitgang in kunstopvatting en techniek.
Zelfs werden in lange rijen de meest verschillende
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klassieke zuilen met verschillende kapiteelen ge,
plaatst, en ter verkrijging van een zelfde hoogte
voorzien van verschillende hoofdgestellen. Lange
schachten werden verkort, korte verlengd ; ook met
de hoogte van de basementen werd geschipperd.
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Zelfs is er een voorbeeld bewaard gebleven, waar
klassieke kapiteelen onderstboven zijn toegepast.
Aldus gingen klassieke vormen en Christelijke
geest nog eenige eeuwen naast elkaar voort.
Toen de catacomben langzamerhand naast be,
graafplaatsen, ook verzamelplaatsen van de levende
Christenen werden, begon reeds de inwendige ver,
siering, bestaande in het beschilderen van muren
en zolder met symbolische teekens. Toen het
geheimzinnige in het verborgen houden van de
godsdienstoefeningen niet meer zoo noodig was,
diende het atrium van rijke, geloovige Romeinen
en later de Romeinsche Basilica als plaats van
gebed, de Romeinsche markt, en rechtplaats als
kerk.
De Oud,Christelijke kunstontwikkeling begon als
't ware van voren af aan ; in de basilieken gebruikte
men alle mogelijke bruikbare fragmenten omdat
vormen en techniek voor een nieuwe richting niet
plotseling ontstaan kunnen ; alleen werden de in
gebruik genomen antieke gebouwen van de gehate
heidensche voorstellingen ontdaan.
Toch dient men te onthouden dat het ontstaan
van de Oud,Christelijke basiliek zonder Romeinsche
voorbeelden niet wel mogelijk zou zijn geweest.
De tempels waren te klein, al werden ze later soms
ook veranderd in gebruik genomen. De thermen
waren veel te moeilijk na te maken en te weelderig.
De meest eenvoudige bouwwijze was bovendien
aangewezen, n.l. de niet overwelfde basiliek, die
echter spoedig veranderd werd zoodat van de
Romeinsche markthal niet veel meer over bleef.
Oude tempels, voor Christelijke doeleinden veran,
derd, waren o. a. het Pantheon en het Erechtheion
te Athene, en de Vesta tempel te Rome.
De Christelijke basiliek 1) was van de Romeinsche Basiliek.
1)

Basilica, ook ecclesia, conventiculum, dominicum.
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onderscheiden, door dat aan laatstgenoemde een
atrium of voorhal werd toegevoegd ; overigens
voldeed het Romeinsche bouwwerk zóó goed aan
de eischen van ruimte, dat 11,..t type als zoodanig
tot in de 1 l e eeuw bleef bestaan en toen, gewijzigd,
toch als voorbeeld diende aan den Romaanschen
en Gothischen kerkbouw.
De langsrichting van de Oud-Christelijke basiliek
was steeds van Oost naar West. Evenwel dient
onthouden te worden, dat tot 420 steeds het altaar
aan de Westzijde en de voorhof aan de Oostzijde
lag. Eerst daarna werd de oriënteering ') blijvend
tegenovergesteld.
fig. 2. De basiliek van St. Clemens is b.v. een recht,
hoekige, door zuilenhallen omgeven hoofdzaal met
aan de smalle zijde den ingang met porticus ; aan
de tegenovergestelde zijde was een halfronde uit.
bouw (het Sanctuarium) Apsis, Tribuna, Koncha
of Exedra genaamd. Bij de nieuwe basilieken werd
het ruim (inwendige van het kerkgebouw) door
zuilenrijen in de lengte verdeeld in 3 of 5 beuken
of schepen: een breed middenschip en 2 of 4
zijbeuken, die altijd veel smaller zijn. Soms ook
wisselen zuilen en pijlers elkaar af, of zijn uit=
sluitend pijlers toegepast. Zoo mogelijk werd de
apsis naar het Oosten gericht en tot altaartribune
gemaakt ; de porticus lag dan naar het Westen.
Soms ook eindigden de zijbeuken in een ápsis.
Het middenschip werd belangrijk breeder en hooger
dan de zijbeuken en in de hooger uitstekende
fig. 14. muren werden de vensters aangebracht, aanvankelijk
wijd, later smal en afgesloten door a jour bewerkte
marmeren platen, die later, na de uitvinding van
het glas, bij de Romaansche kerken verdwijnen.
Ze zijn steeds rondbogig.
5) Christelijke kerken zijn steeds en overal georienteerd, d.w.z. de apsis
is naar het Oosten gericht. In tegenstelling met b.v de Mohammedaansche
moskeeën, die steeds rayoneeren, d.w.z. met de gebedsnis naar één plaats
op de aarde, Mekka, zijn gericht.
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De apsis werd half koepelvormig overwelfd. Wat
de verdere overdekking betreft, bleef men weifelen
tusschen de vlakke zoldering, geëigend voor een
basiliek, en den koepel, speciaal bestemd voor den
rotondenbouw. Te vereenigen waren deze beide
systemen niet of moeilijk. Een voorbeeld hiervan
is de Byzantijnsche koepel van dé Aya,Sofia te fig. 28 en 25.
Constantinopel, die ook eens is ingestort. In Italië
bracht men het tot in de 1 le eeuw niet verder
dan een vlakke, houten zoldering, door casetten
ingedeeld, of tot een eenvoudig houten dak met
beschilderde, van binnen zichtbare, veelkleurige
binten. Ton, en koepelgewelf waren uitgesloten,
want hiervoor waren de zware en plompe Romeinsche
muurwerken noodzakelijk. Verder was in 2 van
de 31 nog aanwezige basilieken boven de zijbeuken
nog een bovengalerij aangebracht, b.v. in de St.
fig. 13.
Agnese.
Bij den lateren basiliekenbouw werd de binnen,
ruimte nog veel grooter gemaakt door een dwars:,
schip, transept, dat evenhoog was als het midden.,
schip en geplaatst tusschen het langsschip en de
apsis. Hierdoor ontstond de grondvorm van het
Latijnsche kruis. De afscheiding tusschen langsschip
en transept wordt gevormd door een triomf boog,
arc triumphalis, rustend op reusachtige zuilen; de
toegang uit de zijbeuken leidde door kleine
openingen. Een van de groote basilieken, met 5
zijbeuken is de St. Paul fuori le Mura te Rome. fig. 1.
Bij toepassing van een transept wordt de apsis
in 't verlengde van het middenschip aangebracht.
Maar dan kreeg het altaar een nieuwe plaats : in
't midden van het transept.
De Crypt of Krypta dankt haar ontstaan aan Crypt.
den wensch een kerk te bouwen boven het graf
van een der martelaren. Het is een onderaardsch
vertrek, dat reliquien bevatte en later, bij den
Romaanschen kerkbouw, rijk werd uitgevoerd en
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door zuilen gedragen. Juist boven de krypta stond
het altaar, een tafel (mensa) met reliquien van
heiligen onder een door zuilen gedragen baldakijn
(ciborium), waar de heilige mis werd gelezen en
het allerheiligste geborgen.
Het inwendige houdt verband met het grondplan.
Het Presbyterium is een door een hekwerk van Presbyterium.
het ruim afgescheiden gedeelte, waarin het altaar,
de bisschopzetel of Kathedra en het koor van Kathedra.
zingende geestelijken een plaats vonden. De geeste,
lijken zaten in een halven cirkel gerangschikt in
de apsis. De fraaie zetel in de langsas van de
basiliek was de Kathedra. Het ruim werd Ingeo
nomen door de gemeente ; het deel van het pres,
byterium, dat door dit koor werd ingenomen heet
dan ook koor. Dit koor werd naderhand, wegens Koor.
toename van het aantal geestelijken, uitgebreid met
een gedeelte van den middenbeuk, en dan ook
verhoogd en door een borstwering afgescheiden
van het • ruim. Ook de beide kansels (ambonen
genaamd), de zuidelijke, epistelkansel genaamd,
dienend tot aflezing van den zendbrief, en de
noordelijke, evangeliënkansel genaamd, waar de
evangeliën werden voorgelezen, stonden binnen
het presbyterium.
Naast de apsis waren soms nog twee halfronde
uitbouwen gebouwd in de as van de zijbeuken,
sacristyen genaamd; de eene diende als matronium, Sacristyen.
verblijfplaats van voorname Christinnen en de
andere als senatorium, voor voorname Christenen.
De katechumenen, gevorderde leerlingen, mochten
niet binnen het eigenlijke ruim van de kerk komen,
doch bleven in het voorste deel, afgescheiden door
een lage borstwering, de narthex, bij den ingang. Narthex.
Hiervóór was de voorhof, (Atrium, Paradisus) omo
geven door zuilenrijen, in het midden waarvan de
reinigingsbron, Kantharus genaamd, was geplaatst.
Uit het atrium kwam men door 3 of 5 deuren in
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het schip. Het atrium zelf was als bloemenhof
aangelegd. Vandaar misschien de naam Paradijs.
Hierin verbleven de boetelingen.
Reeds in de 6e eeuw moeten er verscheidene
torens zijn geweest, hoewel de nog bestaande te
Rome niet ouder kunnen zijn dan van de 11 e eeuw.
Ze zijn bovendien, bestemd tot ophanging van de
klokken, geheel afgezonderd van het eigenlijke
kerkgebouw opgetrokken (Campanille).
Te Rome : St. Pietersbasiliek, 4e eeuw, door
Monumenten
te Rome, Constantijn den Grooten ; van het oorspronkelijke
bouwwerk is bijna niets over, daar het door
Bramante in de 16e eeuw werd gesloopt om er de
St. Pieterskerk op te bouwen. De St. Paulus.buiten,
fig. 1. de.muren, een 50beukige basiliek, waarvan het ruim
120 M. lang en 60 M. breed was. De St. Agnese
(7e eeuw), met galerijen in de zijbeuken ; de S. Maria
in Cosmedin, (8e eeuw), de S. Clemente, (12e eeuw),
alle 34beukig; de St. Paul, (4e eeuw), grootendeels
vernieuwd en de S. Giovanni in Laterano, (5e eeuw).
te Ravenna
Te Ravenna : St. Apollinare Nuova, (6e eeuw),
fig. 3 en 4. 3.beukig. Verder de St. Apollinare in Classe, (6e
fig, 20. eeuw), eveneens 30beukig. In Ravenna vallen nog
Pl. 3a, fig. 3. op, de bijzondere kapiteelen, waarvan het kapiteel
zelf een klassieke navolging is en de abacus ver,
fig. 10. vangen door een dekplaat, bijna even hoog als
het kapiteel, dienend om de bogen te dragen en
voorzien van Christelijke symbolen ; voornamelijk
onder Byzantijnschen invloed. Een bijzondere plaats
nemen de bouwwerken uit Ravenna in, omdat hier
Romeinsche fragmenten absoluut ontbreken en alle
bouwdeelen nieuw en speciaal voor de bouwwer,
ken zijn vervaardigd. Meestal is het grondplan
30beukig, zonder transept en ook zonder galerijen.
De zijbeuken eindigen in kleinere apsiden. Uit,
wendig treft men muurverzwaringen (lisenen) aan,
door bogen verbonden. De klokketorens waren
cylindrisch. Ravenna, de door moerassen beschermde
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havenstad werd in 404 de residentie van keizer
Honorius. De Oost.Gothen koning Theoderik
(493-526) resideerde hier, en gedurende zijn
regeering was Ravenna een centrum van hooge
ontwikkeling.
Syrië, in de omgeving van Palestina, kan ook en in Syrië.
bogen op Oud.Christelijke basilieken van zeer
origineele opvatting, hoewel onder Byzantijnschen
invloed. De pelgrims in de 9e en 10e eeuw bracho
ten de Westersche kunst in aanraking met enkele
nieuwe vindingen als b.v. de trappen in de hoeko
torens aan weerszijden van het front van de basiliek Pl. la, fig. 5.
te Toermanin.
Doop, en grafkapellen. Baptisteriën treft men aan Baptisteriën
te Rome, zoowel als te Ravenna ; ze zijn gevolgd en Mausolea.
naar het voorbeeld van de rondtempels. Ze zijn
rond of veelhoekig ; in het midden stond het doop. fig. 15.
a, b, c en d.
bekken (Piscina). De koepelbouw was licht en
bestond uit terracotta kruiken en specie. De koepel
van de grafkapel St. Costanza te Rome meet ruim
11 M. en steekt aanmerkelijk uit boven het dak Pl. la, fig. 2.
van den ringvormigen zijbeuk. De vensters zijn geo
deeltelijk aangebracht in den buitenmuur, gedeelo
telijk in den bovenmuur die den koepel draagt.
Hiermede is een bij de klassieken onbekend bouwo
type ontstaan. In Rome zijn nog gebouwd; het
grafteeken van Helena, een rotonde met acht muuro
nissen en het baptisterium van Constantijn, een
achthoekig bouwwerk. Ook in Milaan, Napels en
Jeruzalem zijn nog rotonden gebouwd. Meestal
echter werd de centraalbouw door toevoegingen
van apsiden en een voorhal zoodanig in karakter
gewijzigd dat meer overeenstemming ontstond met
de 3.beukige basiliek. Terwijl voor het Oosten de
hoofdvorm verandert in een Grieksch kruis, het
meest gebruikelijke Oostersch.Christelijke schema
van centraalbouw. Hoe getracht werd centraalbouw
te vereenigen met basiliekbouw, zien we aan de
Ahrend's Bibliotheek. Deel II.
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S. Sergius en Bacchus te Constantinopel. In Ravenna
heeft men nog een prachtig Mausoleum van Theo,
dorik, waarschijnlijk uit de 6e eeuw afkomstig.
Door den algemeenen afkeer van de zinnelijke
Beeldhouw.
en schilder, en op uiterlijk schoon berekende Romeinsche beeld,
kunst. houwkunst, werd deze kunst geheel op den achter,
grond gedrongen ; ze moest plaats maken voor de
schilderkunst, die nu overal werd toegepast. Onder
invloed van de mozaïk,techniek worden de muren
strak en schematisch beteekend en beschilderd met
bijbelsche voorstellingen ; daar olieverf nog niet
bekend was, bleef mozaïkschilderwerk in de decoratie
een voornaam element. De tafereelen wijzen op 't
leven en den dood van Christus en de figuren, in
levendige kleuren, komen sprekend naar voren uit
den kenmerkenden, decoratieven gouden achter,
grond.
Symbolische voorstellingen als kruis, lam, wijn.
Symbolen.
P1 la, fig. 6. druif, goede herder, hert, visch, slang, schip, lier,
fig. 6 en 10. anker, palm, duif, pauw, aureool en nimbus 1)
vinden nu een groote toepassing en getuigen van
een zeker geheimzinnig iets in de Christelijke leer,
of zijn directe voorstellingen van de gelijkenissen.
Symboliek wordt ook het ornament ; letterteekens
fig. 11 en 18. als X en X P I, I H S, etc., allen duidend op
den naam van den Heiland, vaak met bijvoeging
van A en S Z 2) ; verder 5 cirkels, 4 kleine en 1
groote in kruisvorm gerangschikt, voorstellende „de
Heer met de 4 apostelen" ; dan de 4 apostelen
Johannes, Marcus, Lucas en Mattheus, gerepresen,
teerd door engel, leeuw, os en adelaar.
Met het Egyptische ornament heeft het vroeg,
Christelijke nog dit gemeen, dat bij beiden de
schoonheid vaak werd opgeofferd aan de symbo,
fig. 17

1) Aureool = ellips rond de geheele figuur.
Nimbus = cirkel, verticaal achter het hoofd alleen.
2) A en ,1Z. In Christus is het begin en het einde, (alpha enpmega,
begin, en eindletter van het Grieksche alfabet.
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lische beteekenis. Wat b.v. de lotosbloem was voor
de Egyptenaren, werd de lelie voor het Christen,
dom. Deze symbolische voorstellingen, gevoegd
bij het eenvoudige, onversierde uiterlijk van de
g ebouwen, waren wel in staat een stillen, heiligen
en ernstigen indruk te weeg te brengen.
Wat betreft het reliefornament, dit wordt een
schematische navolging van het Romeinsche; alleen
kwamen voor de acanthusbladeren minder fraaie
vormen in de plaats.
r=, In 395 na Chr., toen de splitsing van het Groote
Romeinsche rijk plaats had in een West- en een
Oost,Romeinsch rijk, waarbij de residentie verlegd
werd naar Constantinopel (gesticht door Constantijn
op de plaats van het oude Byzantium), ontstond
ook een nieuwe stijlrichting in het Oosten : de
Byzantijnsche.

II. DE BYZANTIJNSCHE KUNST.
et Oost.Romeinsche rijk werd Aziatisch ge,
regeerd, d.w.z. despotisch, welk despotisme
des keizers maar weinig verzacht werd
door het Christendom. Dit laatste ontaardde even,
eens, en reeds in 1054 werd de Grieksche kerk
gescheiden van de Roomsche. De Byzantijnsche
kunst heeft zich ook niet voortdurend ontwikkeld,
doch de bloeitijd was onder Justinianus, nog in
het Oud.Christelijk tijdperk, toen de grootste
scheppingen op bouwkundig gebied plaats vonden.
Verder waren groote twisten over onbeduidende
zaken oorzaak der inwendige verdeeldheid. Zoo
b.v. de strijd tusschen de Ikonoklasten (beeld,
stormers) en de Ikonodulen (beeldvereerders), welke
strijd duurde van 786-842.
Toch stond in 1204, toen de kruisvaarders Con,
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stantinopel tijdelijk veroverden, de Byzantijnsche
kunst ver boven alles, wat West,Europa toen presteerde ; de verblindende pracht liet niet na, van
dat oogenblik af op West,Europa gedurende de
middeleeuwen een machtigen invloed uit te oefenen.
De Oost,Romeinsche keizers trokken de beste
kunstenaars uit het Oosten en Westen naar Con,
stantinopel, dat voor een hoofdstad al buitengewoon
gunstig was gelegen. Bij de prachtlievende keizers
heerschte een weelderige en schitterende cultuur,
waarvan het kenmerk was : vasthouden aan Romeim
sche tradities, invloed van verwijfde Oostersche
hoven en weinig wijziging van de klassieke
Romeinsche cultuur, waardoor de Byzantijnsche
kunst volledig versteent als 't ware en zich hand,
Naaft tot aan den val van het Oost,Romeinsche Rijk.
In de bouwkunst komt de koepelbouw boven Centraalbouw.
een rond, vierkant of rechthoekig plan tot verdere Axialebouw.
ontwikkeling. De grondvorm volgens centraal stelsel
(alle onderdeelen gerangschikt om een middelpunt) fig. 24.
vervangt het axiale stelsel (rangschikking langs een
hoofdas) en vindt zijn toepassing vooral ook bij den
bouw van baptisteriën en grafkapellen. (Zie blz. 17).
Bij den centraalbouw rust de koepel b.v. op Koepel.
een vierkant grondplan ; op vier krachtige pijlers,
die onderling door geweldige bogen zijn verbonden,
verheft zich de half bolvormige koepel ; de vier
hoeken van het vierkant worden afgedekt door
z.g. pendentiefs. Fig. 23 maakt de constructie van
den koepel duidelijk. Aan de vier open bogen
sluiten de zijafdeelingen aan, overdekt door twee
tongewelven en door twee halve koepels, zoodat fig. 22 en 25.
het inwendige grondplan een gelijkarmig Grieksch fig. 24.
kruis vormt, waarin, door de voorhal en hoofd,
ingang met porticus, een hoofdas is te onder,
scheiden. De rechthoekige grondvorm wordt voorts
nog voltooid door aanvulling van de vier hoekruimten, die overdekt worden door koepels.
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Op deze wijze is de koepelconstructie gevormd
Sofiadcerk
te Constan van het meest beroemde Byzantijnsche monument :
tinopel. de Sofia4cerk te Constantinopel*), gebouwd van
fig. 22 en 23. 530-537 onder keizer Justinianus, en een der
*) Thans Moskee.
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schoonste bouwwerken ooit vervaardigd. Een streven
om dezen centraalbouw verwant te maken aan
den basiliekenbouw zien we in de toepassing van
arkaden ; in de bogen, evenwijdig aan de hoofdas
zijn deze zuilenrijen in meerdere verdiepingen
boven elkaar geplaatst. Op deze wijze is getracht
een hoofdbeuk en twee zijbeuken te doen ontstaan.
Het grondplan van de Sofia.kerk is 82 bij 75 M.,
dus bijna vierkant. De koepelkruin is ± 56 M.
boven den vloer verheven.
Is het Pantheon te Rome overdekt door een
grooteren koepel (zie eerste deeltje uit deze Biblioo
theek), de technische uitvoering van de Sofia,kerk
stelde aan de Byzantijnsche bouwmeesters oneindig
hoogere eischen. Uitwendig is de Sofia,kerk echter
zeer eenvoudig en het eentonige van de muren
wordt alleen wat verminderd door een groot aantal
vensteropeningen, terwijl het massale, gedrukte van
het geheel door de koepels en uitwendig zichtbare
boogvormen nog wordt verzwaard.
Het bouwen van den koepel op vier zware hoek,
pijlers, is nog afkomstig uit de Oud,Christelijke
periode (waartoe eigenlijk ook de bouw van de
Aya Sofia behoort). De Byzantijnsche bouwmeesters
stelden zich tot taak, dèze zoo licht mogelijk te
maken, zoodat reeds in 900 de Hagia Theotokos
(Moedergodskerk) te Constantinopel dit vierzuilensysteem tot ontwikkeling was , gekomen. Door
kleinere bogen wordt de zijdelingsche druk van
den koepel overgebracht naar de buitenmuren.
Een zeer technisch volmaakte koepelonderbouw
ontstond eveneens in de 10e eeuw in de klooster,
kerk van Hosios Lukas te Phokis. De vier hoeken
van het kwadraat werden trapsgewijze overbrugd,
zoodat een achthoek ontstaat. Op de vier hoeken
van 't vierkant en de acht hoeken van den achto
hoek komen nu samen twaalf pijlers.
Het meest belangrijke nieuwe element in de

fig. 25.
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Byzantijnsche bouwkunst is de hooge tamboer van
den koepel, die cylindrisch of polygonaal wordt
opgebouwd en doorbroken wordt door smalle
hooge vensters, door rondbogen afgesloten.
De details in de Byzantijnsche bouwkunst wijzen
Ornament.
fig. 29, 30, 34, 39, 41. op overname van Grieksche en Romeinsche vormen ;
het ornament wordt echter steeds zwakker, minder
scherp karakteristiek en nadert, wat het relief betreft,
bijna het vlakornament, aangepast aan een geomeo
trisch stelsel. Tèch is het relief gevoelig gemodelleerd
en verscheidenheid van motieven ontstaat door
het geven van symbolische beteekenis aan de versieringen.
Kapiteel.
Naast het nog steeds toegepaste Korinthische
fig. 32 en 33. kapiteel komt nu ook het teerlingkapiteel. Opo
merkelijk is de overgang van zuil direct op het
vierkante draagvlak, waarop, inplaats van een
abacus een omgekeerde, afgeknotte pyramide is
geplaatst, en welke kapiteelvorm zich in 't bijzonder
in Ravenna ontwikkelt.
Inwendige
Inwendig is de Byzantijnsche kerk rijk versierd
versiering. met kostbare, schitterende marmerplaten, mozaïk
fig. 26, 27, 28, 35, 36. van fraaie steensoorten en schilderingen op gouden
achtergrond. Plastiek en schilderkunst raken echter
geheel op den achtergrond en worden verdrongen
door de fraaie mozaïktechniek, waarmede schitteo
rende resultaten worden bereikt, evenals in alle
andere takken van kunstnijverheid. Bekend zijn
fig. 40 en 42. de ivoorsnijwerken, (de ivoorsnijkunst kwam tot
bloei, omdat de beeldhouwkunst zich niet kon
ontwikkelen tengevolge van het verbod statuen in
de kerken te plaatsen), bronsgietkunst en de minia.
tuur , schilderkunst (verluchting van manuscripten).
In de kerk werden alle decoratieve voorstellingen
omlijst door kleurrijke banden ; ook de koepel was
met figurale tafereelen versierd. De zuilen waren
van porfier; het altaarbaldakijn was vervaardigd
van kostbare metalen en edelgesteenten; de lessenaars
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(ambonen) waren rijk gebeeldhouwd en tallooze Ambonen.
lichtkronen en lampen van edele metalen hingen
boven den bonten mozaïkbodem.
We zagen reeds, dat de Sofiakerk er uiterst Uitwendige
sober uitziet. De gelukkige werking van het uit, versiering.
wendige berust op het combineeren van koepels en
boogvormig beëindigde gevels, die de tongewelven
afsluiten. Soms worden de muren wat verlevendigd
door afwisseling van kleurige tegels. De uit af,
wisselend gele en roode horizontale lagen bestaande
muren vormen een rustige tegenstelling met de
meer levendige beweging van koepels en bogen.
De gewelven werden opgetrokken in dunne bak,
steen met uitstekende specie, die zoo goed was
dat, al is ook . bij enkele monumenten de beneden,
bouw gedeeltelijk verwoest, de koepels nog in hun
geheel zijn bewaard gebleven. De kroonlijsten zijn
of van een zwakke, antieke profileering of bestaan
b.v. uit een tandlijst van uitstekende, overhoeks
geplaatste tegels. Zuilen worden alleen toegepast
in de twee, of drievoudig gekoppelde vensters, n. 4a, fig. 1.
waarvan de omlijsting, evenals die van de deuren,
wat rijker is uitgevoerd dan de overige details.
Bij uitzondering treft men in de tympans reliefs,
mozaïken of schilderwerken aan.
Van de 6e tot en met de 8e eeuw oefende de Verbreiding.
Byzantijnsche kerkbouw grooten invloed uit over
alle Christelijke landen van Europa ; de koepel,
bouw hield zelfs tot in de Gothiek vast aan
Byzantijnsche voorbeelden. Vooral in Ravenna,
Venetië, Zuid,Frankrijk en op Sicilië, tot zelfs in
Duitschland en Rusland dringt de Byzantijnsche
architectuur door.
De Theotokoskerk te Constantinopel + 900 ge% Monumenten.
bouwd, en de kerk van den Verlosser, die van be,
lang is, vooral omdat ze ongeschonden in haar
decoratieve pracht is bewaard gebleven, ondanks
den afkeer der Turken voor beelden, die de overige
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kerken van hun figuurschilderingen beroofden. Ook
in Saloniki en Athene zijn eenige Byzantijnsche
kerken bewaard gebleven. De Athosberg aan de
Noordkust van de Egeïsche zee heeft nog een
beroemd klooster uit de 9e eeuw, nu nog een
onafhankelijke monniken republiek vormend.
In Venetië is de St. Marcuskerk een der schoonste St. Marcus%
monumenten. In 1085 gereedgekomen, is dit pracht, kerkte Venetië
bouwwerk uit de kostbaarste materialen opgetrokken. fig. 37 en 38.
De middelste van de 5 koepels heeft een spanning
van bijna 12 1/2 M. terwijl de hoogte meer dan
29 M. bedraagt. De inwendige versiering is onge,
kend rijk. De vijf portalen zijn bekroond met
dubbelgebogen Gothische bogen. Het hoofdportaal
is Romaansch (1090).
Een navolging van de St. Marcuskerk is in Zuidç. St. Front
Frankrijk de abdijkerk St. Front te Perigueux.
te Perigueux.
De kerk Martorana te Palermo is een zuiver Byzan,
tijnsch kerkje (1147) met spitsbogen.
In Duitschland was het Karel de Groote, die
te Aken de Munsterkerk liet bouwen, welke in Munsterkerk
804 gereedkwam. Een navolging van deze kerk is te Aken.
de kapel te Nijmegen, bekend als de ruïne op fig. 44 en 45.
het Valkhof.
Ruïne
In Rusland ontwikkelt zich de Byzantijnsche Valkhof.
stijl op eigenaardige, nu nog toegepaste wijze; veel
fantastisch gebogen koepels en toepassing van hout,
architectuur, geven de Russische architectuur, die
onder inwerking van de Aziatische kunst kwam,
een karakteristiek uiterlijk.

