
Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek
Ontwikkeling van de kerkbouw en religieuze beeldende kunst in het noordwestelijk deel van het 
Nederrijn-Maasgebied 850 – nu

Katern 5

Drs. W.A. Kattenberg

Uitgave van 

Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Stichting Frans Bloemen





I n l e i d i n g  |  3Katern 5: Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek

Dit katern behandelt de ontwikke-
ling van kerken en religieuze beeldende 
kunst in het noordwestelijk deel van het 
Nederrijn-Maasgebied vanaf de vroege 
middeleeuwen. In de loop van de eeu-
wen maakten al deze kerken in grote 
lijnen eenzelfde ontwikkeling door. Er 
veranderde veel door wijzigingen in de 
liturgie, schaalvergroting en inbreng 
van verschillende belangengroepen zoals 
bijvoorbeeld de gilden. Aanpassingen 
waren nodig. Deze werden uitgevoerd in 
de stijl van de periodes waarin de nieuwe 
behoeften ontstonden. Deze stijlveran-
deringen zijn ook terug te vinden in de 
religieuze beeldende kunst. Om deze 
veranderingen te kunnen begrijpen is 
inzicht in politiek-economische en ker-
kelijke ontwikkeling van het noordwes-
telijk deel van het Nederrijn-Maasgebied 
nodig.

Inhoudsopbouw

Dit katern bestaat uit twee delen. In 
het eerste deel worden de politiek-econo-
mische en kerkelijke ontwikkelingen van 
het Nederrijn-Maasgebied belicht. 

In het tweede gedeelte wordt ingegaan 
op de kunsthistorische ontwikkeling en 
de kerkbouw van het gebied. Eerst alge-
meen, daarna toegespitst op het Neder-
rijn-Maasgebied. Een aantal kerken uit 
dit gebied worden tenslotte nader onder 
de loep genomen.
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In de periode 850 – 1650 concentreerde 
de macht zich vooral in het Duitse Rijk, 
hoewel er sprake is van verbrokkeling in 
de periode 1350 – 1550. Onder de Habs-
burgers verenigde het Rijk zich weer. 

Ook het Nederrijn-Maasgebied kende 
daardoor roerige tijden die niet alleen 
van invloed zijn geweest op de politieke 
en economische ontwikkelingen, maar 
ook terug te vinden zijn in de kunsthis-
torische ontwikkelingen.

Politieke ontwikkelingen

Tussen 20 v.C. en 1650 n.C. behoorde 
het Nederrijn-Maasgebied gebied achter-
eenvolgens tot het Romeinse-Merovin-
gisch-Karolingisch en het Duitse Rijk. 
Na het uiteenvallen van het Karolingi-
sche Rijk in 843 verzwakte het centrale 
gezag. In de onoverzichtelijke situatie die 
ontstond trokken oud ambtsdragers en 
grootgrondbezitters de Koninklijke rech-
ten (ban) aan zich en richtten zelfstandig 
rechtsgebieden (banne) op. Deze greep 
naar de macht wordt “banale revolutie” 
genoemd. De revolutie verspreidde zich 
over heel Europa. De Duitse keizers 
slaagden er met behulp van de kerk het 
eerst in, deze greep naar de macht onder 
controle te krijgen. Hoewel de boeren 
veel van hun zelfstandigheid verloren, 
steeg onder druk van de nieuwe heren, 
de landbouwproductie. De overschot-
ten waren zo groot dat er afzet mogelijk 
werd op de markt: lokaal en regionaal. 
De bevolking nam toe en de steden 
groeiden. Deze ontwikkeling vroeg om 
nieuwe grotere bestuurlijke eenheden. 
Op landelijk niveau ontstonden dy-
nastieën, zoals Engeland en Frankrijk. 
Op regionaal niveau ontwikkelden zich 

territoriale vorstendommen waaronder 
ook Gelre. Daarnaast bleven vele kleine 
bestuurlijke eenheden of heerlijkheden, 
waarvan Batenburg een voorbeeld is, 
voortbestaan. De meesten verloren ech-
ter op den duur hun zelfstandigheid. De 
Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen, ontstaan ca 1600, was een apart 
verschijnsel tussen deze door vorsten of 
kleinere dynastieën bestuurde eenheden.

Economische gevolgen

De fasen in de bestuurlijke ontwik-
keling hadden hun eigen effecten op 
de economische ontwikkeling. Door 
voorspoed ontstond er een groep Nieuwe 
Rijken. Zij maakten de ontwikkeling van 
lokale- maar vooral van regionale mark-
ten mogelijk. In de Romeinse periode 
was daar al sprake van. Het leidde tot de 
ontwikkeling van steden die met elkaar 
verbonden werden door een netwerk van 
water- en landwegen. In de periode van 
politieke versplintering viel dat alles een 
tijdlang grotendeels weg. Daartegenover 
stond dat onder druk van de kleinere 
wereldlijke en geestelijke heren de land-
bouw en veeteelt en waar mogelijk de 
daaraan verwante handel en bedrijvig-
heid werden geactiveerd. De basis van de 
grote vlucht in de wol- en graanhandel 
vanaf ca 1300 kwam dan ook niet uit 
de lucht vallen. Onder invloed van de 
nieuw opgekomen steden werd alles 
efficiënter en grootschaliger opgezet. 
Geldhandel en het bankwezen ontston-
den. Grote partijen van goederen werden 
opgeslagen in pakhuizen. Vanuit deze 
zogenaamde stapelmarkten werden de 
goederen verspreid. Het voordeel hiervan 
was, dat er een constante bevoorrading 

gegarandeerd kon worden en grote prijs-
schommelingen voorkomen werden. In 
de 17e eeuw was Amsterdam de belang-
rijkste stapelmarkt. De nog bestaande 
oude pakhuizen zijn stille getuigen. 
Tevens ontstond er loondienst, ook op 
het platteland, waardoor de verhouding 
tussen heren en boeren, ondernemers en 
arbeiders zakelijker werd.

 Kunsthistorische 
ontwikkelingen 

Tijdens de periode van feodale versnip-
pering waren het de middengrote- en 
kleinere heren die opdrachten gaven 
kerken te bouwen en beeldende kunst 
te maken. Dat gold ook voor kloosters 
zoals in onze regio de cisterciënzer abdij 
Camp ten oosten van Kamp-Lintforst; 
gesticht door aartsbisschop Friedrich von 
Köln in 1122.

In de periode van de Rijken waren het 
vooral de vorsten en de grote kerkelijke 
leiders die opdracht gaven voor de bouw 
van kerken. In de daarop volgende 
periode, als het centrale gezag tijdelijk 
terugvalt, gaven de kleine dynasten en de 
bisschoppen de opdrachten. 

In de nieuwe periode van centralisatie 
van macht die daar op volgt, was ook 
de nieuw opgekomen burgerij in staat 
opdrachten te geven. Deze ging op den 
duur in hoge mate de kunsthistorische 
ontwikkelingen bepalen. 

Machtsverschuivingen
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De kerkelijke ontwikkelingen

Het feit dat de bisschop van Keulen 
in 325 aanwezig was op het concilie van 
Nicæa, gehouden nadat Constantijn de 
Grote in 311 het christendom officieel 
had toegestaan, geeft aan dat de ker-
stening van het Nederrijn-Maasgebied 
vroeg is begonnen. Op dit belangrijke 
Concilie werd de geloofsbelijdenis voor 
eeuwen vastgelegd. 

