In het hertogdom Brabant - dat voor het grootste deel
Nederlandstalig was - zal ook plaats zijn geweest voor
literatuur die in het Nederlands geschreven was. Hoe de
ontwikkelingen sedert Van den bere Wisselau zijn ver
lopen is echter moeilijk na te gaan bij gebrek aan zeker
heid rond datering en lokalisering van tal van werken.
Cruciaal voor de beeldvorming is de Trojeroman van
Segher Diengotgaf. De tekst biedt een vertaling van twee
episoden uit de omvangrijke Roman de Troie van Benoït
de Sainte-Maure, voorafgegaan door een episode waarin
Segher drie subtiele liefdesdialogen weergeeft die in ‘het
prieel van Troje’ zouden hebben plaatsgevonden. De
situering van deze tekst in Brabant berust op een moge
lijk heraldisch knipoogje in de tekst, hoewel de taal eer
der naar Vlaanderen lijkt te wijzen. Een vergelijkbare
problematiek doet zich voor bij Parthenopeus van Bloys,
een fragmentarisch overgeleverde tekst die eveneens
ten dele op een Franse bron is gebaseerd en die boven
dien intertekstueel met de Trojeroman is verweven. Ook
hier kan worden getwijfeld tussen een lokalisering in
Brabant dan wel in Vlaanderen, het graafschap waar
rond het midden van de dertiende eeuw opvallend veel
Nederlandstalige teksten werden geschreven. Een
Brabantse situering lijkt daarentegen w el zeer aanne
melijk bij het eerste deel van de Roman der Lorreinen, de
vertaling van twee Franse teksten over de bloedige vete
tussen twee families uit de tijd van Pepijn, de vader van
Karei de Grote. In dit geval is het echter de datering die
twijfelachtig blijft. Mogelijk werd de vertaling pas aan
het eind van de dertiende eeuw vervaardigd. Mogelijk
nog problematischer is de Brabantse mystica Hadewijch.
Doorgaans wordt aangenomen dat de vermaarde schrijf
ster van de strofische gedichten, visioenen, brieven en
mengeldichten leiding zou hebben gegeven aan een
groep Brabantse begijnen rond het midden van de der
tiende eeuw. In recent onderzoek wordt echter getwij
feld aan deze vroege datering en wordt overwogen of ze
niet eerder thuishoort in de eerste decennia van de veer
tiende eeuw. Identificatie met de Brusselse schependochter Bloemardinne blijkt allerminst uit te sluiten.

7 | De trage komst van de gotiek
A. Koldew eij

a | Romaanse bouwkunst
Van de ontwikkeling die de kunsten in het hertogdom in
de loop van de twaalfde en dertiende eeuw hebben
doorgemaakt, kan voorzichtig een beeld worden
geschetst. Er resteren enkele complete gebouwen, maar

meer nog onderdelen van Romaanse architectuur, soms
voorzien van bouwsculptuur. Enkele vrijstaande beelden
weerstonden de tand des tijds evenals wat metaalwerk.
Van de schilderkunst, zowel architectuurgebonden als
anderszins - dat wil zeggen paneelschilderingen of poly
chromie op sculptuur - bleef nagenoeg niets bewaard.
Bovendien is alles waarover we voor deze periode kun
nen spreken, van kerkelijke aard: stads- en kapittel
kerken, abdijen en kapellen. Van de overige bouwkunst
uit de twaalfde en dertiende eeuw is nauwelijks iets
bekend.
Ook in Brabant maakte de Romaanse traditie geleide
lijk plaats voor de gotiek, de stijl die zich vanaf het laat
ste kwart van de twaalfde eeuw vanuit Frankrijk ver
breidde en tot in het begin van de zestiende eeuw in
heel West-Europa dominant zou blijven. In het hertog
dom voltrok deze ingrijpende stijlwijziging zich vooral
in de architectuur, en wel in het tweede kwart van de
dertiende eeuw. Het laat-Romaans, met enkele voorzich
tige gotische elementen, werd losgelaten en daarvoor in
de plaats kwam vrij abrupt een haast zuivere gotiek.
Deze verandering hield direct verband met de gewijzig
de politieke situatie: Brabant was niet langer gericht op
het Duitse Rijk, maar meer en meer op de Franse gebie
den.
Kleinere, betrekkelijk geïsoleerde locaties laten nog
iets zien van het karakter van de Romaanse periode,
incidenteel zelfs van een nog vroegere stijlperiode. Op
belangrijker plaatsen bleef niet meer dan een fractie van
het Romaans behouden of werd de architectuur zelfs
volledig vervangen door een vormentaal die in later tijd
als meer representatief of meer eigentijds werd
beschouwd. Zo werd bijvoorbeeld de Romaanse LieveVrouwekerk te Antwerpen geleidelijk, maar tenslotte
volledig gesloopt voor de hooggotische kerk, die als de
grootste gotische kerk van de Nederlanden letterlijk op
haar plaats kwam in de lange bouwperiode 1352-1533.
Onder het koor van de Sint-Pieterskerk te Leuven werd
bij opgravingen in 1956 een zeer uitzonderlijke crypte
ontdekt, die in de elfde eeuw aansloot bij een Romaanse
basiliek met vlakke koorafsluiting en absiden in het ver
lengde van de zijbeuken. Deze crypte toont een cirkel
vormig plan met drie kleine, radiaal geplaatste absidiolen. Het oorspronkelijke, maar niet bewaarde ringtongew elf werd geschraagd door een centrale zuil, omgeven
door acht vijfzijdige pijlers die een octogonale kern
vormden. Deze crypte kon worden bereikt via trappen
naast de altaarruimte. Boven de crypte was een kapel
gebouwd, waarschijnlijk een grafkapel voor reliekvere
ring, zoals ook werd teruggevonden bij de Saint-Bénigne
te Dij on.
Een van de best bewaarde Romaanse kerkjes in de
zuidelijke Nederlanden is de Sint-Pieterskerk te Bertem,
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daterend uit de late tiende en vroege elfde eeuw. Het is
een kleine, transeptloze pijlerbasiliek van witte zand
steen, met een koor, een halfronde absis en een
burchtachtige westtoren. In de directe nabijheid ligt de
Sint-Veronakapel te Leefdaal, gebouwd boven het graf
van de heilige Verona, dochter van Lodewijk de Duitser.
De westtoren hier stamt uit de elfde eeuw, het koor uit
de tweede helft van de twaalfde en het schip was in de
dertiende eeuw driebeukig. De zijbeuken zijn echter
omstreeks 1773 gesloopt. De Romaanse Sint-Lambertuskerk te Leefdaal, uit circa 1200, met een laatgotisch koor
met opmerkelijk netgewelf, en de Sint-Lambertuskapel
van Heverlee die dateert uit de elfde en twaalfde eeuw,
zijn eveneens verwant. De plattegrond van de driebeukige Sint-Pauluskerk te Vossem, uit het eind van de tw aalf
de of het begin van de dertiende eeuw, is vermoedelijk
ontleend aan het nabijgelegen Bertem; naast de westto
ren is hier een kleiner traptorentje gebouwd. Een ander
mooi voorbeeld van een Romaans zaalkerkje, eenvoudig
met harmonische proporties, is de Sint-Annakapel te
Oudergem, vermoedelijk gebouwd in de loop van de
elfde eeuw, terwijl de vierkante toren waarschijnlijk
stamt uit de twaalfde eeuw.
► De opmerkelijke crypte van de Sint-Pieterskerk te Leuven,