III. KELTISCHE STIJL.

v

an de 5e tot en met de 9e eeuw oefenden
de Byzantijnsche en ZuidEuropeesche kunst
over geheel Europa invloed uit, behalve op
de Britsche eilanden en vooral hiervan Ierland, Ierland.
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waar het ornament, de heidensche vóórChristelijke
vormen, ongewijzigd bleef. Daar uit alle deelen
van Europa in deze tijden monniken naar Ierland
trokken en leerlingen werden van de Iersche school
en omdat de Iersche monniken zelf uittrokken
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om het Christendom te prediken, naar Zwitserland
zelfs en Scandinavië, kan h.et geen verwondering
baren, dat de Scandinavische kunst veel met de
Keltische gemeen heeft.
Op steenen grafzerken en vooral in manuskripten
van Keltische monniken uit de 6e eeuw is ons
Keltisch ornament bewaard gebleven.
Vooral het manuskriptenornament is bekend en Manuskripten.
getuigt in zijn veelvuldige variaties van bandvlecht fig. 46 tot en met 52
uitgezonderd 48.
werk van groote kunstvaardigheid. De verluchtingen
bestaan niet, zooals later, uit illustraties, maar be,
palen zich meer tot versiering van de hoofdletters
en de randen om den tekst ; als ornament worden
dan vogels, honden, slangen en fantastische dieren
toegepast, terwijl het lettertype zelf bijzaak blijft.
Plantenornament ontbreekt aanvankelijk en wordt
eerst in de 10e eeuw, onder invloed van het
Romaansche, toegepast. In de menschfiguur blijven
de Kelten een groote onbeholpenheid vertoonen.
Zie de ornamenten op Plaat 5 en de beschrijving
ervan achter in dit deeltje.

IV. RUSSISCHE STIJL.
n Rusland kwam de oorspronkelijk zuiver Byzan,
tijnsche kunst gedurende de overheersching van
de Tartaren (1237--1480) onder Oosterschen
invloed, werd specifiek Russisch en bleef dit ook,
toen het Christendom een nieuwe kultuur bracht.
Oorspronkelijk speelde, zooals overigens in 't
Noorden en in de Oostersche rijken meer het
geval is, de houtbouw een groote rol. Maar tegen
't einde van de 10e eeuw, onder Wladimir den
Grooten, begint de Russische steenarchitectuur.
In de kunsthistorie spelen achtereenvolgens de
drie hoofdzetels van de wereldlijke macht een
groote rol. Het zijn Kief, Moskou en St. Petersburg.

I
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De stad Kief telt meer dan 400 kerken, die haar Kief
een schitterend aanzien geven. De uivormige
koepels op tambours geplaatst, rustend op bogen
zóó, dat de overgang van vierkant op rond zonder
pendentiefs tot stand komt, ontleenen hun grond,
vorm uit Perzië en Centraal Azië.
Moskou werd na de afschudding van het Tar, Moskou.
taarsche juk het wereldlijk en geestelijk centrum
van het Tsarenrijk. De vorsten lieten uit Italië
tijdens den aanvang van de Renaissance verscheiden
kunstenaars overkomen ; deze echter hebben hier
de Italiaansche Renaissance niet ingevoerd doch
legden er zich op toe, getroffen als ze waren door
het bestaand karakter der architectuur, de nationale
kunst te perfectioneeren.
Het Kremlin te Moskou is voor Rusland, wat Kremlin.
de Akropolis voor Athene is. Het gebouwencomplex
vertoont een mengeling van barbaarsche wanorde
en verfijnde weelde, ontleend aan naburige be,
schaving. De paleizen, kerken en vestingwerken
met hun torens en hooge en lage koepels maken
een overweldigenden indruk.
Verwonderlijk samengesteld is ook nog het koepel
complex van de kerk Wasili Blajennoi (de heilige fig. 53 en 54
Basilius) te Moskou. Zeventien koepels, alle ver,
schillend van grootte, hoogte en vorm zijn ver,
vaardigd van goud, zilver, tin of koper en schit,
teren zeldzaam fraai als de zon schijnt, vooral ook,
omdat er koepels bij zijn, voorzien van facetten,
als aan de vrucht van een ananas, of spiraalvormig
getorst, of gedeeld als een meloen.
Ten slotte is in het Kremlin nog een reusachtige
torenklok te zien, die rust op een gemetseld voet.
stuk en die nimmer dienst deed, omdat geen der
klokketorens in staat is haar tè dragen.
Toen St. Petersburg residentie werd, waren de
Middeleeuwen voorbij. Onder Tsaar Peter den
Grooten werd hier de architectuur beschermd
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maar in nieuwe richting. Vooral de Lodewijko
stijlen en de Empirestijl vonden in Rusland gereede
toepassing.

V. ROMAANSCHE KUNST.
(RONDBOGENSTIJL).
et het Romeinsche wereldrijk ging de Ro,
meinsche kunst onder, de laatste antieke
kunst ;. en van dit oogenblik dateert de
tegenstelling van morgen, en avondland. Nieuwe
grondslagen waren noodig tot vorming van een
nieuwe wereldbeschouwing, en de voornaamste
hiervan was het Christendom.
Met het Christendom ontwaakt een nieuw geestelijk
bewustzijn, een nieuwe kultuur, die spoedig met
de antieken niets meer gemeen zou . hebben.
In 't Oosten was het Byzantium, het middelpunt
van beschaving en kunstontwikkeling, dat invloed
uitoefende op 't Westen, totdat het onderging in
de worsteling tegen de Turken. In 't Westen was
het Romeinsche rijk versnipperd ; alleen op kerkelijk
gebied behield Rome haar glans ; toonaangevend
worden nu in Europa de Galliërs en Germanen,
Frankrijk en Duitschland.
Ontwikkeling. Langzaam ging de ontwikkeling. Karel de Groote
(768-814) stichtte op de puinhoopen van het
Romeinsche rijk een nieuw Frankenrijk, omvattend
Europa van de Middellandsche Zee tot de Noordzee
en van den Atlantischen Oceaan tot Hongarije,
Behalve naar wereldlijke macht streeft hij naar
ontwikkeling van kunsten en wetenschap, waartoe
hij zorgvuldig de resten van de antieke kunst
verzamelt en ze nieuw leven tracht in te blazen.
Na Karel den Grooten komt echter de scheiding.
In de nu volgende eeuwen neemt Duitschland de
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leiding, doch moet haar spoedig afstaan aan Frank,
rijk, dat Duitschland voorloopig overvleugelt.
De bevolking van Engeland treedt in den loop
der middeleeuwen meer op den voorgrond, terwijl
Spanje zich gedeeltelijk van den invloed van de
Mooren gaat bevrijden. Spoedig ontwaakt ook
Italië nu, om energiek de vroegere leiding in kunst
en wetenschap te heroveren en de andere volken
blijven wederom achter.
De kunst van Karel den Grooten, ontstaan direct
uit navolging van de antieken, bleef beperkt tot
paleis,, klooster, en kerkbouw en bleef den Ger,
maanschen volkeren vreemd en in tegenspraak met
de frischheid van hun streven.
Het Christendom had overal te kampen met
heidensche overleveringen en won slechts langzaam
veld bij de ongelijksoortige nationaliteiten van het
groote rijk, totdat in de Romaansche kunst, de bij
uitstek kerkelijke Galliërs, Germanen en Longo,
barden kwamen tot eenheid in het geloof. Het
duurde echter nog 200 jaar voor Karel de Grootens
streven vruchten droeg. We krijgen tot het jaar
1000 nog een wilden strijd en verwarring, totdat
een nieuwe staat ontstond, die een hoogtepunt
bereikte onder de Saksische keizers als nooit later.
Met de Romaansche kunst, uitvloeisel van de
Christelijke leer, geheel verschillend van de antieke
wereld, begon het tijdperk van de Middeleeuwen,
het romantische tijdperk van ridders en kruis,
tochten, dat aan alle Europeesche volkeren een
gemeene kultuur bracht.
Hoewel de Romaansche kultuur zich uit de
Romeinsche ontwikkelt langs de vroeg Christelijke,
bereikt ze haar toppunt van glorie in de Noorde,
lijke landen, vooral in Duitschland, waar nèch
Oostersche, nèch antieke invloeden zich sterk laten
gelden. De grondvormen ontstonden reeds bij de
Oost,Gothen, Longobarden en Merovingers; de
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eerste Romaansche uitingen zijn dan ook ruw,
streng, eenvoudig, terwijl bij de lage gebouwen
de horizontale lijn spreekt (in tegenstelling met de
latere Gothische kunst, waar de verticale lijn spreekt).
Tot en met de Karolingen duurt de ontwikkeling
van de grondbeginselen. Ongeveer in 't jaar 1000
volgt de volledige breuk met de Romeinsche over,
leveringen, en daarom is hier het begin van de
Romaansche kultuur, die vanaf dit oogenblik uit,
sluitend in kerkelijken dienst is. In de kloosters
werden de plannen en versieringen ontworpen van
de kerken ; de kloosters waren de brandpunten
van kunst en wetenschap en artistiek aangelegde
leeken vonden hier ook hun werkkring onder
leiding van de geestelijkheid, bij welker orden zij
zich aansloten, en waar ze beveiligd waren in dagen
van woeling en strijd. De grootste afwijking van
de antieke wereld zien we in het grondplan van
den Romaanschen kerkbouw.
In afwijking van de Romeinsche basiliek, werd Grondplan.
de Romaansche kerk niet op een rechthoekig grond, fig. 61.
plan gebouwd, maar kreeg dit den vorm van
een Latijnsch kruis, met de lange as in de richting
Oost,West.
Het Latijnsche kruis ontstond, doordat men als
midden van de kerk een vierkant in grondplan
aannam. Tegen de 3 zijden hiervan plaatste men
Noord,, Zuid, en Oostwaarts precies eenzelfde
kwadraat. Aan den Westkant daarentegen plaatste
men er 3 achter elkaar tegenaan, zoodat het normale
fig 61.
Romaansche grondplan er uitzag als in fig. 61.
Het kwadraat op het Oosten werd afgesloten
door een halven cirkel, de plaats voor den apsis;
de drie Westelijke kwadraten vormen het ruim van
het middenschip, de 3 in Noord,Zuidelijke richting
den dwarsbeuk. Het kwadraat op den Oostkant
vormt het koor, waarin later het hoogaltaar geplaatst
wordt; langs, en dwarsschip zijn even breed en
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evenhoog; op de kruising van deze twee wordt
een koepel gebouwd, die dus op een vierkant
grondplan komt te rusten.
De inwendige ruimte wordt grooter gemaakt Kruising.
door toevoeging van twee zijschepen, naast de
zijden van het middenschip gelegen en half zoo
breed en hoog als dit. De scheiding van deze 3
schepen komt tot stand door een pijler, of zuilenrij,
soms een rij pijlers en zuilen afwisselend. (St. Gode, fig. 61.
hardkerk te Flildesheim). Zuilen worden in Duitsch,
land niet zooveel toegepast als pijlers.
Middenschip en zijschepen samen vormen het Transept of
langshuis; de allereerste kerken waren één, of drie, dwarsbeuk.
beukig zonder transept of dwarsbeuk. De hoofdbeuk,
die eindigt in een halfcirkelvormigen apsis-= sanctu,
arium, bevat het koor, dat, omdat het bereikt wordt
langs eenige treden, dus honger ligt dan de overige
kerkvloer, ook hooge koor wordt genoemd en de
zitplaats was voor de geestelijken. Nèg later komt
om dit koor, ter afscheiding van de overige ruimte,
een hek, waaruit de hoogzaal ontstaat, voor het
zangkoor (Jubé = Fransch, Lettner = Duitsch).
De hoogzaal is galerijvormig, van deuropeningen
voorzien, en ligt tusschen het koor en de overige
kerkruimte; dit is het geval alleen bij de grootste
kerken.
Bij groote Romaansche kerken wordt de ruimte Krypta.
onder het koor en het dwarsschip overwelfd op 2
rijen pijlers of zuilen; deze grafkerk krijgt een apsis
naar het Oosten en is minstens zoo groot als koor
en apsis samen, meestal grooter. Ook hierom is de
kerkvloer van het koor verhoogd. De krypta was
de laatste rustplaats voor Bisschoppen of Abten;
de toegang leidde langs trappen van uit de zijo
schepen of van uit het langsschip. Een andere
benaming voor het hooge koor is presbyterium.
De Romaansche basiliek als grondvorm werd
langzamerhand uitgebreid en tenslotte zeer rijk;

39
zoo ein.
digden al
spoedig
ook de zij.,
schepen
soms in
apsiden, fig. 69, 74.
evenals de
Oostzij •
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Paradijs van de Abdijkerk te Laach.
door een
kapellen. Kapellens
krans, die een zeer rijke werking inwendig zoowel krans.
als uitwendig gaf. Een dergelijke distributie kwam fig. 69.
vooral in Frankrijk veel voor.
Nog meer uitbreiding onderging het grondplan,
toen ook aan de Westzijde èn koor èn krypta
werden aangebracht, zooals b.v. het geval is bij den
Dom te Mainz en te Worms, de abdijkerk te Laach fig. 62 en 74.
en te Hildesheim ; twee dwarsschepen en koren dus.
Aan de Westzijde van _het langsschip werd een Paradijs of
voorhal gebouwd ; oorspronkelijk één hoofdpor- voorportaal.
taal voor den middenbeuk, daarna twee zijportalen
voor de zijbeuken. Alle versiering en kunst werd
geconcentreerd op deze portalen, soms ook nog
aan de portalen van de zijgevels van het transept.
Het voorportaal diende tot verblijfplaats van de
boetelingen en soms is het gevormd als een voor,
portiek vóór den voorgevel. Aan de in het portaal
aangebrachte figuren van Adam en Eva dankt het
den naam Paradijs.
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Torens.
fig. 63

fi e'

137.

fig. 70.

Gewichtig in de uiterlijke vormverandering is
de toevoeging van den toren. Boven de kruising
wordt eerst een, meestal achthoekige, koepeltoren
aangebracht. Daarna komen twee zeer hooge torens
aan de Westzijde van het langsschip, die West, of
klokketorens worden genoemd. Oosttorens heeten
de torens, in de hoeken van dwarsschip en koor
aangebracht, welke meestal kleiner zijn dan de twee
aan de Westzijde.
De torens hebben gewoonlijk een kwadratischen
grondslag, naar boven overgaand in een achthoek.
Soms, b.v. aan den Dom te Worms, is een ronde
toren gebouwd ; in dit geval is de toren zeer oud.
Oorspronkelijk was doel van den toren : het erin
ophangen van de klokken ; spoedig echter begreep
men ook het practisch nut, nl. het opnemen van
den gewelfdruk. Tusschen de 4 torens stond het
gebouw vast als een rots. Werd één toren gebouwd,
dan kwam deze aan het Westfront ter breedte van
den hoofdbeuk ; waren er twéé, dan waren ze
kleiner en ter breedte van de zijbeuken. In Frankrijk
kwam de hoofdtoren boven de kruising te staan;
in Duitschland plaatste men den koepel boven het
kruispunt, in zeer enkele gevallen een toren.
Bij toepassing van één toren wordt het geheele
front aan het oog onttrokken, en het uiterlijk
leelijk ; voorbeeld : hoofdkerk van Minden.
Bij het plaatsen van twéé torens vervalt het
front van de zijbeuken en wordt de hoofdingang
fraai geflankeerd. Langs den Rijn komen 5 torens
veelvuldig voor ; zelfs 7 torens, b.v. aan den dom
te Limburg a/d Laan ; en 10 torens, Mariakerk te
Dantzig.

De torens werden uit lage verdiepingen opge,
trokken, gescheiden door lijsten en boogfriezen.
De benedenverdiepingen waren spaarzaam versierd,
hadden kleine lichtopeningen, die boven grooter
werden en gekoppeld, twee, of drievoudig.

41
De daken waren van hout of door leien afgedekt, Daken.
soms geheel van steen. Torendaken noemt men
helmen. Oorspronkelijk gevormd als lage kegels of Helmen.
pyramiden werd later de helling der helmen dikwijls fig. 122 tot en met 127.
gebroken. Een kruisdak wordt gevormd door twee
snijdende zadeldaken, terwijl de vier muren eindigen
in puntgevels. Oorspronkelijk is de hoogte van het
dak gelijk aan de basis, dus zeer gering. Eindigt elk
der torengevels in meerdere puntgevels, dan ont,
staan waaiervormige daken, vooral toegepast langs
fig. 123.
den Rijn.
Groote kerken noemt men Dom ; Kathedralen Benaming der
waren Aartsbisschop, of Bisschopskerken. Naar de kerken.
belangrijkheid en grootte volgden dan nog de
Munsterkerk of kloosterkerk, de Kapittelkerk en
de Stichts, of parochiaalkerk.
We zagen dat de beuken door pijlers, zuilen, Ontwikkeling
of deze beiden afwisselend, worden gescheiden. De van het Inhoofdpijlers dragen het gewelf van den hoofdbeuk; wendige.
de kleinere, er tusschen geplaatst, ondervangen het
gewelf van de zijbeuken. De hemelwaarts strevende
richting zou nog sprekender warden door de ver;
mijding van de houten zolderingen van de basiliek,
waarvoor de gewelfde zoldering in de plaats kwam.
Oorspronkelijk was n.l., zelfs bij de grootste
steenen kerken, de zoldering van hout ; maar omdat
bij brand zoo dikwijls de kerken verwoest werden,
ging men tot gewelf bouw over, eerst voor de zij,
schepen en het koor, daar de uitvoering hier gemakkelijk was ; later ook gewelf bouw voor het
dwars, en middenschip. Dit overwelven begint in
het midden van de 1 l e eeuw ; in den ontwikkelden
stijl paste men uitsluitend het koepelgewelf toe voor
de overdekking van de kruising van hoofdbeuk
en transept.
Tegelijkertijd met de toepassing van den gewelf, Pij lers.
bouw werd ook de pijler rijker geprofileerd en fig. 87 en 88.
de doorsnede samengestelder. De hoofdpijlers werden fig. 90 a, b, en c
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opgetrokken tot aan den oorsprong van het gewelf
en zelfs over het gewelf werd het pijlerprofiel
doorgetrokken in de z.g. gewelfribben.
De pijlers werden verzwaard door schalken of
Schalken.
fig. 109. muraalzuilen er tegen te plaatsen tot aan de geboorte
van de gewelven. Onderling werden de pijlers
verbonden door muraal, of schildbogen.
Het tongewelf, dat in Frankrijk bij voorkeur
wordt toegepast, vereischt zware muren om den
druk op te vangen. Het kruisgewelf, dat den druk
afleidt naar de hoeken, heeft zware pijlers van
noode, terwijl de schildmuren lichter konden blijven;
bovendien was de verlichting onder het gewelf
beter bij kruisgewelven.
Gordelbogen. De gordelbogen verdeelen de geheele inwendige
ruimte in vierkante gewelf velden en staan dwars
op de lange as van het gebouw. Ze verbinden dus
telkens twee overstaande pijlers. De vakken, die
Travée. zóó ontstaan, noemt men travéeën. Bij één travée
fig. 62. van den hoofdbeuk sluiten twee travéeën aan van
de zijbeuken. Een afwijking hiervan treft men aan
fig. 74. in het grondplan te Laach, waar bij één travèe van
den hoofdbeuk ook één travée van de zijbeuken
aansluit ; bijgevolg zijn hier de travéeën van de
zijbeuken rechthoekig inplaats vierkant.
Kruisribben. Om constructieve redenen werden later ook de
pijlers diagonaalsgewijze verbonden • door lichtere
ribben, die kruisribben worden genoemd, welke
elkaar in het midden snijden. Tusschen dit ribben,
stelsel en de gordelbogen lagen de gewelf velden ;
Kruisgewei, de geheele samenstelling noemt men kruisgewelven;
ven. ze hooren thuis in de tweede helft van de Romaan,
fig. 105. sche bouwperiode. Waar in het eerste Romaansche
tijdperk de graatlijnen elkaar scherpkantig sneden,
sprak men van graatgewelven.
Omdat voor kruisgewelven een kwadraatvormig
grondplan zich 't best eigent en het met de
indeeling juist goed uitkomt, worden de zijschepen
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ook in twee vierkanten verdeeld op één van den
hoofdbeuk. De lichtere pijler of wil, die tusschen
de hoofdpijlers was geplaatst, onderving nu de
ribben van de kruisgewelven van de zijschepen.
Hierdoor kwam er logisch een aangename afwisseling
in de massa.
De overgang van het vierkant van de kruising
naar den koepel wordt gevormd door pendentiefs,
nisvormige overbouwseltjes ; dekoepeltoren is meest
8,hoekig op 8,hoekigen tambour (zooals het ver,
ticale deel van den koepel wordt genoemd). Vaak
werd de koepel tot boven verhoogd, zooals o.a.
te Spiers, Mainz en Worms ; uitwendig duidt hij
de belangrijkste plaats van de kerk aan.
Het dragende motief, belichaamd in de gewelf,
ribben, ontwikkelde zich uit het pijlerprofiel ; daar
nu de pijlers langzamerhand rijker geprofileerd
werden, werden ook de bogen en ribben op den
duur fraaier. Bijzonder zware pijlers werden steeds
gebruikt bij de kruising, en de verbindende bogen
van deze vier pijlers waren geheel ermee in ver,
houding en doen zich voor als triomfbogen. De
koepel boven de kruising is ontstaan uit de door,
snijding van hoofdbeuk' en transept en vormt ook
uitwendig het hoogste punt van de gewelven,
waardoor het zich aanwijst als belangrijkste plaats;
gewoonlijk is de vorm niet eenvoudig bolvormig,
zooals de Byzantijnsche, maar geleed door de
kruisribben, die in den top samen komen in een
ring of fraai bewerkten sluitsteen. Al deze gewelven
worden op dezelfde wijze behandeld.
De uitwendige vorm vertoont een grooten vooro
uitgang vergeleken bij de Oud%Christelijke bouw,
kunst. Eerstens door de fraaie groepeering van de
torens en door den koepel. Voorts door het schil,
derachtig effect, verkregen door het koor, een
specifiek Germaansche vinding. De sierlijke toren,
helmen geven aan het over 't geheel wat gedrukte

Koepel.
fig. 128.

Ontwikkeling
uitwendigen
vorm.
fig. 70.
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uiterlijk „een levendig" aanzien. De hoofdbeuk
steekt hoog boven de zijbeuken uit, is ook twee
maal zoo hoog ; de zijbeuken reiken juist tot aan
de vensters van den hoofdbeuk, die ook wel licht, fig. 63.
beuk wordt genoemd. De daken der zijschepen
zijn lessenaardaken, rustend tegen de muren van
den hoofdbeuk, die door pijlers gedragen worden
en zelf weer zijn afgedekt door zadeldaken.
Het materiaal, waarvan de muren werden opge. Materiaal.
trokken, was primitief, bergsteen, ruw bewerkt of
baksteen ; de hoeken waren wat degelijker bewerkt
en ook liepen soms bewerkte banden horizontaal
op verschillende hoogte voor het verband. Bij
oude muren is gebruik gemaakt van keisteenen,
terwijl ook allerlei decoratieve figuren werden ge,
metseld, ten koste van de constructie. Vooral in
N. O. Duitschland, waar in de 12e eeuw het
Christendom pas doordrong en geen natuursteen aan- fig. 117.
wezig was, werd baksteen gebruikt, waarvan de techniek door Nederlandsche leermeesters werd geleerd.
Een nieuw architectonisch element is de gevel, Geveb
versiering, de afsluiting van den hoofdbeuk en den versiering.
dwarsbeuk. De daken zijn oorspronkelijk laag,
worden in het Romaansche tijdvak ongeveer 45°
en later hoe langer hoe steiler, waardoor als dako
versiering de dakramen ontstaan voor decoratieve,
zoowel als voor praktische doeleinden. Zijn dwars,
beuk en hoofdbeuk even hoog, de apsis van het
koor is lager dan het koor zelf.
Om het geheele gebouw loopt een sokkel, een Sokkel.
voetlijst, die gewoonlijk is geprofileerd als een fig. 75.
Attisch basement. De sokkel is een verbreede basis
van den muur, dus eigenlijk een zichtbaar deel
van het fundament als 't ware. Het uitwendige van
de muurvlakken krijgt, ter hoogte van de inwendige fig. 76.
zoldering, een horizontale lijst of fries, bovenaan
de kroonlijst, die de gevels, ook de schuine ge, fig. 94 en 98.
deelten, afsluit.
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Lisenen.
fig. 110

Rondbogen,
fries.
fig. 95, 98, 106 en
110

Dakgalerij.
fig. 129,

fig. 63.

