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SUMMARY
This thesis questions what we actually know about the architecture of monasteries 
built during the reign of Louis the Pious (814-840) as opposed to what we believe to 
know based on the reconstructions of it that have become accepted as reality over 
the years. It further investigates how these buildings can be interpreted in their 
respective contexts. The starting point of this project was the idea, more or less 
accepted by scholarship, that monastic architecture in the 810s and 820s was di-
rectly influenced by the so-called ‘reform councils’ held in 816 and 817. This theory 
has to be dismissed on the basis of the research presented in here. This study has 
sought a middle ground between studying a single site in as much detail as possi-
ble and surveying all known monastic architecture from the period under scrutiny. 
A number of case studies were chosen based on the availability of a wide range of 
source material, the themes that could be addressed through each cluster of case 
studies and the frequency with which these buildings appear in the literature. The 
case studies were grouped together in four chapters.

Chapter one deals with the building projects of two influential men, Ein-
hard and Hilduin. The former was a lay abbot and a courtier of both Charlemagne 
and Louis the Pious, the latter an influential abbot and the arch-chaplain to the 
emperor, Louis. Einhard’s churches in Steinbach and Seligenstadt were novel foun-
dations, which he built from the ground up. Hilduin, on the other hand, only added 
crypts to the existing abbey churches of Saint-Denis and Saint-Médard in Soissons. 
This chapter shows that the differences between the two building projects of each 
abbot can be explained through the divergent contexts in which they arose. The 
church in Steinbach was meant as a place of retreat, whereas the one in Seligen-
stadt served a dual function, both welcoming pilgrims who came to venerate the 
relics of SS. Marcellinus and Peter and presenting Einhard as the custodian of these 
important relics and thus the mediator of the Saints’ message. Relics also played an 
important part in Hilduin’s crypt in Saint-Médard, but this was not the case for the 
crypt of Saint-Denis, which was meant as a place for the exclusive liturgical use of 
the community, in an attempt to reunite it after a period of internal discord.

In the second chapter, visual and material evidence are combined in order 
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to create an image of the built environment in which the monks of Reichenau and 
St. Gall may have lived. The archaeological evidence of the abbey of Reichenau 
reveals that reality was not as neat and planned as we assume it to be. The build-
ing phases that the monastery went through in the late eighth and ninth centuries 
were a combination of careful planning and making the most of the local circum-
stances. An example of careful planning is visible in the abbey church dedicated in 
816, which was radically different from its predecessor, whereas the adjustments 
made to the cloister in the course of the centuries were improvisations. Reichenau 
thereby served as a counterpart to the Plan of St. Gall, which is also studied in 
this chapter. The Plan, which was probably made at Reichenau, was shown to be 
not a reflection of built reality, a blueprint for a new complex, or an intellectual 
document reflecting on Benedictine monasticism, but rather a combination of all 
of these. It demonstrates how these realms merged into one another, but also that 
there was a continued tradition of architectural drawing and that there were in-
grained practices that determined the shape of certain buildings. Finally, the ‘real’ 
monastery of St. Gall and especially abbot Gozbert’s abbey church, built in the 
830s, is scrutinised. Although its reconstruction is tentative at best, it does lead us 
to question our preconceived notions about the architecture of Carolingian monas-
tic churches.

The third chapter focuses exclusively on the monastery of Fulda. By study-
ing the building activities of four consecutive abbots concurrently, it becomes clear 
that despite their personal wishes and preferences, they were all foremost oper-
ating within local force fields. It turns out that Ratger, often blamed for building 
a megalomaniac abbey church at the expense of the community, was not solely 
responsible for the abbey church. In fact, its size may have been caused mainly by 
previous buildings on the site. Moreover, Ratger’s successors Eigil and Hrabanus 
were equally enthusiastic builders. In the mere four year his abbacy lasted, Eigil 
managed to use architecture as a way of re-uniting the community after the dis-
cord of the previous years. He did so by creating spaces – the crypts in the abbey 
church, the chapel of St. Michael and the new claustrum – that were meant solely 
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for the members of the community and that underlined their common heritage. 
When Hrabanus took office, the architecture of the abbey itself had been more 
than cared for. He continued his predecessor’s activities as a patron of art and 
architecture, but paid special attention to the abbey’s dependencies. This chapter 
shows how important it is to look at the architecture of this period from a dia-
chronic perspective. Moreover, it points out that monasteries consisted of much 
more than just their abbey church.