ontdekt bij opgravingen in 1956.

► De Sint-Pieterskerk te Bertem, een van de best bewaarde

Romaanse kerkjes in de zuidelijke Nederlanden.
Maar ook kleinere Romaanse kerken bleven vaak
slechts rudimentair bewaard. Tot de voorbeelden in de
huidige provincie Antwerpen behoort de SintNicolaaskerk te Willebroek, met de Romaanse vierkante
basis van de witte zandstenen gotische toren, een
gotisch koor en een kruisbeuk uit de veertiende eeuw.
De kerk werd in de negentiende eeuw sterk gerestau
reerd, of eigenlijk eerder herbouwd en vergroot. Van de
twaalfde-eeuwse Romaanse Onze-Lieve-Vrouwekerk te
Broechem bleef de viering bewaard, met de kruisbeukarmen en de benedengedeelten van het schip. De laatRomaanse Sint-Pieterskapel te Lier, een centraalbouw in
de vorm van een gelijkarmig kruis uit het eerste kwart
van de dertiende eeuw, werd in 1475 vergroot met een
hoog middenschip en ook daarna nog gewijzigd; de
absis toont een meloengewelf met ribben. Van de kerk
van Kontich resteert de machtige Romaanse toren van
witte natuursteen, die staat tegen de westkant van een
kerk die voor het overige een optelsom is van bouwsels
en verbouwingen van omstreeks 1500 - koor en dwars
beuk - tot in de twintigste eeuw. De toren stamt uit het
midden of de tweede helft van de twaalfde eeuw.
Vermoedelijk was ooit een tweede toren als pendant
voorzien of zelfs gerealiseerd aan de zuidzijde van de
westgevel. In Neerijse, in het arrondissement Leuven,
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► De Sint-Cillis of Egidiuskerk te Kumtich heeft een

► Bij de dertiende-eeuwse Catharinakerk in Duisburg is de

opmerkelijk vormgegeven vlakgesloten koor.
flankeren twee laatromaanse wit-zandstenen westtorens uit de tweede helft van de twaalfde eeuw de hui
dige ingang van het koor van de neoromaanse Petrusen Pauluskerk uit 1875. Onder de Onze-Lieve-Vrouw- en
Leodegariuskerk van Bornem, die in het begin van de
negentiende eeuw volledig werd vernieuwd, is een
twaalfde-eeuwse crypte van Doornikse steen bewaard
gebleven, die nog het bestaan in herinnering roept van
belangrijke Romaanse gebouwen in het Antwerpse.
In de Kempen komen enkele vroege dorpskerkjes
voor van het Maaslandse type - dat wil zeggen driebeukige pijlerbasilieken zonder dwarsschip met een
gesloten westtoren zonder ingang en zonder traptoren waarvan de Romaanse onderbouw van de torens behou
den bleef. Deze onderbouw was steeds gebouwd van
ijzerzandsteen, terwijl de bovenverdiepingen net als de
kerk in vakwerk waren uitgevoerd: Voorbeelden zijn
Meerhout (Antwerpen) en Kermt en Oostham (beide in
Limburg). Oostham is van deze de oudste, daterend van
circa 1000 met een onderbouw in blokken ijzerzand
steen en verschillende lagen in visgraatverband (opus
spicatum). Het laatgotische koor en de transeptarmen
dateren uit 1502 en zijn uitgevoerd in de stijl van de
Demergotiek. In Meerhout draagt de elfde-eeuwse onder
bouw van Diestse ijzerzandsteen een barokke westtoren