Vensters.

fig. 67.

fig. 113 en 117.

Roosvensters
fig. 131.

De lange, onafgebroken muurvlakken worden
verlevendigd op de hoeken en op bepaalde afstanden
er tusschen, n.l. daar, waar inwendig de muur,
pijlers staan, door pijlervormige muurversterkingen,
lisenen genaamd, die, rustend op den sokkel of
op een lijst, naar boven eindigen in een rond=
bogenfries, het meest kenmerkende Romaansche
element. Het rondbogenfries is een rij kleine
boogjes, waardoor de lisenen zijn verbonden ; de
vrijhangende uiteinden van de bogen rusten ge,
woonlijk op consolen of kraagsteenen. Deze rond,
bogenfriesen, arcaturen, zijn bijna onder alle lijsten
getrokken. Dikwijls krijgen koor en torens een
rijkere uitvoering, n.l. een arcadenvormige bogenrij,
rustend op muurpijlers of halfzuilen, die de lisenen
dus vervangen. Soms ook krijgen de lisenen ge,
profileerde hoeken.
Bij de grootere Romeinsche gebouwen treft men
wel eens, vlak onder het dak een galerij aan, een
smalle loopgang, gevormd door arcades, rustend
op kleine zuiltjes, welke gang aan het gebouw een
ongemeen rijk uiterlijk verleent. Veel komen ze
voor langs den Rijn, b.v. te Worms en te Spiers.
Tusschen de lisenen liggen de muurvlakken,
lijkend op verdiepte velden, en in deze velden zijn
de vensters aangebracht, geregeld naar het aantal
travéeën, zóó, dat telkens tusschen 2 lisenen op
iedere travée één venster is geplaatst. De vensters
zijn, in verhouding tot de muuroppervlakken, klein ;
en daar de muren bovendien dik waren, moesten
ze naar buiten en naar binnen sterk verwijdt worden
door de dagkanten schuin in en uit te laten loopen.
Naar boven werden de vensters steeds afgedekt
door rondbogen. Soms ook werden in één muurveld twee vensters gekoppeld, door ze op arcaden,
manier te deelen door kleine zuilen.
De roos, of radvensters zijn een nieuwe vinding;
ze zijn cirkelrond, verdeeld door kleine radiale
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zuiltjes (als spaken van een wiel) die in 't middel,
punt samenkomen in een gemeenschappelijk ringo
vormig basement, en naar buiten eindigen in een
kransvormig geplaatst rondbogenfries. Soms ook
zijn inplaats van rondboogjes hiervoor klaverblad, fig. 133.
vormige boogjes gebruikt. Roosvensters worden
gebezigd ter versiering van de eindgevels van den
hoofdbeuk en het transept.
De hoofdingang was aan den eindgevel aan de Deuren.
Westzijde aangebracht, terwijl kleinere ingangen
voeren naar de vleugels van het transept en in de
eindgevels hiervan waren aangebracht. De deuro
opening lag juist in het midden van het gevelvlak,
was naar buiten en naar binnen schuin verwijd en fig. 145.
eindigde boven in een rondboog. Daar de deur
zelf rechthoekig was. bleef boven de deur een half,
cirkelvormig boogveld, tympanon over, dat rijk met
beeldhouwwerk was versierd. Wat betreft de groe,
peering van het geheel of van de details, steeds
blijft in massa en vorm de symmetrie in 't oog
gehouden. In de plaatsing van deur, of lichtope,
ningen was symmetrie een hoofdwet, zoodat alleen
onder zeer bijzondere omstandigheden hiervan werd
afgeweken, n.l. bij profaanbouw, b.v. burchten,
om het uitzicht naar verschillende punten te be,
houden ter mogelijke verdediging en betere be.
waking.
.
In den ontwikkelden Romaanschen stijl werd bij
den hoofdingang, als de deur groot was, een middeno
stijl aangebracht; dan ontstonden twee gemakkelijk
hanteerbare vleug-ls. De boog boven de deurope,
ning was zuiver een ontlastingsboog en de boven,
dorpel bleef rechthoekig. Het portaal was van
groote beteekenis; daarom werd tegen den middeno
stijl van de deur vaak een Christusfiguur aange,
bracht, terwijl de muren naast de ingangsdeur in het
latere tijdperk portiekvormig werden uitgebouwd,
b.v. aan de hoofdkerk te Arles.
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De onderdeelen laten de Architecturale
grootste afwijking zien van details.
de antieke vormenwereld.
De Romaansche zuil is veel Zuil.
zwaarder en plomper, welk fig. 65 en 129.
aesthetisch gebrek zijn oor,
zaak vindt in het gebruik
van minder draagkrachtig
materiaal. Overigens bestaat
er geen bepaalde canon voor
de verhoudingen, want naast
zeer korte, gedrongen zui,
len, komen ook zeer lange
slanke voor, en deze laat,
sten vooral als halfzuilen of
schalken. De schacht was
soms wel, soms niet vero
jongd, en vertoont nimmer
een entasis ; de doorsnede
is rond of achtkantig; cano
nelures worden niet toege,
past, tenzij ze spiraalvormig
om de zuil zijn heengewon.
den. Ook bestaat de vero
siering soms uit ruiten,
zigzaglijnen, vlechtwerk of
In
relief beeldhouwwerk.
later tijd wordt de zuil,
schacht dikwijls ter halve
hoogte door een geprofio
leerden zuilring onderbron Zuilring.
ken, die prachtig uitdrukt de
Zuil uit de krypt te Rolden.
samengevatte draagkracht.
De zuilvoet is een Attisch Basement.
basement met steeds een plint, die doorgaans fig. 91, 92, 93,
112 en 130.
eenvoudig rechthoekig of afgeschuind is. In den
aanvang van het Rom. tijdvak is het basement
hoog, + 213 zuildoorsnede en bovendien vlak ge.
Ahrend's Bibliotheek. Deel II.
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profileerd; later wordt het lager en voorzien van
diep ingesnoerde hollijsten. De hoeken, die ont,
staan door den overgang van rond basement naar
fig. 89 en 107. vierkante plint worden afgedekt door een blad, en
later ook door dierornament of fantastische vormen.
De overgang van de schacht naar het kapiteel, dat
Kapiteel.
fig. 77 tot cn met 86. in de Romaansche bouwkunst buitengewoon afwis,
selend van vorm is, wordt gevormd door een hals,
ring. Er bestaan kapiteelen, die nagevolgd antiek
Korinthisch van vorm zijn, welke grondvorm bedekt
is met rijk doorgebroken bladrijen en waarvan de
overgang naar de vierkante dekplaat wordt gevormd
door spiralen of voluten op de hoeken. In zuiver
Germaansche landen ontstaat evenwel spoedig het
Teerling= teerlingkapiteel. een zeer primitieve overgang van
kapiteel. ronde zuilschacht naar de geboorte van het gewelf.

Het teerlingkapiteel is typisch . Romaansch en
ontstaat, door van een kubus de onderste hoeken
af te ronden of ook wel, door van een halven bol,
door vertikale vlakken langs de vier zijden van de
dekplaat, hoeken af te snijden. Het is rijk versierd
met relief,bladwerk of beschilderd, of beide tegelijk.
Uit een samenstelling van het teerlingkapiteel met
het imitatie Korinthische ontstaat het Romaansche
.
composietkapiteel.
Al is het teerlingkapiteel typeerend voor de hoog
Romaansche bouwkunst, toch bleef men zoeken
naar een gelukkigen overgang van zuil, op dek,
plaat, en zoo ontstond een groote menigte ernstig
fig. 82, 85 en 86. en streng gevormde kapiteelvormen, waaronder zich
Kelk,enKnop, het kelk, en het knopkapiteel nog in een bijzondere
kapiteelen. voorkeur mochten verheugen.
Waren bij zeer zware muren dubbele zuilen
noodig, dan werden twee kapiteelen onder één
Gekoppeld dekplaat samengebracht, welke bewerking nog de
kapiteel. zeer fraaie verschijning van de gekoppelde kapiteelen
ten gevolge had.
Dekplaat. ' De dekplaat of abacus op het kapiteel is vierkant,
fig. 78, 79, 80, 81
en 84.
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oorspronkelijk van onderen zeer sterk afgeschuind,
en bij rijke uitvoering is het schuine vlak met
allerlei band,, blad, en vlechtwerk versierd. Later
komt hier een kwartrond staaf voor in de plaats
met een sterk dragend profiel; soms ook de geleding
van het attisch basement in omgekeerde volgorde.
Voor den Rom. pijler geldt, wat afmetingen en Pijler.
vorm betreft, ook geen bepaalde vorm. Meestal is fig. 87, 88 en 90.
de dwarsdoorsnede vierkant, minder vaak achthoekig
soms ook versterkt met tegen . den pijler aange,
plaatste halfzuilen of pilasters, schalken geheeten, fig. 72.
waaruit dan de ribben voor de gewelven en de
bogen groeien, doordat ook de kruisribben over,
gaan in hoekpijlertjes, die tegen de afgeschuinde
pijierhoeken staan. Soms ook zijn de hoeken uit,
gehold en staan de hoekzuiltjes in deze holte. Door
deze . rijke pijlerprofileering ontstaan de schoonste
samenstellingen. De pijler wordt afgedekt door een
eenvoudige dekplaat met afgeschuinde of geprofi,
leerde zijvlakken, versierd met ruitvormig band, of
vlechtwerk. Ook het basement houdt verband met
dat der zuilen. Boven de door de pijlers gedragen
schildbogenrij is een lijst aangebracht ter hoogte
van den zijbeuk, welke lijst wordt onderbroken
door de muurschalken, die het opgaand motief
van de pijlers goed doen spreken.
Oorspronkelijk waren de gewelfribben rechthoekig Gewelfribben.
op doorsnede ; in later tijd kwam op de hoeken een fig.102, 103 en 104.
rolstaaf, aan weerszijden ingesnoerd door eenhol.
Steeds rijker werd het profiel van de gewelfribben
en het profiel is kenmerkend voor den tijd, waarin
het werd vervaardigd. In het bloeitijdperk van de
Romaansche kunst was de geheele ribbe een rolstaaf,
afgezet ter weerszijden door een hollijst. De kruis,
ribben kwamen in den top samen in een sluitsteen,
die vooral in lateren tijd rijk ornamentaal of figuraal
werd versierd, of ook wel eenvoudig bestond uit
een ring.
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Rondbogen. De rond,

bogen van
den hoofd,
beuk zijn ono
geleed, geo
volg van de
groote zwaar,
te van de
muren; ze
hebben daaro
om een tameo
lijk somber
uiterlijk. Dit
is echter niet
het geval bij
de bogen boo
ven de ven,
sters of bij
de deuropeo
ningen en de
portalen,
waar ze rijk
Kerkportaal te Lescure. Zuid-Fransche architectuur
uit de 1 l eeuw.
geleed en vero
sierd zijn..
Portalen en We zagen dat de opening naar buiten en naar
Vensters. binnen verwijd werd ; de dagkanten van de opening
fig. 113, 117 en 145. werden nu zoodanig bewerkt, dat er een serie
trapsgewijs gevormde vlakken ontstond, welke
trappen achter elkaar lagen en in de hoeken waarvan
men zullen plaatste, die, ter hoogte van den boveno
deurdorpel overgingen in een kapiteel en voortgezet
werden in den rondboog in levendig geornamen=
teerde rondstaven, aldus een rijke portaalomlijsting
vormend.
De deuropening, • die naar verhouding klein is,
fig. 133. eindigt soms ook in een klaverbladboog. De vensters,
eveneens klein, zijn gevormd als de portalen ;
alleen zeer vereenvoudigd ; de binnenkant is naar
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binnen en naar buiten afgeschuind ; soms zijn de
rondbogen er boven versierd; naar beneden eindigen
ze altijd in een afloopend vlak, voor afvoer van
het regenwater.
De gordel, en de kroonlijst krijgen een profiel Lastwerken.
als sokkel of dekplaat der pijlers, gewoonlijk een fig. 75, 76, 94 en 98.
omgekeerd Attisch basement. In 't algemeen is de
profileering sober en grof ; kenmerkend is de geringe
voorsprong buiten de muren. Veel voorkomend
zijn kwartrond, halfrond en hol, gescheiden door
vlakke banden, zelden ojiefvormig. Het rijkst nog
is de uitvoering in den Rijnstreek waar de sokkel,
in omgekeerde volgorde van profiel, als kroonlijst
dienst doet.
Evenals de kapiteelen zijn de verschillende vormen Fries.
van friezen buitengewoon varieerend. Eerst hebben
we het karakteristieke rondbogenfries, dat ver,
schillend uitgevoerd, zonder uitzondering onder
alle lijsten voorkomt, zelfs onder de schuine gevel,
lijsten. Het is buitengewoon schilderachtig en van
een fraaie schaduwwerking ; het wordt bovendien
soms versierd met maskers en dierornamenten. In
baksteen wordt nog vaak een variant op dit fries
toegepast, n.l. een fries, waarbij de rondbogen
elkaar snijden. Voorts is er nog de Romaansche
tandlijst, met overhoeks geplaatste tanden ; of nog
friezen, bekend onder de namen van ruitenfries, fig. 97a—k., 114,
116, 118, 119 en 120.
rechthoekig gebogen stavenfries, brillantfries, ge,
wonden touwfries (voor booglijsten), kogelfries,
keper, of zig,zagfries, schaakbordfries, rollenfries of
biljettenfries, teldenfries en zaagtandenfries, waarvan
de werking berust op licht en schaduw. In lateren
tijd werden al deze friezen grootendeels vervangen
.
door plantenornament.
In het ornament is de invloed te bespeuren van Ornament.
de Byzantijnsche kunst. Byzantium onderhield
levendige handelsbetrekkingen met West,Europa,
terwijl kunstenaars ook hier naar toe kwamen.
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fig. 64.

fig. 98.

Overigens is het ornament volstrekt niet naturalis,
tisch, en ook niet nagevolgd, maar bestaat uit
geribde krachtige stengels, die conventioneel zich
over het vlak heenslingeren met vleezige, flauw
gemodeleerde, drie., vier, of vijfdeelige bladeren,
die scherpe ribben hebben en lancetvormige of
cirkelvormige insnijdingen aan den kant.
Deze bladen blijven streng ondergeschikt aan de
slingerlijn en in de bladlobben is nog duidelijk
de palmetvorm te constateeren. Het vroegste
ornament is zeer slap, bijna in den steen gegra,
veerd. In later tijd worden op de stengels en op
of tusschen de bladnerven paarlen en z.g. diamant,
of spijkerkoppen (kleine 4,zijdige pyramiden) ge,
plaatst. Tusschen stengels en bladeren slingeren zich
fantastische dier, en menschfiguren en maskers, die
op een gebrekkige natuurwaarneming wijzen, doch
van naïve, diep symbolische beteekenis zijn. Door
deze vroolijke groepeering, niet gebonden aan
conventie, behalve wat de slingerlijn betreft, is aan
de originaliteit vrij baan gelaten en raakt men
langzamerhand vrij van de antieke invloeden, vooral
toen in de 12e eeuw het ornament meer gebaseerd
was op natuurstudie. Door het krachtige lijnenspel
en flinke relief ontstaat een ongewoon levendige
wisselwerking van licht en schaduw en deze krach,
tige, frissche, onuitputtelijke rijkdom is een der
hoofdkenmerken van het Middeleeuwsche ornament.
De grootste pracht wordt echter bereikt in de
orneering van de portalen. Geometrisch,, dier, en
plant,ornament is hier in bonte keuze rijk dooreen,
gewerkt. In den ontwikkelden Romaanschen stijl
kwam voor den middenstijl van de deur het
Christusbeeld te staan, terwijl de zuilen werden
vervangen door beeldjes van symbolische beteekenis,
gedragen door baldakijns.
Door deze versiering komt men reeds in de
stemming bij het binnentreden van de kerk, en men
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blijft in een eerbiedige stemming bij het zien van
het breede, hooge ruim, het gewelf, gedragen door
zware, omhoogstrevende pijlers, de rijk geleede
gewelfribben, die de pijlers als door een netwerk
verbinden. Onwillekeurig volgt de blik de lijnen
naar boven en vindt een rustpunt in het hoogaltaar.
Het matig getemperde licht, door de kleine vensters
invallend, verleent het geheel een heilige rust van
stille afzondering.
Zoo is ook de totaal indruk van het uitwendige;
de geweldig zware massa's, schilderachtig gegroe,
peerd, worden verlevendigd door de hooge torens,
die de omhoogstrevende idee van het Christendom
schoon en duidelijk doen spreken in groepen van
monumentale werking.
De Karolingsche paleisbouw liet, behalve het Burgerlijke
keizershuis te Goslar, (een prachtgebouw uit de bouwkunst.
11e eeuw afkomstig), geen overblijfselen na, uit,
gezonderd eenige ruïnen. Na de kerken werd de
Romaansche kunst het eerste toegepast aan de
gebouwen van de geestelijkheid, voorn.l. aan de
kloosters; en de kruisgangen (galerijvormige, overo
welfde omgang), arkaden, doopkapellen en eetzalen
behooren tot de fraaiste scheppingen uit dezen tijd
(klooster te Maulbron, Bronnbach, Laach, Heilbrunn
Hirsau e.a.; Puy en Velay in Frankrijk).
Overigens zijn bijna alle woonhuizen uit den
Rom. tijd verdwenen; de houtbouw was de oorzaak,
dat geheele steden door brand werden verwoest.
Alleen in Frankrijk, waar de woonhuizen van steen
waren, bleven te Cluny, Poitiers, Laon en Perigueux
nog enkele fraaie voorbeelden gespaard.
De meeste Middeleeuwsche burchten zijn in
Romaanschen stijl. In Frankrijk door de Nooro
mannen gesticht, zijn ze bijna geheel verdwenen en
verwoest. Dienend als verblijfplaats van roofridders,
is het uiterlijk in overeenstemming met het doel :
onneembaar, verdedigbaar en somber.
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De Duitsche burchten zijn gedeeltelijk bewaard
gebleven, het best nog de Wartburg, in de 12e
eeuw door landgraaf Lodewijk XIII gebouwd.
Verder nog burchten te Mtinzenburg, Goslar, Geln.
hausen, Wimpfen, etc.
Hoewel ook vestingwerken, stadstorens, poorten fig 138.
en raadhuizen den stempel van den Romaanschen
stijl dragen, is de kunstwaarde betrekkelijk gering.
De kunst bleef in het Romaansche tijdvak door Beeldhouw=
strenge wetten ondergeschikt aan de tradities, voor, kunst.
geschreven door de kerk. De kunstenaar was, als
enkeling, dan ook ondergeschikt aan de massa en
gebonden aan grenzen, door de kerk te stellen; de
beeldhouwkunst was daarom decoratief bij uitstek,
en afhankelijk van de architectuur, die haar als fig. 136.
onderdeel noodig had en de plaats aanwees, die
ze in mocht nemen. Daarom was er geen sprake
van individueel schoonheidsgevoel.
De oorspronkelijke figurale voorstellingen toonen
aan dat de natuurstudie door het Christendom
wordt geremd, en dat de gebreken in anatomie,
opvatting en verhouding hierdoor werden ver.
oorzaakt. In het begin zijn de beelden star, levenloos
van houding; eerst in later tijd komt er afwisseling
in beweging en houding en is meer een streven
te bespeuren naar ideale schoonheid. De plooien
van het gewaad lijken op de oudste antieke voor, fig. 135.
beelden; in het bovenkleed zijn de plooien aan.
gebracht als bijna concentrische ellipsen, terwijl
de evenwijdige pijpplooien van het onderkleed
kenmerkend zijn. Zeer goed geslaagd zijn de beelden
van vorstelijke personen in de kerk te Naumburg,
getuigend van een individueel streven en uitvoe,
righeid tot in details.
Gedurende de geheele Romaansche periode, ken,
merkt zich de gelaatsuitdrukking door onbeholpen
technische behandeling en een verheven, ernstige,
religieuze uitdrukking. Uit het laat Romaansche
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fig.

tijdperk is ook nog een ruiterstandbeeld afkomstig,
dat, hoewel over het algemeen geen groote beeldo
houwwerken meer gemaakt werden, en zeker, sedert
de antieken, geen ruiterstandbeeld; niettemin zeer
goed geslaagd kan heeten.
Ook in Nederland vinden we nog Romaansch
beeldhouwwerk, o.a. in de boogvelden van de
Abdijkerk te Egmond (thans' in het Rijksmuseum)
en van de St. Michaelskerk te Zwolle, ongeveer uit
1100 afkomstig. De techniek is ruw en onbeholpen.
Uit de 13e eeuw zijn de reliefs in het boogveld
van het Zuiderportaal van de St. Servaaskerk te
Maastricht, een voorstelling uit het leven van de
H. Maagd. Ook de Munsterkerk te Roermond
bevat Romaansch beeldhouwwerk. n.l. de graftombe
van Gerard III van Nassau. Voetstuk en dekplaat
zijn van zwarte steen, terwijl de beelden in witte
steen zijn uitgevoerd.
De schilderkunst staat, evenals de beeldhouwkunst,
Schilder=
kunst. in dienst van de architectuur. Zuilen, kapiteelen,
lijsten, muren van koor en apsis, worden rijk
beschilderd met band of tapijtpatronen, alles in
zuiver vlakornament. De groote wandvlakken met
de kleine ramen leenden zich bij uitstek voor het
aanbrengen van stichtelijke en leerrijke tafereelen;
en waar geen 10°/0 van het volk kon lezen, dienden
ze, evenals oudtijds bij de Egyptenaren, tot leering
148, 149. 151, van de leeken.
154 en 155. De decoratieve schilderkunst komt in plaats van
de mozaïktechniek; ze leent zich ook beter voor
de versiering van verticale vlakken en is inniger
verbonden met de architectuur door harmonie in
vorm en kleur.
Het schilderwerk werd in tempera.techniek (eiwit,
gom en lijmverven), fresco of encaustiek en zelfs
olieverftechniek uitgevoerd. De laatste 't zeldzaamst,
omdat de verf lang nat blijft en glimt.
Over de kleuren van het 12e eeuwsch schilder.
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werk kan men
geen goed oor,
deel vellen, omo
dat te veel is
gerestaureerd.
De figuren wao
ren echter in
breede, donkere
lijnen omgetrok,
ken, en daar het
geheel vlak was
behandeld,
maakte de be,
schildering een
indruk als van
opgehangen ta.
pijten. De voor,
stellingen wer eden ontleend aan
het oude testa,
ment, en veel,
vuldig waren de
Christusfiguur,
apostelen, kerk,
vaders, evange,
listen enz., alle
in levendige
kleuren. De be,
schildering con,
centreerde alle
aandacht op de
apsis, waarin ge,
Glasschilderwerk Elisabethkeik te Marburg,
woonlijk Chris,
omstreeks 1250.
tus was voor,
gesteld, zege=
nend, met het levensboek in de hand en rustend
op een boog, die vastgehouden werd door engelen.
Een nieuwe techniek was het kleuren der vensters,
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Glas.
schilder,
kunst.

fig. 157.

