FOREVER ENGLAND
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Inleiding
Wanneer in januari 2021 Engeland geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie is
een kortstondig politiek huwelijk voorbij. Een harde of zachte Brexit doet daar weinig
aan af. Sinds het land tijdens het Mesoliticum zijn fysieke band met het Europese
continent verloor door de hoger wordende zeespiegel lijkt een reeks van haatliefdeverhoudingen tussen Engeland en het Europese continent het historisch en
cultureel karakter van het land gevormd te hebben. Historische en kunsthistorische
ontwikkelingen liepen vaak parallel maar waren niet per sé dezelfde. In- en aanvallen
waren aan de orde van dag: de Romeinen, de Saksen, de Vikingen, Willem de
Veroveraar, Frankrijk, de Spanjaarden en Hollanders. De Brexit van Boris Johnson
kende een voorloper in de 16de eeuwse Brexit van Hendrik VIII die Rome de rug
toekeerde. Zoals Gregorius de Grote zijn droom waar maakte om Engeland in de vroege
middeleeuwen onderdeel van de christelijke wereld te maken, zo maakte Engeland in
de 19de eeuw de wereld onderdeel van de Engelse economie en handel.
Zelfs toen Engeland aan de rand van wereld lag waren contacten met het continent al
veelvuldig maar altijd kregen invloeden van buiten een eigen gezicht. Verkeer en handel
is een centraal punt in de Brexit-onderhandelingen zoals het in het verleden door de
eeuwen heen een hoofdrol in Engeland heeft gespeeld. Zelfs in de prehistorie, de periode
van Stonehenge of die van de Kelten, was dat het geval. Veel uitwisselingen, maar altijd
voor Engeland met een eigen resultaat dat sterk kon afwijken van die op het Europese
continent.
Er bestaat grote consensus dat de Angelsakische periode voor Engeland van cruciale
betekenis is geweest, als vroege natie met een eigen taal, rechtsvormen, tradities en
kunstvormen. Deze periode van de vroege middeleeuwen gaf Engeland een echte
culturele identiteit voor de toekomst. Historische en mythische personen en verhalen uit
deze tijd spelen tot de dag van vandaag een rol in de Engelse cultuur, van beeldende
kunst tot literatuur en theater.
Cultureel en artistiek bleven er altijd banden met Europa, maar steeds schiepen de
Engelsen iets eigens in architectuur, tuinen en beeldende kunst. Bijvoorbeeld lagen de
lessen voor de vernieuwing van de architectuur in de 18de eeuw in Italië, oudheid en
Palladio, maar de eigenzinnige resultaten van vernieuwing waren in Engeland te vinden.
Engeland is trots op de culturele erfenis. Er zijn maar weinig landen waar de eigen
historie en cultuur zo wordt gekoesterd en beschermd als in Engeland. Reeds in 1378
werd het Office of Works opgericht om toe te zien op de bouw en het onderhoud van
koninklijke kastelen en woningen. De wettelijke verantwoordelijkheid van de staat voor
de historische omgeving gaat terug tot de Ancient Monuments Protection Act uit 1882.
Ontelbare vrijwilligers dragen tegenwoordig bij aan het instandhouden van het nationaal
erfgoed, massa’s amateurs bedrijven fanatiek geschiedenis en archeologie.
Een haat-liefdeverhouding met Europese naties lag vaak op de loer, zeker in de laatste
eeuwen toen Engeland gewend was geworden de boventoon te voeren. De turbulente
discussies over Brexit refereren dan ook aan geschiedenis en cultuur: Forever England.
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Een prehistorisch Engeland
Tot na de laatste IJstijd waren Engeland en het Europese continent met elkaar
verbonden. Het Engelse Kanaal was een grote rivier die naar het westen stroomde en
werd gevoed door zijrivieren die later de Thames, Schelde en Seine werden. In de laatste
IJstijd blijken er gedurende 18.000 jaar geen mensen gewoond te hebben. Toen vanaf
ca. 12.000 v. Chr. een warmere periode aanbrak, keerden ze terug. Sindsdien zou
Engeland permanent bewoond zijn. Gelet op de vondsten waren deze vroege bewoners
zeer mobiel en zwierven over grote afstanden met ‘gereedschapskisten’vol vuurstenen
bladen.
Vanaf ca. 9000 v. Chr. gingen de temperaturen snel omhoog en smolt geleidelijkaan de
ijskap die Engeland en Noordwest-Europa bedekte. De zeespiegel was in de laatste
IJstijd 120 meter lager dan nu. Het zou nog tot ongeveer 5600 v. Chr. duren voordat het
hoger gelegen Doggerland in de stijgende Noordzee zou verdwijnen. Engeland was nu
van het Europese continent gescheiden door de Noordzee en het Engelse Kanaal. In deze
periode trokken veel mensen vanuit het zuiden, midden en oosten van Europa naar
Engeland.

Doggerland als verbinding tussen Engeland en het Europese continent, ca. 10.000 v. Chr.

Rond 4000 v. Chr. werd het eiland bevolkt door mensen met een neolithische cultuur,
afkomstig uit het oostelijk Middellandse Zeegebied. Het waren mensen van de
Bekercultuur, die snel in de meerderheid waren. Zij introduceerden de landbouw maar
ook megalithische cultusplaatsen zoals Sillbury Hill bij Avebury. In het late neolithicum
werden de megalithische monumenten vervangen door steencirkels.
In de vroege Bronstijd rond 2000 v. Chr. kwamen er veel mensen van het continent naar
Engeland. Onderzoek van graven in Stonehenge maakte duidelijk dat tenminste een deel
van de nieuwkomers uit het moderne Zwitserland kwam. De integratie lijkt vreedzaam
verlopen te zijn, omdat veel rituele cultusplaatsen (henge) zoals Avebury en Stonehenge
werden overgenomen. Gebleken is dat maar liefst 90% van de oude populatie genetisch
werd vervangen door de nieuwkomers van het continent.
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De vroege Bronstijd werd gedomineerd door de Wessex cultuur van Centraal- en ZuidEngeland, typisch voor een groot aantal rijke graven van een bovenlaag van de
bevolking. In Cornwall en Devon vond mijnbouw plaats van de grote tinreserves. Rond
1600 v. Chr. kende het zuidwesten van Engeland dan ook een spectaculaire groei van
de export naar het Europese continent. Er vond ook veel import plaats, wellicht via het
estuarium van de Severn, van producten als amber uit het Balticum, juwelen uit het
hedendaagse Duitsland, goud uit Bretagne en parels uit het Mykeense Griekenland. Al
deze welvaart maakte het waarschijnlijk mogelijk dat de 2de en 3de (megalithische)
fasen van Stonehenge werden gebouwd. Alles duidt ook op een krachtige sociale
organisatie.
Bewerken van metaal werd een specialisme, met name van goud en brons. De befaamde
Mold Cap in het British Museum is daar een goed voorbeeld van.
Stonehenge is het best bekende voorbeeld van een archaeoastronomische plek in de
wereld. De plek dateert van ca. 7500 v. Chr., maar rond 2550 v. Chr. werden megalithische
stenen gebruikt, afkomstig van de Preseli Bergen in Wales. Een moderne visie is dat het
gebruik van megaliethen in Engeland in de late Steentijd en Bronstijd zou zijn
geïntroduceerd door de neolithische nieuwkomers uit het oostelijk Middellandse
Zeegebied. Per slot van rekening was het daar een traditie.
De as van het heiligdom was aanvankelijk gericht op maanrituelen, maar werd nu
georiënteerd op zonsopkomst van midzomer. Rond 2450 v. Chr. werd het heiligdom weer
gewijzigd, waarbij een ring van 30 staande stenen werd geplaatst in een cirkel van 30 m
diameter. In de ring werden de ‘trilithons’ geplaatst, 5 paar met een liggende steen erop.
Zij werden opgesteld in de vorm van een hoefijzer en de hoogste van 24 meter stond aan
het eindpunt. Vanuit de cirkel liep een pad in noordoostelijke richting over 2,8 kilometer
en precies in de as van de zonsopkomst in midzomer. De zonsopkomst in midwinter vindt
plaats in het zuidwesten, precies in lijn met het tegenover gelegen pad. Het bijzondere
van Stonehenge is dat het complex precies in lijn ligt met de twee solstitiums.