Het was de Merovingische koning 
Dagobert I (610 – 639) die Keulen tot 
het centrum maakte van waaruit de mis-
sionering van de Friezen en Saksen werd 
georganiseerd. Karel de Grote verhief 
Keulen rond 795 tot aartsbisdom. Sinds-
dien bouwde Keulen de kerkelijke en 
wereldlijke macht uit. Voor het noord-
westelijk Nederrijn-Maasgebied werd 
Xanten het aartsdiaconaat, waar in het 
begin ook alle parochies onder vielen. 
In 1117 werd Zyfflich decanaat over de 
Duffelt, het gebied dat ligt in de drie-
hoek van Nijmegen, Beek, Millingen aan 
de Rijn en Kleef, en over het Land van 
Maas en Waal. Na 1300 werd Nijmegen 
in plaats van Zyfflich aangewezen als de-
kenaat. Aan de invloed van het aartsbis-
dom Keulen op het meest westelijke deel 
van het Nederrijn-Maasgebied kwam 
een einde toen onder de Habsburgers 
een nieuwe kerkelijk bestuurlijke inde-
ling werd doorgevoerd. In 1569 kwam 
het Rijk van Nijmegen en het Land 
van Maas en Waal te vallen onder het 
nieuwe bisdom Roermond. Als gevolg 

van de Tachtigjarige Oorlog, die van 
1568 tot 1648 duurde, werd het gebied 
geprotestantiseerd. De uitoefening van 
het rooms-katholieke geloof werd tegen 
betaling van recognitiegelden toegestaan. 
Recognitiegeld was het bedrag dat men 
moest betalen voor de erkenning van 
het recht om een kerkdienst te mogen 
houden. De kerken kwamen in handen 
van de protestantse gemeenten. De 
Rooms Katholieken werden gedwongen 
te kerken in schuil- of schuurkerken.

De invloed van de Gregori-
aanse kerkhervorming

Als gevolg van de banale revolutie werd 
de macht van de vorst en grootgrondbe-
zitters steeds groter. Het antwoord van 
de kerk daarop kwam al kort na Karel de 
Grote in de negende eeuw. Het leidde 
tot een forse kerkhervorming genoemd 
naar paus Gregorius VII. De macht 
van de geestelijkheid in de kerk werd 
vergroot (clericalisering). Dit was van 
grote invloed op zowel de bouwkunst als 
beeldende kunst, ook in het Nederrijn-
Maasgebied. 

Er kan gesteld worden dat in het con-
flict keizer en kerk vooral het aartsbis-
dom Keulen en ook het daaraan onder-
horige bisdom Utrecht, de Duitse keizers 
bleven steunen. 

Aartsbisschoppen en bisschoppen 
kregen hoge functies in het bestuur. De 
kerk werd Rijkskerk. De macht van de 
Duitse keizers was daarop voor een groot 

deel gebouwd. Dat leidde er toe dat kei-
zer Koenraad II in 1152 de aartsbisschop 
van Keulen nogmaals benoemde tot 
Hertog van Lotharingen, dat overigens 
in zijn oude vorm niet meer bestond. 
Ook het noordwestelijk deel van het 
Nederrijn-Maasgebied viel daaronder. 

Belangrijk gevolg daarvan was dat de 
invloed van de keizer op de kerkbouw en 
daaraan verwante religieuze beeldende 
kunst in het Nederrijn-Maasgebied nog 
lang is blijven doorwerken, ook in de 
gotiek.

Van kerstening tot Rijkskerk
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Wereldhistorisch gezien is de over-
gangsperiode, 950 – 1150, zeer bepalend 
geweest voor alles wat daarna aan beel-
dende kunst is ontwikkeld. In deze fase 
ontstond in Europa een vorm van ware 
sacrale kunst. Dat betekent, dat kunst 
gezien werd als een offer aan God. De 
verklaring daarvoor is, dat juist toen de 
druk van buiten afnam (Vikingen, Ma-
yaren en Saracenen) en er nieuwe moge-
lijkheden ontstonden voor ontwikkeling, 

de angst onder de mensen toesloeg. Men 
was bang voor het nieuwe.

Het is daarom niet toevallig dat men-
sen houvast zochten vooral bij diegenen 
die gezien werden te bemiddelen tus-
sen mens en god. Vooral bij de dood. 
Dit betrof niet alleen de massa van de 
boerenbevolking, maar ook de heersende 
elite. Van oudsher kwam in de Keltisch-
Germaanse wereld deze bemiddelende 
rol de koningen toe. De kerk verzette 

zich daartegen en eiste die rol voor zich 
op. In de architectuur en de beeldende 
kunst vinden we die onderlinge strijd 
ook terug. De periode waarin de sacrale 
kunst tot bloei kwam wordt de Romaan-
se periode genoemd. In het Romaans 
ontstonden twee hoofdstromingen, de 
keizerlijke en de cluniacenzer stroming 
(fig. 1). Beide stromingen werkten met 
hun eigen regionale varianten door in de 
gotiek.

Kunsthistorische ontwikkelingen in de kerkbouw
Keizers en cluniacenzers als verdedigers van het geloof

fig 1.  Verschillende gebieden van waaruit de keizerlijke en de cluniacenzer hoofdstroming ontstonden
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De keizerlijke hoofdstroming

Omdat de machtigste onder de toen-
malige vorsten de Duitse keizers daartoe 
in staat waren, ontstond in hun Heilige 
Roomse Rijk een eigen variant van het 
Romaans. Het waren de keizers, die 
zichzelf beschouwend als verdedigers van 
geloof, een diepgaand stempel zetten op 
de ontwikkeling in de architectuur en de 
religieuze beeldende kunst. Deze variant 
wordt historiserend genoemd, omdat de 
keizer zich op historische gronden zag als 
vertegenwoordiger van God op aarde.

De architectuur uit die tijd onder-
scheidt zich in de manier waarop werd 
omgegaan met de klassieke erfenis. De 
keizers gingen daarin selectief te werk 
ten eigen faveure. Zo werd de basilicale 
hoofdvorm bestaande uit een rechthoe-
kige driebeukige ruimte met een half-
ronde absis, in de kerkbouw aangepast 
aan de behoeften van de keizer. Het 
accent kwam daarbij te liggen op de 
westzijde van het kerkgebouw, welke de 
keizer als zijn domein beschouwde (fig. 

2). Als gevolg daarvan kreeg de westzijde 
een vestingachtig gesloten karakter. Dit 
wordt ook wel westbouw genoemd.

De oost-koorzijde kreeg, als domein 
van de geestelijkheid, op haar beurt een 
even gesloten karakter. In de kerk werd 
het koor daartoe zo goed als afgesloten; 
onder andere door middel van doksalen 
(zangerstribunes), koorhekken (soms in 
combinatie met triomfkruisgroepen ) of 
panelen.

De cluniacenzer hoofdstro-
ming

In vergelijking met de keizerlijke 
hoofdstroming stond de cluniacenzer 
stroming veel dichter bij de klassieke tra-
ditie. Antikiserend (dichtbij de klassieke 
traditie) laat het de basilicale hoofdvorm 
volledig intact (fig. 3). Bij deze stroming 
werd de westzijde gebruikt als toegang 
om met de daarin opgenomen beelden 
de kerkgangers op te roepen tot inkeer 
en boete (fig. 4 en 6). De gang naar het 
altaar lag open. De monniken richtten 
zich heel direct op de mensen.

fig 2. Abdijkerk Susteren ca. 1050. 

Zwaartepunt op de Westbouw

fig 3. Saint-Foy Conques (Frankrijk ca. 

1100 Zwaartepunt op Koorpartij)

fig 4. Saint-Foy Conques. Hoofdportaal met duivel en tot hel verdoemden
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De Nederrijn-Maasvariant

Als onderdeel van het Duitse Rijk 
kreeg de keizerlijke hoofdstroming in de 
Nederlanden veel invloed. Vier varianten 
zijn daarin te onderscheiden. De Fries-
Groningse, de Utrechtse-Deventerse, 
de Zuid-Limburgse en de Nederrijn- 
Maasvariant. Op deze laatste variant 
wordt verder ingegaan. Eerst wordt 
een overzicht gegeven van de algemene 
kenmerken, daarna wordt aan de hand 
van een aantal kerken in het aartsbisdom 
Keulen, aangegeven hoe die zich meer 
specifiek ontwikkelden, zowel wat betreft 
kerkbouw als beeldende kunst.

Romaanse Kerkbouw

Het accent lag sterk op functionaliteit. 
De kerken werden solide gebouwd met 
een eenvoudige degelijke uitstraling. Dat 
had te maken met de opzet en de gele-
ding van het gebouw (fig. 5).