Kunst,
naverheid.
fig. 115.

fig. 148, 149.

die in den beginne werden samengesteld uit kleurige
stukken glas, gevat in looden staven. De eerste
toepassing was waarschijnlijk in het klooster te
Hildesheim; de oudste overblijfselen worden in
Duitschland in den Dom van Augsburg gevonden.
Gekleurd glas was reeds toegepast in de 7e eeuw,
terwijl beschilderd glas een vinding is uit de 10e
eeuw. Tot in de 13e eeuw bleef echter ook het
kleurlooze, groenachtige glas veel gebruikt in
Romaansche kerken, omdat deze inwendig toch al
zoo weinig licht ontvingen en ook omdat door
bepaalde monniken, de Cistenciensers, het eenvouds
beginsel werd gepredikt. Het kleurlooze glas was
in geometrisch gerangschikte looden staven gevat,
terwijl in Duitschland veel de z.g. flesschenbodems
werden toegepast.
Kenmerkend voor het 12 eeuwsche glas-in lood
is de verdeeling in medaillons en vierkanten; figuren
en ornament zijn scherp geteekend; in den fond
domineert de blauwe kleur in mozaïkvormig orna,
ment, terwijl de rand bestaat uit bladvormen.
Minder kleurig is het dan het 13e eeuwsche glas,
in,lood, waarbij ook veel rood wordt toegepast en
over 't algemeen meer afwisseling is. Hiervan is
het gevolg, dat de inwendige kerkruimte donkerder
wordt en nu kwam ook grisaille glas in gebruik :
vensters met bruin en grijs beschilderde ornamenten,
en zeer weinig kleur. Het lood volgt de hoof &
lijnen van de teekening, terwijl de fond wordt ge,
arceerd : witte lijnen op bruinen grond of omgekeerd.
Mozaïkversieringen werden, behalve in Italië.
veel minder toegepast dan in de Byzantijnsche
kunst. Ook de keramiek kwam niet tot bloei ;
behalve enkele geglazuurde tegels en platen voor
vloeren, van geometrisch ornament voorzien, werd
voor vloerversiering een enkele maal steenmozaïk
gebruikt.
Een andere tak van kunstnijverheid, die tot
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hooge ontwikkeling kwam, was de ivoorsnijkunst,
die in de noordelijke landen eerst tijdens de Karoa
lingers werd beoefend. In de Oud,Christelijke en
Byzantijnsche kunst voorbereid, beleefde deze klein,
kunst nu een glansperiode, als nooit later zou bereikt
worden. Wijwaterbakjes, boekbanden, altaarvera
sieringen, bisschopszetels, kortom alle kerkelijke
sieraden werden met ivoor versierd, in welke vero
siering de Romaansche stijl prachtig tot uiting komt,
hoewel 't technisch ruwe nabootsingen waren van
Romeinsche, Oud:Christelijke en Byzantijnsche
origineelen. Ivoorsnijscholen waren gelegen aan den
Midden.Rijn; de voortbrengselen onderscheiden
zich door vlak relief en zwakke compositie en
dateeren uit de lle en 12e eeuw. Na het Romaano
sche tijdvak raakt deze kunst snel in verval.
Voor het maken van kerksieraden 'was de gouda
smeedkunst de aangewezen techniek. Ook werd
hierbij reeds gebruik gemaakt van email, maar
minder volgens de Byzantijnsche methode, waarbij
gouddraad op het te emailleeren veld werd geo
soldeerd om het in elkaar loopen van de emaila
verven te voorkomen (email cloisonné) dan wel
volgens het email champlevé, waarbij het veld werd
uitgediept en een smal randje bleef staan, dat nu
dienst deed als opgesoldeerd gouddraad. Prachtig
werk is in de champlevé.methode geleverd door
de school van Limoges, ontstaan ± 1160 in Frankrijk.
In de 11e en 12e eeuw werd mooi email gemaakt
in Luik, Maastricht en Keulen; harmonieuse kleuren :
turksch blauw, helder wit en purperrood en zwart. 1)
Muren werden beschilderd met tapijtpatronen of
met werkelijk weefwerk behangen. Het fraai geo
styleerde ornament hiervan vertoont soms relief
door het aanbrengen van schaduw. Op fluweel
werd met gouddraad gewerkt ; witte stoffen werden
1) Zie voor technieken : Dr. Bruno Bucher, de Kunstnijverheid, door
J. W. H. Berden.
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versierd met roode of blauwe dierfiguren en ranken.
Vooral te Palermo op Sicilië werd gedurende het
Romaansche tijdvak de borduur, en de weefkunst
beoefend onder Oosterschen invloed, en in de eerste
helft van de 1 le eeuw dienden deze werken, over
Italië naar Europa verspreid, als voorbeeld.
Ook deze tak van kleinkunst begon zich tijdens Miniatuur=
het Romaansche tijdvak te ontwikkelen. Tot in de schilderkunst.
6e eeuw werden de letters van de kerkelijke boeken
allen even groot geteekend, doch de praktijk ver,
langde bij het voorlezen duidelijke afscheiding van
de hoofdstukken. Zoo ontstonden de hoofdletters, fig. 150,152 en 153.
die welda zóó versierd werden, dat geheele bijbelsche
tafereelen er door werden omsloten, en de eerste
schrede op den weg van de vrije schilderkunst
werd gedaan. Van nu af is er onderscheid te zien
tusschen decoratieve, en paneelschilderkunst. Het
ornament en de compositie blijft in den geest van
het tijdvak en behoudt de Romaansche kenmerken.
In de bibliotheek te Utrecht worden fraaie voor,
beelden bewaard.
Het gewone smeedwerk in ijzer werd fraai be, Smeedwerk.
werkt, geheel in overeenstemming met het materiaal.
Vooral bij het deurbeslag werd het ijzer op uit, fig. 141.146 en 159
stekende wijze toegepast, dat uit het Romaansche
tijdvak is te herkennen aan het geheel over de
deur verspreide ijzerbeslag, waarvan de rankvormen
hun oorsprong vinden in een zware C, die met
de rugzijde tegen het scharnier is geplaatst. Boven,
dien werd voor het sluitwerk steeds het z.g. doos,
slot gebruikt; d.i. een slot, dat geheel in een min
of meer bewerkt ijzeren kastje, boven op het
houtwerk is aangebracht.
Het ivoorsnijwerk werd langzamerhand vervangen Brons,
door bronswerk, houtsnijwerk, en steenrelief. Het gietwerk.
bronsgieten gaat reeds terug tot in het voorhistorisch
tijdvak, maar eerst sinds de 1 le eeuw ontstaan
monumentale bronswerken. Bekend is de deur van
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den Dom te Augsburg, waarop symbolische voorstellingen staan uit het oude testament, die Byzan,
tijnsche invloeden vertoonen ; de stijl is gedwongen,
maar fijn uitgevoerd zijn de voorstellingen. Meer
Noordelijk is de deur van den Dom te Hildesheim
vervaardigd onder leiding van den kunstlievenden
bisschop Bernward ; voltooid in 1015 bestaat de
deur uit twee vleugels met 16 reliefs samen, voor,
stellend den zondenval en de verlossing door
Christus. In de zeer hooge relief,figuren is onbe,
holpen modeleering te zien ; de hoofden springen
sterk naar voren ; de leeuwenkoppen met ringen
zijn primitief en de boomen en struiken zijn typisch
conventioneel Romaansch.
Uit 1022 is de Bernward.zuil afkomstig, die ge=
inspireerd is op de Trajanuszuil te Rome ; ze staat op
het Domplein te Hildesheim ; het Christusverhaal is
in demi,relief uitgevoerd. Ook in een viertal bronzen
deuren is de stijl en Romaansche traditie kenbaar.
Voorts dient genoemd de grafzerk van Rudolf
van Zwaben (1 1080), in den Dom te Merseburg en
van den aartsbisschop Giselar (-1010), in den Dom
te Magdeburg. vervaardigd ± 1100. Van deze
bronzen vlakreliefs steken alleen de koppen uit;
de gewaden zijn traditioneel en de gelaatsuitdruko
king getuigt al van individueel streven.
Kandelaars.
De kandelaars uit het Romaansche tijdvak zijn
fig. 139,142 en 143. kort en gedrongen; de fantastische dieren van het
voetstuk symboliseeren de overwinning van het
licht op de duisternis; een lange punt dient om
de kaars op vast te steken. Vele zijn afkomstig uit
Dinant.
Dinant, en koperwerk, in deze plaats vervaardigd,
heet Dinanderiewerk.
Lambert
Een bekend bronsgieter uit Dinant is Lambert
Patras. Patras, die de schoone, edele doopvont heeft gemaakt voor de kerk te Luik. Zij rust op 12 stieren
en is rondom voorzien van reliefs met tafereelen
uit het evangelie; afkomstig uit 1100 ongeveer,
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De Dom te Worms.

stelt ze alle werk, tot dusver gemaakt, in de schaduw.
In de St. Servaaskerk te Maastricht wordt nog Reliquien.
een reliquienkastje uit het laatst van de 12e eeuw kastjes.
bewaard, versierd met edelsteenen, emails, filigraan
en fraaie beelden. Meerdere zijn er zoo nagebleven.
Ze werden vervaardigd van hout en hebben meestal
den vorm van een klein kerkje, versierd vooral
met drijfwerk.
Voorts zijn nog fraaie wierookvaten, ook uit
Dinant afkomstig, bewaard gebleven.
In het Vroeg.Romaansch zijn invloeden uit de Verbreiding,
voorafgaande periode te constateeren; in de volle Ontwikkeling,
kracht van zijn ontwikkeling verbreidde deze stijl zich Monumenten.
buitengewoon snel over geheel Christelijk Europa.
DUITSCHLAND.

Het volkomenst is de Romaansche kunst in
Duitschland. In de voorafgaande bladzijden namen
we de Duitsche kerk dan ook als type, daar in
deze Germaansche kunstuiting het minst vreemde
Ahrend's Bibliotheek. Deel II.
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invloed is te bespeuren. Dombouw aan den Rijn
te Spiers, Worms, Mainz, Laach, alle de prachtigste 6g. 63, 66 en 70.
monumenten; verder de Dom te Hildesheim, Bruns,
wijk, Soest, Osnabruck, Trier, Limburg a/d Laan,
Bamberg en Augsburg. Kloosterkerken te Paulin,
zelle, Heilsbron en Maulbron. In Mecklenburg en
Noord,Duitschland begint de Romaansche archi,
tectuur met den ruw opgevatten Dom te Lubeck.
FRANKRIJK.

In Frankrijk ontwikkelde zich, vroeger dan elders,
in 't bijzonder de gewelf bouw (vooral tongewelven).
In 't Zuiden is een neiging te bespeuren voor
de Romeinsche Antieken, Korinthische kapiteelen
en canneluren en is ook invloed te zien van de
Byzantijnsche kunst. Monumenten hier zijn de
St. Front te Perigueux, de Kathedraal te Cahors
en de Kathedraal te Poitiers.
De gevel van de Kathedraal te Nimes is een
navolging van het „maison Carrée" (zie deel I,
tweede druk, pag. 101). Ook in de portalen is
antieke invloed kenbaar, o. a. in die te Arles en
te Avignon.
De Fransche kerken hebben geen vensters in
den middenbeuk, waardoor ze een somber en
zwaarmoedig karakter krijgen. Uit het Romaansche
tijdperk zijn nog afkomstig: de Abdijkerk Cluny,
gesloopt tijdens de Revolutie, de Abdijkerk te
Vezelay (kruisgewelven); en te Caen in Normandië
de St. Trinité en de St. Etienne.
In 't kort: Zuid=Frankrijk, prachtige gevels,
rijke portalen, veelbogige blinde arcaden, beelden,
rozetten, lijsten door consoles gedragen en een
zeldzaam gebruik van rondbogenfries.
In Noord=Frankrijk is het karakter streng en
rechtlijnig ; vaak heeft de gevel twee ingangen en
de versiering is sober, meest beperkt tot de con,
structieve deelen.

fig. 137.
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ENGELAND.

De Romaansche typen werden door de Nooro
mannen naar Engeland overgebracht; toch , onto
wikkelt zich hier de Romaansche kunst slechts
weinig en blijft ze beperkt tot houten bouwwerken
onder invloed van de Noorsche kunst, waarbij
alleen in grondplan, dakvorm en enkele details de
Romaansche vorm is te herkennen. De Noormano
nen volgden hier den bouwtrant van Normandië;
zelden werd gebruik gemaakt g van gewelven ; het
koor werd rechthoekig afgesloten en de ornameno
tatie was geometrisch.
fig. 116, 118, 119,
Monumenten : Kathedralen te Winchester, te Ely,
120 en 121.
te Durham en te Peterborough. Opmerkelijk is de
kapiteelvorm, hier z.g. gevouwen kapiteel genoemd.
Den LaatoRomaanschen stijl noemt men ook wel
„zigzagstijl" naar het zigzagvormig ornament, dat
fi g. 118. overal, ook in de bogen wordt toegepast.
IERLAND.

Karakteristiek kenmerkt zich het Iersche ornao
ment in de OudoIersche manuskripten, en is direct
te herkennen aan de gevlochten bando en slango
figuren. De Iersche kunst uit het Romaansche
tijdvak is echt Noorsch en reikt terug tot in
het VooroChristelijk tijdvak. Dergelijk ornament
vinden we ook toegepast in houtbouw, snijwerk
en steensculptuur uit de 11e eeuw op Scandinavië.
NEDERLAND.

In ons land zijn de Romaansche bouwwerken
betrekkelijk schaars. In Limburg vinden we de St.
Servaas te Maastricht, de Abdijkerk te Rolduc bij
Aken en de Munsterkerk te Roermond (12184224),
die gedeeltelijk Romaansch, gedeeltelijk Gothisch is.
Verder is de toren van de in 1050 gebouwde
kerk te Oldenzaal uit de 12e eeuw afkomstig.
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Gedeeltelijk Romaansch is ook de St Pieterskerk
te Utrecht. Toen in 1674 de torens zijn afgebrand,
werden bij den opbouw ook de vensters veranderd.
In oorspronkelijken staat verkeert nog de krypta.
De zuilen zijn versierd met zigzagvormig of ge.
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wonden ornament; de koornis is niet halfrond,
maar veelhoekig, terwijl ook de gewelven uit den
Gothischen tijd afkomstig zijn.
In 1813 werd de Romaansche Maria.kerk te
Utrecht gesloopt, die dateerde uit 1082 onder
Bisschop Koenraad.
Ten slotte wijzen enkele overblijfselen van kleine
kerkjes van baksteen in de provinciën Friesland
en Groningen op Romaanschen grondslag. Baksteen
werd ook in Denemarken gebruikt; het verwerkte
tufsteen is uit de Rijnstreken aangevoerd.
ITALIË.

Hoe verder van Duitschland verwijderd, hoe
duidelijker de vreemde invloeden kenbaar zijn. In
Italië is natuurlijk een machtige invloed van de
Romeinen werkzaam. De zuilen zijn rijk versierd;
dikwijls komen 5 beuken voor; de daken zijn
plat. De toren staat vaak niet met de kerk in
gemeenschap (Campanille).
De handel met het Oosten was de oorzaak van
de herleving op kunstgebied. Scholen ontstaan te
Florence, Pisa en Milaan.
In Venetië werd in de 1 le eeuw de St. Marcus.
kerk gebouwd, geheel in Byzantijnschen stijl.
Oostersche, vooral Arabische invloeden.
Rome en Middendtalië werken zich niet los van
de antieken. Boven,ltalië leverde veel ingebouwde
galerijen, groote roosvensters, portalen, uitgebouwd
als baldakijns en gesteund door zuilen, die op
leeuwen rusten.
SPANJE.

Spanje moest zich eerst van de Mooren bevrijden,
vóór in den kerkbouw te Salamanka en in de
Kathedraal van Santiago de Compostella naast
Romaansche details de allereerste Gothische begrip,
pen tot uiting komen.
Gewoonlijk onderscheidt men:
Tijdperken.
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1. Vroeg.,Romaansch. 1000--1100. Vlak afgedekte
basilika, later ribbenloos graatgewelf met breede
lijsten ; hoog attisch basement ; antieke bladvormen;
Dom te Spiers).
teerlingkapiteel. (Type
2. Bloeitijd. 1100-1180. Kruisgewelven, rijke
geleding van de pijlers, lijsten en ribben. Basement
met hoekblad. Kelkkapiteel of versierd teerling.
kapiteel ; rijke versiering portalen, (Type = Dom
te Worms).
3. LaatARomaansch of overgangsstijl1180-1250
Spitsboog in arkaden, vensters en deuren. Deuren
ook met klaverbladboog. Lage basementen en
diep geprofileerde hollijsten. Zuilring, roosvensters.
(Type = kerk te Limburg aan den Laan). En in
Frankrijk : de Kathedraal te Noyon, de St. Remi
te Reims, en de NótreADame te Chalons sur Marne.
In Zuid,Nederland de Kathedraal te Doornik en
de LieveNrouweAkerk te Roermond in ons land.

VI. OVERGANGSSTIJL.
oms wordt de overgangsstijl beschouwd als een
afzonderlijke en zelfstandige kunstrichting.
Echter behoort hij tot de Romaansche periode,
en niet tot de Gothische.
Reeds in het midden van de 12e eeuw kwamen
er in de Romaansche bouwkunst opvallende wijti,
gingen. De kruistochten hadden de Westerlingen
in aanraking gebracht met de lichte en vroolijke
vormen van de Oostersche bouwkunst, en, vooral
in Duitschland, was de spitsboog ontleend aan den
Mohammedaanschen stijl.
Verder is deze invloed, ook in Noord,Frankrijk
(want in ZuidAFrankrijk is de Gothiek nooit
populair geweest) spoedig te zien in een zoeken
naar rijker grondplan, grootere lichtheid en Pantas=
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tische toepassing van boogvormen, zoo, dat het
totaal een rijkeren indruk maakt.
Het teerlingkapiteel, dat zwaar is, gaat verdwijnen,
om plaats te maken voor het knoppen, of het Knoppen, en
Kraterkapiteel
kraterkapiteel.
In de muurmassa's vormen de vensters grootere fig. 77.
openingen, en inplaats van de enkelvoudige vensters
krijgen we nu venstergroepen ; hooger, worden ze
toch overdekt nog door den rondboog of zijn
gevormd als klaverbladvensters, soms zelfs al als fi g. 133.
de later in de Gothiek een grootere rol spelende
dries en viergloop.
De meest ingrijpende verandering ontstaat wel
in den boogvorm, die spits wordt inplaats rond.
In Frankrijk vinden we hiervan de eerste toe%
passingen, en kenmerkend voor den Overgangs,
stijl is het gelijktijdig gebruiken van rond, en
spitsboog aan hetzelfde gebouw, in welk geval
meest de spitsboog voor het inwendige en de
rondboog voor de buitenordonnantie dient.
De spitsboog wordt in 3 soorten onderscheiden :
a de gedrukte of stompe, b de normale of gelijk,
zijdige en c de verhoogde of lancetvormige. We
komen hierop bij den Gothischen stijl terug.
De spitsboog, die veel geschikter is voor overo
welving, eischt echter een veel gecompliceerder
grondplan. Het is hierbij mogelijk, de pijlers dichter
bij elkaar te plaatsen, zonder de tophoogte te
veranderen, van welk belangrijk constructief voor,
deel vooral bij arcaden (boogrijen) wordt gebruik
gemaakt.
Waar de druk van dwarsribben en diagonaal%
bogen de buitenmuren ontmoette, werd in het
Laat,Romaansch tijdvak een contrefort of steunbeer Contreforten.
aangebracht, waardoor het mogelijk was, dat de fig. 108.
tusschenliggende muren aanmerkelijk lichter konden
worden opgetrokken. Ook dit constructieve beginsel
zien we in den Gothischen bouw terug.
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In Frankrijk is een prachtig voorbeeld uit dit
tijdvak : de Kathedraal te Noyon (= 1150). De
puntboog wordt hier echter aan de beneden,, de
rondboog aan de bovenverdieping toegepast.
De lijstwerken en profileeringen worden in het
algemeen minder grof, en scherper geprofileerd.
Het Romaansche kwart, en halfrond wordt ver,
vangen door een scherper puntig of peervormig
profiel. Van de basementen verdwijnen de hoek,
blaadjes.
Ten slotte ondergaan ook de torenhelmen een
belangrijke wijziging. Ze worden hooger gebouwd,
waardoor de zijdelingsche druk geringer wordt.
Om deze bovendien nog zooveel mogelijk te
neutraliseeren, werden op de hoeken hoektorentjes
geplaatst, die een veel schilderachtiger uiterlijk te
weeg brengen De haan, reeds in de oudheid het
zinnebeeld van waakzaamheid, verhief zich hoog
boven het christelijke torenkruis.
Voor de monumenten : zie Tijdperken

VII. MOHAMMEDAANSCHE STIJL.

0

ngeveer 600 n. Chr. vereenigt Mohammed de
Nomadenstammen van Arabië tot één machtig
volk, dat zijn godsdienst, den Islam, merk=
waardig snel over het Oosten uitbreidde, zoodat de
Mohammedanen al spoedig een rijk beheerschten,
grooter dan dat van Alexander den Grooten of
van een der Romeinsche Caesars.
Reeds 35 jaar na het eerste optreden van den
profeet (622) hadden zijn volgelingen geheel Arabië,
Palestina, Perzië, Egypte en N. Afrika veroverd.
Spanje volgde in 711 en Sicilië in 827. In de
12e eeuw drong de Islam door in Indië, dat
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geheel veroverd werd. In 1453 viel Constantinopel,
nadat Z.O. Europa was veroverd; tot in 1912 was
het grootste deel van het Balkan.Schiereiland in
het bezit der Turken.
De leer van Mohammed, welke met het zwaard
verbreid werd, ontleende veel aan de leer van
Christus en aan andere religies, en kwam meer
overeen met het volkskarakter. De fantasie van
deze Oosterlingen, geleid door de nieuwe leer,
gaf aanleiding tot een nieuwe levensbeschouwing,
waaruit een nieuwe kultuur ontstond, een nieuwe
kunststijl ; en dat bij een volk waar tot dusver een
kultuur ontbrak.
De Mohammedaansche kunst heeft invloed uit,
geoefend op de Christelijke architectuur. Maar de
Mohammedaansche kunst zelf draagt in de vero
schillende deelen van Europa, Afrika en Azië een
geheel verschillend karakter. De Arabieren waren
tentbewoners, nomaden, die geen eigen bouwkunst
hadden toen ze doordrongen in Perzië, Syrië en
N. Afrika, in welke landen een hooge en oude
kultuur was.
De leer van Mohammed gaf haren belijders strenge
wetten, dichterlijk evenwel en passend bij het
zinnelijk volkskarakter. De afbeelding van het
menschelijk lichaam was verboden, waarom dan
ook uitsluitend plant., dier,, en lijnornament voors
komt. Zeer spoedig doet zich de behoefte gevoelen
aan godsdienstige gebouwen en werden moskeeën Moskeeën.
opgericht, die in aanleg en versiering heel veel fig. 166
aan de Christelijke kerken doen denken. Oorsprono
kelijk werden, wegens gebrek aan tijd, de tempels
van de onderworpen volkeren in moskeeën vero
anderd of ook wel brokstukken en overblijfselen, als
b.v. zuilstukken van de in de verschillende landen
bestaande tempels, voor de nieuw te bouwen moso
keeën gebruikt. Vooral Byzantijnsche en Romeinsche
zuilonderdeelen vonden toepassing en hieraan is
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de Romeinsche, Byzantijnsche en Zuid Aziatische
Invloeden. invloed toe te schrijven.
In korten tijd, n.l. 250 jaar later, ontstonden
reeds prachtige bouwwerken, en in de 13e en 14e
eeuw kwam de Mohammedaansche kunst tot haar
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hoogsten bloei, getuigend van pracht en originaliteit,
vooral in Spanje. Een kenmerkend grondplan is
voor de moskeeën eigenlijk nooit ontstaan. Altijd
echter bestaan ze uit een vierkanten voorhof door
arcaden omringd en met een reinigingsbron in
het midden ; voorts een ruime hal voor de biddenden,
de Mihrab genaamd en een hierbij aansluitende, Mihrab.
bijzonder heilige nis, of kapelvormige ruimte, de
Kiblah geheeten, waarin de Koran wordt bewaard. Kiblah.
De Mihrab, steeds bijzonder rijk versierd, en overeen.
komend met het Christelijke sanktuarium, is, evenals
de hoofdas van het gebouw, steeds naar Mekka
gericht, en is de gebedsnis voor de priesters. In
Mekka staat de Ka á ba, het huis Gods, dat het
middelpunt is der aarde, en volgens de richting
van de hoofdas rayonneeren dus de tempels,
zooals b.v. de Christelijke kerken oriënteeren. De
Mihrab is in de dikte van den muur uitgehold,
welke daarvoor dikwijls plaatselijk zeer verdikt is.
Naast de Mihrab staat de Mimbar, de kansel. Mimbar.
De afgesloten ruimte voor den kalief heet Maksura. Maksura.
Eigenlijk zijn naar den grondvorm twee soorten
moskeeën te onderscheiden ; de eene, de Westersche,
volgt den Oud•Christelijken basiliekbouw met toepas:
sing van meerdere, evenhooge schepen ; de Oostersche
vorm is afgeleid van den Byzantijnschen centraal; fig. 166.
bouw, en bestaat dus uit een hoofdkoepel, waarom:
heen meerdere kleine zijn gegroepeerd ; ja zelfs de
zuilengaanderijen van den voorhof zijn soms door
koepels overdekt. Bij beide is de Mihrab bijna
altijd door een prachtig gevormden koepel over:
dekt.
De grafmoskeeën voor de Kaliefen, bevatten in
den regel één vierkante ruimte, en worden door
een massieven koepel bekroond.
De plaatsing van de slanke, hooge torens, minarets, Minarets.
waarvan de muezzin vijfmaal daags het uur afroept, fig. g s, 166, 184
en185.
is geheel vrij, evenals het aantal, dat varieert tusschen
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Moorsche kapiteelen.