westtoren opgenomen in het schip.
uit 1680. De laatgotische westtoren van Kermt in baksteen
en zandsteen, gedateerd in 1512, rust op een Romaanse
ijzerzandstenen onderbouw van omstreeks 1220.
Tegen het einde van de twaalfde eeuw wordt een
transept of dwarsschip gebruikelijk. In de laatromaanse
Sint-Hilariuskerk van Bierbeek - uit het midden van de
twaalfde eeuw en gebouwd in witte en ijzerzandsteen zijn de kruisarmen echter in hoogte gereduceerd. Het
vlakgesloten koor is aan drie zijden versierd met lisenen
en een bogenfries. De zware westtoren uit de dertiende
eeuw vertoont met zijn spitsboog en kruisribgewelf
reeds de opkomende gotiek. De eveneens twaalfdeeeuwse Sint-Gillis- of Egidiuskerk in Kumtich heeft ook
een laag transept, dat nog verder is ontwikkeld: de
transeptarmen hebben tegen de oostzijde overwelfde
absidiolen gekregen, w aarvan dat aan de zuidarm in
1876 is vervangen door een sacristie. Opvallend is de
rijke architectonische versiering van het vlak gesloten
koor: beneden grote blindbogen op pilasters, erboven
een hangboogfries op lisenen, helemaal bovenaan een
soort blinde dwerggalerij op losse zuiltjes met teerling
kapitelen. Dit moet onder Rijnlandse invloed zijn ont
staan. Het Romaanse, twaalfde-eeuwse timpaan met de
zittende bisschop stelt ongetwijfeld Gilles voor, de kerkpatroon.
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Een andere ontwikkeling die zich in de late twaalfde
en dertiende eeuw voordeed, was dat de westtoren als
het ware in het kerkgebouw werd opgenomen door zij
beuken die langs de noord- en zuidzijde van de toren
doorliepen. Een vroeg voorbeeld is de SintOuintinuskerk (onderbouw westtoren en aanzet zijbeu
ken circa 1200) te Leuven. Voorts zien we dit bij de SintCatharinakerk in Duisburg (westtoren en schip, dertien
de eeuw), Guvelingen, Hoksem, de Sint-Jacobskerk (west
toren 1220-1230, opzet schip en zijbeuken 1290-1310) en
de Sint-Ouintinuskerk (onderbouw westtoren en aanzet
zijbeuken circa 1200) te Leuven.
Ook in de omgeving van Brussel bleven in verschil
lende kerken Romaanse elementen bewaard: de vooral
vijftiende- en zestiende-eeuwse Sint-Clemenskerk in
Watermaal-Bosvoorde bezit nog haar zware westtoren
uit het midden van de elfde eeuw, een van de vroegste
Romaanse bouwwerken van de Nederlanden. In de
hoofdzakelijk vijftiende-eeuwse Sint-Pieters- en
Guidokerk te Anderlecht bevinden zich in het zuidtransept nog Romaanse resten, terwijl de driebeukige hallencrypte - bestemd voor reliekverering en teruggaand
tot in de elfde eeuw - zich onder het oostkoor en de
nevenkoren uitstrekt. De zandstenen Sint-Catharinakerk
te Humelgem in Steenokkerzeel was oorspronkelijk een
éénbeukige Romaanse kerk uit de eerste helft van de
elfde eeuw, met een toren die het priesterkoor en de
absis bekroonde. Dit type kerkje kwam vaker voor in
Brabant, maar bleef nergens gaaf bewaard. In
Humelgem werd omstreeks 1200 de toren verbouwd en
voorzien van een noordertraptoren, het schip kreeg in de
tweede helft van de dertiende eeuw een nieuwe west
gevel, het presbyterium werd in de veertiende eeuw
vergroot met een polygonaal afgesloten koor. In de
zestiende eeuw werden een noordertransept en -zijbeuk
toegevoegd, en ook in de zeventiende en achttiende
eeuw werd aan de kerk nog gewijzigd. In Oud-Heverlee
bleef van het elfde-eeuwse zaalkerkje alleen de ruwzandstenen oosttoren over, vrijstaand sinds 1823. Bij de
gotische kruiskerk van Sint-Nicolaas in Perk kwam de
Romaanse toren uit de twaalfde eeuw terecht tussen het
veertiende-eeuws koor en transept.
De Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk, indertijd - in
1134 - buiten de stad Brussel gesticht, heeft nog haar
laatromaanse vieringtoren en de dwarsbeuk uit het
tweede decennium van de dertiende eeuw, terwijl het
vroeggotische koor van omstreeks 1250 dateert. Het driebeukig Brabants-gotisch schip kwam tussen circa 1425
en 1483 tot stand en de westtoren - met een barokke
bekroning uit 1695-1708 - van 1504 tot 1508. Van de
Romaanse Jacobskapel te Brussel is niets over gebleven.
De huidige driebeukige gotische Nicolaaskerk uit de
veertiende eeuw, bij de Grote Markt te Brussel, verving
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de Romaanse kerk uit de twaalfde eeuw die al werd ver
meld in 1152 en waarvan nog overblijfselen in de voorhal
resteren. Mogelijk was deze Romaanse Nicolaaskerk
naar grootte en status vergelijkbaar met de kapittelkerk
van de Heilige Michiel en Goedele. Deze laatste kerk, de
huidige hoog- en laatgotische Sint-Michielskathedraal,
is gegrondvest op een nog twaalfde- en vroeg-dertiendeeeuwse voorganger. De relieken van de heilige Goedele
waren in 1047 overgebracht naar de kerk van SintMichiel die vervolgens aan beide patronen, de aartsen
gel Michael en Gudula werd gewijd. De eerste bouwfase
van de vervangende gotische kapittelkerk betrof zoals
gebruikelijk de oostzijde, en wel de absis, de kooromgang en de aansluitende kapellen (na 1220), alsmede het
koor (1226-1230 en 1273-1280).
In noordelijk Brabant bleef heel weinig Romaans of
vroeggotisch over. Slechts een klein aantal plaatsen met
bouwwerken uit deze periode kan worden genoemd: het
dorpskerkje te Dennenburg heeft een schip van tufsteen,
wellicht nog uit de elfde eeuw, een toren uit de dertien
de eeuw en een gotisch en overwelfd koor met kraagsteentjes. In Dieden, aan de Maas, werd tegen het tufste
nen schip uit de tweede helft van de twaalfde eeuw een
veertiende-eeuws en grotendeels weer afgebroken koor
gebouwd. Eethen kent een Romaans schip uit de tw aalf
de en een laatgotisch koor uit de tweede helft van de
vijftiende eeuw, terwijl de toren en de westelijke uitbrei
ding van het schip in de dertiende eeuw in baksteen
werden uitgevoerd. De Oirschotse Mariakapel was oor
spronkelijk een tufstenen zaalkerkje, wellicht nog uit
het begin van de twaalfde eeuw. Het gotische koor werd
in 1880 ingekort en verlaagd. Veen bezit een tufstenen
zaalkerk, die aan het begin van de dertiende eeuw toen ook de toren is gebouwd - westwaarts werd ver
lengd in baksteen. Het rechthoekig gesloten koor werd
circa 1300 toegevoegd. In Velp, bij Grave, bleef een
Romaans tufstenen zaalkerkje uit de twaalfde eeuw
bewaard. De toren dateert uit de veertiende eeuw, in de
zestiende eeuw werd het koor vervangen en de noordzijbeuk toegevoegd. Een dertiende-eeuwse, met lisenen en
rondboogfriezen versierde Romaanse toren in baksteen,
die in de vijftiende eeuw werd verhoogd, bevindt zich nog
tegen de westzijde van de nu protestantse kerk in
Vlijmen, waarvan alleen het oorspronkelijk veertiendeeeuwse schip is overgebleven. Waalre tenslotte heeft nog
een eenbeukige Romaanse kerk, wellicht nog uit de
twaalfde eeuw, van tufsteen en veldkeien. In de tweede
helft van de vijftiende eeuw werd het schip uitgebreid
met een travee uit tuf en baksteen.
Enkele grotere kerkgebouwen in midden- en zuidelijk
Brabant geven een betere en vollediger indruk van de
architectuurvormen en ruimtewerking in de overgangs
periode van het Romaans naar de gotiek. De Sint-