Opbouw

Het hoofdtype bestaat uit een driebeu-
kig basicaal schip met een afwisseling 
van pijlers en zuilen, met duidelijke Ro-
meinse en Karolingische invloeden. Die 
Karolingische invloeden zijn ook terug te 
vinden in de crypt onder het koor. Ove-
rigens is niet altijd een crypt aanwezig. 
In de muren van de kerk zijn Romeinse 
invloeden terug te vinden. De muren 
werden massief geconstrueerd, omdat ze 
de druk van de kerk op moesten vangen. 
De massa van de kerk ligt op de west-
kant, met een westwerk . Een westwerk 
is een voorgebouw in de vorm van een 
dwarspand met meestal twee flankerende 
torens, ontstaan in de Karolingische 
periode. Bij kleinere kerken werd alles 
teruggebracht tot een zware toren. De 
rondvensters of oculi, die het licht in 
de kerk moest brengen, zijn Romeins 
van aard. Ook de vlakke zoldering, met 

als doel de muren te ontlasten van de 
druk van het gebouw, zijn Romeins. De 
zijkapellen of annexen, die lager zijn dan 
het schip zijn Karolingisch van stijl. De 
koepels en torens van de viering (het 
punt waar schip, transept en koor bij 
elkaar komen) en ook het rechthoekige 
of halfronde koor, dat overdekt is met 
een halve stenen koepel zijn Byzantijns 
beïnvloed. In latere kerken zijn de zij-
beuken doorgezet in het koor, zodat voor 
bedevaartgangers een rondgang moge-
lijk werd gemaakt langs het beeld of de 
graftombe van een heilige.

Geleding

Aan buitenkant van de Romaanse ker-
ken is Lombardische invloed duidelijk te 
herkennen. In Lombardije, ontstaan uit 
het oorspronkelijk Germaanse konink-
rijkje van de Longobarden, werden 
sobere kerken gebouwd, Byzantijns van 
opzet. De bakstenen muren werden 

verstevigd met of rondboogfriezen of 
rondbogige spaarvelden of lisenen  of 
combinaties daarvan.  

Het koor bestond meestal uit twee 
verdiepingen. De benedenverdieping 
met rondboognissen, waarboven vensters 
in de dikte van de muur en daar bo-
venop dwerggalerijen. De Sint Servaas in 
Maastricht is een typisch voorbeeld van 
zo’n Romaanse kerk met Lombardische 
invloeden.

De binnenkant van de Romaanse 
kerken is opvallend vanwege de met 
bogen afgedekte blindnissen in zowel 
koor als zijbeuken welke voorkomt uit  
de Romeins/Byzantijnse traditie.

In het noordwestelijk Nederrijn-Maas-
gebied zijn de meeste van deze elemen-
ten terug te vinden in de Dom te Xanten 
en de voormalige abdijkerk te Zyfflich.

fig 5. Plattegrond basiliek: Midden-

schip (1),  Zijbeuken (2), Dwarsschip 

(3), Koor/Absis (4), Lichtbeuk (5), 

Viering (6)
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fig 6. Sainte-Foy Conques (Aveuron): Detail hoofdportaal met de duivel en de tot de hel verdoemden (ca. 1225).
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Gotische kerkbouw

Vanaf circa 1150 ontwikkelde zich 
in eerst in Frankrijk een nieuwe stijl: 
de gotiek. De gotiek ontstond uit een 
wisselwerking tussen het individueel 
bewustzijn van de nieuw opgekomen 
burgerij en het meer op het innerlijk 
gerichte theologie, die zich vanaf 1000 
in de kerk ontwikkelde. Een voorbeeld 
hiervan is de Anselmus van Canterbury 
uit 1050, een geschrift waarin de vraag 
Waarom werd God mens? centraal staat. 
Het belangrijke gevolg van deze ontwik-
keling was dat – in de relatie tot God 
en de mens – oude filters, en daardoor 
vooral de oude machtsverhoudingen, 
wegvielen. In de architectuur komt dit 
nieuwe bewustzijn tot uiting door meer 
transparantie. 

Opbouw

Van meet af aan kan wat de opbouw 
betreft een duidelijk onderscheid ge-
maakt worden tussen de Franse- en de 
Duitse ontwikkeling. In beider ontwik-
keling is sprake van wederzijdse beïn-

vloeding waarvan de Franse invloed het 
grootst was. 

De Franse ontwikkeling
De nieuwe mentaliteit leidt in Frank-

rijk tot een drang naar verticaliteit en het 
binnenlaten van zoveel mogelijk licht. 
Dit werd bereikt door de druk van de 
gewelven te laten verlopen via een skelet 
van luchtbogen en steunberen. Een 
ander belangrijk neveneffect was dat er 
constructief veel mogelijkheden waren 
voor extra-kapellen (fig. 7). 

De Duitse ontwikkeling
In de Duitse landen kan in algemene 

zin wat de opbouw betreft gesteld wor-
den dat in tegenstelling tot de Franse 
ontwikkeling, vastgehouden werd aan 
het Romaans. Dit komt vooral tot uiting 
in het feit dat de muren constructief 
belangrijk blijven wat tot uiting komt 
in muurverdikkingen. De zolderingen 
bleven nog lang vlak en van hout. Uit 
deze traditie ontstonden twee belang-
rijke kerktypen: de pseudo-basiliek en 
de hallenkerk. Dit was de hoofdlijn, wat 
niet willen zeggen dat in Duitsland in de 
gotische periode ook de nodige kerken 
zijn gebouwd naar Frans voorbeeld. De 
Duitse invloed in Frankrijk was veel 
geringer. 

In het Duitse Rijk, met name Beieren 
en Westfalen, ontwikkelde zich een eigen 
gotische variant de pseudo-basiliek en 
in het verlengde daarvan de hallenkerk. 
Dit valt te verklaren uit het feit dat in de  
Duitse gebieden het Romaans veel langer 
doorwerkte en vastgehouden werd aan 
de muur als draagvlak. In Keulen werd 
tussen 1215-1247 nog de St.Kunibert ge-
bouwd, een Romaanse kerk. In deze kerk 
zijn de dragende muren van het schip 
hoger dan die van de zijbeuken.

Om de basicale hoofdvorm uit te laten 
komen werd bij de pseudo-basiliek het 
middenschip weliswaar hoger opgetrok-
ken, maar niet zo hoog dat er ruimte 

was bovenlichten (fig. 8). Dat leidde tot 
een heel eigen vorm van overkapping; 
namelijk een zadeldak over zowel schip 
als zijbeuken.

Om meer ruimte te bewerkstelligen 
ontwikkelde zich uit de pseudo-basiliek 
de hallenkerk (fig. 9). Architect Peter 
Parler uit Schwäbisch Gemund heeft 
grote invloed gehad op de ontwikkeling 
van de hallenkerken in de Duitse gebie-
den. In 1377 ontwierp hij onder andere 
de Münsterkerk in Ulm, een driebeukige 
hallenkerk onder een reusachtig dak. Een 
ander belangrijk voorbeeld is de Maria 
zur Wiese in Soest (Westfalen). Het 
concept van de pseudo-basiliek en hal-
lenkerk verspreidde zich in Noordwest 
Europa. In tegenstelling tot de Duitse 
hallenkerken hebben bij de Nederlandse, 
Vlaamse en Noordfranse hallenkerken 
het schip en de zijbeuken een eigen dak. 

Geleding

Ook wat de geleding betreft is er dui-
delijk verschil tussen de Franse en Duitse 
variant van de gotiek

De Franse ontwikkeling
Aan de buitenkant is met name de 

skeletbouw duidelijk te zien aan het 

fig 7. Kathedraal Sées (Frankrijk) ca. 

1270.

fig 8. Basiliek Oost-Souburg na ver-

woesting herbouwd als pseudo-basiliek 

1603
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ritme van de steunberen en luchtbogen. 
Dit geldt zowel het middenschip (met 
zijbeuken) als het koor met vaak vele 
straalkapellen. Langgerekte beelden(zie 
verder onder Beeldende Kunst) ver-
sterken de verticaliteit van het gebouw. 
Binnen de kerken leidt de skeletbouw, 
met waar nodig hoogoplopende zuilen, 
tot een feest van licht.

De Duitse ontwikkeling
De Duitse variant kent een strakke 

geleding van muurverdikkingen of 
lisenen die weliswaar meer dan in het 
romaans de verticale opbouw benadruk-
ken, maar dan zeer ingehouden. Hoewel 
de vensters hoger en breder zijn, doen 
ze niets af aan de dragende funktie van 
de muren. Hoewel er wel degelijk sprake 
is van meer lichtinval zorgen de muren 
ervoor dat de pseudo-basilieken en hal-
lenkerken een enigszins gesloten karakter 
behouden.