1 en 8. In 't Oosten vooral in Indië, is aan de
minarets meer een bepaalde plaats aangewezen,
terwille van de symmetrie.
Na de groote veroveringen in de 9e eeuw kwam
algemeen de bouwkunst tot bloei : moskeeën, paleizen,
herbergen (caravanserails), mausolea en, vooral ook
in Spanje, burchten en enkele paviljoens.
Caravanserails, gelegen aan de karavaanwegen,
bevatten om een hof vierkante vertrekken. Behalve
de fraaie toegangspoort zijn de muren naar buiten
volkomen gesloten.
De woonhuizen komen wel iets met het Romeinsche
overeen ; naar buiten volkomen van de buitenwereld
afgesloten, zijn bovendien mannen: en vrouwew
vertrekken volledig van elkaar gescheiden. Zijn
vensters aan de buitenzijde toch noodzakelijk, dan
zijn ze van een dicht traliewerk voorzien.
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De Islamitische bouwkunst is, ook wat betreft de
binnenordonnantie, niet tot ontwikkeling gekomen,
omdat de Nomadenvolken hiervoor te onrustig
waren. Alleen de portalen werden versierd, evenals
de met tinnen bekroonde zuilengangen van den
voorhof, de reinigingsbron en de omgangen van
de minarets.
Materialen. Alle in de verschillende landen vooro
handen bouwstoffen zijn gebruikt, zoowel natuur.
steen (graniet, kalk en zandsteen) als kunstmatig
gevormde in de lucht gedroogde tegels; ook hout,
indien voorradig, werd toegepast, b.v. in Spanje
en Turkije. Een voorname rol spelen nog gips,
voor orneering zoowel als in den vorm van albast
voor het gieten van gewelven, en keramiek pro.
ducten (zie bldz. 87). Ook marmer, houtintarsia's
en metalen. De bouwwerken zijn, als in haast, zeer
onsoliede gemaakt, en het muurwerk is door vero
ankering met houten balken verzekerd. In Spanje
is vakwerkbouw met pleisterbedekking de bouw,
techniek. De muren, rustend op arcaden, werden
zelfs niet eens gemetseld, maar van latten getimmerd Pl. 13a. fig. 11.
en met gipsplaten afgewerkt.
Op decoratief gebied getuigen de ornamentale
composities van een scheppingskracht, die zich, bij
de rijke Oostersche fantasie, op hoogst origineele
wijze uitte.
Uit den Romeinschen rondboog ontstaan de ver. Bogen.
"b163 en
hoogde rondboog, de spitsboog, hoefijzerboog,
en
fig.161, 161
kielboog, klaverbladboog en vertakte boog, welke
vormen willekeurig naast en boven elkaar tegelijo
kertijd werden toegepast. De spitsboog komt voorn.l.
voor in Egypte, de hoefijzerboog in Spanje en
N..Afrika, de kielboog in Perzië en Indië. Meestal
is de boog niet constructief, maar meer decoratief
en geplaatst tusschen de lisene.vormige zuilverlen.
gingen. Op dunne zuilen rusten deze bogen, zuilen, Zuilen.
die herinneren aan de houten palen voor de tenten fig. 181 en 182.
Ahrend's Bibliotheek. Deel II.
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van de woestijnbewoners. Nimmer zijn bepaalde
verhoudingen of orden te constateeren, zooals bij
de antieken. De gladde, niet verjongde schacht
zonder entasis maakt een hoogen, slanken indruk.
De vensters, reeds in de oudste moskeëen, zijn Vensters.
vaak gekoppeld; de middenpost bestaat dan uit
een fraai dwergzuiltje, en het boogveld is dikwijls
fig. 183.
cirkelvormig doorboord.
Het basement is een slappe nabootsing van het Basement.
attische en is meestal gevormd uit eenige ringen;
soms ook wordt in 't geheel geen basement gebruikt. fig. 181 en 182.
Het zeer hooge kapiteel is van de schacht ge• Kapiteel.
fig.173, 174,175
scheiden door een ring of eenige banden, waarop en
176.
een lange hals volgt. Het eigenlijke kapiteel zelf
is teerlingvormig en is overdekt met scherp, even,
als het Byzantijnsche, toch gevoelig ornament en
rankenwerk. De dekplaat steekt ver uit. Een andere,
zeer veel toegepaste vorm is het stalaktietenkapiteel. fig. 176.
Vooral de hoefijzerboog vereischt een bijzondere
verbreeding van den abacus, die meestal tot stand
komt door het aanbrengen van consoles of schalo
ken, waarop dan vaak weer andere pijlers rusten, fig. 182.
die anders gevormde bogen dragen van decoratieve
werking. Ook tegen de muren zijn groote sier, of
blindbogen aangebracht, waardoor een wonderlijk
weelderige arcadenbouw ontstaat. De zuilengaan•
derijen dragen de Oud.Christelijke houtzoldering,
of den Byzantijnschen koepel.
Wat den spitsboog betreft, deze is geen ooro
spronkelijke vinding van de Mohammedanen; reeds
in de oudheid toegepast in Indië en Assyrië, komt
hij ook voor aan het aquaduct van Justinianus op
Cyprus, en eerst in de 7e eeuw bij de Mohamme,
danen. De kielboog bestaat uit twee krommingen Kielboog.
ongeveer een omgekeerden scheepskiel vormend; fig. 164 a en b.
vooral in Indië was deze uitvoering de gebruike. Hoefijzer=
lijke. Van later tijd is de hoefijzerboog, die grooter boog.
is dan een halfcirkel en minder constructief; nog fig. 161.
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meer werd de constructie verzwakt, toen, zooals
in Spanje vooral, de binnenzijde van stalaktieten
werd voorzien of de boog werd samengesteld uit
verschillende andere bogen.
fig. 181 en 182.
Vermeldenswaard is de bijzondere rangschikking,
zooals we die te Cordova vinden; hoewel waar,
schijnlijk decoratief bedoeld, was er het construc,
tieve voordeel aan verbonden, dat de zoldering
verhoogd werd.
De koepels bestaan dikwijls uit een lage inwene
dige en een hooge uitwendige, onderling verbonden
door een houtconstructie. De welvingslijn uitwendig
is in de verschillende landen verschillend ; in
Turkije en N.,Afrika is de Byzantijnsche halve
bolkoepel overheerschend ; in Egypte en Syrië de
verhoogde spitsboogkoepel ; en in Perzië en Indië
de van den kielboog afgeleiden ui, of peervormigen
koepel in dubbele buiging. De buitenste bekroning
bestaat dan uit een koperen spits met kogels en
de halve maan. De zolderafdekking in Syrië en
Egypte is overigens meestal vlak en van steen ; in
Spanje wordt de houten kapconstructie toegepast.
In Perzië en Indië overheerscht de koepel.
Stalaktieten.
Geheel nieuw en oorspronkelijk, uitsluitend
fig. 177 en 178 a en b. behoorend bij de Islamitische kultuur, zijn de
karakteristieke stalaktietengewelven, bestaande uit
naast., tegen, en boven elkaar gerangschikte, steeds
overspringende kleine gewelfdeeltjes, deels met
afhangende punten, die een kunstige nabootsing
lijken van de druipsteengrotten. Schijnbaar dragend,
en een volmaakt schoonen overgang vormend van
de muren naar het gewelf, of van rond op rechto
fug. 184. hoek, zooals bij de minarets, zijn de stalaktieten
meer aangeplakt en decoratief dan dragend. Aan
de gevels zijn ze dikwijls van natuursteen of terra
cotta ; voor het interieur echter zijn ze van gips
vervaardigd en bevestigd tegen de balken of koepel,
binten of speciale houtconstructies. De oudste
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stalaktieten dateeren uit het begin van de 12de
eeuw, in Egypte.
Het uitwendige, eenvoudig en met vermijding van Ornament.
alle krachtige architectonische indeelingen, met z'n
vlak geprofileerde lijsten en banden, met als eenige
sprekende versiering .de bekronende kanteelen ; het Pl. 13a. fig. 3.
uitwendige, sober, bereidt geenszins voor op het
prachtig, rijke, kleurige inwendige. De muren zijn
gepolychromeerd en lijken behangen met rijk ge,
weven, kleurige tapijten, afgesloten door banden
en lijsten, die zelf ook weer met vlak relief en
beschildering versierd zijn. Het fijne vlakrelief
gelijkt op kantwerk.
Op ornamentaal gebied is de fantasie van de
Mohammedanen onuitputtelijk. Een hoofdkentherk
is de geometrische opzet van de kruisen, de rechte
of golfvormig gebogen lijnen, waartusschen sym,
metrisch de Arabesken, speciaal bij deze kunst, Arabesken.
richting behoorende motieven, zijn gerangschikt. fig. 171, 194, 199
en 204.
Arabesken werden zeer veel en met voorliefde
ook door de Mooren toegepast en worden dan
moresken genoemd.
Arabesken bestaan uit streng gestyleerde varenbla,
den, sparappels, granaatappels en slingerplanten, alle
verbonden door slappe, rankvormige stengels. Ieder
blaadje van het ornament is terug te voeren langs
zijstengels naar den hoofdstengel en zelfs het
kleinste hoekje is pijnlijk nauwkeurig door blaadjes fig. 204.
gevuld. Zeldzaam gevoelig gemodeleerd, passen
ze in een geometrisch netwerk, vooral in 8, of
16,hoekige stervormen, waarvan het Alhambra
mooie voorbeelden oplevert De varenblaadjes zijn
overigens dikwijls gestyleerd als veeren. Dier,
ornamenten komen alleen in lateren tijd voor, en fig. 192, 198, 203.
dan nog bijna onherkenbaar, streng gestyleerd.
Het acanthusblad werd in een twee, of drielobbig
blad veranderd en toegepast in golfvormige randen.
Veel vrijer en naturalistischer opvatting van het
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ornament vinden we in Perzië, waar natuurlijke
planten en dierfiguren werden toegepast.
De Islamitische kunst bereikt in het ornament
hare hoogste volmaaktheid. Schilder, en beeld,
bouwkunst konden zich evenwel niet ontwikkelen
omdat de Arabieren geen levende wezens mochten
afbeelden. In uitzonderingsgevallen (leeuwenhof in
het Alhambra) geschiedt dit onder invloed van
buiten af.
Schrift. Kenmerkend symboliek zijn ook de letterteekens,
die toegepast worden in opschrift- aan den Koran
ontleend. Krachtig is dit schrift omgewerkt tot een
fraai ornament, dat in omlijste velden als vullings,
motief dienst doet. We onderscheiden twee hoofd,
fig. 190. soorten in dit schrift, n.l. het Koufische, dat rechto
lijnig en meandervormig is verbonden (en dat het
gg. 196. oudste is), en het Karmatische schrift, dat meer vrij
is behandeld in gebogen vormen.
Kleur. Steeds staat de versiering in goede verhouding
tot den fond ; nooit vallen leegten op en nooit is
het ornament overladen en altijd is de massa zeer
fraai over het vlak verdeeld. Vallen op eenigen
afstand allereerst de hoofdlijnen op, dichterbij onder,
scheiden we ook de details, die bij nadere beo
schouwing fijner en nog zachter zijn, dan we konden
vermoeden. De kleuren, steeds primair, worden van
beneden naar boven steeds lichter, zoodat de koepel,
bij • invallende zonnestralen, sprookjesachtig verlicht
schijnt, vooral ook omdat de vensters, die uit
a jour bewerkte gipsplaten bestaan, voorzien zijnde
van gekleurd glas, dit effect verhoogen.
Het Moorsche ornament (in Spanje) is, wat
kleurenpracht betreft, ongeëvenaard. Alle ornament
was in vlakrelief behandeld ; in de diepste plaatsen
was de kleur rood ; blauw voor de schaduwpartijen,
geel en goud voor de hoogste punten. Soms zijn
nog witte contouren aangebracht, opdat de kleuren
niet inelkaar zullen loopen. Ten slotte waren de
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fijnste versieringen purper, groen en oranje ge.
schilderd.
Overal, waar de Mooren heerschten, vond de Kunst,
kunstnijverheid ijverige beoefenaars.
nijverheid.
In het vervaardigen van geglazuurde tegels zoeken Majolica.
de Mohammedanen nog hun meesters. De wanden fig. 191, 200, 201.
waren, zoo ze niet met ornament versierd waren,
dat gesneden of gedrukt werd in week gips, beo
dekt met deze tegels, die fraaie mozaïken vormden
met grootendeels plantaardig ornament, en zorgo
vuldig uitgevoerd werden. Ook het aardewerk
verkreeg een fraaien roodachtigen metaalglans.
Vooral op Sicilië werd tijdens de Arabische Weefkunst.
overheersching de weefkunst beoefend, die van
hieruit werd nagevolgd en tot voorbeeld diende
in het Romaansche tijdvak. Te Palermo werden
prachtige, gouddoorstikte zijden weefsels vervaardigd
en rood en blauw versierd damast met ingeweefde
gestyleerde dieren toonen veel overeenkomst met
de latere Romaansche vormen.
Bekend zijn de Spaansch,Moorsche gedamas. Wapenen.
ceerde*) wapenen, b.v. de Toledo klingen en wapen,
rustingen, die bewijzen, dat ook de metaalbewerking
op hoogen trap stond. Evenals de bronsgietkunst
en de glasfabricatie.
Waar de Mohammedaansche leer het af beelden Beeldhouw,
van de menschfiguur verbood, werd de picturale en Schilder=
schilderkunst niet beoefend, doch bepaalde zich kunst.
uitsluitend tot het beschilderen van perkament b.v.
de Koranversieringen. Alleen komen iets minder
strenge tafereelen op faience,vazen in Perzië voor.
Ook de beeldhouwkunst bepaalde zich tot de
vervaardiging van reliefs in stuc of gips, en, bij
rijkere uitvoering, in kostbaar hout.
De Mohammedaansche bouwkunst verspreidde In de verschil,
zich over de landen van de Ebro tot den Indus en lende landen.
*) Verschillende metalen in% en doorelkaar gesmeed in fraai ornament.
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paste zich wonderwel aan het karakter van de
door het zwaard onderworpen volkeren, waardoor
in de verschillende landen de kunst een ver:
schillend karakter kreeg.
ARABIË EN SYRIE.

In Arabië, Syrië en Palestina is de Mohammeo
daansche bouwkunst eenvoudig en grootsch van
opvatting, met veel toepassing van den spitsboog.
De moskee te Mekka, bestaat eigenlijk uit een
zuilengaanderij, die de Kaaba, een klein gebouwtje
met zwart doek behangen, omgeeft. De Sackra=
moskee te Jerusalem is een Byzantijnsche centraal,
bouw, met een koepel van 30 M. middellijn en
een tweebeukigen lagen omgang. Ook te Damascus
en te Medina zijn nog moskeëen, gebouwd respec,
tievelijk in de 6e en 7e eeuw.
EGYPTE.

In 640 werd Egypte door Kalief Omar ingelijfd
bij het kalifaat.
Strenger nog en monumentaler is de architectuur
in Egypte ; waarschijnlijk is dit te danken aan den
invloed van de Oud,Egyptische bouwwerken en
het ernstige Egyptische volkskarakter: de Mohamme,
danen worden hier constructeurs.
Toepassing van den spitsboog, platte daken,
sterk geprofileerde pijlers in arcaden hallen en
gedeeltelijk Byzantijnsche, gedeeltelijk antieke kapi%
teelen. Tot de beste vroeg.Arabische werken be.
hooren : de Moskee Amroe, zonder koepel en zonder
minarets, te Kairo en de nijlmeter op het eiland
Roda. Van de 10e tot de 13e eeuw lieten de
Kaliefen veel mausolea bouwen, vooral bij Kairo;
deze hadden. bloemvormige tinnenobekroningen en
sierlijke portalen ; het ornament was rechtlijnig.
Beurtelings is hier Moorsche en Perzische invloed
te onderscheiden.
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Het bloeitijdperk valt onder de Mammelukken,
Sultans ; in de 14e eeuw werden gebouwd de
Moskee.Kaloum, die verbonden is met een hospitaal;
de Moskee El Ashar en de Hassan,Moskee. Alle
fig. 165. hadden meer dan half,bolvormige koepels, en vaak
cylindrische minarets, hoewel bij het meerendeel
de overgang van vierkant op achthoek en cylinder
fig 184. door fraaie stalaktieten.gaanderijen tot stand komt,
welke de minaret in meerdere verdiepingen verdeelt.
fig. 184. Bekend is nog de grafmoskee van Caid Bey.
Het gebruik van verschillend gekleurde steensoorten
verlevendigde het uiterlijk. Boven de grafruimte
verrijst een statige koepel, terwijl het geheel in
kruisvorm is aangelegd (15e eeuw).
SPANJE.

In Spanje heerschten de Arabieren van de 8e
tot de 15e eeuw (711-1492), en hun cultuur, de
Moorsche genaamd, bereikt in Cordova en Grenada
een ongekende schoonheid. Vooral in Cordova,
waar door aanraking met de Westersche ridderschap,
Romaansche invloeden zijn te bespeuren. De Moskee
Cordova. te Cordova, die 9 schepen heeft is een der oudsté
bouwwerken. In 786 werd aan den bouw begonnen
en in de l le eeuw is hij voltooid. Daar de gebruikte
Romeinsche en Byzantijnsche zuilen niet lang genoeg
waren, werden er 2 rijen zuilen en bogen boven
elkaar geplaatst. Het in halfduister gehulde woud
van zuilen, in combinatie met de gedeeltelijk door
elkaar gevlochten hoefijzer, en vertakte bogen maken
een fantastischen indruk. Ook in de residentie
Sevilla zijn fraaie ruïnes. Slechts .de klokkentoren,
de bekende Giraldatoren is bewaard gebleven ; de
moskee is verdwenen, evenals .het eens zoo fraaie
paleis, het Alkazar.
Grenada. In de 13e en 14e eeuw werd het Alhambra,
Alhambra. het vorstenpaleis te Grenada, de laatste Moorsche
Pl. 13a. fig. 3. hoofdplaats, gebouwd, welk paleis tot de fraaiste
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gebouwen ter wereld behoort. Enkele gedeelten zijn
wereldberoemd, b.v. de leeuwenhof, de zaal der
Abencerragen en de myrrthenhof. De talrijke zalen,
hoven, fonteinen, balkons, badvertrekken, alles is
in zuiver Moorschen stijl, rijk versierd met ornament
(ook streng gestyleerde menschfiguren) en met
stalaktieten. Uitwendig is het bouwwerk onregel,
matig, sober en gelijkt het op een vesting, wat
het oorspronkelijk in de 9e eeuw dan ook was.
Alle vertrekken groepeeren zich om twee arcadew
hoven, leeuwen, en myrrthenhof. De groote
Comarestoren bevat beneden de schitterende zaal
van de gezanten. Inderdaad, de laatste koningen
der Mooren hebben zich in dit „roode paleis" een
monument gesticht van onvergelijkelijke schoonheid.
SICILIË.

Sicilië was van 827-1072 onder heerschappij
van de Mooren. Ze hadden het veroverd op de
Byzantijnsche keizers en werden verdreven door
de Noormannen.
Bij Palermo vinden we resten van Saraceensche
burchten, constructief van bouw; het uitwendige
geeft op de muurvlakken hooge, vlakke nissen te
zien, waartusschen deels blinde, deels open vensters.
Het inwendige gelijkt op de Moorsche stalaktieten.
interieurs. De Saraceensche kunstnijverheid heeft
lang na 1072 nog invloed op de Christelijke.
TURKIJE.

In 1453 werd Constantinopel door de Turken
veroverd, en een einde gemaakt aan de Byzantijnsche
kunst door de invoering van de Mohammedaansche
kultuur. De Sofiakerk werd veranderd in de tegen.
woordige Moskee Aya Sofia, en dient verder tot
voorbeeld voor de verder te bouwen moskeën;
(in Constantinopel alleen ongeveer 300). Alleen
wordt meer de nadruk gelegd op den centraalbouw,

fig. 172. 174, 176,
193, 194, 195, 196,
197, 199 en 204.
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door tegen den hoofdkoepel vier kleinere koepels
te plaatsen. Fraaie moskeeën zijn nog de Selimo
Moskee te Adrianopel en de Moskee van Sultan
Achmed te Constantinopel, in 1609 gebouwd. De
Soliman=Moskee te Constantinopel is, evenals de
Selim=Moskee te Adrianopel door den beroemden
Turkschen . architect Sinon gebouwd.
PERZIË.

Hier was reeds in de 8e eeuw en vooral onder
Haroen al Raschid (-t 809) een levendige bouwo
beweging, die later, in de 16e eeuw te Ispahan
van bijzondere beteekenis zou worden. Ispahan
werd verwoest door de Mongolen onder Dsingiz.
Kahn in de 13e eeuw, weer opgebouwd en in 1387
door Tamerlan opnieuw uitgemoord. Nog eens
onder Shah Abbas beleefde ze een tijdperk van
bloei en, nogmaals uitgemoord, is deze plaats nooit
meer geworden wat ze was. Zoo is de geschiedenis
van alle Perzische hoofdplaatsen.
Het uiterlijk van de Perzisch•Mohammedaansche
gebouwen is, in tegenstelling met de meer Westersche,
ook rijk en gekleurd. De steeds aanwezige fraaie
portalen zijn volgens den kielboog geconstrueerd,
hoog en diep nisvormig. De koepels zijn peervormig.
de minarets cylindrisch.
In de 16e eeuw bouwt Shah Abbas de konings•
moskee op de „Meidan" (= koningsplein) een
vierkante, twee verdiepingen hooge arcadenrij met
4 portalen naar moskee, paleis en bazar. En vooral
te onthouden is de schitterende, nu als ruïne
veelgeroemde, blauwe moskee te Tabris.
Het ornament, toegepast op ruime schaal in de
faience bekleeding van de talrijke ruïnes, bestaat
uit meer naturalistische ranken en dierfiguren
waarvan de styleering later in de 17 en 18e eeuw
bijna geheel verloren gaat. Ook werden vaker de
secundaire kleuren gebruikt. Wat de kunstnijverheid

fig. 166.
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betreft, beroemd zijn de Perzische faiences uit de
16e eeuw, de perkamentbeschilderingen, de in goud
en zilver gedamasceerde wapenen, filigraanwerk en
zilveren drinkvaten met lange halzen. Ook de
weefwerken uit den tijd der Sassaniden getuigen
van gevoel voor vorm en kleur.
INDIË.

Van uit Perzië verbreidde zich de Mohammeo
daansche kunst naar Indië in de 12e eeuw. Vandaar
dat . de Perzische distributie als 't ware werd aano
gekleed met oude vormen uit de Hindoe.architectuur,
met kielboog en uivormigen koepel als hoofd.
moment.
In Indië is het vooral te Delhi en te Agra, dat
de fraaiste overblijfselen gevonden worden ; de
stijl is hier te onderscheiden van dien in alle overige
landen en kan genoemd worden : Hindo.Islamitisch.
Hier is de gevelbouw monumentaler en ook de
menschfiguur komt voor in het ornament.
In Oud-Delhi is de „Koetab" Moskee vermeldens,
waard, en vooral de fraai bewerkte overwinnings,
toren, die er bijgebouwd is. Andere moskeeën zijn
o.a. die van Jaunpoer, Ahmedabad en Gwalior.
In de 17e eeuw stichtte Shah Jehan prachtgebouwen
te Delhi, o.a. een nieuw paleis. Reeds vroeger
bouwde te Bayapoer Shah Mahmoed een mausoleum
met een koepel, die de gelijke is van dien van het
Pantheon te Rome. Maar wat monumentaalheid,
schoonheid en fantasie betreft-is er misschien geen
Tay Mehal schooner gebouw ter wereld dan de Tay Mehal*)
te Agra. te Agra, het mausoleum voor de sultane Tariste
van Shah Jehan. Het hoofdgebouw is vierkant met
afgeschuinde hoeken, gekroond door één grooten
koepel en vier kleine en vier minarets er omhéeh.
Aan weerszijden staat een moskee, en 't geheel is
een complex van vijvers en terrassen.
*) Tadsch Mahal — wereldwonder.
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Kenmerkend zijn de groote portalen met vero
diepte hooge nissen en smallen ingang, de slanke
minarets, peervormige koepels, het afwisselend
veelkleurig materiaal: wit marmer en rood graniet.
De kunstnijverheid in Indië omvat porcelein,
metaal, hout en ivoor. Voorts borduur, en weef,
kunst (Kashmir Shawls), waarin geliefd is het
palmetvormig ornament met gebogen punten, fraai
van kleur en vorm.
Onder de regeering van de Grootmogols (15261707) beleefde de Islamitische bouwkunst in Indië
wel haar glansperiode. Volgens oudere schrijvers
kan van deze Grootmogols gezegd worden: „Ze
componeerden als de duivel en detailleerden als
goudsmeden (Hartmann)".

VII. GOTHISCHE KUNST.
(SPITSBOGENSTIJL.)
e Italiaansche Renaissancisten gaven aan het
kunsttijdperk, volgend op de Romaansche
periode, den naam van Gothische, d. i.
barbaarsche kunst; evenwel heeft de Gothiek met
de Gothen niets te maken en zou, als niet de
naam Gothiek burgerrecht had verkregen, de be.
naming „Spitsbogenstijl" de beste zijn.
Is de Romaansche kunst een specifiek Germaano
sche, in het volgend tijdvak gaat de leiding uit van
Frankrijk ; Fransche kruisridders, die in 't Oosten
met den spitsboog in aanraking kwamen, keerden
terug met fantastische verhalen en bereidden de
nieuwe richting voor ; nieuwe vormen brachten
spoedig een algeheelen ommekeer, vooral in de
kunsttradities, die tot dusverre uitsluitend aan de
kloosterwetten waren onderworpen.
De Gothiek rekent men haar oorsprong te nemen
in Noord.Frankrijk, speciaal Isle de France; aan de
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Abdijkerk St. Denis, bij Parijs, vindt men de eerste
toepassing van den spitsboog in de Noordelijke
landen ± 1150. (In Italië, in 1140 aan den dom
te Palermo, en in 1160 te Tomar in Portugal
komen ook reeds spitsbogen voor).
De nieuwe richting ontstond in een voor haar Oorsprong.
gunstig tijdperk. De macht van de steden breidde
zich buitengewoon uit, terwijl daartegenover de
macht van de vorsten haar hoogsten bloei bereikte.
Zoo snel verbreidde zich de Gothische kunst, dat
na 50 jaar, ± 1200, de spitsboog in geheel Engeland
toegepast werd ; en nog een halve eeuw duurde
het, toen in Duitschland, waar de Romaansche
kunst inheemsch was, deze geheel was verdrongen.
Het Gothische tijdvak stond in het teeken van
het Christendom ; groote bedrijvigheid op gebied
van kerkbouw getuigt van de vroomheid van het
volk. De kerk was dan ook het eigendom van
het volk, waarin het gaarne verkeerde en aan welker
bouw door beide sexen en door alle standen werd
medegewerkt : een fraaie kerk getuigde bovendien
van de macht en welgesteldheid van de steden,
en naijver en afgunst waren op rouwgebied een
drijfkracht. De geestdrift voor de kruistochten kon
niet grooter zijn dan die voor den kerkbouw. De
NótreDame te Amiens vertegenwoordigt een heden,
daagsche waarde van 100 millioen francs.
Een gevolg van den grooten ondernemingsgeest
was, dat de middeleeuwsche kerkbouwontwerpen
vaak de grenzen van de mogelijkheid overschreden
én geen rekening werd gehouden met de werke,
lijkheid.
Ook duurde de bouw, wegens te grooten opzet,
vaak te lang, om door de generatie, die den bouw
begon, te kunnen worden voltooid; en het feit,
dat de jongere geslachten dikwijls de onvoltooide
erfenis niet aanvaardden, is de oorzaak, dat zoovele
prachtige gebouwen nooit voltooid zijn geworden.
Ahrend's Bibliotheek. Deel II.

7
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Voorzijde van de St Janskathedraal te 's Hertogenbosch.