Geertruikerk van Nijvel, zo'n 30 km ten zuiden van
Brussel gelegen, heeft een geschiedenis die tot in de
zevende eeuw is terug te voeren en die begint bij de
abdij die daar omstreeks 640 werd gesticht door Ita, de
weduwe van Pippijn I en moeder van de heilige
Gertrudis, de eerste abdis (652). Aanvankelijk was het
een dubbelklooster; in de negende eeuw werd het een
kapittel, dat in de loop van de twaalfde of dertiende
eeuw nog uitsluitend edellieden opnam. Van de 72 pre
benden verleende de abdis er tot in de vijftiende eeuw
steeds 40 aan kanunnikessen en 30 aan kanunniken,
één benoeming was voorbehouden aan de Duitse keizer
en één aan de hertog van Brabant. De abdij viel recht
streeks onder de zeggenschap van de keizer, maar gelei
delijk kwam Nijvel volledig onder gezag van de herto
gen van Brabant. Ten tijde van hertog Hendrik I (f1235)
kenden de omwalde stad en de abdij van Nijvel een
grote voorspoed: Nijvel was in die tijd een geliefde ver
blijfplaats voor de hertog en telde toen dertien kerken waarvan drie extra muros - terwijl Brussel er op dat
moment nog m aar zes of zeven had. Van de drie kerken
die behoorden tot de Merovingische abdij ontwikkelde
de aan Petrus gewijde grafkapel zich tot de huidige
Gertrudiskerk, en wel omdat daar het lichaam van
Gertrudis was begraven. Uit archeologisch onderzoek
blijkt duidelijk hoe deze kapel van eenbeukig zaalkerkje
uitgroeide tot het complexe Ottoonse bouwwerk. De
graftombe van de heilige Gertrudis, uiteindelijk in de
crypte, vormde steeds het centrale punt in deze kerk.
Toen er in april 1046 een kerkwijding plaatsvond door de
bisschop van Luik in aanwezigheid van keizer Hendrik
III, was de vanuit het westen begonnen ambitieuze
nieuwbouw nog lang niet voltooid; het oostelijke koor
kwam omstreeks 1060 tot stand. Deze elfde-eeuwse
kerk, een pijlerbasilica met een oost- en een westtransept en een driebeukige crypte, sloot aan op een zware
westelijke voorbouw uit de tweede helft van de tiende
eeuw, die waarschijnlijk drie torens had. In de tweede
helft van de twaalfde eeuw werd dit bouwdeel vervan
gen door een indrukwekkende westbouw met twee zijtorens en een zware middentoren. De centrale westabsis werd in de zeventiende eeuw verwijderd, maar bij
de in 1984 afgesloten restauratie - die volgde op de ver
woesting in de Tweede Wereldoorlog - werd deze net als
de grote bovenzaal en de achthoekige middentoren
gereconstrueerd. De vermoedelijk omstreeks 1180 vol
tooide westbouw sluit aan bij een prestigieuze traditie
vanuit het Duitse keizerrijk; de grote zaal doet denken
aan de Keizerzaal in de Sint-Servaaskerk te Maastricht,
de gehele opzet van de middentoren boven de westelijke
absis en de beide flankerende ronde torens komen ook
voor bij de Dom te Mainz (1000-1135) en de abdijkerk van
Maria Laach (1093-1200).

In 1184 werd het wat oostelijker gelegen Geldenaken
ingenomen door Hendrik I van Brabant, waarna de SintMedarduskerk werd herbouwd. Hertog Hendrik II vestig
de er in 1235 een jaargetijde ter nagedachtenis aan zijn
vader. Het is een kerkgebouw in een Romaans-gotische
overgangstijl, met een relatief kort driedelig schip, een
fors transept van gelijke hoogte, een oorspronkelijk al
overwelfde centrale absis en tegen de transeptarmen
twee kleinere overwelfde absiden. Het interieur is
indrukwekkend, vooral nu na restauratie - hoe discuta
bel ook - het achttiende-eeuwse stucwerk weer is ver
wijderd. Van het exterieur is het koor het meest karakte
ristiek omdat het toont hoe hier tot in het begin van de
dertiende eeuw regionaal-gotische elementen werden
ingepast in een nog Romaanse manier van bouwen.
De Sint-Germanuskerk van Tienen, die al vóór 872
was gesticht vanuit de abdij van Saint-Germain-des-Prés
in Parijs, werd in 1189-1190 door toedoen van de heilige
Albertus van Leuven (t 1192) hervormd tot zetel van een
seculier kapittel van het bisdom Luik. Het gebouw is een
ware erfenis van vele eeuwen. De Romaanse kerk uit de
tweede helft van de twaalfde eeuw werd in de veertiende
en vijftiende eeuw herbouwd, maar was al in de vroege
► De crypte van de Sint-Certrudiskerk te Nijvel, die altijd het