Wat betreft de beeldende kunst wordt 
onderscheid gemaakt tussen de beelden-
de kunst die direct in verbinding stond 
met de architectuur en de beeldende 
kunst die ten dienste stond voor de uit-
oefening van de eredienst en de rites de 
passage zoals geboorte, huwelijk en dood 
van zowel de wereldlijke als kerkelijke 
elite. Dit in de meest brede zin van het 
woord. Deze variant wordt ook wel toe-
gepaste kunst genoemd. In grote lijnen 
kan zoals eerder opgemerkt is, gesteld 
worden dat in de cluniacenzer stroming 
het gebouw met beelden de boodschap 
overbrengen. In de keizerlijke hoofdstro-
ming markeren de beelden de domeinen 
van de keizer en de geestelijkheid.

We beperken ons tot de keizerlijke 
hoofdstroming. Eerst komen de algeme-
ne kenmerken aan bod, waarna vervol-
gens voorbeelden zijn opgenomen van 
kerken uit het Nederrijn-Maasgebied. In 
deze kerken zijn deze algemene kenmer-
ken terug te vinden.

In de keizerlijke hoofdstroming zijn 
drie perioden te onderscheiden, die in de 
volgende hoofdstukjes apart besproken 
worden.

De Vroeg-romaanse of Ot-
toonse periode 
(950 – 1050)

In deze periode deden zich binnen de 
kaders van het Heilige Roomse Rijk twee 
unieke ontwikkelingen voor. Enerzijds 
werd beeldende kunst dienstbaar aan 
de eredienst en de rites de passage van 
de zowel kerkelijke als wereldlijke elite, 
anderzijds ontstond beeldende kunst in 
relatie met de architectuur.

Beeldende kunst, dienstbaar aan 
de eredienst

Er vond een unieke ontwikkeling plaats 
op het terrein van de aan de liturgie en 
aan de rites de passage rond de zowel 
kerkelijke als wereldlijke elite in dienst 
staande beeldende kunst. Het keizerlijke 
hof gaf daarbij de toon aan. Dit had zijn 
doorwerking in de territoriale vorsten-
dommen en ook in de bisdommen en 
kloosters. Dit blijkt uit onder andere uit 
een topstuk uit die periode: de boekband 
van de Codex Aureus uit het klooster 
Echternach, gebouwd tussen 985 en 991. 
Het was een keizerlijke schenking aan 
het klooster, gesticht door Willibrord. 
Op de in ivoor uitwerkte boekband zijn 
keizer Otto III en de keizerin-moeder 
Theophanu in goud aangebracht. Deze 
ivoorsnijkunst had grote invloed op 
Frankrijk (Cluny) en Italië. Wat be-
treft het werken in metaal was in eerste 
instantie Nedersaksen een belangrijk 
centrum, gevolgd door het Maasgebied 
en de Nederrijn. Topstuk wat betreft het 
bronsgieten zijn de bronzen deuren van 
de abdijkerk in Hildesheim samen met 
de zogenaamde Berwardzuil uit 1020. 
Het was een voor die periode uniek initi-
atief van Bisschop Bernward van Hildes-
heim. In het werk is sprake van laat-
Romeinse, Karolingische en Byzantijnse 
invloeden. Het waren de keizers die een 
dergelijke beeldende kunst lieten ont-
staan in hun streven naar het herstel van 
het Romeinse Rijk. Passend in diezelfde 
traditie is wat er aan houtsnijwerk werd 
gemaakt in die periode. De Crucifix in 
de kapittelkerk St.Georg in Keulen uit 
1067 en de Tronende Madonna uit Trier 
uit ca. 1050 zijn hiervan voorbeelden.

fig 9. Essener Münster (845) Na de 

brand in 1275 opgebouwd als hal-

lenkerk

Kunsthistorische ontwikkelingen in de beeldende kunst
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Beeldende kunst in relatie met 
architectuur

Wat betreft de aan de architectuur 
gerelateerde beeldende kunst is een eigen 
ontwikkeling in de kapitelen zeer op-
merkelijk te noemen. Een kapiteel is de 
bekroning van een zuil, pijler of pilaster, 
over het algemeen om de gedragen last 
op een smaller draagvlak over te bren-
gen. Uniek is dat op basis van het Ko-
rinthisch kapiteel in de eerste helft van 
de elfde eeuw een eigen, in hoge mate 
vereenvoudigde vorm ontstond: het pad-
denstoelkapiteel, zo genoemd, vanwege 
de bolle vorm. Een voorbeeld treft men 
onder andere aan in het koor van de 
voormalige abdijkerk St. Gertrude in 
Nijvel uit circa 1050. In diezelfde periode 
ontstond tevens het teerlingkapiteel met 
de vorm van een dobbelsteen. De eerste 

voorbeelden zijn te vinden in St. Micha-
elkerk in Hildesheim. Dit kapiteel was 
zeer populair en vond een grote versprei-
ding onder andere ook in de Maasvallei.

Opgemerkt moet worden dat in deze 
periode ook veel uit de klassieke oudheid 
voortgekomen bouwelementen of aan de 
Griekse of Romeinse erediensten gewijde 

voorwerpen werden hergebruikt. Te 
denken valt onder andere aan beelden, 
zuilen, kapitelen en altaarstenen. Dit 
worden spolia genoemd. Een beroemd 
voorbeeld is de uit de Romeinse traditie 
komende Wolf in de Dom te Aken.

De Romaanse periode 
(1050 – 1250)

In deze periode is er een geheel eigen 
ontwikkeling geweest op het vlak van 
de in het kader van de eredienst ontwik-
kelde beeldende kunst, met name in het 
Nederrijn-Maasgebied. Omdat in de kei-
zerlijke traditie geen aandacht was voor 
de westgevel en het portaal, ontwikkelde 
er zich geen eigen aan de architectuur 
gerelateerde beeldende kunst. Hier is in 
het begin sprake van het aantrekken van 
veel beeldhouwers uit Noord-Italië, met 
name Como (corrente comesca).

Opvallend daarbij zijn de fabeldieren 
die de middeleeuwse mens erg aanspra-
ken, omdat ze geassocieerd werden met 
de duivel (fig. 10). De middeleeuwer 
leefde in een betoverde, angstige wereld. 
Deze angst werd uitgedrukt door het 
aanbrengen van beeltenissen van fabel-
dieren aan de buitenkant van de kerk 
met de bedoeling, daarmee de duivel af 
te schrikken. Griffioenen, een gemengd 
schepsel samengesteld uit verschillende 
dieren, zijn hiervan een voorbeeld. 

Het basement van een zuil in het schip 
van de abdijkerk in Rolduc uit ca. 1140 is 
daar een voorbeeld van. Deze invloeden 
zijn ook terug te vinden op de doopvon-
ten.

De Gotische periode 
(1250 – 1550)

Al in de vroegste voorbeelden van 
gotische beeldhouwkunst in de Duitse 
gebieden, is de Franse invloed merk-
baar. De beelden worden langgerekter 

en gestileerder van karakter. De Duitse 
voorstellingen onderscheiden zich van 
de Franse doordat ze expressiever zijn en 
uitnodigen tot meebeleven (fig. 11). De 
beelden van de stichters van de dom te 
Naumburg zijn hiervan een voorbeeld. 
Niet alleen in beelden, maar ook in graf-
tomben en wandsierkunst zoals mozaïe-
ken en muurschilderingen is de Franse 
invloed te herkennen. In kort bestek 
worden enkele kunstvormen toegelicht.

Beelden In steden als Parijs en 
Londen hadden ambachtslieden zich 
inmiddels georganiseerd in gilden. 
In navolging hiervan ontstond in het 

fig 10. Abdijkerk Rolduc: Zeemeermin 

1140

fig 11. Vrouwelijke Heilige: Meester 

Van Koudewater Maas/Rijnlands 

ca.1470
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Nederrijn-Maasgebied in de loop van de 
dertiende eeuw het gilde van de beeld-
houwers. 