Bouwhutten. Tot de twaalfde eeuw was alle architectuur in
geestelijke handen; vanaf de 13e nemen de leeken
de bouwkunst in handen. Het schijnt wel, of bij
den kerkbouw uitsluitend kunstenaars zijn werk,
zaam geweest en kunst in dezen tijd algemeen
eigendom was geworden. Dit was te danken aan
de vereeniging van de bouwambachten, bouwhutten
ge,naamd, wier verdienste het was, dat door samew
werking van een geheel geslacht, zóó schitterende
resultaten konden worden bereikt. Aan de bouw.
hutten hebben we de grootsche, menigvuldige,
volmaakt technische en uiterlijk rijke bouwwerken
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te danken, waarvan de beschouwing ons nu nog
ontroert en met eerbied vervult voor een zoo,
danigen godsdienstzin en krachtige solidariteit der
ambachten.
Het Gothische grondplan is eigenlijk een uit. Grondplan.
breiding en vergrooting van het Romaansche. De fig. 206 en 229.
richting van het langschip is weer Oost.West, en
bestaat uit een middenschip met twee, vier, zelfs
zes zijbeuken. Het transept bestaat bij voorname
kerken soms uit drie beuken, zooals de Kathedraal
te Chartres, doch gewoonlijk uit één, zooals de
Dom te Utrecht en de Groote Kerk te Haarlem.
Het grootere aantal zijbeuken was de oorzaak, dat
de galerijen erboven vervielen. Verder blijft het
koor bestaan en aan de westzijde de voorhal.
De hooge ontwikkeling van den spitsboog, (zie
ook Overgangsstijl) had nog een ander gevolg,
n.l. de verandering van het grondplan. Alleen de
kruising bleef in plattegrond vierkant; voor het
overige werden alle traveeën, zoowel van het
middenschip als van de zijbeuken evenbreed, z000
dat het aantal gewelfvelden evengroot werd.
Een zeer belangrijke wijziging onderging ook
nog het koor ; was dit tot dusver steeds halfrond,
nu wordt het polygonaal, veelhoekig; en rondom
komt een kooromgang. Van buitengewoon rijke
werking is ook nog de kapellenkrans, zooals die
in Frankrijk veel voorkomt. Tengevolge van het
langzamerhand verdwijnen van de krypta, had ook
de verhooging van het koor geen reden meer van
bestaan; in plaats van de trappen uit de Romaansche
periode, komt nu een min of meer rijk bewerkt
koorhek.
Een afwijking in grondplan vertoonen nog de
Engelsche kerken, waarbij de drie beuken niet in
een veelhoekig koor eindigen, maar door één
vlakken afsluitmuur worden afgesloten. En ook de
z.g. Hallenkerken wijken in grondplan af; de drie Hallenkerken.
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beuken eindigen elk in een eigen apsis (Mariakerk
te Soest). Bovendien werd het gewelf van de
zijbeuken evenboog als dat van het middenschip
en hiermede onder één dak gebracht. Vaak werd
later, om nog meer den indruk te wekken van één
verdeelde ruimte, het transept weggelaten. Het eerst
werd het Hallenkerktype in Duitschland toegepast
bij de Elisabethkerk te Marburg (1235-1283).
In de Gothiek verminderde het aantal torens tot Torens.
één of twee zeer groote aan de Westzijde ; boven fig 207 en 208.
de kruising werd een houten dakruiter geplaatst,
kruistoren genaamd. In Frankrijk evenwel was
aanvankelijk de zwaarste toren juist de dakruiter.
Uitwendig vormt de toren het fraaiste deel van
het gebouw. Soms werd de toren ingebouwd (Ulm),
soms ook vóórgebouwd (Delft), en meestal is het
grondplan vierkant. Van de vier verdiepingen,
waaruit de torens bestaan, werden de 3e en 4e in
Duitschland en Nederland gewoonlijk 8,hoekig
gebouwd. De onderste verdieping is de hoogste, de
2e dient voor orgelgalerij, de 3e dient uitsluitend
tot verhooging van de 4e, het klokkenhuis, dat
de meeste vensters heeft, welke nog voorzien zijn van
luifels (klankborden), die het geluid naar beneden
moeten terugkaatsen. De 4e verdieping is door een
vlak, horizontaal dak afgedekt, waar bovenop de
torenhelm, in de Gothiek pyramide genaamd, is
opgericht, en die hooger is dan de eerste verdieping.
De pyramide is of van hout (en dan bedekt met
leien pannen of metaal) Of ze is geheel van steen,
maar dan -„à jour” bewerkt. Prachtig mooi traceer, fig. 228.
werk vinden we aan de pyramide van den Dom
te Freiburg, afkomstig uit de 15e eeuw. Helaas
werd dikwijls slechts één pyramide voltooid, terwijl fig. 243.
de tweede behoorde tot de door een latere generatie
niet aanvaarde erfenis, en onvoltooid bleef.
De verdiepingen van den toren worden gemaro
queerd door lijsten of galerijen. Wegens de buiten.
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Ontwikkeling
van het
inwendige.

Bundelpiilers.

fig. 209, 220, 221,
240.

fig. 246, 247, 248
en 249.

gewoon groote hoogte zijn de hoeken versterkt
door zeer zware steunbeeren, die verdiepingsgewijs
verjongen en •eindigen in fioelen. Prachtig liggen
de groote vensters tusschen deze hoekversterkingen.
Reeds van verre trekt de toren de aandacht als
een vinger, die omhoog wijst. Alles verfijnt naar
boventoe en eindigt in een kruisbloem op den top
van de pyramide. De verhoudingen zijn grootsch,
licht en toch constructief; de constructie tot het
noodzakelijke beperkt, getuigen de torens van het
genie van de bouwmeesters, die een zoodanige
harmonie wisten te bewaren ; alles is volmaakt,
theorie, constructie en techniek.
Inwendig heerscht in het kerkgebouw de eerti,
cale lijn. De constructieve deelen gaan, steeds kleiner
en fijner wordend, omhoog, tenslotte uitloopend
in de gewelfribben ; alles volgens bepaalde regelen
en volgens consekwent doorgevoerde regels.
Daar de traveeën evenbreed werden, verdween
de Romaansche afwisseling van zuilen en pijlers, en
kwamen hiervoor de veelgeleede, uit samengevoegde
dunne zuilen samengestelde bundelpijlers in de plaats,
die veelal kwadratisch in doorsnede waren.
Het teerlirigkapiteel had in de Gothiek afge,
daan en werd te zwaar en te log geoordeeld ;
hiervoor kwamen het reeds tijdens den over,
gangsstijl gebruikte knoppen, en kelkkapiteel in
de plaats, • versierd met bladeren, aan de natuur
ontleend. Het profiel van den bundelpijler werd
boven het kapiteel voortgezet in geprofileerde
schalken, die in gewelfribben, eveneens geprofileerd,
overgaan. Oorspronkelijk waren de schalken tot
aan het gewelf doorgetrokken, en eindigden, dus
over het pijlerkapiteel heenloopend, bij het gewelf
zelf in een kapiteel. In de laatGothiek loopen
de ribben van het gewelf door tot op het basement,
zonder een enkel kapiteel. Doordat de pijlers
dichter naar elkaar toe werden gebouwd, werden
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de traveeën smaller ; bovendien werden ze hooger,
zoodat ze een zeer rijzigen indruk maken. Kleinere
traveeën geven een steviger zoldering, zoodat, al
naatmate het aantal ribben werd uitgebreid, de
gewelfvelden lichter konden wórden vervaardigd.
Het vierzijdige spitsbogige kruisgewelf werd ver,
vangen door een zeszijdige gewelfconstructie. Ster:
gewelven werden boven de kruising uitgevoerd ;
opdat de gewelfvelden niet te groot zouden worden,
werden hierbij kleinere tusschengevoegd, die den
vorm hadden van drie, en vierhoekige bolsectoren;
al naarmate de figuur in horizontale projectie er
uitzag, kregen ze den naam van ster, of waaier;
gewelven. De oorspronkelijke indeeling van de ge,
welfribben was hierbij bijna onherkenbaar en de
overdekking lijkt nu in 't geheel niet meer zwaar
belast ; integendeel accentueert de netvormige in,
deeling de vertikale kracht van de pijlers.
Natuurlijk is het gewelfsysteem ook van invloed
op de muren ; de druk van de gewelven is door
het gelijke aantal traveeën gelijkmatiger geworden,
terwijl de . zijdelingsche druk door het nieuwe
systeem aanmerkelijk is verminderd, omdat de
pijlers hem opvangen en naar beneden leiden ;
hierdoor konden ook de muren tusschen de pijlers
licht worden en doorbroken door hooge en breede
vensters, zonder dat dit op de constructie een
nadeeligen invloed uitoefende. Ook de muren van
het middenschip onder de vensters werden nog
arcadevormig doorbroken. z.g. triforiën, een soort
galerij, ter hoogte van de zijbeukgewelven.
De lichtbeuk, hoog boven de zijbeuken uitstekend,
moest stabiel gemaakt worden tegen winddruk ;
bovendien hadden de hooge lichtbeukmuren steun
noodig om den resteerenden zijdelingschen druk
van de gewelven te ondervangen. Dit geschiedde
door plaatselijke versterkingen van de buitenmuren
der zijbeuken, welke versterkingen steunbeeren,

Gewelven.
Ster= en
waaier=
gewelven.

fig. 238 en 241 a en b.

Triforiën.
Ontwikkeling
van het

uitwendige.

Steunbeeren.
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schraagp ij lers of contra forten worden genoemd. Ook fi g . 233, 234.
tegen de lichtbeukmuren kwamen deze contraforten,
doch veel minder zwaar. Even breed als de pijlers
in het inwendige van de kerk, verjongen ze naar
boven in verdiepingen, al naarmate de te onder,
vangen druk, om te eindigen in sierlijke, fijne
torentjes, fioelen genaamd, die door hun zwaarte Fioelen of
den vertikalen druk van de schraagpijlers versterken pinakels.
en bovendien de vertikale richting van alle lijnen fig 227, 232.
nog sterker doen spreken. In later tijd worden
de fioelen wel vervangen door tabernakels, d.w.z.
pinakels, waarvan het lichaam is vervangen door
een baldakijn met 4 zuiltjes, waaronder dan ook
dikwijls plaats was voor een beeld.
Het steunen van de muren van den lichtbeuk
geschiedde nu, over de zijbeuken heen, door lucht: Luchtbogen.
bogen, die den druk op de steunbeeren overbrachten. fig. 233.
Indien de lichtbeuk heel hoog was, en 't aantal
zijbeuken groot, werd het aantal luchtbogen ook wel
uitgebreid tot 2 of 3, die dan bovenelkaar lagen,
soms met traceerwerk versierd. • Deze luchtbogen,
schuin naar boven loopende bruggen vormend,
drukken karakteristiek de bedoeling „schoren of
schragen" uit.
De contreforten verdeelen uitwendig de kerk Vensters.
in traveeën; elke travee laat plaats voor groote fig 213, 214, 215.
vensters, van boven afgesloten door een spitsboog,
in het bloeitijdperk door den gelijkzijdigen, later
door den verhoogden. Aangezien de vensters zeer
breed waren, was een onderverdeeling door één
of meer smalle zuiltjes, posten genaamd, nood.
zakelijk. Deze posten werden door horizontale
ijzeren staven onderling gesteund, terwijl de staven
verder nog dienden voor sterker maken van de
glas,in,lood,versiering. Boven op deze posten
rustten a jour bewerkte steenen platen, traceer; of Traceer, en
maaswerken genaamd, die uitsluitend met passer maaswerk.
en liniaal werden geconstrueerd, en welke zuiver
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geometrische versieringen het glanspunt van het
Gothische ornament vormen.
Deze traceeringen verschillen in bepaalde tijdo
perken en bij verschillende volkeren. De vroegste
zijn wel de fraaiste en eenvoudigste, n.l. de drie.
gloop en viergloop (waarbij ook nog de veelgloopen
gerekend kunnen worden). De cirkeldeelen onto
moeten elkaar in scherpe neuzen (vroegoGothiek)
of in stompe neuzen (1aatGothiek); de neuzen
worden ook wel toten genaamd. Later krijgen we de
vischblaas en den flamboyantstijl, waarover straks.
Er kwamen toen meer posten en minder glas.
Uitwendig, ter hoogte van den dakvoet, en
direct onder de vensters, werd vooral in Frankrijk
vaak een galeriivormige arcadenrij aangebracht, die
dienen moest om bij voorkomende reparaties aan
de vensters, deze gemakkelijk bereikbaar te maken.
Deze arcaden vormen met de weinige lijsten de
eenige horizontale indeeling van het gebouw, die
in Duitschland nog meestal ontbreekt.
Soms is de sokkel aan den bovenkant van een
vlak golfvormig profiel voorzien, meestal echter
eenvoudig afgeschuind; profiel of afschuining beide
moeten het regenwater, dat tegen de muren slaat,
afvoeren.
De kroonlijst is op dezelfde wijze geprofileerd,
en versierd met een bloemenfries; ook wel gevormd
als een schuine dekplaat met een waterhol, dekt
zij boven de muren af. Voor den afvoer van het
regenwater is goed zorg gedragen. De goten zijn
ondiep maar zeer breed, en rusten op den muur.
Aan den buitenkant voorzien van eene borstwering,
die beletten moet dat werklieden, bezig met dako
reparaties, erafvallen, vormen de goten een flnken
omgang om het gebouw. De borstweringen zijn
gewoonlijk versierd met traceerwerk, en, in tegeno
stelling met de Romeinsche attika (zie deel I), die
binnen het buitenmuurvlak valt, geplaatst op den

fig 219a, b, c,
d, e en f

3 en 4gloop.
fig. 216, 217
en 218.

fig. 218 en 239.

Dakgalerijen.

Sokkel.

Dakgoot en
borstwering.
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uitersten rand van de goot. In Frankrijk rust de
goot meestal op kraagsteenen buiten het muurvlak.
Het water, dat zich in de zorgvuldig gemetselde
goten verzamelt, wordt door geestige, fantastische
mensch, of diergestalten, karikaturistisch hoewel ook
fig 211. vaak plat,humoristisch, waterspuwers genaamd, ver
van de muren geslingerd. Evenwel bestaan de water,
spuwers ook wel uit eenvoudige geprofileerde
steenen pijpen.
De daken zelf worden steeds hooger en steiler,
Daken.
fig. 207, 208. waardoor ze niettegenstaande de groote hoogte
van het gebouw, zichtbaar worden. Een zadeldak
dekt den lichtbeuk, de zijbeuken hebben lessenaars,
daken ; beide zijn versierd met ornament van ge,
kleurde kleipannen. Ook worden dakvensters meer
en meer toegepast.
Het transept krijgt een rijken, met blind of door,
boord traceerwerk voorzienen eindgevel.
De Westelijke gevel concentreert alle aandacht
op zich ; tusschen de beide torens bevinden zich
de reusachtige roosvensters en de portalen. Torens
en portalen waren ook uitwendig rijk versierd.
De portalen waren diep nisvormig buitenwaarts
Portalen.
fig 235. verwijd ; de deuropening was horizontaal afgedekt
en gebouwd in evenredigheid met de menschelijke
proporties, hierdoor wel overeenkomend met de
Romaansche portalen. De zuiltjes tegen den bin,
nenkant van de niswanden waren echter meer
decoratief en versierd als rondstaafjes met omwon,
den bladornament, in lateren tijd zonder kapiteel
overgaand in den spitsboog, die de nis afdekt.
Tusschen de rondstaven liggen breede, holle nissen,
die bovenelkaar geplaatste rijen beelden konden
'o pnemen, welke rijen zich voortzetten langs den
fig. 261. spitsboog. Ieder beeld staat op een soort console,
die tevens het baldakijn') vormt van het onder,
staande beeld.
1) Baldakijn is een soort klein gewelfje met fioelen versierd.
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Buitengewoon fraaie portalen vertoont de Kathe,
draal te Rheims ; hier steken ze ver buiten de con,
treforten uit.
Steeds is het tympanon rijk met beeldhouwwerk
versierd. Een uitzondering vormen de tympans
van de portalen van de Kathedraal te Rheims,
waar geen beeldhouwwerk, maar roosvensters hen
versieren.
Boven den spitsboog verheft zich de rijk met
traceerwerk versierde wimberg, een soort fronton
boven den boog, ter afdekking van het zadeldak
van het portaal. Zoodat de wimberg dus naast een
decoratieve, ook een constructieve beteekenis heeft.
De hellende zijkanten zijn rijk versierd met
hogels en de top wordt versierd met een kruisbloem
of finaal. Soms bij zeer rijke uitvoering, b.v. aan
den Dom te Keulen, worden ook boven de vensters
wimbergen gebouwd.
De roosvensters werden tijdens het Gothische
tijdperk prachtig met traceerwerk versierd, waar.
tusschen dan nog vaak glas,in,lood.
In den Westgevel aangebracht, waren ze reus,
achtig van afmeting; het roosvenster van de Notre
Dame te Parijs meet 9 M. in doorsnede en dat
1 M.
van de Munsterkerk te Straatsburg zelfs 12 V,
Alle ornamenten zijn redegevend aangebracht en
technisch volmaakt uitgevoerd. Het pijlerbasement
wordt aanmerkelijk verhoogd door het aanbrengen
van een sokkel, die uit 2 of 3 verdiepingen bestaat,
elke verdieping met afschuiningen. De bovenste
afdeeling wordt gevormd door een laag Attisch
basement, dat om den geheelen pijler rondloopt.
Vaak ook doordringen prisma's en pyramiden elkaar
op smaakvolle wijze, aldus een overgang vormend
van grondvlak naar pijlerdoorsnede. De kern is
een vierkant, cirkel of veelhoek, tusschen de schalken
zichtbaar blijvend. In den laat,Gothischen tijd
worden deze tusschenruimten uitgehold.

Wimberg.
fig 230.

Hoge!.
Kruisbloem.
fig. 279, 280, 281
en 282.
fig. 276, 277 en 278.

Roosvensters.

Basement.
fig. 209, 223, 240.

Paler,
doorsnede.
fig. 220.

fig. 221.
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Het knoppenkapiteel vervangt reeds in het over, Kapiteel.
gangstijdperk het Romaansche teerlingkapiteel, doch fig. 246, 247 248.
en 249
wordt op zijn beurt spoedig door het krater, of
kelkkapiteel vervangen. Naturalistische bladvormen
(soms zelfs dieren) winden zich in twee rijen
boven elkaar liggend om de kern heen, die kelk,
vormig is, en vaak liggen deze bladeren geheel
zonder verband er als 't ware los tegenaan gevlijd,
zoodat de bladeren zuiver ornamentaal zijn, en
geenszins het dragen symboliseeren, zooals de
antieke kapiteelen.
Pijlerkerndeelen en schalken hebben elk een
afzonderlijk kapiteel, zóó, dat de schalkenkapiteelen
b.v. reiken tot de halve hoogte van het eigenlijk
pijlerkapiteel.
Basement, zuilring en abacus zijn scherp gepro, Lijstprofiel.
fileerd, elk profiel steeds met een diepe hollijst. fig. 247
De abacus is afgestompt aan de hoeken, en daardoor
meestal 8,hoekig. Oorspronkelijk is het lijstprofiel
driehoekig maar spoedig wordt het afgeleid van fig. 224 b
de rondstaaf ; steeds meetkunstig geconstrueerd,
krijgen ze weinig voorsprong. De lijsten aan vensters
en deuren vertoonen al in de vroeg,Gothische
periode den rondstaaf vorm met een plat smal bandje,
dat steeds scherper wordt en ten slotte de lijst
vervormt tot ze 'n peervormige doorsnede krijgt, en
spitsstaaf wordt genoemd. Steeds loopen de profielen
dood op een schuin vlak, dus niet op den dorpel.
Hoewel het aantal vertikale lijsten verreweg het
grootst is, zijn er toch ook nog horizontale, en deze
krijgen steeds bovenaan, binnen zoowel als buiten
het gebouw een afwaterend profiel, n.l. door een
± 45" hellend bovenvlak (waterslag), gevolgd door
een hol, waartusschen een druipkant blijft bestaan.
De gewelfribben eindigen in een sluitsteen, en Ribben.
gaan naar beneden zonder overgang in de pijler, fig. 222a, b. c, d, e
en 231a en h.
schalken over, vooral in de laat,Gothiek, wanneer
een schalkkapiteel ontbreekt. In dit geval steunen
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ze vaak op een soort draagsteen of console, ge.
profileerd als de ribben. De profileering van de
ribben komt overeen met die van de lijstwerken.
Het laat.Gothisch ornament wordt steeds meer
schematisch; in de bouwkunst zelf wordt het slanke
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overdreven ten koste van het constructieve, dat vero
loren gaat; aan de details wordt steeds minder zorg
besteed : profielen, hogels, kruisbloemen, kapiteelen,
kortom alle ornament krijgt een ijzerachtig aanzien.
Fioelen worden zelfs gebogen. Hierbij kwamen,
vooral in Italië, nog antieke elementen, zoodat
b.v. hier in de lste helft van de 15e eeuw de
rondboog weer met voorliefde werd toegepast.
De laat,Gothiek leidde hier het eerst tot de
Rinascimento (Renaissance), de wedergeboorte der
antieken.
Groote verandering is ten slotte ook nog te be, fig. 219 a—f.
speuren in het traceerwerk ; kenmerkend voor de laat.
Gothiek is de vischblaasvorm. In Duitschlandheerscht
een bijzondere voorliefde voor hallenkerken, met
evenbreede schepen en één slanken, hoogen toren.
De portalen vormen dan voorhallen en zijn rijk
en schitterend uitgedost.
De laat,Gothische decoratieve bogen zijn ontstaan Bogen,
uit de vroeg,Gothische constructieve bogen. Van stompe gelyko
de laatsten zijn de stompe (met de middelpunten zydige, vero
van de bogen binnen de voetpunten), de gelijkzijdige hoogde.
fig. 212 a—h.
(met de middelpunten in de voetpunten) en de
verhoogde, (met de middelpunten buiten de voet,
punten) de meest voorkomende in het bloeitijdperk
van de Gothiek. De Tudorboog is meer specifiek Tudorboog.
Engelsch. Een eerste teeken van verval is mede de fig. 212h.
invoering van den uitsluitend decoratieven dubbel, fig. 222 h.
gezwenkten ezelrugboog.
Ezelrug.
En vermeldenswaard is nog de eigenaardige korfo fig. 222 d.
boog, toegepast in de beide Nederlanden vooral Korf boog.
aan profaanbouwwerken ; niet zuiver als ellips ge, fig. 222 fen d.
vormd, heeft hij evenals de Tudorboog, meer dan
twee middelpunten.
Veelvuldig zijn de decoratieve variaties van den
spitsboog boven deuren en vensters ; inplaats van
het Romaansche rondbogenfries krijgen we nu het
Gothische spitsbogenfries.
Ahrend's Bibliotheek. Deel II,
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ORNAMENT.

Het conventioneel rankenornament uit' het laat.
Romaansch met z'n gebogen en gewrongen dier,
en menschfiguren, verdwijnt. De beeldhouwkunst,
aangewezen voor het uitwendige, en de schilder,
kunst voor het inwendige, gaan hun nieuwe vormen
direct aan de natuur ontleenen, en liefst aan de
plaatselijke wildgroeiende flora. Enkele planten
verheugen zich in een bijzondere voorliefde, als
daar zijn : eikeblad met eikels, ahorn, klimop, klavero
blad, lelie, distel, roos, malva, geranium, ranunkel,
aardbei etc., die alle volkomen naturalistisch worden
opgevat. Typisch laat,Gothisch is het ornament,
bestaande uit knoestige, verdorde takken, waar
lintvormig doorheengevlochten distelachtige bladeren
in worden aangebracht ; ook wordt dan het convexe
model van de bladeren overdreven tot bolvormige
bobbels, waaroverheen een nerf is getrokken, en
de bladrand, oorspronkelijk diep ingesneden, wordt
nu schematisch uitgezaagd, gekarteld en onnatuurlijk
gestyleerd. Hoe later ornament, hoe meer conven,
tioneel. In de Gothiek wordt de organische groei
van de planten bestudeerd, zoodat logisch de blao
deren, bloemen en vruchten zich uit de stengels
ontwikkelen. De geheele plant rust met slechts
enkele punten van bladeren en stengels tegen de
kern ; daardoor zijn sommige gedeelten geheel vrij
ervan, en wordt een fraai, hoewel soms onrustig
effect bereikt door diepe slagschaduwen. Geheel
anders dus dan bij de klassieken.
BEELDHOUWKUNST.

De beeldhouwkunst bouwde voort op de Roo
maansche; maar bleef voortdurend onder nawerking
van de Romeinsche klassieken, vooral in Italië,
waar de familie Pisani werkzaam was.
In Duitschland hadden de gezichten van de
beelden geen uitdrukking en dezelfde symmetrie

fig. 269-284.

fig. 274.

fig. 271.
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fig. 261.

fig. 259.

ten opzichte van gelaat en haargroei, zooals bij
het beroemde Christusbeeld uit de Kathedraal van
Amiens (dat evenwel juist hierom onbevredigd laat),
was hier regel. Van de rust en waardigheid van
de antieken was in de gewrongen lichaamshouding,
die lenigheid, buigzaamheid en bevalligheid moest
voorstellen, niets te bespeuren. Het conventioneel
domme lachen, waar heilige ernst moest wezen, b.v.
bij de figuren van de Munsterkerk te Straatsburg,
is geheel in den geest van den tijd, toen er een
dwepende Mariabeelden.voorliefde was, en minne.
zangers in dezen overigens zoo ruwen tijd mede.
werkten tot een innige vrouwenvereering. Toch
was er in de beeldhouwkunst een streven naar
vriendelijke gelaatstrekken, jeugdige gestalten en
vrome toewijding, die neigde naar sentimentaliteit.
Inplaats van het antieke gewaad met evenwijdige
plooien kwam de plaatselijke volkskleeding, welke
kleederdracht natuurlijk in de verschillende landen'
verschilt. Algemeen waren evenwel de gebroken,
driehoekige plooien, die de lichamelijke vormen
verborgen; bij het weergeven van het naakt was
een streven te bespeuren naar anatomische juistheid.
De beeldhouwkunst bleef in dienst van de architectuur, en talrijk waren in de portalen de figuren,
die kerkelijke of vaderlandsche grootheden voor.
stelden. Aan strenge wetten onderworpen, zijn de
figuren daardoor vaak te lang en te slank. Tegen.
over dit nadeel staat echter het groote voordeel,
dat overal de medewerking van de beeldhouwers
werd-ingeroepen, o.a. bij de portalen, altaren, kansels,
grafsteenen, fonteinen en vooral ook in de burger,.
lijke bouwkunst.
Verder kwam in de beschildering van de beelden
het streven naar naturalisme voor den dag. Sporen
van deze beschildering zijn o.a. gevonden bij de
beelden van de Fransche kathedralen. Deze beschil,.
dering was te meer mogelijk, daar de beelden vaak
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van hout werden geo
maakt, een goedkoop
materiaal, dat zich
beter dan marmer of
zandsteen leent voor
het opbrengen van
goud en kleur. In
dezen tijd was de
houtsnijkunst een
kunst van beteekenis.
FRANKRIJK.