The fourth and last chapter looks at two communities in Saxony. Corvey, 
despite being located in the periphery of the Frankish empire, received an impres-
sive abbey church right from its foundation in 822. In this sense it is different from 
most other monasteries discussed in the foregoing, which started more modestly. 
Like these other communities, however, it went through a number of building 
phases in a short period. First, a small outer crypt was added to the abbey church, 
then, the entire east end was replaced by a new choir with a far more extensive 
outer crypt and lastly, the Westwork was added. The female convent of Herford 
seems to have gone through a similar development. As both Corvey and Herford, 
who maintained very close contacts with each other and were supported by Corbie 
and Soissons respectively, make clear, the contacts between the abbeys did not nec-
essarily influence their architecture.

This study has shown first and foremost that monastic architecture of 
the first half of the ninth century, and by extension of the Carolingian period as 
a whole, was highly diverse. The architecture of a monastery was influenced by a 
number of factors, including the wishes of the patron and the community, the pos-
sibilities the site offered, local architectural and liturgical traditions, the presence 
of relics, the availability of resources and, occasionally, political circumstances.
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In dit proefschrift wordt onderzocht wat we werkelijk weten – en kunnen weten 
– over de architectuur van kloosters die gebouwd zijn tijdens de regeringsperi-
ode van keizer Lodewijk de Vrome (814-840), in tegenstelling tot wat we denken 
te weten op basis van de reconstructies van deze gebouwen die in de loop van de 
jaren vaak tot feiten zijn verworden. Aan de basis van dit onderzoek lag de op-
vatting dat kloosterarchitectuur in de jaren tien en twintig van de negende eeuw 
direct werd beïnvloed door de zogenaamde hervormingsconcilies van 816 en 817 
– een opvatting die in het wetenschappelijk debat leidend is geworden. Op basis 
van het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd, moet deze theorie 
echter van de hand worden gewezen. In dit proefschrift heb ik ervoor gekozen om 
een middenweg te bewandelen tussen het gedetailleerd analyseren van een enkel 
gebouw en het opstellen van een overzicht van alle architectuur uit de bestudeerde 
periode. Om dit te bewerkstelligen heb ik op basis van de beschikbare bronnen en 
de mate waarin de gebouwen in de literatuur besproken zijn enkele casestudies 
geselecteerd. Uitgangspunt was bovendien dat clusters van casestudies de mogeli-
jkheid boden om verschillende thema’s te belichten. Deze combinatie heeft geleid 
tot vier hoofdstukken, waarin zowel een aantal casestudies als één of meer thema’s 
centraal staat. 
 In hoofdstuk één staan de bouwopdrachten van twee invloedrijke mannen 
centraal: Einhard, lekenabt en hoveling van zowel Karel de Grote als Lodewijk de 
Vrome, en Hilduinus, een invloedrijke abt en aartskapelaan van de laatstgenoemde 
keizer. Einhards kerken in Steinbach en Selingenstadt waren nieuwe stichtingen 
die hij van de grond af aan heeft opgebouwd. Hilduinus, daarentegen, heeft al-
leen crypten toegevoegd aan de bestaande abdijkerken van Saint-Denis en Saint-
Médard in Soissons. In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat de verschillen tussen 
de twee bouwprojecten van elke abt kunnen worden verklaard aan de hand van de 
verschillende contexten waarin ze ontstaan zijn. De kerk in Steinbach was bedoeld 
als een plaats van afzondering, terwijl Einhard’s kerk in Selingenstadt een dub-
bele functie had: de kerk verwelkomde de pelgrims die de relieken van de heiligen 
Marcellinus en Petrus kwamen vereren en de architectuur maakte duidelijk dat 
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Einhard de bewaarder van deze belangrijke relieken was en daardoor degene die 
de boodschap van de heiligen kenbaar kon maken. Terwijl relieken ook een belan-
grijke rol speelden in Hilduins crypte in Saint-Médard, waren ze niet van belang 
voor de crypte van Saint-Denis, die bedoeld was voor liturgisch gebruik door de 
gemeenschap en als doel had om deze gemeenschap te herenigen na een periode 
van interne strijd.
 In het tweede hoofdstuk worden visueel en materieel bewijs gecombineerd 
om een beeld te krijgen van de gebouwde omgeving waarin de monniken van Re-
ichenau en Sankt Gallen woonden. Uit het archeologisch materiaal uit het klooster 
Reichenau valt op te maken dat de architectuur in werkelijkheid niet zo strak gep-
land was als we vaak aannemen. De verschillende bouwfasen die het klooster aan 