Zij trachtten aan de toegenomen vraag 
naar beelden en koorhekken van kloos-
ters, stiften en parochies te voldoen. 
Vooral de piëta's (Madonna met het 
dode lichaam van Jesus op haar schoot), 
de Anna te Drieën (een voorstelling van 
de heilige Anna met haar dochter Maria 
en haar kleinkind Jesus) en de Triomf-
kruisgroepen drukken veel gevoel uit.

Koorhekken In de vijftiende-zestien-
de eeuw ontstond als afscheiding tussen 
koor en schip het koorhek. Dit had te 
maken met een wezenlijke verandering 
in de liturgie, waarbij aan gelovigen werd 
toegestaan door het hekwerk heen de 
opheffing van de hostie tijdens de mis te 
kunnen zien. De zogenaamde ogencom-
munie. Het was een stap in de richting 
van het meer betrekken van de kerkgan-
gers bij de mis, die als hoogste sacrament 
werd gezien. 

Over geheel Europa gekeken is het 
opvallend dat met name in Nederland 
veel voorreformatorische koorhekken 

nog aanwezig zijn. Een en ander heeft te 
maken met het feit dat de protestanten 
deze koorhekken gebruikten voor de 
dooptuin.

Binnen de dooptuin, die meestal 
gesitueerd is in de oostelijke zijde van de 
kerk,  bevinden zich het doopvont, de 
kansel en soms een avondmaaltafel. Na 
het Concilie van Trente toen de katho-
lieke eredienst steeds meer een open ka-
rakter kreeg verdwenen de koorhekken.

Een mooi voorbeeld van een laatgo-
tisch stenen koorhek is te vinden in de 
Dom te Xanten.  

Triomfkruisgroepen De Triomf-
kruisgroep, bestaande uit een gekruisigde 
Christus in het midden met Maria en 
Johannes aan beide zijden, werd in Zuid-
Duitsland ontwikkeld. Deze triomf-
kruisgroepen worden beschouwd als de 
belangrijkste beeldende bijdrage vanuit 
het Duitse gebied in de vroeg gotische 
periode. Het ontstaan ervan had alles 
te maken met de door de Gregoriaanse 
kerkhervorming ontstane afzondering 
van de geestelijkheid versus gelovigen. 
Geplaatst op de overgang van koor en 
schip riepen de naar beneden kijkende 
Maria en Johannes de gelovigen op tot 
inkeer (fig. 12).

Mozaïeken Bij mozaïeken gaat het 
om een vlakversiering die verkregen 
wordt door het samenvoegen van stenen, 
marmeren, glazen of houten plaatjes met 
een laag van een of ander bindend ma-
teriaal. Voor zover kan worden nagegaan 
werd deze versiering al bij de Egyptena-
ren voor het eerst toegepast in vloeren. 
De Romeinen pasten het voor het eerst 
toe op wanden. Vanaf het eerste begin 
werd dit in Christelijk Europa overgeno-
men. In plaats van stenen plaatjes werd 
veelal glas gebruikt. In de Romaanse 
periode is Italië het grote voorbeeld.

Muurschilderingen Wat betreft 
muurschilderingen wordt onderscheid 
gemaakt tussen fresco’s, seccos en mezzo-
fresco’s. Bij de eerste wordt de afbeelding 
aangebracht op natte kalk, bij de secco 
op droge kalk en bij mezzo-fresco wordt 
alleen de bovenlaag vochtig gemaakt, 
waardoor de gebruikte verf slechts op-
pervlakkig doordringt in de kalk. Het 
was in het belang van de schilder dat 
de laatste twee technieken steeds meer 
werden toegepast. De schilder had meer 
tijd. Nadeel is dat beide oplossingen ex-
tra gevoelig zijn voor vocht en daardoor 
gemakkelijk afbladderen. De frescotech-
niek gaat zeer ver terug. Al in 1500 voor 
Christus werden ze in Kreta gemaakt, 
maar ook in het oude Egypte en het 
oude Marokko, werd deze techniek al 
toegepast.

Ramen Bij de raamversiering wordt 
onderscheid gemaakt tussen glas in 
loodtechniek en het brandschilderen. 
Van beide technieken is die van glas in 
lood het oudst. In Europa gaat het terug 
tot de tiende eeuw. Bij deze techniek 
worden gekleurde stukjes glas gevat in 
reepjes lood. Bij brandschilderen worden 
eerst de van te voren gesneden delen 
op een glasplaat geplakt. Deze worden 
daarna beschilderd. Het zo verkregen 
product wordt vervolgens in een oven op 
ca 650 °C gebakken en daarna in lood 
ingelijst. Deze techniek was al bekend 
in de middeleeuwen. In de loop van 
de eeuwen is er weinig aan veranderd. 
Beide technieken zijn volop in kerken en 
gebouwen over heel Europa toegepast.

Rouwborden De traditie van de 
rouwborden gaat terug naar de late 
middeleeuwen. Aanvankelijk werden de 
borden aan de gevel van het sterfhuis ge-
hangen. Al vanaf het begin zijn het vaak 
ruitvormig houten borden, zwart van 
kleur met daarop de naam, het wapen, 
geboorte- en sterfdatum in Romeinse 

fig 12. Triomfkruisgroep Abdijkerk 

Susteren 16e eeuw.
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Binnen het Aartsbisdom Keulen liggen 
een aantal kerken waarin de ontwikke-
ling van de keizerlijke hoofdstroming 
zowel voor wat betreft de architectuur als 
de daaraan gerelateerde beeldende kunst 
te zien is. 

Al deze kerken ontstonden als éénbeu-
kige zaalkerkjes. In de loop van de eeu-
wen ontstond bij alle kerken, bij de een 
meer en bij de ander minder, de behoefte 
aan meer ruimte. Dit als gevolg van 
veranderingen in de liturgie, toename 
van heiligen en de verering daarvan en 
schaalvergroting. Hoewel vrijwel overal 
vraag was naar meer ruimte werden de 
uitbreidingen wat de vorm betreft in ver-
schillende stijl uitgevoerd. In dat opzicht 
kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen drie groepen kerken. 

Een aantal kerken werden in Duitsland 
in de gotische periode qua vormgeving 
sterk beïnvloed vanuit Frankrijk. Uit 
deze periode is gekozen voor de Dom te 
Xanten en de St.Lambertus te Alphen. 
De St.Lambertus is hierbij opgenomen 
omdat onder invloed van de Franse 
neo-gotiek, die werd toegepast bij de 
restauratie en uitbreiding in de jaren 
1929-1932, de kerk echt van karakter 
veranderde. Vergeleken met de Oude 
kerk in Leur, waar weliswaar een gotisch 
koor aan werd toegevoegd, werd de 
St.Lambertus een gotische kruiskerk. 

Van de tweede groep kerken kan 
vastgesteld worden dat de gebouwen 
ondanks aanpassingen in gotische stijl, 
romaans van karakter bleven. Van deze 
groep kerken zijn de Martinikerk in Zyf-
flich, de St.Willibrord in Kellen en de 
Oude kerk in Leur opgenomen.

De derde groep betreft de kerken die 

een ontwikkeling doormaakten naar 
pseudo-basiliek c.q. hallenkerk. Van deze 
kerken zijn de Protestantse kerk te Berg-
haren (de voormalige Mariakerk) en, 
zij het niet helemaal uitgesproken wat 
hallenkerk betreft, de Oude St.Victor in 
Batenburg opgenomen.

Het is van belang op te merken dat 
kerken in het gebied elkaar beïnvloed 
hebben. Vooral de voormalige Abdijkerk 
te Zyfflich beïnvloedde de architectuur 
van andere kerken. In Leur en Batenburg 
is dat terug te vinden in de in het schip 
ingebouwde inpandige toren.

Voorbeelden van kerken in het noord-westelijk deel van het 
Aartsbisdom Keulen. 

cijfers. De sterfdatum werd voorafgegaan 
met het woord obiit, wat Latijn is voor 
gestorven. In de loop van de tijd werden 
de borden aan de buitenkant van de kerk 
waar men werd begraven of bijgezet, op-
gehangen. Omwille van behoud hangen 
ze nu in de kerk. In loop van de eeuwen 
werden de borden steeds rijker uitge-
voerd, vooral voor rijke kooplieden.