Omdat in de 12de eeuw v. Chr. een grootschalige breuk van culturele patronen
aangetoond is, kan er sprake geweest zijn van een grote invasie in het zuiden van
Engeland. Het was de periode van de Zeevolkeren in het oostelijk Middellandse
Zeegebied waar veel rijken ineenstortten. Aan de kusten van Spanje, Frankrijk,
Engeland, en Ierland ontstond een intensief handelsnetwerk dat bekend is geworden als
de Atlantische Bronstijd. Meer en meer wordt aangenomen dat toen de Keltische talen
in Engeland binnenkwamen. De vorming van culturele grondslagen in Engeland blijkt
tot in deze laatste periode erg schatplichtig geweest te zijn aan de import vanuit het
Europees continent.
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Engeland in de IJzertijd: Keltische taal en eigen cultuur
Over het algemeen wordt aangenomen dat rond 500 v. Chr. de meeste volkeren in
Engeland een Keltisch dialect spraken, ‘Common Bryttonic’. Later zal Tacitus in zijn
Ágricola vaststellen dat de Engelse taal weinig verschilde van die van de Galliërs.
Door de toename van de bevolking braken oorlogen uit tussen de verschillende
stammen. In het verleden werd daarmee de aanleg van de talloze ‘hillforts’ verklaard.
De defensieve waarde ervan blijkt echter niet altijd het geval; daarom worden ze
tegenwoordig eerder verklaard als gemeenschappelijke gebieden of zelfs als ‘elite
gebieden’. Vaak was er geen bewoning en lijken ze meer bestemd geweest te zijn voor
opslag, markt of weidegebied. Er zijn in Engeland meer dan 2000 hillforts bekend. Rond
350 v. Chr. raakten de meeste in onbruik en de resterende werden versterkt. De
landbouw verbeterde in deze periode met sprongen (‘Celtic Fields’).

Maiden hillfort

De Britse contacten met de landen aan de Middellandse Zee en het Europese continent
waren gedurende de IJzertijd intensief. Dat gold vooral voor het zuiden en oosten van
Engeland. Phoeniciërs zochten handelscontacten, veel goederen kwam via de Noordzee
uit het noorden van Europa. Zo kwam bijvoorbeeld koraal naar de Britse eilanden. De
handelaren van het vasteland waren vooral geïnteresseerd in tin van de Britse eilanden.
Hengistbury Head aan de kust van Dorset was een belangrijk commercieel centrum.
Over het algemeen kan men echter stellen dat Engeland grotendeels self-supporting was
en zich op eigen wijze ontwikkelde. De oude visie dat de ontwikkelingen in de IJzertijd
het gevolg waren van grootscheepse invasies van Keltische sprekende volkeren lijkt niet
het geval. Engeland kende een continuïteit van gebruiken en levensaspecten sinds de
Bronstijd. Bekend is dat de Keltische stam van de Belgae zich in het zuiden van
Engeland had gevestigd, maar de impact daarvan lijkt niet zeer groot geweest te zijn.
De absorptie van continentale ideeën en praktijken –het duidelijkst zichtbaar in de
artistieke vormen in La Tène stijl- kan veroorzaakt zijn door banden van politieke aard
of bloedverwantschap met Bretagne en Belgica. In Britannia ontwikkelden zich ook
eigen ‚trends‘ zoals de decoratieve versiering van spiegels en schildvormen.
Religie en godenwereld kenden in Engeland in de IJzertijd specifieke karakteristieken.
Volgens Barry Cunliffe bestond er een groep van goden die met mannelijkheid, de lucht
en individuele stammen verbonden waren én een tweede groep van godinnen die met
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vruchtbaarheid, de aarde en een universaliteit verbonden waren. Bronnen en putten
hadden een associatie met godinnen, zoals de godin Sulis in Bath of Coventina in het
noorden van Engeland. De geesten van water werden beschouwd als levenschenkend,
een verbinding tussen de fysieke wereld en de afterlife. Bij meren, rivieren of bronnen
werden votiefoffers begraven, zoals metalen objecten, dieren of zelfs mensen. Vaak
waren dat kostbare voorwerpen die verband hielden met oorlog. Voorbeelden zijn het
schild van Batttersea of de helm van Waterloo. Natuurlijke bronnen waren
cultusplaatsen voor genezingsrituelen. Men geloofde dat bomen geesten hadden en
daarom werden bepaalde bomen vereerd. Bepaalde dieren werden geobserveerd om
slechte voortekenen te voorspellen. Sommige dieren werden geobserveerd vanwege
fysieke of mentale kwaliteiten zoals paarden of honden. Meteorologische fenomenen
als wind, regen en donder werden beschouwd als bezielde personificaties van
natuurkrachten. Taranis gold niet als god van de donder, maar als de donder zélf. Lugh
werd beschouwd als de god van de stormen.