centrale punt is gebleven van de sterk uitgebouwde kerk.
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► De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Herent, opmerkelijk vanwe

ge de rijk gedecoreerde Romaanse westtoren uit de tweede
helft van de twaalfde eeuw.
dertiende eeuw uitgebreid met een imposante westbouw. Vanwege deze westbouw, in de trant van de MaasRijnlandse traditie, wordt de Germanuskerk beschouwd
als een van de belangrijkste en meest imponerende
Romaanse bouwwerken in Brabant. Het zal dan ook
geen toeval zijn dat de realisatie ervan precies samen
valt met een aanzienlijke schenking door hertog
Hendrik I van Brabant in 1221. Oorspronkelijk was de
westbouw geplaatst tussen twee torens, die aan de
westzijde buiten door een galerij met elkaar waren ver
bonden. Kort na het midden van de zestiende eeuw
werd het westblok gewijzigd: de zijtorens werden
gesloopt en vervangen door één centrale toren, die in
1713 werd voorzien van een torenspits. De gotische her
bouw van de kerk was kort na 1300 begonnen met het
koor; de zijbeuken kwamen in de tweede helft van de
vijftiende eeuw tot stand. Ook later werd er nog, zijn het
minder ingrijpend, aan de Germanuskerk verbouwd.
De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Herent, ten westen
van Leuven, is vooral opmerkelijk vanwege haar rijk
gedecoreerde Romaanse westtoren uit de tweede helft
van de twaalfde eeuw. Deze zandstenen toren is het
oudste deel van deze dorpskerk, die verder tot stand
kwam in de loop van de dertiende eeuw, in een overgang van Romaans naar gotiek en met gebruikmaking
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van ook ijzerzandsteen en baksteen. De middenbeuk
werd herbouwd en overwelfd in de zeventiende en acht
tiende eeuw.
De aan Martinus en Adela gewijde kerk in Orp-leGrand, niet ver van Geldenaken, kwam vermoedelijk in
de loop van de twaalfde eeuw tot stand, al is zij naar
opzet en vorm op vele punten archaïserend en nog sterk
Romaans. Het gaat hier om een oude stichting vanuit de
abdij van Nijvel door de lokaal vereerde Adela, die tegen
het einde van de zevende eeuw naar hier was gezonden
door Gertrudis van Nijvel. Na haar dood werd haar graf
een bedevaartplaats en al verdween de abdij, de verering
leefde voort in de parochiekerk, die afhankelijk werd
van de abdij van Florennes (1026) en later van Tongerlo
(1301). De harmonieuze kerk kwam vermoedelijk in een
langere bouwcampagne tot stand; het transept en koor
met de crypte zijn het oudst, m aar vormen wel een een
heid met het driebeukige schip dat - al is er geen bouwbreuk - wat jonger lijkt. Opmerkelijk is hoe in het inte
rieur de verticale ruimtewerking wordt bewerkstelligd
door de pilasters die vanaf de pijlers in twee zones rei
ken tot de vlakke zoldering, terwijl het gebouw van bui
ten nog juist een sterk horizontale indruk maakt.
De abdij van Affligem ontstond uit een religieuze
gemeenschap die in 1183 de regel van Sint-Benedictus
aannam. Na de opheffing in 1796 werd de oude abdij
afgebroken. De terugkeer van de monniken in 1869 ging
gepaard met herbouw; de noorderzijgevel van de
middeleeuwse abdijkerk, daterend uit de twaalfde of
dertiende eeuw, resteert als ruïne.
De grote kloosterstichtingen van de twaalfde eeuw
leverden ook bouwactiviteiten op in het hertogdom
Brabant. Godfried I met de Baard, hertog van Brabant,
stichtte in 1129-1131 de Norbertijnenabdij van Park te
Heverlee, die zo floreerde dat van hieruit al in 1137 de
abdij van Ninove in Oost-Vlaanderen ontstond. In het
vroegere abtskwartier zijn kleine fragmenten ontdekt
van een nieuwtestamentische wandschildering die nog
uit de late twaalfde of de vroege dertiende eeuw dateert.
De abdij van Park werd in 1796 opgeheven, in 1802 weer
door monniken bewoond en in 1836 ook formeel weer
hersteld. De bouwgeschiedenis strekt zich uit van de
twaalfde tot de achttiende eeuw, het huidige klooster
complex dateert nagenoeg geheel uit de periode van de
zestiende tot de achttiende eeuw. De oorspronkelijke
laatromaanse abdijkerk werd in de jaren 1224-1280 opge
trokken als een sobere cisterciënzerkerk en bestaat uit
een vlak gedekte driebeukige pijlerbasiliek met dakrui
ter, een vlakke koorafsluiting en tweemaal drie zijkoren
aan de oostzijde van het transept. Door achttiendeeeuwse verbouwingen werd het middeleeuwse gebouw
omgevormd tot een barokke kerk, waarin de oorspronke
lijke abdijkerk evenwel nog terug te vinden is: deels in

het Maaslandse karakter en deels in andere invloeden
zoals de genoemde cisterciënzer eenvoud en de eerder
Rijnlandse dwerggalerij hoog in de westgevel met drie
rondvensters boven de portalen, met bouwsculptuur in
Doornikse steen en kapitelen uit het Scheldegebied.
Van de vroegste waarschijnlijk houten kerk van Postel
bij Mol, gesticht rond 1135-1140 als landbouwkolonie en
priorij van de abdij van Floreffe bij Namen, op een kruis
punt van de wegen van Breda naar Keulen en van 'sHertogenbosch naar Leuven, is niets bewaard. In 1613
werd Postel formeel verheven tot priorij, in 1621 tot auto
nome abdij. Nadat ze in 1797 was opgeheven, werd ze als
abdij heropgericht in 1847. De laatromaanse SintNicolaaskerk gaat terug tot het einde van de twaalfde en
eerste helft van de dertiende eeuw. Het is een transept
loze abdijkerk met een ruim koor en een driebeukig
schip, gebouwd in tufsteen uit de Eifelstreek. De drie
traveeën van het middenschip corresponderen aan
weerszijden met zes traveeën in de zijbeuken, van elkaar

