
ONTWERPEN 2
THE PILLARS OF THE EARTH: KATHEDRAAL ONTWERP



HTTPS://YOUTU.BE/ROELG7ILVDE 

https://youtu.be/Roelg7iLvdE




DE BOUWERS



DE BOUWERS

TOM DE BOUWER

▸ Goed verstand van proporties 

▸ Droomt van mooie kathedraal 

▸ Econoom 

▸ Kan niet lezen maar kan rekenen 

▸ Is nooit buiten Engeland geweest 

▸ 1136-1142: bouwt kathedraal 

▸ Stijl: ROMAANS



BOUWERS

ALFRED

▸ Heel ambitieus 

▸ Geen verstand van proportie 

▸ Heel jong maar ervaren 

▸ Kan niet lezen maar kan rekenen 

▸ Is nooit buiten Engeland geweest 

▸ 1142-1145: bouwt kathedraal 

▸ Stijl: ROMAANS met stenen gewelf



BOUWERS

JACK

▸ Goed verstand van proporties 

▸ Droomt van mooie kathedraal 

▸ Econoom maar ambitieus 

▸ Kan lezen en complex rekenen 

▸ Heeft door heel Europa gereisd 

▸ 1152-1174: bouwt kathedraal 

▸ Stijl: vroeg loodrecht GOTIEK



‘PROPORTION IS THE HEART OF BEAUTY’

Tom Builder

DE BOUWERS



ONDERZOEK

‣ https://fr.m.wikisource.org/wiki/
Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%
E2%80%99architecture_fran%C3%A
7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle

https://fr.m.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle


KORTE HERHALING

ROMAANSE BOUWKUNST

▸ Tussen ca 1000 en 1200 

▸ Vroegere namen: voorgotisch, 
Byzantijns en rondbogenstijl 

▸ Inspiratie: Romeinse en Byzantijnse 
architectuur 

▸ Kenmerken: rondbogen, kleine 
ramen (weinig licht), dikke muren 



KORTE HERHALING

GOTIEK BOUWKUNST
▸ 1140-1500 

▸ Vasari vond het “monsterlijk en 
barbaars”, zoals de Goten 

▸ Drang naar verticaliteit en licht 

▸ Kenmerken: spitsbogen, hoge 
glasramen, luchtbogen, kruisribgewelf 

▸ Ribben en kolommen zijn de dragende 
elementen, niet de muren



‣ Abdij van Villers-la-Ville 

‣ Kathedraal van Sint-Michiel  

‣ Sint Goedele en Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk

LOCATIE BEZOEK









ONTWERPEN





DE BOUWERS

TOM DE BOUWER

▸ Goed verstand van proporties 

▸ Droomt van mooie kathedraal 

▸ Econoom 

▸ Kan niet lezen maar kan rekenen 

▸ Is nooit buiten Engeland geweest 

▸ 1136-1142: bouwt kathedraal 

▸ Stijl: ROMAANS













RONDBOOG

▸ Andere namen: halfcirkelboog en volboog 

▸ A. Typisch fout, met perspectief lijkt de boog door te 
zaken 

▸ B. Oplossing voor A, het middelpunt verhogen, lijkt dan 
mooi rond met perspectief 

▸ C. Andere oplossing, maar statisch niet ideaal, want kan 
makkelijker spatten (door gewicht van 
bovenelementen)







BOUWERS

ALFRED

▸ Heel ambitieus 

▸ Geen verstand van proportie 

▸ Heel jong maar ervaren 

▸ Kan niet lezen maar kan rekenen 

▸ Is nooit buiten Engeland geweest 

▸ 1142-1145: bouwt kathedraal 

▸ Stijl: ROMAANS met stenen gewelf









TONGEWELF KRUISGEWELF





BOUWERS

JACK

▸ Goed verstand van proporties 

▸ Droomt van mooie kathedraal 

▸ Econoom maar ambitieus 

▸ Kan lezen en complex rekenen 

▸ Heeft door heel Europa gereisd 

▸ 1152-1174: bouwt kathedraal 

▸ Stijl: vroeg loodrecht GOTIEK
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EINDRESULTAAT (SKETCHUP)