Helm van Waterloo

detail schild van Battersea

druïde

De Kelten waren uitermate bijgelovig, gegijzeld door hun goden, geesten en priesters.
Hun leven was bepaald door ritelen en taboes. Zelfs het landschap was overladen met
het bovennatuurlijke, en voorzien van talloze heiligdommen en rituele plaatsen. Toch
blijft de religieuze wereld van de Kelten voor ons nog een raadsel, door het gebrek aan
archeologische vondsten en het feit dat druïden (volgens Caesar) alleen een mondelinge
overlevering kenden. Daarentegen bieden klassieke auteurs wel informatie over religie
en grafgewoonten, goden en offers, echter wel met de nodige overdrijving. Recent
archeologisch onderzoek biedt echter hulp.
Druïden hadden een groot aanzien in de Keltische wereld van Engeland, als
intellectuelen, rechters, zieners, astronomen en contacten met de godenwereld. Er
bestonden echter ook andere priesterkasten, zoals de Vates (Strabo: ‘zieners en
natuurfilosofen’) en priesteressen. De druïden zijn gehuld in een mist van mysterie. Zij
hebben geen archeologische sporen nagelaten, hun kennis ging mondeling van de ene
generatie over op de andere. Door klassieke geschreven bronnen en Ierse folkore is hun
ware aard nog meer verhuld geworden vanwege de romantisering. Waarschijnlijk
ontstond het druïdisme in Engeland en verspreidde zich vandaar naar Gallië.Volgens
Caesar waren de druïden een goed georganiseerde broederschap binnen meerdere
stammen die elkaar eenmaal per jaar ontmoetten op een heilige plaats in de regio van de
Carnutes in Gallië om een opperste druïde te kiezen.. Zij waren geen onwereldse
asceten, maar sterk geïntegreerd in de maatschappij. Zij bewaakten de tradities van de
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stam, en regelden de wetgeving. Zij bepaalden de kalender. Bij onenigheden
bemiddelden zij. Als priesters brachten zij offers, zowel die van dieren als mensen.
Een bijzonder ritueel was verbonden met de eikenboom en maretak. Bij deze
gebeurtenis klom een druïde in een heilige eik en sneed de bossen maretak af. Van de
maretak werd een elixer vervaardigd om onvruchtbaarbaarheid en de gevolgen van
vergiftiging te genezen. Rituele onthoofding kwam vaak voor. Een belangrijke rol was
weggelegd voor dichters die de belangrijke plicht hadden om helden en heldendaden te
bezingen. Zij bezongen ook de voorvaderen. De Romeinse auteur Lucanus benoemt hen
als ‘barden’, nationale dichters. In Wales bleven zij bestaan tot in de middeleeuwen.

Schatvondst van munten, Wickham Market

Sinds het einde van de 2de eeuw v. Chr. was het zuiden en centrale deel van Engeland
verbonden met het Romeinse handelsnetwerk via Bretagne en het zuidwesten van
Gallië. Zo kwamen massa’s Gallo-Belgische munten naar Engeland. In deze tijd waren
religieuze offerdepots in Engeland vaak in de vorm van grote hoeveelheden munten.
Naar Romeins gebruik lieten stamhoofden in Engeland hun naam op munten
aanbrengen. Het lijkt erop dat in de latere IJzertijd de inheemse bevolking van England
steeds meer buitenlandse gewoonten aannam.
Handelsrelaties voorzagen Engeland van talloze voorbeelden van vakmanschap van het
vasteland. Zwaarden werden geïmporteerd, gekopieerd en verbeterd. Voorwerpen van
de Hallstatt en La Tène cultuur kwamen ook in Engeland terecht. De vroege Keltische
kunst, ca. 500-150 v. Chr., werd in verschillende regionale centra in Europa
geproduceerd die intensieve contacten met elkaar hadden. Zo ontstonden contacten
vanuit Centraal-Europa met de gebieden aan de Noordzee en de Atlantische Oceaan.
Engeland maakte deel uit van deze contacten door Europa. Bronzen en ijzeren objecten
zijn er versierd met planten-en dierenvormen die verwant zijn aan die in CentraalEuropa. Naarmate de Romeinse macht echter dominanter werd rond de Middellandse
Zee, nam de betekenis van deze gecompliceerde Keltische kunstvormen daar af, terwijl
in Engeland (en Ierland) juist een bloeiperiode werd ingezet. De ‘Keltische cultuur’ wist
zich hier nog lang op eigen kracht te ontwikkelen.
In de tijd van Caesar was het gebruikelijk dat kinderen van lokale leiders als gijzelaar
naar Rome werden gebracht en daar in Romeinse tradities werden opgevoed. Velen
8
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keerden terug naar huis, waar hun Romeinse opvoeding van invloed is geweest op hun
persoonlijke en politieke agenda. Met name in Engeland werden sommigen van hen
clientenkoningen van de Romeinen, lokale heersers die hun positie te danken hadden
aan Rome. Deze nieuwe relatie met de Romeinen wordt weerspiegeld in de objecten die
macht en status moesten uitstralen. Veel gevonden voorwerpen in Engeland uit de late
IJzertijd blijken in de mediterrane wereld gemaakt te zijn en werden wellicht als
diplomatieke geschenken naar lokale vorsten in Engeland gestuurd.
In veel gebieden in Europa blijkt de introductie van realistische voorstellingen en
massaproductie technologie (zoals bij munten) het begin te zijn van verval van Keltische
kunst ten faveure van klassiek geïnspireerde kunst. In Britannië was het omgekeerde het
geval. De generaties vóór de Romeinse verovering zagen een bloeiperiode van Keltische
kunst. Een nieuwe, meer twee-dimensionale Keltische stijl werd ontwikkeld waarbij de
vloeiende organische vormen van vroegere stijlen werden samengevoegd in
gegraveerde lijnen die een harmonie schiepen van positieve en negatieve motieven.
Deze ontwerpen verschenen op nieuwe types objecten die van een veranderde levensstijl
getuigden, zoals prachtig gedecoreerde spiegels. Er ontstond een nieuwe stijl, de zog
‘Mirror Style’. Deze spiegels vertegenwoordigden niet alleen een cosmetische mode of
luxe, maar waren ook objecten met een speciaal soort van macht en magie in een wereld
waar reflecties anders alleen konden worden waargenomen in water.
Emailtechniek kwam oorspronkelijk uit de Griekse wereld. In de late IJzertijd werd deze
techniek ook ten noorden van de Alpen gebruikt, maar bloeide vanaf de 1e eeuw v. Chr.
in Engeland en werd beschouwd als een specialisme. In de Romeinse tijd bloeide de
productie van torcs weer op in Engeland, nu meestal van koper.