gescheiden door zwaardere en lichtere pijlers (Stützenwechsel). Nog in 1626-1630 werd de houten zoldering van
het schip vervangen door een 'laatgotisch' zesdelig
gewelf, terwijl de oorspronkelijk niet voorziene toren
pas in 1769 werd gebouwd op de eerste travee van het
schip.
Tongerlo bij Geel was omstreeks 1130-1133 gesticht
vanuit de Sint-Michielsabdij te Antwerpen, die niet meer
bestaat en w aar niets van over is, maar die aan het
einde van het eerste kwart van de twaalfde eeuw een
bloeiend centrum van Romaanse kunst vormde. Van de
oorspronkelijke gebouwen van de abdij van Tongerlo tot het vertrek van de vrouwen in 1156-1157 een dubbel
klooster - bestaat ook niets meer; de oudste delen stam
men uit de veertiende en de zestiende eeuw. Het betreft
de zeer laatromaanse onderbouw van het poortgebouw
met de vooral wit-zandstenen gotische bovenconstructie. Tongerlo bleef door de tijden heen een van de
belangrijkste norbertijnenabdijen en bezat op zeker

► In Orp-le-Crand,

nabij Geldenaken,
kwam in de loop van
de twaalfde eeuw de
aan Martinus en
Adela gewijde kerk
tot stand.
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moment maar liefst 76 buitenhoven en 59 kerken
binnen en buiten Brabant.
De abdijen van de norbertijnen, de orde die in 1120
was gesticht door de heilige Norbertus van Prémontré,
toonden in bouw en inrichting steeds de soberheid die
spreekwoordelijk werd voor de cisterciënzers. In Brabant
stichtte Bernardus van Clairvaux (circa 1090-1153) in 1146
een cisterciënzerabdij in Villers-la-Ville ofwel Villers-enBrabant, w aar zich een centrum van Brabantse mystiek
ontwikkelde. In de late twaalfde en in de dertiende
eeuw werd een groots abdijcomplex gerealiseerd, opge
trokken in een lokale grijzige steen, dat in zijn bloeitijd
meer dan 400 religieuzen telde. De abdij raakte in de
vijftiende eeuw in verval en werd in de eeuw daarop
grotendeels verlaten. Na een opleving in de achttiende
eeuw, ging Villers-la-Ville definitief ten onder en nu rest
er alleen nog een indrukwekkend ruïnecomplex. Hoewel
het geheel is opgezet vanuit een nog Romaans basis
plan, is de opkomende gotiek onmiskenbaar, met name
in schip, transept en koor van de abdijkerk. In de verbrei
ding van de gotiek in Brabant speelde Villers een
belangrijke rol door haar aanwezigheid en voorbeeldrol
als indrukwekkend gotisch bouwcomplex. De centrale
absis is, ongebruikelijk voor cisterciënzer architectuur,
veelhoekig en wordt geflankeerd door twee rechtgesloten absiden. Van de sobere decoratie resteert een her

plaatst twaalfde- of dertiende-eeuws tympaan met in
laagreliëf een Agnus Dei tussen fleurs de lis. Vroeg in de
dertiende eeuw kreeg de abdij van Villers - ook op
mystiek gebied - een vrouwelijke tegenhanger in het
klooster La Ramée te Jauchelette. Deze zustergemeenschap was rond 1207 gesticht te Kerkom in de omgeving
van Tienen, en in 1214-1216 al als abdij van de orde van
Cïteaux gevestigd in het gehucht La Ramée.

b | Van Romaans naar gotiek
Wanneer we de situatie in het twaalfde- en dertiendeeeuwse Brabant overzien, krijgen we een divers en frag
mentarisch beeld van nog bestaande kerkelijke gebou
wen waaruit de overgang van Romaans naar gotiek valt
af te lezen. De Romaanse stijl loopt - net als in het
Maasgebied en de Rijnstreek - nog volop door, ook na
het eerste kwart van de dertiende eeuw. Gotische ele
menten verschijnen binnen het Romaanse vormpatroon:
spitsboog, kruisribgewelf, bladkapiteel. Sommige gebou
wen zijn nog zo goed als helemaal Romaans, bijvoor
beeld de premonstratenzerabdij van Park. In de w est
bouw van de Sint-Jacob te Leuven (circa 1225) en van de
Sint-Germanus te Tienen (circa 1200) evenals in het koor
van Herent, zijn gotische gewelven toegepast in combi-

► In de Sint-Germanus te Tienen markeren figuren de aanzetten van de gewelfribben.
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natie met een uitgesproken Romaanse buitenarchitectuur. In deze kerken te Leuven en Tienen komen er
motieven bij die wel omschreven worden als ‘barokromaans’: wild loofwerk markeert in de toren van de
Sint-Jacob de aanzetten van de gewelfribben; in de SintGermanus zijn daar zelfs figuren aangebracht.
Betrekkelijk rijke portalen uit die overgangsperiode
komen voor aan het gasthuis te Leuven en aan de
Jacobskerk aldaar (circa 1220), aan de kerk van Winksele
(1250), aan de abdijkerk van Postel, en ook te Herent,
Berlaar (1233), Park en Affligem. De kerk van Postel toont
Westfaalse invloed, onder meer in de geplande achtdelige ribgewelven, die overigens alleen boven het koor
tot stand kwamen. Ook de vroege gotiek in Brabant en
in de Maasstreek vertoont een zeker eclecticisme, dit in
tegenstelling tot de Scheldestreek waar meer een eigen
architecturale richting tot ontwikkeling kwam.
Duidelijk zijn in Brabant de uitlopers van verschillende
Franse stromingen te herkennen. Zo lijkt de strakke
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Diest (1253-1288) typisch
cisterciënzer-Bourgondisch; het sierlijke koor van de
Dominicanenkerk te Leuven, begonnen in 1250, staat eer
der onder invloed van de Parijse hooggotiek. Het koor
van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw, met de vier
ledige wandopbouw en de zware ronde pijlers, begon
nen in 1231, gaat nog voort op de vroege gotiek van de
twaalfde eeuw.

