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Christendom als bindende factor  

      312 Christendom werd  

      staatsgodsdienst in het     

      Romeinse rijk.  

        

       Verspreiding van het  

       Christendom in 600. 

Doordat het centrale gezag in Europa verzwakte viel het West-Romeinse rijk uiteindelijk 

uiteen en brak een periode van onrust aan. Het Christendom werd de enige bindende factor. 



Kerk als centrum van kunst en kennis 
Het dagelijks leven werd beheerst door het christelijk geloof. Anderdenkenden werden voor 

ketters uitgemaakt. En wie zich niet bekeerde werd vervolgd en eindigde op de brandstapel. 

De vele beelden en afbeeldingen in de kerken moesten het ongeletterde volk imponeren en de 

Bijbelverhalen leren kennen. 

Fresco’s =muur- en 

plafondschilderingen (op een 

natte kalklaag aangebracht) 



Kloosters speelden een belangrijke rol: 

In het scriptorium werden boeken geschreven, geïlllustreerd en gekopieerd door de monniken. 

                                                             Zij deden dit als anonieme ambachtslieden. 



Gregoriaanse muziek 

Guido van Arrezzo (990-1050) 

Maakte de eerste muzieknotaties. 

Hierdoor werd ook componeren mogelijk, 

waardoor later ook het meerstemmig 

gezang onstond. (polyfonie) 

Gregoriaans 

•Vocaal  (a-capella) 

•Eenstemmig (monofonie)  

•Religieus (psalmen) 

•Latijn 

http://www.youtube.com/watch?v=7YYK1GfsnWY 



Romaans = net als de Romeinen 

Doorsnede van een Romeinse basilica. 

De basilica was bij de Romeinen een 

gebouw voor grote volksvergaderingen en 

rechtspraak. 

De basilica stond model voor de eerste 

romaanse kerkgebouwen. 

San Apollinaire kerk in Ravenna. 

Middeleeuwse kerk in het Byzantijnse Rijk. 

Byzantium is het voormalige Oost-

Romeinse rijk. 



 Kerken hebben een 

kruisvormig grondplan 

 Ronde bogen 

 Dikke zware muren 

 Kleine vensters 
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Romaanse bouwstijl 1000-1200 



Romaanse beeldhouwkunst 
 Staat in dienst van de architectuur 

 Bijbelse voorstellingen 

 Geen aandacht voor anatomie 

timpaan 

kapiteel 

crucifix 

reliëf 



      Gotiek 

 

 

 

 

 

 

Een kathedraal is de grote 

kerk in een stad die een 

bisschopszetel heeft.  

 

De Gotiek is vooral de stijl van de 
grote kathedralen in Noord-
Frankrijk. 
 
 

Kathedraal van Curaçao 



Gotiek = barbaars zoals de Goten 

De Goten waren een van de 

barbaarse volkeren die Rome 

hadden verwoest. 

 

Gotiek was synoniem voor  

‘onbeschaafd’ en ‘barbaars’. 
In de Renaissance vond men de 
gotische stijl minderwaardig  
omdat deze niet gebaseerd was op 
de klassieken.  



De stad 
De steden werden steeds groter en kregen meer macht en rechten (zoals het stadsrecht).  
De gilden (verenigingen van mensen met hetzelfde beroep) werden steeds belangrijker.  

Parijs 

Notre-Dame 

De steden wilden elkaar overtreffen  
en iedereen betaalde mee aan de bouw van ‘hun’ 
kathedraal. 
 



In de late middeleeuwen kwam de  

nadruk te liggen op de geboorte,  

het lijden en de dood van Christus 

 

Begin van de Maria-verering. 

 

Sint Franciscus introduceerde het kerststalletje 

en de kruisweg. 

 

 

Nadruk op de menselijke kant van Christus 



Gotische architectuur 

Spitsbogen 

 

Verticale indruk 

Skeletbouw  

Kruisribgewelven  

Luchtbogen  

Grote gebrandschilderde glas-in-lood-ramen. 





 
 

 

Aandacht voor anatomie in de beeldhouwkunst 

Hoewel de beeldhouwkunst nog  deel uitmaakte van de architectuur  werd er 

veel meer aandacht besteed aan proporties en plooival van de kleding. 

Heiligen en martelaren werden 

afgebeeld  met menselijke 

emoties.  



https://www.youtube.com/watch?v=IwKg4ESvYG4 

Romaans versus gotisch 



Einde van de middeleeuwen 