Spiegel in ‘Mirro Style’uit de late IJzertijd
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Romeinse ambities in Engeland
In de laatste decennia voor het begin van de jaartelling werd in Engeland een nieuw
grafritueel geïntroduceerd, crematie. Crematie werd het standaard funeraire gebruik in
Gallië onder de Romeinen. Volgens sommigen kan dit duiden op immigratie vanuit
Gallia Belgica naar Engeland. In dat geval is er een extra bewijs voor dat Engeland meer
en meer integreerde in de grotere Keltische wereld. Omdat in Engelse crematiegraven
uit die tijd ook Romeinse amforen zijn gevonden lijkt het erop dat de romanisering zich
ook hier ontwikkelde.
Nadat Caesar in 55 en 54 v. Chr. twee mislukte pogingen had ondernomen om Engeland
binnen te vallen veranderde er veel. De Atlantische handelsnetwerken werden ernstig
verstoord. In plaats daarvan ontstond intensief handelsverkeer tussen Engeland en
Noord-Gallië. Strabo meldt in de 1e eeuw na Chr. dat in Engeland kostbare artikelen
werden geïmporteerd als ivoren kettingen, glaswerk of barnsteen terwijl de Engelse
export bestond uit graan, vee, goud, zilver, ijzer, slaven en jachthonden. Deze handel
bloeide waarschijnlijk ten gevolge van politieke contacten en relaties van
clientenkoningen tussen groepen in het zuidoosten van Engeland en de Romeinse
wereld.
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Sinds het keizerschap van Claudius werden grote delen van Britannië veroverd door de
Romeinen. In 43 vond een invasie plaats met vier Romeinse legioenen, officieel om een
verbannen koning van de Atribates, Verica, in zijn macht te herstellen. Elf stammen in
het zuidwesten van Engeland gaven zich over aan Claudius en de Romeinen vestigden
hun nieuwe hoofdstad in Colchester.
Vespasianus veroverde het zuidwesten tot aan Exeter. De volgende stap was de
verovering van Wales, die werd gehinderd door de opstand in 61 van Boudica, koningin
van de stam van de Iceni. De stam van de Silures werd er pas in 76 verslagen. Intussen
werd het noorden veroverd, tot aan York. In 78 werd Gnaeus Julius Agricola de nieuwe
gouverneur, de schoonvader van Tacitus. Hij versloeg de stam van de Ordovices in het
noorden van Wales. Vervolgens rukte hij op tegen de Brigantes in Noord-Engeland en
de Selgovae aan de zuidkust van Schotland. Van 79 tot 84 veroverde hij grote delen van
Schotland en voer zelfs langs de oost- en noordkust van Schotland en won de beroemde
slag van Mons Graupius. Hij bouwde er een netwerk van wegen en forten. In 84 werd
Agricola door keizer Domitianus naar Rome teruggehaald. Uiteindelijk werden de
Romeinen gedwongen om hun bezetting terug te trekken tot daar waar rond 122 de
Hadrian’s Wall werd gebouwd. In 142 werd een nieuwe muur, de Antonine Wall meer
naar het noorden aangelegd, maar na korte tijd weer verlaten. Romeinse troepen zouden
echter diverse malen tot ver in Schotland doordringen. De bekendste operatie is die van
209, toen keizer Septimius Severus ten strijde trok tegen de Caledonische Confederatie,
Pictische stammen in het noorden. Daarbij kwam de keizer om het leven, maar de
inheemse stammen werden geromaniseerd.

Hadrian’s Wall

Na de eerste veroveringen in 43 en de vorming van de provincie Britannia ontstond de
Romano-Britse cultuur, een vermenging van de Romeinse cultuur met die van de
inheemse Keltische sprekende stammen. De Romeinse provincie strekte zich ook uit
over Wales en een deel van Schotland. Duizenden Romeinse ambtenaren en zakenlui
vestigden zich in Engeland. Er werden veel steden gesticht. Romeinse troepen uit alle
delen van het Romeinse rijk werden verspreid in het land gelegerd. Er waren ook tal van
migranten met uiteenlopende beroepen zoals beeldhouwers uit Syrië en medici uit het
oostelijk Middellandse Zeegebied. De bevolking bleef hoofdzakelijk Keltisch
(sprekend) met een Romeinse levensstijl. De meeste mensen woonden nog altijd op het
platteland en leefden als zog. peregrini nog altijd onder de wetten van hun voorvaderen.
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Veel inwoners van de steden kregen het burgerrecht. Colchester was waarschijnlijk de
eerste hoofdstad van deze keizerlijke provincie maar werd spoedig overvleugeld door
Londen met zijn sterke handelsbetrekkingen. De totale bevolking van de provincie
Britannia was op het einde van de 2de eeuw ongeveer 2.8-3 miljoen. Voor de Romeinen
was de exploitatie van goud-, zilver- en ijzermijnen zeer belangrijk, en dit groeide tot
grootschalige industriële productie.

Deva Victrix, legienskamp en stad. Chester

De priesterkaste van de druïden werd door keizer Claudius verboden. De inheemse
bevolking bleef de eigen goden vereren, maar vaak versmolten met Romeinse goden
zoals Mars Rigonemetos. Toch zal de verering van de eigen inheemse goden afgenomen
zijn. Daarvoor in de plaats kwam een contingent Romeinse goden maar ook exotische
religies zoals de Mithrascultus. In Londen, Wales en bij de Hadrian’s Wall zijn
nagenoeg intacte Mithrastempels bewaard.
Tijdens hun bezetting van Britannia legden de Romeinen een uitgebreid netwerk van
wegen aan. Deze bleken nog vele eeuwen daarna bruikbaar, sommige bestaan tot de dag
van vandaag. Veel van de belangrijkste Engelse steden zijn door de Romeinen gesticht:
Londen (Londinium), Manchester (Mamucium) en York (Eboracum). Al deze steden
werden verlaten na de Romeinse bezetting en zouden pas vele eeuwen later een nieuw
leven kennen. In een groot aantal gevallen bleven de oude namen uit de Romeinse tijd
bewaard.
Het Keltische dialect dat vóór de komst van de Romeinen werd gesproken, Common
Brittonic, zou na de Romeinse bezetting blijven bestaan. Later ontwikkelden zich daar
regionale talen uit, met name het Cumbrisch, Cornish, Bretons en Welsh. Gebleken is
dat ca. 800 Latijnse woorden in het Common Brittonic opgenomen zijn.

Vroege christenen in Engeland
Het vroege christendom kwam Engeland binnen aan het begin van de 3de eeuw. De
oudste vermelding van christenen in Engeland is afkomstig van Tertullianus rond 200.
Rond het midden van de 3de eeuw zou Saint Alban als eerste in Engeland de marteldood
zijn gestorven tijdens het bewind van keizer Decius. Sommigen beweren dat dit pas in
het begin van de 4de eeuw plaatsvond. Het christendom kon relatief vroeg Engeland
binnenkomen omdat het een kosmopolitische land was met veel kooplui en soldaten uit
tal van Europese gebieden. Archeologische bewijzen gaan terug tot de 3de en 4de eeuw.
Kleine houten kerken waren er bijvoorbeeld in Lincoln en Silchester, een bijzondere
12
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loden doopvont is gevonden in Icklingham. Bijzonder zijn de vroegchristelijke
muurschilderingen in de Romeinse villa te Lullingstone en de vloermozaïeken in Hinton
St Mary.
De Kerk in Engeland schijnt zich zoals elders ontwikkeld te hebben volgens het systeem
van bisdommen. Bij het Concilie van Arles in 314 werden drie bisschoppen uit Engeland
genoemd, uit York, Londen en Lincoln. Inmiddels was het christendom ook hier legaal
volgens het Edict van Milaan uit 313. Toen keizer Theodosius in 391 het christendom
tot staatsreligie maakte viel Engeland ook onder zijn bewind, maar men zal er in deze
randzone van het rijk niet veel van gemerkt hebben. In de 5de eeuw was het christendom
ook in Engeland wel echt gevestigd. Het was een Britse monnik, Pelagius, die rond 400
in Rome een eigen leer beleidde en daarom als ketter werd beschouwd. Pelagianisme is
het geloof dat de zondeval de menselijke natuur niet heeft bedorven en dat de
sterfelijke wil nog steeds in staat is tussen het goede en het kwade te kiezen zonder dat
hier speciale goddelijke interventie voor nodig is.