c | Romaanse steensculptuur
Slechts hier en daar komt in Brabant gedurende deze
periode bouwsculptuur voor zoals tympanen of gevelvelden, friezen en kapitelen. Ook hierbij geldt dat er geen
sprake is van een specifieke eigen stijl, maar dat zich in
het Brabantse voortzette wat in de omringende gebie
den aan de orde was. In de Maasstreek, bijvoorbeeld in
de Sint-Salvatorkerk te Hakendover, komen kapitelen
voor met gevleugelde figuurtjes en dieren; in de SintGermanuskerk te Tienen, die niet ver van Hakendover
ligt en die deels voorbeeld voor de Salvatorkerk is
geweest, een fries in het westwerk. Uit de overgangs
periode van Romaans naar gotiek dateren een gewelf sleutel en beelden tegen de gewelfribben in de SintGermanus te Tienen; te Winksele (bij Herent) gaat het
om kapitelen en kraagstenen. In Herent zelf vallen de
dertiende-eeuwse bladkapitelen van de vieringspijlers
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op, onder meer vanwege
mannen- en vrouwenkoppen. Ze wekken de indruk als
een fries om de kruisvormige pijlers te lopen, maar blij
ven toch afzonderlijke kapitelen. De westtoren, het oud
ste deel van de kerk met zware kruisgewelven uit de
tweede helft van de twaalfde eeuw, bezit een fraai por-

► Sedes Sapientiae in de kerk van Alsemberg, omstreeks

1200-1240 vervaardigd, wellicht in Brabant.
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taal met figuratieve zandstenen kapitelen: links een
slang, een basilisk, een sirene met dubbele staart, een
centaur-boogschutter; rechts een ram, Samson gezeten
op de leeuw, een gewapende ridder en een griffioen.
Nijvel is relatief rijk aan vroege steensculptuur. Twee
Karolingische, negende-eeuwse reliëfs zijn het vroegst;
beroemd zijn de beide portalen in de westbouw die date
ren uit het tweede kwart van de twaalfde eeuw. Het
noordelijke met drie scènes uit het leven van Samson op
het timpaan en - ter weerszijden van de doorgang reliëfs met ranken en (fabel)wezens, wordt geflankeerd
door statues-colonnes met de krachtfiguur Samson: links
met de poorten van Gaza en rechts de tempelzuil omar
mend om deze onderuit te trekken. Bij het zuidelijke
portaal, waarvan het tympaan de heilige Michaël toont,
was in de statues-colonnes de annunciatie weergegeven.
De Maria, die later werd geïdentificeerd als Gertrudis,

bleef bewaard. Hoog in de zuidelijke transeptgevel, ver
sierd met vele nissen, prijkt nog een sterk verweerd reliëfbeeld van de apostel Petrus, de oorspronkelijk patroon
van de grafkerk van Gertrudis. Mogelijk gaat het om een
nog elfde-eeuwse sculptuur die daar in de twaalfde
eeuw werd herplaatst. Ook andere gebeeldhouwde
architecturale details geven enigszins een beeld van de
oorspronkelijke figuratieve uitmonstering van deze
bedevaartskerk.
In Brabant werden, zoals ook elders, twaalfde- en dertiende-eeuwse Maaslandse stenen doopvonten geïmpor
teerd, die soms tamelijk rijk met beeldhouwwerk zijn
versierd, soms nagenoeg ongedecoreerd bleven. In
Alsemberg bevindt zich een exemplaar met blindarcaden en plantaardige motieven. Verscheidene vonten met
plantaardige motieven, maskers en koppen bleven
bewaard in Halle-Booienhoven, Humbeek, Lubbeek,
Veerle - thans in de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis te Brussel - en Wolvertem, terwijl in
Leuven en Lubbeek nog vonten met dierlijke figuren
staan. Uitzonderlijk is de doopvont met menselijke figu
ren in Neerhespen en de nog twaalfde-eeuwse, met maskerkoppen op de hoeken en zijkanten, te Meerbeek. Het
doopbekken van de abdij van Villers-la-Ville, dat
momenteel bewaard wordt in de Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis in Brussel, is met een bogenrij versierd en met stoere leeuwen op de hoeken. Ander
kerkmeubilair uit de laatromaanse dan wel vroeggotische periode bleef nauwelijks bewaard. In de SintAmanduskerk te Wezeren staat een merkwaardig altaar
met elf gebeeldhouwde rozetten, in zandsteen van
Lijsem. Lange tijd is het als Merovingisch of Karolingisch
beschouwd, maar waarschijnlijker is het Romaans en
het zal dateren uit de tiende, elfde of twaalfde eeuw.
Doornikse grafplaten vonden een ruime verspreiding en
kwamen ook in Brabant voor. Voorbeelden zijn er in de
crypte van de Sint-Pieters- en Guidokerk te Anderlecht,
met een elfde- of twaalfde-eeuwse sarcofaag, het ver
moedelijke graf van de heilige Guido. In Vorst bevindt
zich in de Dionysiuskerk, met ten zuiden van het koor de
nog twaalfde-eeuwse Alenakapel, de grafsteen (circa
1180 ?) van de heilige Alena, die mogelijk Doorniks is.
In noordelijk Brabant is van twaalfde- en dertiendeeeuwse interieurstukken nauwelijks iets bewaard. Een
uitzondering vormt een Naamse hardstenen doopvont
uit de twaalfde eeuw, versierd met koppen en evangelistensymbolen, te Herpen in het grensgebied met
Gelderland waar meer van dergelijke doopvonten
terecht kwamen. Bouwsculptuur is hier al net zo
schaars. Slechts in Oirschot bevinden zich in de zuideDe twaalfde-eeuwse doopvont uit de Sint-Germanuskerk van
Tienen is vermoedelijk van Brabantse makelij.
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lijke schipmuur van de oorspronkelijk twaalfde-eeuwse
Mariakapel, de zogeheten ‘Boterkerk’ - een tufstenen
zaalkerk die nu dienst doet als hervormde kerk - nog
twee vernieuwde rechtssymbolen: een gevleugelde
draak voor de rechterlijke macht en een maalkruis als
symbool voor de oogstbewaarder.