Graftomben Deze werden gemaakt 
door vaak rondreizende groepen ste-
nenbeeldhouwers. Aanvankelijk werd 
op de deksels de gestorvenen figuratief 
stilistisch of als reliëf weergegeven. Later 
beperkte men zich tot bij de dood beho-
rende symbolen, zoals bijvoorbeeld een 
zeis (fig. 13).

fig 13. Gerard II en Margaretha van 

Gelre in Munsterkerk te Roermond
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Onder Franse invloed 

De Dom te Xanten

De betekenis van Xanten heeft alles te 
maken met de verering van St.Victor, 
een Romeinse martelaar uit de 4de eeuw, 
waarvan men in de 8ste eeuw al meende 
het gebeente gevonden te hebben. Het 
gebeente wordt nog altijd bewaard in 
het hoogaltaar. Gezien het grote belang 
van dit relikwie, werd door de aartsbis-
schop van Keulen het gebied rond het 
graf ommuurd (immuniteitsgebied). 
Daarbinnen werd een bisschoppelijke 
residentie gebouwd en een klooster waar 
een kapittel (het bestuurscollege van de 
kerk) of stift in werd gevestigd. Over het 
graf werd een kerk gebouwd (fig. 14). 

Bouwfasen

Hoewel er in het begin sprake was van 
niet meer dan zogenaamde Cella Memo-
riae (gedachteniskapel) werd in de 10de 

eeuw een driebeukige Ottoonse basiliek 
over het graf gebouwd. Deze in 967 ge-
wijde kerk is in de 12de eeuw afgebrand. 
Bij de nieuwbouw tussen 1180 en 1213 
werd in navolging van de Ottoonse voor-
ganger een westbouw gerealiseerd.

Het betreft hier niet alleen de hal maar 
ook de twee de westbouw flankerende 
torens. De Ottoonse stiftskerk had ook 
een westbouw met twee torens. De 
Xantener westbouw diende als voorbeeld 
voor de St.Servaas in Maastricht. In 
de jaren 1263 tot 1517 werd de kerk in 
gotische stijl grondig verbouwd tot een 
Domkerk. Het werd een vijfschepige 
basiliek, gebouwd naar Frans voorbeeld. 
Opvallend zijn naast kostbaar meubilair 
en wandtapijten het grote aantal altaren 
o.a geplaatst door gilden met gildetafe-
relen.

Bijzonderheden

Architectuur
•	Westbouw: een staufische1 variant op 

de al bestaande westbouw uit de Ot-
toonse periode met hal en flankerende 
torens.

Beeldende kunst
•	Laat-gotisch stenen koorhek.
•	Triomfkruisboog: uit 1402 Christus 

geflankeerd door Maria en Johannes
•	Altaren: met gildetaferelen
•	Celebrantenzetel met wandtapijt 1280
Ramen
•	Een cyclus van glas in loodramen 

vanaf 1290

De St. Lambertus van Alphen

De aanwezigheid van de fundamenten 
van een karolingische kerk onder de 
huidige kerk in Alphen is het bewijs dat 
rond 690 de Franken vanuit het Zuiden 
Frisia Citerior (Beneden- Friesland) via 

het Rivierengebied zijn binnengedron-
gen en het gebied hebben gekerstend 
(fig. 15). Dat verklaart onder andere ook 
de aanwezigheid van Willibrord in Ba-
tenburg. Wanneer Alphen een parochie 
werd onder het aartsdiaconaat Xanten is 
niet duidelijk. De vroegste vermelding 
is midden dertiende eeuw, als Alphen 
voor de tienden wordt aangeslagen door 
de aartsdeken. De benoeming van de 
priester was toen nog in handen van de 
Heren van Alphen. De kerk, toen nog 
de St Petruskerk, had vier altaren. Rond 
1500 had de kerk verhoudingsgewijs een 
groot aantal communicanten: 500. Van 
1609 tot 1800 was de kerk in protestantse 
handen. Pas tussen 1929-1932 werd de 
kerk grondig gerestaureerd.

Bouwfasen

De bouwgeschiedenis van de oudste 
kerk van het Land van Maas en Waal 
kent vier periodes: Romaans, Gotisch, 
tijdens de Reformatie en na verbouwing 
na 1932.

De eerste opzet in de 10e eeuw was 
de bouw van een driebeukig schip met 
rechthoekige koorpartij met halfronde 
afsluiting en daaronder de crypte. Qua 
stijlperiode was deze opzet nog Karolin-
gisch. Van deze opzet is de crypte nog 
terug te vinden.

Door stijging van de grondwaterstand 
werd afgezien van een driebeukig schip. 
Tussen de pijlers bouwde men vulmuren 
met als resultaat een éénbeukig gebouw. 
De crypte werd niet afgebouwd. Tegen 
de westmuur werd in de 12e of 13e eeuw 
koud een nog bestaande tufstenen toren 
gebouwd. 

In de Gotische periode, tussen de 14de 
en 15de eeuw, werd eerst een nieuw pries-
terkoor gebouwd, uitwendig gesteund 
door steunberen. Daarna volgde de ver-

fig 14. Dom te Xanten: Dom met West-

bouw ca.1200

1. Het gaat hier om kerken die gebouwd werden in de periode van de derde generatie Duitse keizers: de Hohenstaufen uit Schwaben 1212-1280. Daarna kwamen 
de Habsburgers. De uitbreiding van de Dom in Xanten vond plaats na die periode, met en dat is opmerkelijk, een fors westwerk.
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groting van het schip door een noorder-
zijbeuk. Om de toren goed aan te laten 
sluiten moest deze worden verhoogd. 
Om scheefzakken te voorkomen werden 
er de nog steeds bestaande overhoekse 
steunberen tegenaan gezet. 

Gedurende de Reformatie werden de 
zijruimtes naast het koor weggehaald. 

Tijdens de restauratie van 1929 - 1932 
bleven de middeleeuwse toren en noor-
derzijbeuk in tact. Toegevoegd werden 
in Frans neogotische stijl het transept en 
de zuidbeuk. Hierdoor kreeg de kerk het 
karakter van een neo-gotische kruiskerk. 
In 1951 en in 1984 is grootscheeps onder-
zoek gedaan naar de onderkerk.

Bijzonderheden:

Architectuur:
•	Onderkerk of crypte uit de 10e eeuw. 

Door de stijging van de grondwater-
stand niet afgebouwd.

•	 12e eeuwse tufstenen toren. In de 15de 
eeuw is deze opgehoogd met over-
hoekse steunberen.

Beeldende kunst
•	Houten beelden van Willibrord en 

Lambertus (ongepolychromeerd), 
daterend ca. 1850.

•	Neo-gotisch houten Triomfkruis 
(gepolychromeerd) uit 1870.

Dicht bij de Romaanse tra-
ditie 

De St.Martini in Zyfflich

Van de door Balderik en Adela van 
Hamaland ca. 1000 gestichte abdij in 
Zyfflich is alleen de kerk overgebleven 
(fig. 16).

De oorspronkelijke Benedictijner mon-
nikengemeenschap veranderde waar-
schijnlijk onder de Hamalanders al in 
een Kapittel of Stift van seculiere kanun-
niken. Als Stift ontwikkelde Zyfflich zich 
tot dekenaat. In 1172 kwamen de meeste 
parochies in het westelijk deel van de 
Duffelt, het Rijk van Nijmegen en Land 
van Maas en Waal eronder te vallen. 
In 1436 werd het Stift verplaatst naar 
Kranenburg. Van de abdij bleef, behalve 
de kerk die zwaar beschadigd werd in de 
Tweede Oorlog, alleen de kerk over.

Bouwfasen

In de eerste fase behoort de Martini-
kerk tot een groep van kerken die rond 
ca 1000 onder de Ottonen in de Ot-
toonse stijl gebouwd zijn in het Rijn-
Maasgebied. Voorbeelden hiervan zijn 
onder andere de St. Pantaleon in Keulen, 
de St. Denie in Luik en de St. Adelbert 

in Aken. Het zijn alle drieschepige 
basilieken, bestaande uit vier traveeën, 
bedekt met een vlakke houten plafond. 
Een travee is de vierkante grondmaat 
van een gewelfvlak van een basiliek. De 
grootte en het aantal verschillen per 
kerk. De gewelfvlakken in de zijbeuken 
zijn vaak een kwart (of 2x een kwart) van 
die van het middenschip. 