Icklingham, detail loden doopbassin. 4de eeuw

Hinton St Mary, Christusportret, 4de eeuw

Einde van het Romeinse gezag: keerpunt naar Sub-Roman Britain
Aan het begin van de 5de eeuw was Britannia onderdeel van het West-Romeins rijk
onder de zwakke keizer Honorius. De feitelijke macht in het westelijk deel van het
Romeinse rijk was in handen van de Vandaal Stilicho die de troepen uit Britannië
weghaalde ter verdediging van Italië tegen de Vicegothen. In 407 verklaarde de
Romeinse generaal .Flavius Claudius Constantinus zichzelf keizer van het WestRomeinse rijk en ging resideren in Gallië. Hij nam de naam van Constantijn III aan.
Twee jaar lang was hij de medekeizer van Honorius. Hij had troepen uit Britannia
meegenomen naar Gallië, in 410 werden zijn magistraten het Britse gebied uitgezet. Al
sinds jaren werd Britannia vanuit het noorden aangevallen door de Picten en de Scoten,
de Saksen voerden al vóór 400 aanvallen uit op de oostkust. Honorius verklaarde dat de
Romeinse steden hun eigen verdediging moesten regelen, een stilzwijgende acceptatie
van tijdelijk zelfbestuur in Britannia. Maar wel in een tijd dat geen land in West-Europa
meer veilig was voor invallen van nieuwe volkeren. Procopius erkende halverwege de
5de eeuw dat er geen Romeins gezag meer was in Britannia, in een tijd dat de
Angelsaksen al op de stoep stonden. Het bestuur was overgelaten aan de
stadsautoriteiten, het werd de tijd van warlords.
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Omdat men zich geconfronteerd zag met het toenemende probleem van aanvallen vanaf
zee, in het bijzonder van de Picten aan de oostkust van Engeland, werden Angelsakische
huurlingen (foederati) ingehuurd om te helpen. Zij kregen de beschikking over land.
Rond 442 begonnen de Angelsaksen te muiten, blijkbaar omdat betaling uitbleef.
Daarop verzochten de Romeins-Britten de Romeinse bevelhebber van het WestRomeinse rijk, Aetius, om hulp. Tevergeefs, de decennia daarna werden een periode van
gevechten. Na de Slag van Mount Badon rond 500 was er een tijdelijke stop van
Angelsaksische migraties. In deze onrustige tijd migreerden veel inwoners van
Britannia naar Bretagne, Normandië en Galicië. Al deze bewegingen van volkeren
vormden onderdeel van de onrustige periode van Volksverhuizingen in West-Europa
tussen ca. 300 en 700.

Toch kregen de Angelsaksen controle over het oosten van Engeland in de 5de eeuw.
Rond het midden van de 6de eeuw breidden zij hun gebied uit tot in de Midlands,
vervolgens in de 7de eeuw veroverden zij gebied in het zuidwesten en noorden van
Engeland. De Britten zélf raakten in de 6de eeuw vooral uitgeput door burgeroorlog,
interne strijd en onrust: het was de inspiratie voor ‘De Excidio Britanniae’ van de Britse
monnik Gildas. In dit boek is al sprake van King Arthur die als Brits leider de Saksen
bestreed, hoewel de meeste legendevorming rondom hem pas eeuwen later zou
plaatsvinden. Voor sommige historici is Arthur’s hof Camelot een geïdealiseerde Welsh
herinnering aan de Romano-Britse beschaving van vóór de Saksische tijd. King Arthur
14
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zou het belangrijkste werk worden van de ‘Matter of England’, middeleeuwse literatuur
en legenden die verbonden zijn met Groot-Brittannië en de daarmee verbonden
legendarische koningen en helden.
De niet veroverde gebieden van het zuiden van Britannia, Wales en Cornwall, behielden
hun Romano-Britse cultuur en hun taal, Welsch en Cornisch.

Van Romeins naar Germaans: de Angelsaksen
De Angelsaksische bezetting van Engeland is het proces dat taal en cultuur veranderde
van Romano-Brits naar Germaans. De Germaans-sprekende nieuwkomers
ontwikkelden een gemeenschappelijke culturele Angelsaksische identiteit, al kwamen
zij oorspronkelijk uit verschillende gebieden. Dit proces duurde van het begin van de
5de eeuw tot ca. 700. In de loop van de tijd vestigden zich een aantal Angelsaksische
koninkrijken, het eerst in het zuiden en oosten. Toch blijft nog altijd de discussie in
hoeverre het toekomstige Engeland bepaald is geworden door de genen van de
Angelsakische nieuwkomers en/of de Romano-Britse traditie.
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De Chronica Gallica uit 452 vermeldt voor het jaar 451 dat ‘de Britse provincies, die
tot dit moment veel nederlagen en ongeluk hadden meegemaakt, ondergeschikt zijn
gemaakt aan de Saksische regel’. De Angelsaksische monnik Beda wordt met zijn in
731 geschreven Historia ecclesiastica gentis Anglorum beschouwd als de vader van de
Engelse geschiedschrijving. Hij identificeerde de migranten als Angelen, Saksen en
Juten. In zijn ogen waren de Angelsaksen het werktuig van de verlossing van Britannia.
Hun ruwe werkwijze was nodig en door God gelast omdat de Britten de gunst van God
hadden verloren.
Vanaf het begin van de 5de eeuw tot 829, het jaar waarin de meeste Angelsaksische
koninkrijken onder de heerschappij van Egbert van Wessex kwamen, heerste de periode
van de Heptarchie. Het is een collectieve naam voor de zeven koninkrijken van
Angelsaksisch Engeland. In feite fluctueerde het aantal koninkrijken en kleine rijkjes
echter; de term is er een voor het gemak. De traditionele opsomming is: Anglia, Essex,
Kent, Mercia, Northumbria, Sussex en Wessex. Op het einde van de 6de eeuw was
koning Aethelbert van Kent dominant in het zuiden, in de 7de eeuw waren de heersers
over Northumbria en Wessex machtig. Edwin van Northumbria wist zijn territorium
flink uit te breiden. In de 8ste eeuw kreeg Mercia met koning Offa de hegemonie over
de overige rijken. Toch kon men in de 10de eeuw nog spreken van aparte rijken.
Het verval van de Heptarchie was een langdurig proces in de 9de en 10de eeuw. In de
loop van de 9de eeuw groeide de Deense enclave in York uit tot de Danelaw waarbij
ongeveer de helft van Engeland onder Deens bewind kwam. De bedreiging van deze
nieuwe vijand, de Vikingen, leidde tot de vereniging van Engeland onder Alfred de
Grote. Met de verdrijving van Eric Bloedbijl als koning van Northumbria in 933 was er
sprake van één Engels koninkrijk met Aethelstan als eerste koning.