Waarschijnlijk wao
ren in 't algemeen
de Fransche en de
Vlaamsche beeldt'
houwers de knapste
uit den Gothischen
tijd. Alleen aan den
dwarsbeuk van de
Kathedraal vanCharo
tres komen meer dan
2000 beelden voor.
De fraaiste beelden
werden gemaakt van
Bronzen grafplaat in de kerk van Rómhild
1240-1300. Uit
Duitsche Laat.Gothiek.
dezen tijd zijn af.
'komstig de reeds genoemde Christus,statue uit
Amiens en de meer dan levensgroote beelden uit
de Kathedraal te Reims, in welke beelden wel
het fraaist het kunnen van de Gothiek uitkomt.
ENGELAND.

In Engeland waren Italiaansche en Nederlandsche
beeldhouwers werkzaam. Het waren vooral grab
monumenten, die door de aanzienlijke Engelschen
in ,zelfverheerlijking reeds bij hun leven werden
opgericht. Het grafteeken van Hendrik III en van

fig. 261,
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koningin Eleonore,
in de West Minstero
abdij, munten uit
door fraaie bewer=
king en persoono
lijke opvatting.
DUITSCHLAND.

In het begin van
de 15e eeuw leefo
den in Neurenberg
een drietal beeld,
houwers, alleen
overtroffen in hun
werk door Claus
Sluter. Waar de
Duitsche beeldo
houwers over 't
algemeen de Frano
sche en Vlaamsche
gemaniereerd na,
volgden, steekt dit
drietal, waarover
een zekere realis,
tische geest, gebao
seerd op natuuro
beschouwing, vaar.
dig werd, gunstig
af bij de rest. Ze
behooren tot het
bloeitijdperk van
Hubert en Jan van Eyck.
de Gothiek, zijn
Zingende engelen van het altaar te Gent.
eigenlijk voorloon
pers van de Renais.
Veit Stosz, sance uit de Late Middeleeuwen. Het zijn Veit Stosz,
Adam Kraft, (1 1533), Adam Kraft, (-1- 1507) en Peter Vischer
Peter Vischer. 0. 1529). Van den laatste is vooral beroemd het
Sebaldusgraf te Neurenberg.
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Ten slotte wijzen we nog even op de beroemde
Neurenberger Madonna, een houten statue, zeer
natuurlijk beschilderd, die door zeldzaam gracieuse,
en toch vrome houding, en door buitengewone
techniek steeds den beschouwer treft.

fig. 259,

ITALIË.

De Italiaansche beeldhouwers uit dezen tijd zullen
we bespreken bij het voorbereidende tijdperk der
Renaissance. Vermelden we hier alleen het Baptis,
terium te Pisa, door Nicolo Pisano, dat voltooid Nicolo Pisano
werd in 1260; en de reliefs van den Dom te
Florence door Andrea Pisano. Tot ver in de 13e
eeuw heerschten in Italië Byzantijnsche tradities, tot
de bevrijding waarvan de Florentijner schilder en
architect Giotto di Bondone (-1- 1337) den eersten
stoot gaf. Leermeester van Giotto was de beroemde
Florentijner Cimabue.
NEDERLAND.

Claus Sluter wijkt in zijn werkwijze af van het Claus Sluter
typisch Gothische en staat er ver boven. Zijn mees,
terwerk is de graftombe van Philips den Stouten,
te Dyon, slechts geëvenaard door zijn Madonna
statue aan het portaal van de Karthauserkerk te
Dyon. Deze beroemde Vlaming overleed in 1411.
SCHILDERKUNST.

Wat betreft achteruitgang door conventioneele
regels, deze is ook in de schilderkunst te bespeuren.
Veel later had zelfs een genie als Albrecht Durer
met deze tradities nog te worstelen. In 't algemeen
was het minder te doen om figurale schoonheid,
dan wel om het weergeven van een diep religieus,
zelfs sentimenteel gemoedsleven. De techniek: een
vlakke behandeling, omtrekken geteekend en Inge,
vuld met kleur. In de 14e eeuw komt het realisme.
Waren eerst de achtergronden eenvoudig vlak en
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goud, spoedig ko.
men hiervoor land•
schappen in de
plaats, met gezicho
ten op burchten,
steden en dorpen.
In de tweede helft
van de 14e eeuw
krijgen we inte•
rieurs, met openo
staande vensters,
waardoor perspeco
tievische lando
schappen worden
gezien.
Vooral bloeide Tryptieken.
de schilderkunst in
de versiering van
tryptieken, drieluio
ken; eerst voor de
zijvleugels en later,
toen het beeld•
houwwerk werd
verdrongen, ook
het middenluik, dat
gewoonlijk
van
verguld relief was
voorzien. Wat de
figuren betreft, gel.
den de volgende
kenteekenen.
Jan van Eyck.
Lange, slanke ge•
De engel van de blijde boodschap.
stalten, lage schou•
ders, lange vingers
zonder leden, hoekig geplooide gewaden, kleine,
ovale hoofden met hoog voorhoofd en strak haar;
gewelfde wenkbrauwen, scherpe neus, kleine mond
en kin ; gewrongen houding en afwezigheid van
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anatomische kennis ; deemoedige, vrome houding.
Primitieven. In Italië waren het vooral Cimabue (--f-. 1302) en
Giotto di Bondone (-I- 1337) (zie deel III); in
Vlaanderen Jan van Eyck (-I-. 1440), Rogier van
der Weyden en Hans Memling; in Duitschland
Martin Schongauer (-I- 1491), Zeitblom, Holbein
der Altere (-j• 1524), Wilhelm en Lochner (-t 1452),
welke 'schilders men in 't algemeen samenvat onder
den naam van primitieven, en die scholen stichtten,
bekend als de Florentijnsche, Vlaamsche, Keulsche
en Neurenbergsche school.
Sedert de gebroeders van Eyck te Gent in 1420
begonnen met het schilderen in olieverf, werd dit
procedé algemeen in 1450. Tot dusverre was de
temperatechniek de gebruikelijke bij de paneel,
schilderkunst; gebruik werd toen gemaakt van
bindmiddelen als lijmwater, eiwit, gom e. a. en 't
geheel werd gevernist of geolied.
Gebroeders Het beroemde altaar te Gent, waarvan nu de
van Eyck. deelen in verschillende musea zijn verspreid, o. a.
te Berlijn, Gent en Brugge, werd door de broeders
Hubert van Eyck (j1426) en Jan van Eyck (1386-1441) vervaardigd. I Toewel ze de olieverfschilder
kunst niet uitvonden, zijn ze de eersten geweest
die in deze techniek werkelijk groote meesterwerken
vervaardigden.
Het leeuwenaandeel in het werk had Hubert,
die ook de ontwerper was. Baanbreker van een
realisme, meer Renaissance in denkbeelden en
Gothisch in vorm, is zijn kunst een volle eeuw
van invloed geweest op Vlaanderen. Met de Gothiek
heeft hij nog zijn voorliefde voor veel personen
gemeen, die de aandacht moesten boeien; eveneens
de groote zorgvuldigheid, die herinnert aan de
miniatuurschilderkunst. Een fragment van zijn werk
is het paneel met de zingende engelen. (blz. 118.)
Jan van Eyck, eveneens geboren te Maaseyck
(bij Maastricht) treedt in dienst van den Hertog
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Rogier van der Weyden.
Fragment van een afneming van het kruis (naar Hirth).

Philips den Goeden van Bourgondië, en maakt in
diens dienst een reis naar Spanje en Portugal. Hij
voltooit in 1432 het altaar en sterft te Brugge.
Vele zijner werken bevatten de woorden „als ik
khan", d. w. z. „zoo goed mogelijk heb ik het
gemaakt". Natuurgetrouw tot in details vormen
zijn werken toch één fraai geheel. Een door Jan
geschilderd fragment van het uit 10 paneelen bee
staande Gentsche altaar is de engel, die Maria de
geboorte van Christus aankondigt (blz. 121).
Rogier van der Weyden (1400-1464) werd in Tour. Vander
nay (Doornik) geboren. Zijn werken zijn eveneens Weyden.
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van grooten ino
vloed, krachtig van
kleur,. helder en
juist, zonder weeke
schaduwen of at.
mosfeer. Geheel
nieuw is zijn opvat,
ting van smart, b.v.
bij het lijden van
Christus of gruweo
lijke martelingen;
dit meesterschap in
de uitbeelding van
verheven smart
bezorgde hem tal,
rijke volgelingen,
zoodat hij, na in
1436 stadsschilder
te Brussel geweest
te zijn en in 1450
Italië bezocht te
hebben, zich te
Leuven vestigend,
de stichter wordt
van de Brabantsche
school. Een vooro
beeld van zijn
lijden.uitbeelding
moge het fragment
zijn uit zijn kruiso
afname, het hoofd
van Magdalena.
Meester Meester van Fle=
van Flemalle. malle. De maker

Meester van Flemalle.
Maria met het Christuskind.

van de altaarschil
deringen uit de Belgische abdij Flemalle, een hoogo
begaafd schilder, leefde in de eerste helft van
de 15e eeuw. Zijn eigenlijke naam is onbekend.
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Hoewel weinig van hem bekend is, munt zijn werk uit
door zachte behandeling en nauwkeurige detailleering,
zooals te zien is op zijn „Maria met het kindeke
Jezus'', in het stedelijk museum te Frankfurt am Main.
Van Hugo van der Goes (1430-1482) die krank. Hugo van
zinnig in een klooster is gestorven, is ook zeer der Goes.
weinig bekend. Zijn figuren zijn veel hoekiger en
de gewaden minder soepel dan die van den vooro
gaanden meester (blz. 131). Veel minder streng zijn
de werkenvan Hans Memling (1430-1494), geboren Memling.
te Mainz, maar werkend te Brugge Leerling van
Van der Weyden vertoont hij in zijn laatste werken
Renaissance motieven, vooral op het architecturaal
gedeelte zijner schilderingen. Van de vroege schilders
heeft hij wel het rijkste palet, wat hem, ook in
verband met zijn Renaissance altaarguirlandes en
engelen (zie illustratie blz. 128) tot den door de
Italianen meest geliefden Vlaamschen schilder
maakte. Door Memling is het hoogtepunt der
Vlaamsche school bereikt, bij welke school de Hol,
landsche achterblijft.
Enkele van de grootste Noord.Nederlanders uit
dezen tijd zijn Albert van Ouwater uit Haarlem;
Dirk Bouts (1420--1475), sinds 1464 stadsschilder
te Leuven, die stijve, hoekige figuren schildert
blz. 132; Geertgen tot St. Jans; Jan Mostaert;
Gerard David en Jan van Calcar.
GLASSCHILDERKUNST.

Deze tak van kunst, reeds ontwikkeld in de
Romaansche periode, beleeft nu haar grootsten bloei
omdat, waar de vensters zooveel grooter werden,
er meer ruimte is om haar toe te passen. De figuo
rale voorstellingen waren aan religieus of staato
kundig gebied ontleend, en steeds omlijnd door
een prachtigen, specifiek Gothisch gedetailleerden
rand van harmonische, helder lichte en diepe warme
kleuren. Veelal werd het bovengedeelte van het

fig. 263, 264 en 265.
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Glas-in-lood uit den Dom te Keulen. ± 1330.

venster in genomen door streng gecontoureerde
geveldeelen als baldakijns met fioelen en nissen,
waarin de figuren een plaats vonden. In de 14e eeuw
kwam het grisaille.glas in de mode; hierbij werden
veel toegepast de wapens van aanzienlijke familiën,
meestal de schenkers van het geschilderd glas.
Was in de 13e eeuw de kleurenharmonie het
fraaist, .naderhand legde men zich toe op de schilo
derachtige effecten. Achtereenvolgens vinden we
(zie ook Romaansch) fraai beschilderde vensters:
11 e eeuw, Kathedraal te Augsburg; 12 eeuw,
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kerk te St. Denis en Kathedraal te Chartres;
13e eeuw, roosvensters Notre Dame te Parijs, te
Rouaan, Rheims en Laon; 14e eeuw, Munsterkerk
te Straatsburg, Dom te Keulen; 15e eeuw, Keulen
en Rouaan.
Een logisch gevolg van de groote toepassing Muur.
van de glasschilderkunst was het in verval raken beschildering.
van de muurschilderkunst, ook al omdat er nu
zooveel minder plaats voor disponibel was, n.l.
alleen nog de gewelf kappen en de sokkel. In Italië,
waar de Gothiek nooit zoo'n opgang maakte, bloeide
de fresco,techniek. In de Noordelijke landen vond
ze haar toepassing in plattelandskerken en ridder,
burchten, hoewel de „fresco-techniek hier vervangen
werd door de „al secco"techniek l), d. w. z.: op
de droge, gladgeschuurde muurvlakte werden de
omtrekken met zwarte of bruine water, of lijmverf
getrokken, en ingevuld met vlakke kleuren, waarop
naderhand de glimlichten en de schaduwen werden
aangebracht. Vooral in Duitschland waren ridder,
sagen en heraldische sieraden zeer in zwang.
Bij de verluchting van de boekwerken concen, Miniatuur=
treerde zich de hoofdversiering op de hoofdletters, schilderwerk.
die, in donkere contouren getrokken, met lichte fig. 295, 2%.
kleuren, vooral rood, groen en blauw, werden
ingevuld. Vaak omvatte de hoofdletter geheele
tafereelen, ontleend aan de minnezangen, sagen of
kronieken, etc. en deze tafereelen laten ons toe
een blik te slaan in het gevoelsleven van dien
tijd. Van den voet van de hoofdletter ontspringt fig, 290.
rankenwerk, dat zich langs de geheele zijde van
het blad voortzet. In de Laat,Gothiek vormt het
tafereel een geheel paneeltje, dat op zichzelf ook den
naam van miniatuur draagt en waarin de contours
wegvallen. Het rankenwerk wordt dan vervangen
door randen, die om text en miniatuur zijn aan,
gebracht.
1) Zie voor de technieken : de Kunstnijverheid, door J. H. W. Berden.
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Hans Memling. Madonna met schenker en engel.

Illuminator. Ook de Illuminator (naam voor den vervaardiger)
in de middeleeuwen maakte van natuurstudie veel
werk. In heldere kleuren worden de onderwerpen,
die de wilde flora en fauna opleveren, met de
meeste nauwgezetheid gecopieerd, en duidelijk zijn
zelfs insecten en larven te determineeren. Veelvuldig
treffen we aan : vogels, insecten, pauw, bij en
vlinder, alles met de ganzeveer op perkament aan.
gebracht.
Kunst. Tijdens de Gothiek waren alle grondvormen van
naverheid. hout, en ivoorsnijwerk, goud, en zilverdrijfwerk,
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smeedkunst etc. ontleend aan de bouwkunde. Na, fig., 251, 253,
2573 254 ,
bootsingen van gevels, fioelen, kruisbloemen en
hogels, traceerwerk en baldakijns waren schering en
inslag. De reliquienkastjes geleken op miniatuur,
kerkjes.
Goud, en zilversmeden waren bezig met de
vervaardiging van monstransen, bisschopsstaven,
miskelken, schotels voor de kerkelijke plechtig.
heden, etc., terwijl beeldhouwers en houtsnijders
en bronsgieters altaren, kansels, koorhekken, graf,
zerken, doopvonten en bovendien tal van andere
voorwerpen, op de kunstnijverheid betrekking
hebbend, maakten.
We noemen de koorbanken, met prachtig beeld,
houwwerk uit de St. Maartenskerk te Bolsward, uit
de Lieve Vrouwekerk te Breda en de St. Bavo te
Haarlem bezit een bijzonder prachtig, gedeeltelijk
koperen koorhek.
De kerkdeuren werden niet meer van metaal
gemaakt maar van eikenhout, versierd met houtsnij,
werk. Binnendeuren werden vaak a jour bewerkt.
De kloosterbouw hield vast aan Romaansche Burgerlijke
traditie's, met de Gothische details alleen voor bouwkunst.
decoratieve doeleinden. De burchten kwamen in de
Gothiek in de 13e. en 14e eeuw tot hun hoogste en
fraaiste ontwikkeling. Voortbouwend op Romaansche
beginselen, bleef het weerbare karakter bestaan en
werden de muren niet te veel doorbroken voor
vensters ; vooral de uitwendige hoektorens, erkers
en kanteelen krijgen een sierlijker karakter. Bijzonder
fraai zijn de Normandische burchten, donjons Donjons.
genaamd; bekend zijn de donjon van Poitiers
en het Kasteel van Pierrefonds, (restauratie van
Viollet,le,Duc.) In Duitschland noemen we : De
Mariënburcht in Pruisen, een schitterende combi:
natie van versterking en paleis.
Inwendig komt de Gothiek nog meer tot haar
recht in de trappenhuizen (met steenen wentel,
Ahrend's Bibliotheek. Deel II.

9
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Hugo van der Goes. Blijde boodschap.

trappen) en zoldering met moer, en kinderbalken,
die soms zijn geprofileerd. De vloeren zijn van
hout of van gebakken aarden tegels, die geglazuurd
waren op de plaatsen waar niet werd geloopen, of
door gekleurde stoffen niëllogewijs ingevuld.
De stadspoorten bestonden meestal uit een
zwaren toren, met een doorrit erin, afgesloten door
twee achter elkaar liggende poorten. Mooie vooro
beelden te Neurenberg. De stadstorens, dienend tot
ophanging van klokken, werden in de Gothiek
verbonden met de raad, en stadhuizen ; ze worden
befrois genoemd. Stade en koophuizen zijn versierd Beffrois.
met fraaie torens, trapgevels met fioelen; zalen en
raadkamers wedijveren in kostbare uitvoering met
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Dirk Bouts. Viering van het Paaschfeest.

die van de burchten en paleizen van de vorsten;
ze weerspiegelen de eensgezindheid, macht en rijk,
dom van den vrijen burgerstand in de Middeleeuwen.
Zie voor stadhuizen blz. 107.
Woonhuizen. Wat de gewone woonhuizen betreft, hierbij wordt
in den aanvang veel vakwerkbouw (hout en steen)
toegepast, vaak met overstekende verdiepingen,
gebeeldhouwde vensterkozijnen, fraaie, met spreuken
voorziene bovendorpels. De toepassing van houten
balken, dus het vakwerk, begint dan gewoonlijk
met de tweede verdieping, terwijl de eerste geheel
van steen is. Door een breed boogportaal komt
men in een hal, het z.g. trappenhuis, waarin een

133

wenteltrap. Dergelijke vakwerkbouw uit de Gothiek
vindt men te Hildesheim, Neurenberg, Hannover,
Quedlinburg, Wernigerode, Rouaan en Chartres.
Alles met toepassing van trapgevels, waranda's,
erkers en hoektorens.
Inwendig worden muren en zoldering bepleisterd
en betimmerd. In rijkere woningen ook de muren
betimmerd en gedeeltelijk behangen. De meubelen,
waaronder de truhen (coifre), kast, halfoverhuifde
pronkbedden en buffetkast (voor aardewerk) de
voornaamste plaats innemen, krijgen sierlijk traceer,
werk en rijk ijzer, of zelfs zilverbeslag. De paneelen
worden versierd met vlak houtsnijwerk, bladornao
ment, of, in rijkere omgeving met zorgvuldig geo
modeleerde wapenschilden.
Zeer fraaie baksteengevels, met toepassing van
natuursteen, worden gevonden in Brugge, Gent,
Mechelen, Dordrecht en Delft.
Daar de ommuring van de steden de ruimte
beperkte, waren de huizen hoog en de straten smal,
afgebroken door pleintjes met kostbare fonteinen
en putten. De schoonste straatgezichten biedt de
bij uitstek middeleeuwsche stad Neurenberg.
FRANKRIJK.

We zagen, dat speciaal in 't Noorden van Frankrijk
de eerste toepassingen van den spitsboog gevonden
worden. Daar in 't Zuiden van Frankrijk de Gothiek
nooit is begrepen en gewaardeerd, vinden we de
fraaiste monumenten in 't Noorden. In Duitschland
is nog wel eens overdrijving, door te ver dooro
voeren van de verticale lijn, doch in Frankrijk,
waar een zekere voorliefde heerscht voor horizono
tale indeeling door galerijen en lijsten, is de
Gothische stijl op z'n fraaist.
Kenmerken zijn verder: rijke ingangen in de torens
naast den gevel ; ook fraaie portalen aan de trap,
septgevels; portalen zelf getooid met vele en prach.
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van Sens, van Soissons. Nitre Dame te Parijs
(1163--1360), alle uit deVroeg,Gothiek; Kathedralen
te Rheims') (1211-1250), te Amiens, te Chartres
(1260), te Beauvais en te Rouaan (1212-1280),
de Sainte,Chapelle te Parijs ; 'de Kathedraal van
Bayeux, Bourges, CIermont,Ferrand, Toulouse; de
Nitre Dame te Dyon ; behoorend alle tot het
bloeitijdperk der Gothiek.
De S. Pierre te Caen, de Kathedraal te Tours,
en de S. Maclou te Rouaan, die kunnen gerekend
worden te behooren tot de laatothische periode.
DUITSCHLAND.

De Gothiek in Frankrijk was reeds tot een hooge
ontwikkeling gekomen, toen de Romaansche Stijl
in Duitschand nog in zijn bloeitijdperk verkeerde.
Het spreken uitsluitend van de vertikale richting, Kenmerken.
vaak ten koste van het decoratieve evenwicht ;
monumentale voorgevels ; ontwikkeling van den
toren, vaak ten koste van den lichtbeukgevel ;
technisch fraai uitgevoerde details.
Elisabethkerk te Marburg, Dom te Meiszen, te Monumenten
Halberstadt, Regensburg, te Neurenberg de St.
Sebalduskerk ; Munsterkerk te Ulm, Stephansdom te
Weenen.
De allermooiste Duitsche kerken vindt men echter
in den Rijnstreek. Munsterkerk te Straatsburg, te
Freiburg, de Katharinakerk te Oppenheim, de Dom
te Trier.
Duitschlands fraaiste Dom is echter die te Keulen, fig. 218.
begonnen in 1248, gewijd in 1322. Regelmatig
grondplan, fraaie details, hooge torens. In vergelijk
met de Fransche kathedralen is het monumentale
van den voorgevel verzwakt door de te zware torens
in vergelijk met den smallen lichtbeukgevel.
In N. 0. Duitschland is baksteenbouw gebruikelijk;
1) E rn s ti g beschadigd in den Europeeschen oorlog van 1914.
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eigenaardige muurversiering door gekleurde bako
steen; streng geometrisch maaswerk; friezen, rozeto
ten, gevels en arcaden van rooden steen met zwart
glazuur. Bekend is de gouden poort van het slot
te Mariënburg.
ENGELAND.

In Engeland is de Gothiek ingevoerd bijna
gelijktijdig met in Noord.Frankrijk.
Spreken van de horizontale richting ; koel en
voornaam uiterlijk ; lang gerekte proporties, ook in Kenmerken.
grondplan ; hooge kanteellijsten of tinnen ; rijke
ster= en netgewelven, die aan de pracht van de
Moorsche stalaktietengewelven doen denken; spreken,
de horizontale lijsten ; lancetvormige vensters, later
gedrukte Tudorbogen ; weinig naturalistisch of op Perpendicular,
natuurstudie gebaseerd ornament ; hollijsten met
of
kogelvormig ornament in plaats bladeren; loodrechte, Lancastersti^1.
vrijstaande dakversieringen.
Tot den lancetstijl of vroeg,Gothiek behooren :
de Kathedraal te Ely, te Exeter, te Canterbury, Decorated,
Lincoln, en de Westminsterkerk te Londen. Uit Tudor= of
het Perpendicular tijdperk : Westminster Abdij te Eltsabethsti^l.
Londen, de Kathedralen van York, Salisbury en
Lincoln. Uit het latere tijdvak nog de Kathedraal Monumenten.
fig. 242.
to Winchester.
BELGIË.

In de Zuidelijke Nederlanden, waar de Gothiek
onder invloed is van de Fransche, draagt de Gothiek
een karakter, dat wel te onderscheiden is van dat
uit Noord.Nederland.
Toepassing van kapellenkransen en Fransch,
decoratieve opvatting, zijn de hoofdkenmerken.
S. Gudule te Brussel; S. Salvator te Brugge;
Notre Dame te Antwerpen met 7 schepen, en een Monumenten.
slanken, 123 M. hoogen toren, de Onze Lieve
Vrouwe.toren, die een fraaien overgang vertoont fi g 243.
van vierkant op achthoek ; Kathedraal te Doornik, de
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fig. 250.

grootste kerk waarvan het schip nog Romaansch is.
Verder nog de Kathedralen te Mechelen en Leuven').
Elke stad heeft een Gothisch raadhuis; dat van
Brussel uit de 14e eeuw heeft een mooien klokke%
toren ; Stadhuis te Leuven, uit de 15e eeuw; raadhuis
te Brugge. In 't algemeen komt de Gothiek meer uit
in de burgelijke bouwkunst dan in de kerkelijke.
NEDERLAND.