Opvallend zijn verder het lage transept 
en het langgerekte rechthoekige koor aan 
de oostzijde. De toren is ingebouwd in 
het schip. In de tweede fase die viel in de 
14de en 15de eeuw, werden de zijbeuken 
en transept afgebroken. Schip en koor 
werden in gotische stijl in baksteen op-
nieuw opgetrokken. De arcaden werden 
vermuurd. Zo ontstond een éénbeukige 
kerk. Daartegen werd een zware toren 
gebouwd. Na vele eeuwen getrotseerd 
te hebben werd de kerk in de Tweede 
Wereldoorlog zwaar getroffen bij een 
bombardement. Bij de herbouw werden 
in feite nieuwe zijbeuken aangebracht.

Bijzonderheden

Architectuur:
•	Gebonden- of alternerend systeem: 

In vergelijking met andere Ottoonse 
kerken, wijkt in Zyfflich, zoals ook 
elders in het Rijn- Maasgebied, het 
gebonden systeem af. Het systeem 
is des te gebondener omdat behalve 
de afwisseling van pijler en zuil de 
pijlers met elkaar verbonden zijn door 
blindbogen.

Beeldende kunst
•	Twee typen kapitelen komen voor: 

spolia van hergebruikte Romeinse zui-
len met o.a. een Atalanten-en Korin-
tisch kapiteel en Ottoonse teerlingka-
pitelen, ook wel dobbelsteenkapitelen 
genoemd.

fig 15. Voormalige St. Martini abdijkerk 

in Zyfflich

fig 16. Karolingische fundamenten
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fig 17. St.Willibrord te Kellen

De St. Willibrord te Kellen

De geschiedenis van Kellen (Cellina) 
is nauw verbonden met de Angelsaksi-
sche zendeling Willibrord, die in 730 
overleed. Uit een oorkonde kan worden 
opgemaakt dat kort na zijn dood, vanuit 
zijn klooster in Echternach in 751 grond 
verworven werd in de Duffelt. Op dit 
fernbesitz werd een priorij gesticht op 
de plek waar zich een natuurlijke bron 
bevond (fig. 17).

Bouwfasen

Op het terrein van de priorij werd 
in de 9de eeuw een kerk in tufsteen 
gebouwd. Het opmerkelijke is dat het 
schip van deze éénbeukige vroeg ro-
maanse zaalkerk, die in 14de eeuw werd 
uitgebreid met een gotisch koor en in 
de 15de met een toren die nog intact is. 
Het schip heeft tufstenen muren met 
hooggeplaatste rondboogvensters en is 
aan de buitenkant verdikt met gekop-
pelde lisenen om de druk van het dak op 
te vangen. Lisenen zijn iets uit de muur 
springende stroken. De vlakke houten 
zoldering kon terug worden gerestau-
reerd.

Bijzonderheden:

Architectuur
•	Zeer uitzonderlijk is het éénbeukig 

schip van een vroeg-romaanse zaal-
kerk.

Beeldende kunst
•	Op één van de spaarvelden boven een 

dichtgemetselde oude ingang is aan 
de buitenzijde een kruis aangebracht, 
gemaakt van rode Romeinse tegels.

•	Armreliekschrijn met daarin botje 
van patroon St. Willebrord uit Ech-
ternach, jaartal onbekend.

•	Een houten gepolychromeerde St. 
Anna te Drieën (kindje Jezus ont-
breekt).

Rijnlands 15de eeuw
•	Een eikenhouten St. Willibrord 1724.

De Oude kerk te Leur

De geschiedenis van de kerk is nauw 
verbonden met de wisselende machts-
verhoudingen in het westelijk rivieren-
gebied. Omdat de Duitse keizers hun 
macht fundeerden op de kerk (Rijks-
kerk) viel dit gebied niet alleen kerkelijk 
maar ook wereldlijk onder de aartsbis-
schop van Keulen. Aan de wereldlijke 
bemoeienis met Leur in die tijd Lore 
genoemd, ging het aanwijzen van Leur, 
als parochie vooraf. Dit gebeurde waar-
schijnlijk al in de 9de eeuw. Toen werd 
er een houten schuurkerkje gebouwd 
op de plek van de huidige kerk. Toen de 
aartsbisschoppen in de 11de eeuw hun 

wereldlijke macht uitbouwden werd over 
de uitgestrekte parochie Leur een voogd 
aangesteld, eerst de Van Heinzbergers, 
daarna de Van Millens. Naar alle waar-
schijnlijkheid hebben de Van Heinzber-
gers een motteversterking opgeworpen 
waar het kerkje in werd opgenomen. In 
1311 namen de Cisterciënzers Leur over. 
Na 1648 werd Leur weer een zelfstandige 
heerlijkheid.

Bouwfasen

Zoals aangegeven begon alles met een 
houten parochiekerkje op de plek van de 
huidige kerk. In de eerste fase hebben de 
Van Heinsbergers, toen ze voogd wer-
den over Leur, twee veranderingen tot 
stand gebracht. In de eerste plaats werd 
het kerkje opgenomen in de door hen 
ter bescherming van Leur opgeworpen 
motteversterking. In de tweede plaats 
werd houten kerkje vervangen door 
een tufstenen zaalkerkje.In de tweede 
fase werd aan de noordzijde een annex 
(zijkapel gebouwd) en een bescheiden 
rechthoekig koor met absis (halfronde 
uitbouw). In de derde fase na 1300 werd 



V o o r b e e l d e n  v a n  k e r k e n  |  19Katern 5: Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek

door de Cisterciënzers in het tufstenen 
schip een rechthoekige toren aange-
bouwd in baksteen en een zuiderzijbeuk 
aangebouwd (fig 18). 

Beide naar het voorbeeld van Zyfflich. 
In de 15de eeuw kwam er nieuw koor 
met sacristie aan de zuidzijde. Na 1600 is 
onder de protestanten de zijbeuk ver-
loren gegaan. De sacristie werd rond ca 
1750 de grafkapel van de heren van Leur. 
Bij de restauratie rond 1980 werd de kerk 
in de toestand gelaten die de kerk bij 
restauratie van 1911 had gekregen. 

Bijzonderheden

Architectuur
•	De toren uit de laat romaanse periode 

uit ca. 1300 die werd opgehoogd in 
de 15de eeuw, is van belang. Het heeft 
er namelijk alle schijn van dat de 
benedenhal gebruikt is als westkoor 
met een extra altaar. Deze toren had 
geen ingang. Twee oculi zorgden voor 
spaarzaam licht op het altaar.

•	Het koor uit de 15de eeuw is bijzonder 
door zijn gecompliceerde opbouw. 
Het wordt overkluisd door een net-
gewelf, waarvan de ribben, bestaande 
uit tuf, trachiet en baksteen, rusten op 
geprofileerde kraagstenen.

•	 Sacramentshuisje: in de noordoost-
muur van het koor is een ruimte 
uitgespaard die hoogst waarschijnlijk 
met een met hout afgewerkt deurtje 
als sacramentshuisje is gebruikt. De 
muurschilderingen er omheen geven 
ook alle aanleiding daartoe. De afge-

beelde mannaregen verwijst niet alleen 
naar de hostie, die wordt uitgedeeld 
tijdens de H. Mis, maar ook naar het 
verhaal van Mozes en de Israëlieten uit 
het oude testament. Verder is God de 
Vader afgebeeld tussen engelenkoren. 

Beeldende Kunst:
•	Doopvont: uit de 13de eeuw van 

Namens hardsteen: het is een vont op 
een vierkante grondplaat die overgaat 
in een achtlobbig voetstuk voor de 
oorspronkelijk door vier inmiddels 
ontbrekende kolonetten, omgeven 
ronde kuip met geprofileerde randen 
en uitstulpingen in bladmotief.

•	 16e eeuwse briefpanelen van verschil-
lende grootte die verwerkt zijn in de 
bankenblokken. Briefpanelen is de be-
naming van houtsnijwerk in de vorm 
van verticaal geplooid linnen.

•	Muurschilderingen op de wanden en 
de gewelven van het koor.

•	Mannaregen rondom sacramentshuis-
je met onder andere boven het deurtje 
God de Vader tussen engelenkoren.