Angelsaksische koning met zijn witan (vergadering van wijze mannen)

De Angelsaksische periode leidde tot de schepping van een Engelse natie. Tijdens deze
periode vestigde zich het christendom en bloeiden de Angelsaksische taal (Old English)
en literatuur. Er kwam een wetgeving. De elite verhief zich tot koning en identificeerde
haar rol in Bijbelse termen.
Nadat in 565 de Ierse monnik Columba zich had gevestigd op het eiland Iona ten westen
van de Schotse kust nam de spirituele invloed vanuit het eiland spectaculair toe tot zelfs
in het noorden van Engeland. In 597 arriveerde de benedictijner monnik Augustinus
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vanuit Rome in het zuiden van Engeland met de opdracht van paus Gregorius de Grote
om als bisschop het koninkrijk Kent te kerstenen. Wellicht was de keuze op Kent
gevallen omdat koning Aethelbert getrouwd was met de christelijke prinses Bertha. De
bisschop vestigde zich in Canterbury en verbouwde een reeds bestaande kerk, de huidige
St. Martin’s. Augustinus wordt beschouwd als de stichter van de Engelse kerk. Een paar
jaar later werden vanuit Rome meer missionarissen naar Engeland gestuurd. In 635
verhuisde de Ierse monnik Aidan van Iona naar het eiland Lindisfarne aan de oostkust.
Vanhier werd het koninkrijk Northumbria bekeerd. Reeds in 664 bij de synode van
Whitby werden de Romeinse kerkelijke praktijken geïntroduceerd in Northumbria, de
bisschopszetel kwam in York. Het betekende een duidelijke keuze voor de Romeinse
traditie en het afwijzen van de Iers-Keltische. Later zou Beda weinig complimenteuze
woorden wijden aan de Engelse geestelijkheid, misdadig en weinig te porren om
Augustinus te helpen bij zijn kersteningsactiviteiten. Waarschijnlijk was de
werkelijkheid iets genuanceerder.
De kloosterwereld speelde in de tweede helft van de 6de en de 7de eeuw een grote rol
in Engeland. Tal van monniken kwamen van het Europese continent en zorgden voor
een renaissance van klassieke kennis. In Canterbury werd een school gevestigd waar
Latijn en Grieks werd gedoceerd. Latijn werd het dominante schrift. Karakteristiek voor
het Angelsaksisch kloosterwezen waren de dubbelkloosters met aparte onderkomens
voor monniken en nonnen maar een gemeenschappelijke kerk. Sommige abdissen
werden de meest invloedrijke vrouwen in Europa. Veel kloosters werden centra van
kunstproductie en wetenschap. Beda was het meest prominente voorbeeld.
Benedijctijner kloosters verschenen echter pas laat, het eerste in de 10de eeuw in
Glastonbury. Lange tijd was dit het enige klooster in Engeland waar de regel van
Benedictus geheel werd nageleefd. Vanhier zouden de benedictijner kloosters zich snel
verspreiden, het eerst in steden als Winchester, Peterborough en Ely.

Sutton Hoo, helm, begin 7de eeuw

Alfred Juwel, eind 9de eeuw

De Vikingen in Engeland
In de 9de eeuw groeide de macht van Wessex, van koning Egbert in het eerste kwart
van de eeuw tot koning Alfred de Grote op het einde ervan. Mercia werd ondergeschikt
aan Wessex, er ontstond een bloeiende Angelsaksische maatschappij en welvarende
kloosters. Dit alles trok de aandacht van volkeren in Denemarken en Noorwegen, de
Vikingen. Aanvallen volgden, zoals die op Lindisfarne in 793. Het jaar daarop werd
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Jarrow aangevallen, weer een jaar later Iona. De aanvallen zouden voortduren tot 850,
daarna bleef men overwinteren en vestigde men zich in de, later genoemde, Danelaw.
Plunderingen gingen echter door tot zelfs aan de andere zijde van het Kanaal. Zij werden
beschouwd als een goddelijke straf voor de zonden van de mensen wat leidde tot een
collectieve christelijke identiteit. Tegelijkertijd werd er wel een vacuum gecreëerd in
het leiderschap van het Engelse volk. De bezetting door de Vikingen duurde tot 896.
Koning Alfred van Wessex reageerde in eerste instantie door het betalen van tributen.
Na een beslissende slag te Edington in 878 bood hij echter fel tegenstand. Met de
reorganisatie van het leger en de bouw van veel forten in het zuiden van Engeland
slaagde hij erin de terugkeer van de Vikingen in 892 te frustreren. Na vier jaar
beëindigden de Vikingen de aanvallen, sommigen vestigden zich in Northumbria en
East England, de rest vertrok naar het Europese vasteland.
Alfred speelde een belangrijke rol in de versterking van het christendom, het verbreiden
van het schrift en onderwijs. Met de Cura Pastoralis van Gregorius de Grote in de hand
bekommerde hij zich als een herder voor het volk, een priester-koning. Hij besteedde
veel energie in het verspreiden van de volkstaal, het Engels, zichtbaar in charters,
wetgeving en theologie.
Edward the Elder werd in 899 koning van Wessex na de dood van zijn zoon Alfred. Het
prestige van het koningschap steeg en de bestuursinstellingen werden versterkt. Edward
veroverde de oostelijke Midlands en East Anglia op de Denen in 917 en werd heerser
over Mercia na de dood van zijn zus Aethelflead. Tal van Angelsaksen verwierven land
dat kort daarvoor was veroverd op de Vikingen.

Aethelstan presenteert boek, ca. 930

Edward the Elder werd opgevolgd door zijn zoon Aethelstan. Na een overwinning op
de koningen van de Schotten, van de Cumbrians en van Dublin wordt hij sindsdien
beschouwd als de eerste koning van Engeland. Met nieuwe wetgeving probeerde hij
alles en iedereen onder controle te krijgen. Voor zijn opvolgers Edmund en Eadred was
het grootste probleem het onderwerpen van het noorden. Onder koning Edward the
Peaceful kwam er een stabiel bestuur. Hij werd in 973 in Bath tot koning gekroond, nog
altijd de basis voor de Engelse kroningsceremonies. Tijdens zijn bewind werd de Regula
Benedicti bij alle kloosters ingevoerd.
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Sinds de jaren ’80 van de 10de eeuw begonnen de aanvallen van de Vikingen opnieuw,
in de jaren daarna werd het erger en in 1009-12 werd een groot deel van het land
verwoest door het leger van Thorkell de Lange. De Deense koning Swein Vorkbaard
veroverde het Engelse koninkrijk in 1013-4, zijn zoon Cnut herhaalde dit in 1015-6.
Voor de gemiddelde Engelsman waren deze veroveringen gelijk aan een aanstaande
apocalyps. Er werd gewaarschuwd niet de Deense gebruiken aan te nemen, immers de
aanvallen werden beschouwd als een teken van God die zijn volk straft.
In de 11de eeuw waren er drie veroveringen: een door Cnut in 1016, de tweede was een
onsuccesvolle aanval op de Noorse Vikingen in de Slag van Stamford Bridge in 1066
en de derde werd gevoerd door Willem de Veroveraar in 1066. De gevolgen van elke
verovering veranderde de Angelsaksische cultuur.
Cnut leek volhartig de traditionele rol van het Angelsaksische koningschap
overgenomen te hebben maar de uitstervende Angelsaksische aristocratie die van
oudsher een actieve rol had gespeeld in het bestuur van het koninkrijk werd niet
vervangen door een nieuwe. Dat maakte een einde aan de evenwichtige relatie tussen
monarchie en aristocratie.
De Slag van Stamford Bridge in 1066 wordt traditioneel als het einde van de
Vikingenperiode in Engeland beschouwd. De Engelse troepen werden aangevoerd door
koning Harold II, de laatst gekroonde Angelsaksische koning na de dood van de
onwereldse en vrome Edward de Belijder, maar werd kort daarna verslagen en gedood
tijdens de Slag bij Hastings in een strijd tegen de Noormannen uit Normandië onder
Willem de Veroveraar.