Monumenten. Het vroegste Gothische bouwwerk in ons land
is het Domkoor te Utrecht (13e eeuw). Het schip
is in 1674 door een storm verwoest en nooit
weer opgebouwd. Verdere monumenten zijn : de
St. Janskerk te 's Hertogenbosch (1448-1517), de
fig. 256. Groote kerk te Breda. De Oude en de Nieuwe kerk
te Amsterdam ; de St. Pieterskerk te Leiden, de
Stephanskerk te Nijmegen ; de Lieve Vrouwe kerk
te Dordrecht; de kerken te Arnhem en Delft en
de St. Bavokerk te Haarlem. De laatste heeft 3
beuken en een half%zeshoekige koorafsluiting; de
bladkapiteelen van de zuilen van den lichtbeuk
zijn zeer fraai, evenals de houten stergewelven. In
baksteen opgetrokken, zijn zuilen, gewelfribben,
kraagsteenen en schalken van natuursteen. Ook de
voorgevel is fraai bewerkt, evenals de slanke kruis%
toren. Andere, zeer mooie torens uit de Nederland%
sche Gothiek zijn die te Amersfoort, Rhenen, Arnhem,
ZalttBommel en Brielle; de laatste treft ons door
den zwaren opzet.
Evenals de Laat%Romaansche, zijn de dorps% en
stadskerkjes in Friesland, Groningen en Noorde%
lijk%Overijsel uit baksteen opgebouwd. Van deze
Gothische baksteen-architectuur is de kerk te Zuicb
broek wel een der belangrijkste voorbeelden.
SPANJE. PORTUGAL.

In Spanje is de Gothiek onder Franschen invloed,
hoewel Nederlandsche en Duitsche bouwmeesters
1) Gedeeltelijk verwoest door de Duitsche troepen in 1914.
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hier werkzaam waren. Ook van de Moorsche omo
geving is duidelijk invloed te bespeuren. Het
karakter van de bouwwerken is zwaar en gedrongen.
Voorbeelden zijn de Kathedralen te Burgos en te Monumenten.
Toledo, en uit het Laat,Gothische tijdvak : de
de Kathedraal van Sevilla.
In Portugal begon in 1160 de bouw van de
Kloosterkerk te Batalha; de venstertraceeringen vero
toonen renaissancemotieven.
ITALIË.

Zoomin als in Zuid-Frankrijk, is in Italië de
Gothiek de algemeen heerschende stijl geweest;
wel werden vormen overgenomen en verwerkt op
eigen wijze, als decoratieve details, terwijl voor
indeeling en opzet werd vastgehouden aan antieke
grondbeginselen. In NoordoItalië, Lombardije, ver. Lombardijse.
mengen zich de Romaansche en Germaansche
elementen, en onder leiding van Fransche en
Duitsche bouwmeesters ontstaan hier belangrijke
gebouwen, o.a. de Dom te Milaan, met als gebruikt Milaan.
materiaal : wit marmer. Waar in de Noordelijke
landen de toren als 't ware een hoofddeel was
van het gebouw, vervalt deze, b.v. bij den Dom
te Milaan, geheel. In andere gevallen wordt de
toren afzonderlijk opgetrokken.
Venetië bereikt met behulp van spitsboog en Venetië.
traceeringen een hoogst decoratief en schilderachtig
effect in den fraaien gevelbouw aan het water, met z'n
loggia's (in den gevel ingebouwde open arcaden).
Vooral in den paleisbouw komt hier de Gothiek
tot haar recht : Dogenpaleis en het wereldberoemde
Ca d'Oro.
In Midden,Italië spreekt, meer nog zelfs dan in MiddenJtalië.
Frankrijk en Engeland, de horizontale richting;
Romaansche en antieke invloeden hebben de overo
hand ; de details zijn onzuiver ; toepassing van
veelkleurig marmer en mozaïk. Vermeldenswaard
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zijn de façaden van den Dom te Florence, te Orvieto
en te Sienna. Verder Pallazo Vecchio te Florence
en het stadhuis te Sienna. De Gothiek bereikt in
Italië haar hoogsten bloei in de S. Francesco te
Assisi (1228-1253) en de Logia dei Lanzi te
Florence. (1375).
SICILIË.
Fantastische combinaties van Byzantijnsch.Moorsch
en Gothiek vallen op b.v. aan het Pallazo Chiara,
monti te Palermo.
TIJDPERKEN.

Vroege Vroeg.Gothiek 1250-1300. Uitbreiding Romaan.
Gothiek. sche basilika ; rijke koorvorming, kapellenkrans ;
1250-1300. toepassing van den gedrukten of gelijkzijdigen
spitsboog ; zichtbare pijlerkern, met er tegenaan
geplaatste driekwartrond.zuiltjes. Rondstaaf in de
kroonlijst, portaal en vensteromlijstingen en in de
traceeringen. Eenvoudige torenbouw. Type : Elisa,
bethskerk te Marburg.
Bloeitijd.
Bloeitijdperk 1300-1420. Rijker grondplan;
1300-1420. kooromgang ; bundelpijlers met hollijsten tusschen
de rondstaven ; deze laatsten ook in deur, en
vensteromlijstingen ; gordel, en ribbenprofiel worden
spits, en peervormige staven; ster, en netgewelven;
rijke traceeringen ; prachtige torenbouw met a jour
bewerkte helmen.
Typen : Dom te Keulen, Kathedraal te Reims.
Laat.Gothiek.
Het vervaltijdperk 1420-1500 leidt tot verwaar,
1420-1500. loozing van het constructieve princiep ; weglating
soms van transept ; ribben met hollijst aan beide
zijden en zonder overgang overgaand in de pijlers,
die ruw geprofileerd worden ; netgewelven met
gebogen en afgesneden ribben ; spitsboogvariaties;
wimbergen met ezelsrugboog ; gedrukte en omgeo
keerde boog voor vensters en deuren ; vischblaas
in traceerwerk ; ten slotte klassieke motieven.
Type : Kilianskerk te Heilbronn aan den Rijn.
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BESCHRIJVING DER PLATEN.
OUDCHRISTELIJKE KUNST.

Plattegrond van St. Paolo fliori le mura,basiliek Plaat 1.
(St. Pauhbuiten.de.muren). 2. Plattegrond van de
St. Clemente basilica te Rome. 3. Westaanzicht van
de basiliek St. Apollinaris bij Ravenna (504 n. Chr.)
4. Gezicht in de basiliek St. Apollinaris. 5. Oud,
Christelijk ornament. 6. De heilige maagd Maria,
voorstelling uit de catacomben te Rome 7, 8 en 9.
Oud.Christelijke kapiteelen, het laatste in lelievorm.
10. Kapiteel uit de St. Vitale te Ravenna. 11. Chriso
telijk symbool. 12. Verschillende soorten kruizen.
1. Doorsnede van de Catacomben van den H. Plaat la.
Calixtus te Rome. 2, Plattegrond van de graf kapel
van S. Costanza te Rome. 3. Doorsnede over de
kerk van S. Sergius en Bacchus te Constantinopel.
4. Plattegrond van de S. Sergius en Bacchus te
Constantinopel. 5. Basiliek te Toermanin in Syrië.
6. Oud,Christelijk beeldhouwwerk : de goede Hero
der, te Constantinopel.
13. Het inwendige van de St. Agnesse,basiliek. Plaat 2.
14. Vensters uit St. Prassede te Rome. 15. a. b. c.
en d. Terra,cottakruiken, zooals die gebruikt werden
bij de koepelconstructie van S. Giovanni te Ravenna.
16. Tangornament van het mausoleum van Theodorik. 17. Mausoleum van Theodorik te Ravenna.
18. Christelijk symbool, detail van een verluchting
uit een gebedenboek van Karel den Grooten.
19. Archivolt van den apsisboog uit een Syrische
basiliek. 20. Voors en zijaanzicht van de St. Apolo
linaris in Classe te Ravenna, geb9uwd tijdens
overheersching van de Oost,Gothen (534--549).
21. Detail van een wandbeschildering, figuur met
nimbus.
BYZANTIJNSCHE KUNST.

22. Plattegrond van de Sofiaakerk te Constan. Plaat 3.
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tinopel ; onder van de beneden., boven van de
bovenverdieping. 23. Schema van een Byzantijnsch
koepelgewelf. 24. Schema van het grondplan van
een Byzantijnsche kerk. 25. Langsdoorsnede van
de Sooia,kerk te Constantinopel (530-537). 26, 27,
35 en 36. .Marmermozaïk uit de St. Marcuskerk
te Venetië. 28. Mozaïkfries tot omlijsting van de
bogen en versiering der gewelven van ,het Gynae.
ceum (vrouwenvertrek). Kleuren : rood, groen, lichto
grijs, zilver en goud, Sofiakerk. 29. Snijwerk van
een houten trekbint, Sofiakerk. 30. Gedeelte van
een boog van het vrouwenkoor van de Sofia,kerk.
31. Byzantijnsch acantusbladornament. 32 en 33.
Kapiteelen uit de St. Marcuskerk te Venetië. 34.
Relief uit de S. Pietro te Verona.
Plaat 3a . 1. Hagia Sophia kerk te Constantinopel. 2. De
Theotocoskerk (Moeder,Godskerk) te Constantinoo
pel. 3. 6e Eeuwsch Byzantynsch teerling kapiteel, uit
Ravenna. 4. Plattegrond van de San Vitale te Ravenna.
5. Kapiteel uit de St. Marcuskerk te Venetië.
Plaat 4. 37. Voorgevel der St. Marcuskerk te Venetië. 38.
Plattegrond van dezelfde kerk. 39. Half kapiteel
van de St. Marcus,kerk. 40. Bronzen deurklopper
van dezelfde kerk. 41. Steenornament van eene
doopvont in de San Samuele, Venetië. 42. Miniao
tuurschilderwerk uit manuskripten, Nat. Bibl. Parijs.
43. Detail bronzen poort van de St. Marcus.kerk.
44. Plattegrond van de Munsterkerk te Aken, links
boven,, rechts benedenverdieping. 45. Doorsnede
en opstand van de Munsterkerk te Aken.
Plaat 4a. 1. Koepel op cylindrischen trommel. 2. Plattegrond
van de Theotocoskerk te Constantinopel. 3. Byzan%
tynsch kapiteel uit de S. Vitale te Ravenna (Korin.,
thisch type). 4. 12 pijlersysteem van de Vosios
Lucaskerk te Phokis. 5. 1l e Eeuwsch relief uit de
S. Marco te Venetië. 6. Weefpatroon uit de 12e
eeuw. 7. Marmer uit de S. Vitale te Ravenna.
8. Gebeeldhouwde vloertegel.
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KELTISCHE EN RUSSISCHE KUNST.

46. Iersche beginletter. 47. Keltisch•Angelsak• Plaat 5.
sische manuskriptversiering. 48. Sokkelornament.
49. Manuskriptversiering. 50. Manuskriptschilder•
l eeuw. 52.
werk, 10e eeuw. 51. Dito, uit de 1
Gedeelte van de verluchting van een handschrift
te Chatsworth, voorstellend de hemelsvaart van
Maria. 53. Wasili Blajenoi.kerk te Moskou. 54.
Koepel van dezelfde kerk. 55. Kerkkoepels uit
Jaroslaw. 56. Half Russisch kapiteel. 57. Borduur.
werk van een Russisch hemd. 58. Geschilderde
versiering uit een Oud•Russisch psalmboek. 59.
Gestyleerd dierornament van een wandbeschildering
(Goth. invloed.) 60. Initiaal uit een Russisch
handschrift.
ROMAANSCHE KUNST.

61. Schema van den plattegrond van een Roo Plaat 6.
maansche kerk. 62. Plattegrond van den Dom te
Worms. 63. Dom te Worms, gezien van het Zuid
Westen. 64. loog van het portaal van den Dom
te Worms (12e eeuw). 65. Vensterzuiltje van de•
zelfde kerk. 66. Dom te Spiers, koorzijde. 67.
Travée van deze kerk, gewelfsysteem. 68. Venster
van den Dom te Spiers. 62. Plattegrond der kerk
N.•Dame du Port te Clermont.
70. Domkerk te Limburg aan de Lahn. 71. Plaat 7.
Doorsnede van den Dom te Limburg aan de Lahn.
72. Detail uit de Abdijkerk te Laach. 73. Laat
Romaansch waaiervormig vensterraam. 74. Platte%
grond van de Abdijkerk te Laach. 75. Romaansche
sokkellijsten. 76. Romaansche bandlijsten.
77. a. b. c. d. e. f. en g. Ontwikkeling van het Plaat 8.
kapiteel, c. d. e. f. en g. de grondvormen van het
Romaansche bladkapiteel; uit vorm d en g ont=
wikkelt zich het Gothische kapiteel; g meestal in den
Overgangsstijl. 78. Ontwikkeling van het teerling.
kapiteel. 79. Rom. teerlingkapiteel. 80 en 81. Dito.
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82 en 83. Kelk, en knoppenkapiteel. 84. Teerling,
kapiteel. 85. Keikkapiteel. 86. Kapiteel uit de St.
Sebalduskerk te Nurnberg. 87 en 88. Romaansche
pijlergrondvormen. 89. Hoekblad op Rom. base,
ment. 90. a. b. en c. Romaansche pijler, 91, 92 en
93. Rom. zuilbasementen. 94. Kroonlijst van de
St. Pelagiuskerk te Altstadt Rottweil. 95. Rond,
bogenfries. 96. Rom. rankornament. 97a. Rond,
bogenfries, b. Schaakbordfries met verheven en
verdiepte vierkanten, c. Bandfries, d. Touwfries,
e. Zigzag, of keperfries, f. Rondstaaf, of biljetteno
fries, g. Spijkerkop, of briljantfries, h. Schoppenfries,
j. Teldenfries en k. Zaagtandfries. 98. Versierd Rom.
rondbogenfries. 99. Bandornament. 100. Diero
ornament, slotkerk te Quedlinburg.
Plaat 9. 101. St. Michaelskerk te Hildesheim. 102, 103
en 104 met bijbehoorende figuren : profielen van
Rom. gordelbogen en boogribben. 105. Constructie
van een kruisribbengewelf. 106. Rondbogenfries
van de kerk te Mólln. 107. Hoekblad van een
basement uit de kerk te Vezelay, 12e eeuw.
108. Rom. contreforten of steunbeeren. 109. Rom.
gewelfvorming. 110. Kroonlijst van den Dom
te Pavia. 111. Rom. Kroonlijst 112. Basement uit
de Kloosterkerk te Heilbrunn. 113. Gekoppeld
venster. 114. Ruitenfries. 115. Mozaik uit de kerk
della Martorona, Palermo. 116. Rozettenfries uit
Oxford. 117. Venster van de dorpskerk te Grosz,
mangelsdorf (baksteenbouw). 118. Zigzagfries uit
Lincolnshire (1120). 119. Engelsch fries. 120. Dubo
bel kegelfries, Engelsch. 121. Fries uit Engeland.
Plaat 10. 122. Torenhelm, waarbij de zijden van de
pyramiden evenwijdig zijn aan de zijden van den
toren. 123. Waaiervormig gebroken helm. 124.
Gebogen helm. 125. Steenen torenhelm van den
Dom te Spiers. 126. Gebroken torenhelm van de
Munsterkerk te , Bonn. 127. Laat.Romaansche toreno
bekroning van de St. Martin d' Ainay te Lyon.
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128. Koepelovergang te Worms. 129. Dakgalerijen
van den Dom te Spiers. 130. Laat,Romaansch zuil=
basement. 131. Laat,Rom. vensterraam. 132. Doopo
vont uit de kloosterkerk te Alpirsbach. 133.
Klaverbladboog uit den Overgangsstijl. 134. Roo
maansch doopvont. 135. Romaansch beeld van
de kerk te St. Donnino. 136. Romaansch beeld
van het portaal der Kathedraal te Chartres.
137. Kerk S. Nectaire.le.haut, Puy de Dome, Plaat 11.
begin 12e eeuw. 138. Torenpoort te Neurenberg.
139. Kleine kandelaar uit de 12e eeuw. 140. Roo
maansch gietvat. 141. Deurbeslag van de oude
Kathedraal te Noyon. 142. Rom. kandelaar. 143.
Dito. 144. Koffer of kist uit de kerk te Brampton
in Northamptonshire, 12e eeuw. 145. Van het
portaal van de St. Michaelskerk te Swabisch Hall,
12e eeuw. 146. Deur van een portaal van de San
Miliankerk te Segovia. 147. Romaansch email.
ornament, 12e eeuw.
1. Koorzijde van de St. Servatiuskerk te Maastricht. Plaat 11a.
2. Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. 3. Grond,
plan van de Munsterkerk te Roermond. 4. Keizerzaal
uit de St. Servaas te Maastricht. 5. Romaansch fries.
148 en 149. Laat,Rom. gebrande vloertegels uit Plaat 12.
de kerk te Blockham, 13e eeuw; kleur geel en rood.
150. Hoofdletter uit de 12e eeuw, Engelsch ma.
nuscript. 151. Mozaïk uit .de Capella Palatina te
Palermo. 152. Alphabet uit een 12e eeuwsch
manuscript samengesteld. 153. Hoofdletter uit de
12e eeuw. 154. Mozaïk uit den Dom te Monreale.
155. Fragment van de zolderbeschildering in den
zijbeuk van de Capella Palatina te Palermo. 156.
Detail bintbeschildering uit de Kathedraal te Messina.
157. Kleurloos glas.in,lood, kerk te Bonlieu. 158.
12e eeuwsch emailornament. 159. Deurbeslag van
de Nótre.Dame te Parijs. 160. IJzeren hek van de
kerk van de H. Johannes van Malta te Aken.
Ahrend's Bibliotheek. Deel II.
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MOHAMMEDAANSCHE KUNST.

Plaat 13. 161. Hoefijzerboog. 162. Spitsboog met door,

zwenkenden voet. 163. Moorsche spitsboog. 164.
a. Indische, en b. Perzische kielboog. 165. Graf%
moskee te Cairo. 166. Moskee van Achmed I te
Constantinopel. 167. Gedeelte van de omlijsting
van een nis in de moskee Jechil Djami te Broessa.
168. Gedeelte van een kleine moskee te Delhi.
169 en 170. Turksche torenspitsen. 171. Turksch
ornament. 172. Versiering uit het Alhambra.
Plaat 13a . 1. Kristalvormige orde van den architect Chaired,
din. 2. Moorsch geometrisch ornament. 3. Noordelijk
gedeelte van het Alhambra. 4. Indische kielboog.
5. Moorsche zuil en basement uit het Alhambra.
6. Grondplan van de Moskee Abu Rezuh te Cairo.
7. Perzische faience. 8. Moorsche ornamenten.
9. dito. 10. Arabisch vlechtornament. 11. Constructie
van een arcade in baksteen, van het Alhambra.
Plaat 14. 173. Kapiteel uit de S. Maria de la Blanca te
Toledo. 174. Zuilkapiteel uit het Alhambra. 175.
Stalaktietenkapiteel uit Cairo. 176. Stalaktieten
kapiteel uit het Alhambra. 177. Stalaktietengewelf.
178. a b en c Schema Nan een stalaktietenoverkraging.
179. Arcade uit Toledo. (S. Maria de la Blanca,
oudtijds Synagoge). 180. Arcade uit de moskee
El Mojed. 181. Arcade uit de moskee te Cordova.
182. Dezelfde op grooter schaal.
Plaat 15. 183. Raam van de Giralda te Cordova. 184.
Minaret van de grafmoskee van Kaid.Bey te Cairo
(15e eeuw). 185. JamnaMoskee te Delhi. 186.
Geëmailleerde glazen vaas uit Spanje. 187. Glazen
lamp uit een moskee (Spanje). 188. Arabisch,
Indische koperen kan. 189.Ornament;van geglazuurd
aardewerk van het graf JeschilTurbey van Sultan
Mohamed I. 190. Koufisch schrift als ornament.
191. Faiencetegel uit de 16e eeuw. 192. Dierorna,
ment van een houten zoldering (Nationaal Museum
Palermo.)
%
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193. Muurversiering uit het Alhambra. 194. Dito. Plaat 16.
195. Friesversiering uit het Alhambra. 196. Kar,
matisch schrift uit het Alhambra. 197. Tegelversiering
van het Alhambra te Granada. 198. Dierornament
van een houten zoldering, Palermo. 199. Uit het
Alhambra. 200. Rand van een faiencemuurbeklee,
ding. 201. Faiencemozaïk van den koepel der
blauwe moskee te Tebriz. 202. Tegelbekleeding uit
Granada. 203. Detail van een houten zoldering,
Palermo. 204. Stuc,arabesken, binnenplaats Alhambra.
205. Muurversiering uit een koepel in Konia,
(Perzisch).
GOTHISCHE KUNST.

206. Platte grond van een Gothische kerk. 207. Plaat 17.
Gezicht op een Gothische kerk (van achteren). 208.
Gezicht op een Gothische kerk (van voren). 209.
Pijlersokkel uit de Kathedraal te Rheims. 210. Door,
snedeprofiel van dezen pijlersokkel. 211. Gothische
waterspuwer.
212a. Stompe, of gedrukte spitsboog. 212b. Ge, Plaat 18.
lijkzijdige spitsboog. 212c. Lancetboog. 212d. Ezels,
rug. 212e. Omgekeerde spitsboog. 212 f en g. Twee
korf bogen (niet zuiver elliptisch). 212h. Tudorboog.
213. Traceerwerk uit de Mariakerk te Soest (± 1350).
214. Vroeg,Gothisch driedeelig venster, traceering.
215. LaatGothische vischblaastraceering. 216. Flam,
boyanstijl, vischblaas, driegloop. 217. Driegloop.
218. LaatGothische vischblaastraceering. 219a, b, c,
d. e en f. Ontwikkeling van het traceerwerk in de
achtereenvolgende Gothische tijdperken; (c = vier,
gloop). 220. Vroege pijlerdoorsnede. 221. Late
pijlerdoorsnede. 222a, b, c, d en e. Profielen van
ribben ; (a = vroeg, c = laat). 223. Pijlersokkel uit
het slot Wertheim. 224a. Sokkelprofiel. 224b. Profiel
met waterslag, druipkant en waterhol. 225. Gewelf,
sluitsteen. 226. LaatGothische console. 227. Fioel.
228. Dom te Keulen. 229. Plattegrond van den Plaat 19.
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Dom te Keulen. 230. Wimberg uit het bloeitijdperk
van de Gothiek. 231a en b. Profielen van Gothische
geweifribben. 232. Fioelengroep van den Dom te
Keulen. 233. Dwarsdoorsnede van den Dom te
Keulen. 234. Eenvoudige Gothische schraagpijler.
Plaat 20. 235. Kathedraal te Rheims, van uit het Westen
gezien. 236. Dwarsdoorsnede van de St. Bavokerk
te Haarlem; kruistoren. 237. Traveé van een lengte.,
doorsnede van dezelfde kerk. 238. Gothische waaier,
vormige ribbenregeling. 239. Flamboyant,traceering.
240. Samengesteld Gothisch basement uit de kerk
te Brouw, in Frankrijk. 241. a en b. Gothisch
stergewelf boven vierhoekig gewelfveld.
Plaat 21. 242. Kathedraal te Lincoln. 243. Lieve,Vrouweo
kerk te Antwerpen, van het Westen gezien. 244.
Deurbeslag (Duitsch.) 245. Versierde draagsteen
(korf) uit de kerk te S. Père. 246. Kapiteel (Fransch)
uit het midden van de 13e eeuw. 247. Laat,
Gothisch kapiteel uit de Onze Lieve Vrouwekerk
te Esslingen. 248. Kapiteel uit de Stichtskerk St.
Peter te Wimpfen. 249. Kapiteel uit de Kathedraal
te Bayeux.
Plaat 22. 250. Detail van het stadhuis te Leuven. 251.
Gothische tafel. 252. Laat.Gothische lichtkroon,
brons, uit de kerk te Kraftshof bij Neurenberg.
253. Smeedijzeren deurbeslag. 254. Koorstoel uit
de kerk van Wantage, Berkshire (Engelsch.) 255.
Vijftiende eeuwsche verguld zilveren dubbele beker.
256. Kandelaar van een altaar, geciseleerd zilver,
Fransch. 257. Zilveren koelvat. 258. Deurklopper
van de slotpoort te Beddington (Engelsch.)
Plaat 23. 259. Neurenberger Madonna. 26.0. Beeld van de
Munsterkerk te Straatsburg. 261. Christusbeeld van
de Kathedraal te Amiens. 262. Tympan relief van
een kerk te Rottweil. 263. Glasschilderwerk uit de
Munsterkerk te York. 264. Glasschilderwerk uit
Oxford 265. Glas,in,lood uit de kerk van Bra,
bourne, Kent. 266. Glasschilderwerk. 267. Slotplaat
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(het ornament voert naar het sleutelgat.) 268. Laat,
Gothische bisschopstaf, van een grafteeken in den
Dom te Regensberg.
269: Hollijst met wingerdblad. 270. Hollijst uit Plaat 24.
de Abdijkerk te Larchant, evenals de vorige Fransch.
271. Hollijst met boterbloemblad en bloemen,
Fransch. 272. Lijst uit het klooster St. Juan de los
Reyes in Toledo (Spaansch:) 273. LaatGothisch
vlak houtsnijwerk. 274. Nederlandsche sokkel van
graniet, Laat,Gofhiek. 275. Engelsch bladornament
uit Stratford. 276. Kruisbloem van de N6tre,Dame
te Parijs. 227. Kruisbloem van de Kathedraal te
Amiens. 278. 13e eeuwsche kruisbloem van den
Zuidertoren van de Kathedraal te Chartres. 279.
Hogel van een kerk te Rouaan. 280. Hogel uit
Warwick. 281. Hogel uit het bloeitijdperk. 282.
Hogel uit de Vroeg,Gothiek. 283. Rozet uit
Oxford. 284. Chimère (gedrocht) van een kerk,
stoel in Oxford.
285. Gothisch vlakornament (Duitschland). 286. Plaat 25.
Gebrande aarden tegel, 14e eeuw, (Engelsch). 287.
Fransch tapijtpatroon uit de 15e eeuw. 288. Engelsch
houtrelief. 289. Als 286. 290. Vroegothische
hoofdletter uit een manuscript uit den Rijnstreek.
291. Geschilderd tapijtpatroon uit het slot Trotz,
berg. (Duitschland) 292. Tacijtpatroon (Fransch,
met Oosterschen invloed). 293. Geschilderd Duitsch
vlakornament. 294. Fransche servetrand uit de 16e
eeuw. 295. Letters van het monument van Richard
II, Westminsterabdy, 1400. 296. Als 295. 297. In
brons gegraveerde rand, uit 1480, St. Elizabeth,
kerk te Marburg. 298. Muurtapijt, Duitsch.
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