w eggaf die ze van haar moeder in bewaring had gekre
gen: aan het carmelitessenklooster van Vilvoorde, aan
de kerk van Halle, en buiten Brabant aan de Carmel van
Haarlem. Een vijfde kwam via haar schoonzuster
Machteld in de kerk van 's-Gravenzande in Zuid-Holland.

e | Metalen
d | Twaalfde- en dertiende-eeuwse
houtsculptuur
Meer voorbeelden zijn overgeleverd van beeldhouw
kunst in hout, waarvan in sommige gevallen de oor
sprong wel in Brabant zelf zal liggen. Spectaculair is het
teruggevonden losse eiken Christushoofd in de SintPieterskerk te Leuven, een meesterwerk dat nog uit de
elfde eeuw of mogelijk van omstreeks 1100 dateert. De
langgerekte en perfect uitgewerkte kop met de geraffi
neerde abstraherende stilering van aangezicht, haren en
baardkrullen laat zien dat deze sculptuur in een hoog
ontwikkeld atelier tot stand kwam. Waar we dit moeten
plaatsen is een probleem, wat blijkt uit vergelijkingen
die zijn getrokken met beeldhouwkunst uit het gebied
van Maas en Rijn maar ook met mediterrane en met
Spaanse sculptuur. In de Dionysiuskerk van Vorst
bevindt zich nog een prachtig Romaans triomfkruis van
omstreeks 1200, van het statige type met de naast elkaar
geplaatste voeten.
De kleinere Romaanse Christus van Zoutleeuw, nog
gepolychromeerd, behoort ook tot de oudste voorbeelden
van houtsculptuur in de Nederlanden en kan in verband
worden gebracht met vergelijkbare crucifixen in het
Rijnland. De Leonarduskapel te Zoutleeuw werd ver
moedelijk omstreeks 1125 gesticht als voorloper van de
huidige kerk. Uit de eerste eeuw van deze bidplaats, die
later uitgroeide tot een druk bezocht bedevaartsoord,
stamt ook een daar nog steeds bewaarde tronende Maria
die haar Kind mist: een vroeg-dertiende-eeuwse Sedes
Sapientiae, ofwel Zetel der Wijsheid, uit de overgang van
Romaans naar gotiek. Dit vooral in de Romaanse tijd
geliefde type Mariabeeld bleef ook bewaard in een beeld
uit Oudergem, dat circa 1150-1160 werd vervaardigd in
het Maasland en nu behoort tot de collectie van de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in
Brussel. Andere exemplaren van dit type komen voor bij
de Zwartzusters te Leuven, te Bertem - afkomstig uit een
wegkapel - en in Alsemberg. Deze laatste Sedes
Sapientiae, uit de dertiende eeuw, zou volgens de lokale
overlevering in 1242 aan de kerk zijn geschonken door
Sophia, landgravin van Thüringen, echtgenote van
Hendrik II van Brabant. Van deze vrome Sophia van
Brabant, de dochter van de heilige Elisabeth van
Thüringen, wordt verhaald dat ze vaker Mariabeelden

De paaskandelaar uit de abdij van Postel, nu in de
Koninklijke Musea van Brussel, is een van de mooiste
voorbeelden van bewaard gebleven Mosaanse geelgieterskunst uit het midden van de twaalfde eeuw. Hij
heeft een hoogte van 1,43 m. Uit de abdij van Park bleef
een nog rijziger -1.72 m - paaskandelaar uit het van de
midden van de dertiende eeuw bewaard. Vermoedelijk
Brabants van makelij is de in 1149 gedateerde doopvont
uit de Sint-Germanuskerk te Tienen, nu in de
Koninklijke Musea te Brussel. Dit geelgieterswerk is pri
mitiever dan de befaamde vont van Reinier van Hoei uit
1107-1118 in de Sint-Bartholomeuskerk te Luik, maar
zeker niet minder interessant. De bijna als een luidklok
gegoten kuip bestaat uit twee registers, gescheiden door
een horizontale tekstband, terwijl vier verticale tekst
banden de onderste helft nogmaals verdelen. De boven
ste zone wordt onderverdeeld door blindarcaden met
getordeerde zuiltjes. In deze nissen bevinden zich scènes
en afzonderlijke figuren: het leven van Christus, de
evangelisten en apostelen. In de benedenvakken is loof
werk gegraveerd en rond de figuren zijn hun benamin
gen aangebracht. De kuip staat op een door zes leeuwen
gedragen onderstel met nog twee door mensfiguren
bereden grotere leeuwen. Het totaal rust op een natuur
stenen voetstuk.
Vanaf de dertiende eeuw is een zelfstandige metaalproductie op gang gekomen in verschillende Brabantse
steden, zoals dat ook in Vlaanderen en al eerder in het
Maasland gebeurde. Geschreven bronnen maken mel
ding van edelsmeden, bronsgieters en andere metaalbe
werkers. Metaalwerk uit deze eerste decennia is hoogst
zeldzaam en moeilijk aan bepaalde productieplaatsen
toe te schrijven. Vermeldenswaard in het Brabantse zijn
bijvoorbeeld een koperen processiekruis uit de twaalfde
eeuw, in de kerk van Tielen bij Turnhout, en een
Romaanse zogenoemde Hanzeschotel, teruggevonden te
Duffel aan de Nete, ten noorden van Mechelen, zoals
onder meer werd gebruikt bij liturgische handwassing.
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