Tapis de Bayeux, begrafenis van Edward de Belijder

Angelsaksische architectuur en kunst
In de vroeg Angelsaksische tijd was architectuur eenvoudig, voornamelijk in hout.
Meestal ontwikkelden zich kleine nederzettingen in de buurt van agrarische activiteiten
of bij natuurlijke havens, men woonde niet in de oude Romeinse steden. Zelfs de elite
had eenvoudige gebouwen. Voor kerken werd soms natuursteen gbruikt, volgens Beda
‘morem Romanorum’. De bouw van kerken in Angelsaksische Engeland begon met
bisschop Augustinus vanaf 597. Mogelijk importeerde hij vaklui uit het Frankische rijk.
Vanaf het einde van de 7de eeuw werden meer kerken in steen gebouwd. Het best
bewaarde voorbeeld is de kerk in Escomb, Northumbria. Een fraai voorbeeld is ook StPeter-in-the-Wall in Essex en de kerk te Brixworth. Uit de 9de en 10de eeuw zijn kerken
bewaard, zoals in Barton-upon-Humber en Earls Barton. Karakteristiek werd de
decoratie met decoratieve stenen pilasters bij bogen en op muurvlakken. Deze
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gebouwen kunnen vergeleken worden met Karolingische kerken op het Europese
continent. De kerk in Greensted, Essex, is de oudste houten kerk in de wereld. De eerste
echte romaanse kerk was de verbouwde Westminster Abbey tijdens het bewind van
Edward de Belijder, maar deze is verloren gegaan.

St-Peter-in-the-Wall, Essex. Ca. 650

Earls Barton, eind 10de eeuw

Brixworth, ca. 690 gesticht

Vroege artistieke objecten uit de Angelsaksische wereld betreffen vaak broches met
patronen die gebaseerd zijn op dieren of maskers. De vondst van het bootgraf te Sutton
Hoo uit ca. 620 veranderde de geschiedenis van Angelsaksische kunstvormen. Bijzondere
vondsten in koningsgraf zijn een helm, beursklep en sieraden. De verfijning en kwaliteit
van de gevonden objecten was zeer onverwachts voor deze tijd. Sinds de kersteningen
brak in de 7de en 8ste eeuw een bloeiende periode aan. Door de vermenging van
Germaanse Angelsaksische, Keltische en laat-antieke technieken en vormen ontstond de
Insulaire kunst. Men vindt die terug in luxe siervoorwerpen, maar ook manuscripten en
reliëfs. Northumbria in het noorden was de smeltkroes van Insulaire stijl, in centra als de
kloosters van Lindisfarne (dochter van het Ierse klooster Iona) of MonkwearmouthJarrow. Het Vespasian Psalter uit Canterbury vertoont een geheel andere stijl, gebaseerd
op klassieke voorbeelden. Deze twee stijlen raakten vermengd en vormden de
Angelsaksische stijl. Deze Angelsaksische kunst had grote invloed op de Karolingische
in Europa.

Vespasian Psalter. Canterbury. 8ste eeuw

Stockholm Codex Aureus, 9de/10de eeuw

Vanwege de Vikingeninvallen bloeide de productie van geïllustreerde manuscripten pas
in de 10de eeuw weer op. Dit is de periode van de zog. Winchester School, hoewel
exemplaren in het gehele zuiden van Engeland werden vervaardigd. Dit viel samen met
de heropleving en hervorming van de kloosters in het land. Representatieve
voorstellingen vertonen grote invloed van Karolingische voorbeelden. Sierranden met
vegetatie werden echter bevolkt met een typisch Angelsaksische dierenwereld.
Uiteindelijk ontstond een karakteristieke stijl met een levendig tot onrustige lijnvoerig in
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de draperie en zeer uitgewerkte sierranden van acanthus. Manuscripten van het continent
werden in Engeland gebruikt om kopieën van te maken. Zo geraakte het Utrecht Psalter
van rond 840 in Canterbury en werd in het Harley Psalter letterlijk gekopieerd. De
Angelsaksiche tekenstijl had op zijn beurt grote invloed in Noord-Frankrijk.
In de 10de eeuw hadden de Angelsaksische metaalbewerkers een grote reputatie in
Europa, hoewel niets bewaard is gebleven. De beroemde 8ste eeuwse Tassilo-kelk in
Kremsmünster werd echter ook al door Angelsaksische vaklui gemaakt. De beroemde
schatvondst uit Staffordshire maakt duidelijk dat in 7de/8ste eeuw het vakmanschap van
edelsmeden al uitmuntend was.
Monumentale beeldhouwkunst is bewaard in high crosses, equivalent van soortgelijke in
Ierland. Sommige hebben figuratieve voorstellingen maar decoratieve wijnranken en
vervlochten patronen komen het meest vaak voor. In de 10de en 11de eeuw blijkt de
fantasierijke dierenwereld van de Vikingenwereld van invloed zoals een fragment van
een reliëf in St. Oswald’s Priory in Gloucester laat zien.
Bewerking van ivoor en been was erg gebruikelijk in de vroege Angelsaksische periode.
Een unieke kist van walrustand, de Franks Casket uit de eerste helft van de 8ste eeuw,
heeft een amalgaam aan voorstellingen uit de antieke, christelijke, Scandinavische en
Angelsaksische wereld. Op het einde van de Angelsaksische periode was Engeland
beroemd om ‘opus Anglicanum’, borduur en tapijtweefkunst. Het Tapis de Bayeux is
ongetwijfeld het beroemdste voorbeeld, hoewel vervaardigd na de invallen van Willem
de Veroveraar in 1066.

Gloucester, detail van high cross

Bewcastle, high cross

ivoren corpus, 11de eeuw

Oud Engels is de vroegste vorm van de Engelse taal. Het werd door de Angelsaksen naar
Engeland gebracht en bleef in gebruik tot in het midden van de 12de eeuw toen het zich
ontwikkelde tot Midden Engels. Uiteindelijk ontstonden vier dialecten. De taal was
beïnvloed door het Oud Noors wat veel leenwoorden opleverde in plaatsnamen of enkele
basisbegrippen. In het Oud Engels schrift werd een gemodificeerd Latijns alfabet
gebruikt. Er zijn ook veel inscripties gevonden in Angelsaksisch runenschrift. Beroemd
is het Angelsaksische epische gedicht Beowulf.

Normandische verovering van Engeland
De Viking Cnut de Grote heerste over een verenigd Engels koninkrijk van 1016 tot 1035.
Na een korte regeerperiode van zijn twee zoons kwam de troon in 1042 weer in Engelse
handen van Edward de Belijder. Hij was de zoon van de Engelse koning Aethelred the
Unready en de zus van de hertog van Normandië. Emma. Zo ontstonden grote
Normandische belangen in het Engels bewind. Edward stierf in 1066 zonder een
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duidelijke opvolger en de Engelse edelman Harold Godwinson nam de troon in bezit. Als
graaf van Wessex was hij een van de rijkste en machtigste aristocraten in het land. Hij
werd tot koning gekroond door de aartsbisschop van York. Zijn positie werd direct
bedreigd door twee rivalen die de troon opeisten. Koning Harald Hadrada van Noorwegen
nam York in, maar werd in de Slag van Stamford Bridge verslagen door de troepen van
Harold. Willem van Normandië maakte aanspraak op de troon vanwege zijn familierelatie
met Edward de Belijder. Slechts enkele weken later trok hij op tegen Harold met troepen
van Normandiërs, Bretons, Vlamingen en manschappen uit andere delen van het
koninkrijk Frankrijk. Hij landde op de zuidkust van Engeland en versloeg en doodde
Harold bij Hastings.