•	Heiligengestalten op de zuidmuur.
•	Beeltenissen van Maria, St. Bernard 

van Clairvaux, Damianus en Cosmas 
op de gewelven. 

Ontwikkeling naar pseudo-
basiliek c.q. hallenkerk 

Protestantse Kerk Bergharen

Kerkelijk viel deze voormalige Mari-
akerk tot 1400 onder de parochie Leur. 
Er was een bidkapel gebouwd op een 
voorchristelijk grafveld dat binnen de 
parochie Leur viel. Na 1311 veranderde 
er veel. De toenmalige heer van Leur, 
Willem II van Millen, verkocht, met 
goedkeuring van de aartsbisschop van 
Keulen, de patronaatsrechten aan de 
Cisterciënzers uit het toen nog Duitse 
Camp. Met de patronaatsrechten kon-
den pastoors worden benoemd. De Cis-
terciënzers  maakten ook gebruik van het 
tiendrecht. Het tiendrecht hield in dat 10 
procent van de opbrengst van de boerde-
rij aan hen moest worden afgestaan. De 
Cisterciënzers stichtten niet ver van de 
kerk een uithof met de naam de Mun-
nickenhof. Op de Kapelberg richtten ze 
een gebedsplaats in, gewijd aan Maria. 
Onder hun invloed werd Bergharen 
vanaf ca.1400 een zelfstandige parochie. 
Heel opmerkelijk is dat de kerk een rol 
ging spelen in de bestuurlijke en juridi-
sche ontwikkeling van Gelre. In de kerk 
werd rechtgesproken en de ambtman van 
Maas en Waal werd er ingezworen. Een 
ambtman was een hoge bestuurder van 
het gebied namens de Hertog van Gelre. 
De Gelderse adel vergaderde er jaarlijks. 
In 1611 werd de kerk geprotestantiseerd. 
Ook nu nog is de kerk protestant.

Bouwfasen

Hoewel niet geheel zeker moet er eerst 
sprake zijn geweest van een houten 
kapel, die in de twaalfde eeuw vervangen 
werd door een tufstenen zaalkerkje. In de 
dertiende eeuw bouwden de Cisterciën-
zers een toren aan de westkant. De grote 
uitbouw kwam echter in de vijftiende 

fig 18. Bouwplan kerk te Leur ca 1350



20 |  V o o r b e e l d e n  v a n  k e r k e n

eeuw toen schip en koor werden vervan-
gen en er een pseudobasiliek ontstond 
met zijbeuken (fig. 19). Deze kerk werd 
gewijd aan Maria.

Helaas is onder de protestanten in 1824 
het koor verloren gegaan. Rond 1970 
werd de kerk grondig gerestaureerd.

Bijzonderheden

Architectuur:
•	Wat de kerk in bouwhistorisch op-

zicht zo bijzonder maakt is dat de hele 
ontwikkeling is af te lezen, van tuf-
stenen zaalkerk naar pseudobasiliek. 
De meeste middeleeuwse kerken in 
het Nederrijn-Maasgebied hebben een 
dergelijke ontwikkeling doorgemaakt. 
Bijzonder is dat van de oorspronke-
lijke zaalkerk de tufstenen westmuur 
grotendeels is overgebleven. Het koor 
is in 1924 helaas afgebroken.

Beeldende kunst:
•	Altaarsteen: uit de vroegmiddeleeuwse 

periode is een met 5 kruisjes ingewijde 
altaarsteen uit de dertiende eeuw 
overgebleven.

•	Kraagstenen: bij de grondige herbouw 
in de 15de eeuw werden op de zuilen 
van zowel middenschip als zijbeuken 
kraagstenen aangebracht waarop rid-
derlijke figuren staan afgebeeld.

•	Muurschildering: op de doorgang van 
toren naar schip is een vermoedelijk 
15de eeuws restant van een muurschil-
dering met bloemmotief overgeble-

ven. Uit de protestantse periode is de 
dooptuin van belang. Een dooptuin is 
een geheel van een met hek omgeven 
gebied rond een kansel en doopbek-
ken, zoals in Bergharen. In sommige 
gevallen is er ook avondmaalstafel, 
o.a. nog te zien bij het Protestantse 
kerkje in Ravenstein.

Oude St. Victor te Batenburg

Het is aannemelijk dat Willibrord de 
patroonheilige van het eerste kerkje in 
Batenburg is geweest. De Frankische 
aanval op Friesland verliep via het 
Rivierengebied. De oudste aanwijzing 
van Batenburg als parochie stamt uit de 
dertiende eeuw. Batenburg was schat-
plichtig aan het aartsdiaconaat Xanten. 
Door Xanten werd de kerk gewijd aan 
St. Victor. In 1440 werd de oude St. 
Victorkerk een collegiale kerk of kapit-
telkerk. Voor de kerkelijke ontwikkeling 
van Batenburg is dat van groot belang 
geweest. Het prestige van de Heren van 
Batenburg ging hierdoor omhoog. De 
kerk kreeg meer eigen bevoegdheden. Er 
vestigden zich zes kanunniken in Baten-
burg. De protestantisering vanaf midden 
zestiende eeuw ging aan Batenburg niet 
voorbij. In 1608 kwam onder invloed 
van Maurits de eerste predikant naar 
Batenburg. Voor de rooms-katholieken 
was er een schuilkerk. De oude St. Vic-
torkerk bleef protestants. Tussen 1873 en 
1874 werd een nieuwe rooms-katholieke 
St. Victor gebouwd op de Molendijk. 

Bouwfasen

Tijdens de laatste kerkrestauratie in 
1982 zijn tufstenen funderingsresten 
gevonden van een zaalkerkje uit de elfde 
eeuw met een recht gesloten koor. In 
de dertiende eeuw vond in baksteen de 
eerste uitbreiding plaats aan de westzijde. 
De onderbouw van de toren werd hier 
geplaatst (fig. 20). In de veertiende werd 
een nieuw koor gebouwd met aan de 
zuidzijde een zijkapel en een noorderzij-
beuk. Naar voorbeeld van Zyfflich werd 
in de loop van de 14de eeuw een toren, 
enigszins excentrisch in het schip inge-
bouwd.

In dezelfde tijd werd zuiderzijkapel 
aangebouwd. In de loop van de vijf-

fig 19. Protestantse kerk van Bergharen 

met derde uitbreiding tot pseudobasi-

liek ca. 1450
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tiende eeuw volgde de zuiderzijbeuk. In 
1600 werd deze kerk door toedoen van 
Maurits grondig verwoest. Bij de her-
bouw kon slechts een klein gedeelte van 
het opgaande werk worden meegeno-
men. De nieuwe schippartij werd inwen-
dig door twee rijen van drie witgepleis-
terde bakstenen peilers met achtkantige 
sokkels verdeeld in een middenbeuk en 
twee smallere zijbeuken. Het geheel werd 
overkapt, waardoor in feite een soort 
van hallenkerk ontstond. Het koor en de 
noorderzijkapel werden niet herbouwd. 
Op de plaats van de zuiderzijkapel werd 
in 1619 een consistoriekamer gebouwd 
met daaronder een grafkapel. In de 
achttiende eeuw werd aan de zuidkant 
nog een bescheiden portaal toegevoegd. 
De kerk ademt nog altijd de ingehouden 
deftige sfeer van een protestantse kerk 
uit de achttiende en negentiende eeuw.

Bijzonderheden

Architectuur
•	Bouwstijl: zoals in het gehele Neder-

rijn-Maasgebied vond in de vijftiende 
eeuw een herbouw plaats van het oor-
spronkelijk tufstenen zaalkerkje naar 
een in baksteen opgetrokken pseudo-
basiliek. Na de verwoesting werd deze 
herbouwd als hallenkerk.

Beeldende kunst
•	Doopvont: dertiende-eeuws met 

koppen op de vier windzijden van 
Namens hardsteen (fig. 21).

•	Grafzerk van Gijsbert II van Bronck-

horst-Batenburg uit 1429.
•	Rouwborden van alle families 

die heer waren over Batenburg; 
(Bronckhorsten,Van Hornes, Van 
Bentheims).

•	 de preekstoel, het doophek en bijbe-
horende banken uit 1665.

fig 20. Uitbreiding met toren ca 1350

fig 21. Oude St. Victor Batenburg – 

doopvont ca. 1250
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