het eind van de achtste en het begin van de negende eeuw onderging, blijken het 
resultaat te zijn van zowel een nauwkeurige planning als het naar beste kunnen 
omgaan met de lokale omstandigheden. De doordachte planning blijkt bijvoor-
beeld uit het feit dat de abdijkerk, die in 816 werd gewijd, radicaal anders was dan 
de voorgangerbouw. Dat de monniken zich tegelijkertijd aan de omstandigheden 
moesten aanpassen wordt duidelijk wanneer we de kloostergang (het claustrum) 
analyseren. Naast Reichenau wordt in dit hoofdstuk ook gekeken naar het Plan 
van St. Gallen. Deze plattegrond, die waarschijnlijk in Reichenau gemaakt werd, 
was geen weergave van een bestaand gebouw, diende niet als blauwdruk voor een 
nieuw kloostercomplex, en was geen intellectueel document waaruit ideeën over 
het Benedictijner kloosterwezen af te leiden zijn, zoals wel beweerd is, maar een 
combinatie hiervan. Dit onderzoek laat zien dat deze werelden in elkaar overliepen, 
maar ook dat er eentraditie op het gebied van architectuurtekeningen was, en 
dat de vorm van bepaalde gebouwen vaak door de traditie bepaald werd. Ook het 
‘echte’ klooster van St. Gallen en vooral de kloosterkerk van abt Gozbert, die in de 
jaren dertig van de negende eeuw gebouwd werd, worden onder de loep genomen. 
De reconstructie van dit klooster/deze kerk is weliswaar hypothetisch, maar zet 
ons desalniettemin aan tot het problematiseren van onze vooropgezette meningen 
over Karolingische kloosterarchitectuur.
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 Hoofdstuk drie staat geheel in het teken van het klooster van Fulda. Door 
het gezamenlijk bestuderen van de bouwactiviteiten van vier opeenvolgende abten 
wordt duidelijk dat ze, ondanks hun persoonlijke wensen en voorkeuren, in eerste 
instantie handelden binnen een lokaal krachtenveld. Het blijkt dat Ratger, die vaak 
verantwoordelijk is gehouden voor het bouwen van een megalomane abdijkerk ten 
koste van de gemeenschap, niet geheel alleen verantwoordelijk was voor de kerk. 
Het is mogelijk dat de grootte van de kerk mede bepaald werd door eerdere gebou-
wen op deze locatie. Bovendien sloegen Ratgers opvolgers Eigil en Hrabanus net zo 
enthousiast aan het bouwen. Eigil was slechts vier jaar abt, maar wist in deze tijd 
architectuur te gebruiken om de gemeenschap te herenigen na de onenigheid van 
de voorgaande jaren. Hij deed dit door ruimtes te creëren die uitsluitend waren 
bedoeld voor leden van de gemeenschap en die hun gezamenlijke erfgoed benad-
rukten: de crypten in de abdijkerk, de kapel van St. Michaël en het nieuwe claus-
trum. Dankzij zijn voorgangers was de abdijkerk in goede staat toen Hrabanus zijn 
ambt aanvaardde. Hoewel hij de activiteiten van zijn voorganger als beschermheer 
van kunst en architectuur voortzette, besteedde hij vooral aandacht aan de kerken 
op het omringende platteland die onder de abdij vielen. Enerzijds laat dit hoofdstuk 
zien hoe belangrijk het is om de architectuur uit deze periode vanuit een diachroon 
perspectief te benaderen en anderzijds wordt duidelijk dat kloosters uit veel meer 
dan alleen hun abdijkerk bestonden.
 In het vierde en laatste hoofdstuk worden twee gemeenschappen in Saksen 
besproken. Hoewel Corvey zich in de periferie van het Frankische rijk bevond, 
kreeg het klooster meteen bij zijn stichting in 822 een indrukwekkende abdijkerk. 
In dit opzicht verschilt het van de meeste andere kloosters die eerder zijn bespro-
ken, want die kenden veelal een meer bescheiden begin. Het klooster in Corvey 
doorliep echter net als deze andere gemeenschappen een aantal bouwfasen in 
een korte tijdspanne. Eerst werd er een kleine buitencrypte aan de abdijkerk toe-
gevoegd, daarna werd het gehele oostdeel vervangen door een nieuw koor met een 
veel grotere buitencrypte en ten slotte werd het Westwerk gebouwd. Het nonnen-
klooster in Herford heeft een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt. Toch laten 
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de kloosters van Corvey en Herford zien dat nauwe contacten tussen kloosters niet 
per definitie betekenen dat ze, in architecturaal opzicht, invloed op elkaar uitoefen-
den.
 Uit dit onderzoek blijkt bovenal dat monastieke architectuur uit de eerste 
helft van de negende eeuw, en in het verlengde daarvan uit de Karolingische 
periode als geheel, een enorme variëteit kende. Deze architectonische verschil-
len waren het resultaat van verschillende factoren, waaronder de wensen van de 
opdrachtgevers en de kloostergemeenschap, de mogelijkheden die het terrein bood 
en de lokale architectuur en liturgische tradities. Ook speelden de aanwezigheid 
van relieken, de beschikbare (financiële) middelen en, bij tijd en wijle, politieke 
omstandigheden een rol.