Tapis de Bayeux, Willem van Normandië en Harold

Willem was echter niet verzekerd van de troon voor 1072 vanwege de opstanden in het
land en de aanvallen van Deense Vikingen. De landerijen van de Engelse elite werden
geconfisqueerd, daarentegen werd land geschonken aan Normandische getrouwen. De
facto beschouwde Willem echter het Engelse territorium zijn bezit. In het Domesday
Book werden alle bezittingen en eigenaren in Engeland en een deel van Wales vermeld,
zowel vóór als na 1066. Normandische bisschoppen betrokken diverse bisschopszetels.
De Kerk in Rome steunde Willem in zijn positie als koning, de Engelse elite verloor haar
macht over de Kerk. Formeel werd slavernij afgeschaft. De taal van de elite werd het
Normandisch, een dialect van het Oud Frans.
Na de Normandische verovering vluchtten veel Angelsaksen naar andere landen zoals
Schotland, Ierland en Scandinavië. Een grote groep vluchtte per schip naar Byzantium,
velen traden in dienst als de Varangische Wacht, tot dan een Scandinavisch elitecorps
voor de Byzantijnse keizer.
Na de dood van Willem de Veroveraar in 1087 probeerde zijn opvolger Willem II de
bezittingen in Normandië met geweld te verdedigen. In 1101 werd Henry I koning door
de macht te grijpen. Normandië bleef in zijn greep. Hij was voorstander van
kerkhervormingen en steunde de orde van Cluny. Hij speelde een belangrijke rol in de
benoeming van bisschoppen in Engeland en Normandië. De laatste Normandische koning
was Stephen I, een neef van de dochter van Henry, Matilda. Haar man was niet
geïnteresseerd in Engeland maar wilde dat Matilda haar erfgoed Normandië opeiste.
Matilda’s zoon, Henry II, wist met gewiekste onderhandelingen benoemd te worden als
opvolger van Stephen I: de Normandische koningen zouden plaatsmaken voor die van
Anjou.
Normandiërs en Fransen die na de verovering in 1066 in Engeland arriveerden
beschouwden zich anders dan de Engelsen. In de 12de eeuw losten de verschillen op en
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was er sprake van vermenging. De Engelsen begonnen zich superieur te voelen boven de
Welsh, Schotten en Bretons. Men was meer Engelsman geworden dan Normandiër.
De invloed van het Europese continent en met name van Normandië zorgde voor een
metamorfose. Normandische kloosters kregen grote domeinen in Engeland zodat zij
overal dochterpriorijen en kloosters konden stichten. De Normandiërs namen het
Angelsaksische model van kloosterkathedralen over en in enkele generaties werd de
meerderheid van Engelse kathedralen bestuurd door monniken. Er kwamen nieuwe
kloosterordes Engeland binnen, zoals de orde van Cluny maar ook de Augustijnen en
Cisterciënzers. Enorme cisterciënzer kloosters waren bijvoorbeeld Rievaulx en Fountains
Abbey in het noorden. En daarnaast pelgrimskerken zoals in Glastonbury, Canterbury en
Winchester.
Werden kort na de invasie van 1066 door de Normandiërs veel mottekastelen gebouwd
in Engeland, in de 12de eeuw verrezen veel stenen kastelen en burchten met militaire en
politieke functie. Kort na 1080 werd begonnen met de White Tower met zijn stoere
romaanse St. John’s Chapel in Londen. Prominente voorbeelden zijn ook Rochester
Castle en Norwich Castle. De Normandiërs drukten hun stempel op de architectuur in de
11de en 12de eeuw, in kastelen maar nog meer in de bouw van kerken. De romaanse
bouwstijl in Engeland heet dan ook: Norman English.
De romaanse bouwstijl in Engeland was afkomstig uit Normandië. Karakteristiek zijn de
grote en zware Normandische bogen, vaak gedecoreerd met zig-zag- en visgraatmotieven.
Op diverse plaatsen werd beeldhouwwerk aangebracht. De romaanse kathedraal SaintÉtienne te Caen, begonnen in 1067, kan als voorbeeld gediend hebben voor de grotere
Engelse kathedralen zo’n 20 jaar later.

Norwich Castle

Durham cathedral

De transepten van de kathedralen van Ely en Winchester zijn exemplarisch voor de sobere
en stoere vorm, de rijke westgevel van de kathedraal van Lincoln geldt als een unicum in
de Normandische architectuur. De kathedraal van Durham werd door de Normandiërs
omgevormd tot een kapittelkerk, waarbij de kerk als kloosterkerk en bisschopskerk werd
gebruikt. Op het Europese vasteland was dit onbekend. De bouw startte in 1093, de
massieve zuilen van het schip dragen een kruisribgewelf, het eerste in Europa.
De beroemde architectuurhistoricus Pevsner beschreef de kleine kerk in Kilpeck,
Herefordshire, als ‘one of the most perfect Norman churches in England’. De kerk is rond
1140 gebouwd, het vele beeldhouwwerk is uitzonderlijk.
De eigenlijke romaanse beeldhouwkunst is niet uitsluitend van Normandië afhankelijk,
al vóór de verovering van Engeland was er een eigen beeldhouwkunst die in de
Angelsaksische tijd haar eigen vormen had gevonden en die later Ottoonse en
Scandinavische invloeden onderging. Deze traditie bleef als een onderstroom bestaan.
Later zal de Franse beeldhouwkunst van invloed zijn op de Engelse, zoals in de gevel van
de kathedraal van Lincoln.
23

©Posterheide Brabant, Helmond

Enkele decennia na de Normandische verovering behoorde schilderkunst in manuscripten
tot de beste in Europa. Beroemd zijn bijvoorbeeld de Winchester Bible en het St. Albans
Psalter. Kunstenaars blonken uit in randversieringen en initialen. Figuratieve
voorstellingen werden steeds beter van kwaliteit, de lijntekeningen waren krachtig. Het
Tapis de Bayeux met het beeldverhaal van de gebeurtenissen rond 1066 is vervaardigd in
Engeland en dateert uit het einde van 11de eeuw.

Kilpeck, tympaan. Ca 1140

Winchester Bible, initiaal met Jeremias

Engeland onder Anjou
Met Henry II was er in 1154 een koning van het huis van Plantaganet op de Engelse troon
gekomen. Daarmee was het Angevijnse Rijk aangebroken, in hegemonie heersend over
een gebied van de Schotse grens tot de Pyreneeën en enkele delen van Wales en Ierland.
Het werd achtereenvolgens bestuurd door Henry II, Richard ( (Leeuwenhart) en John of
England. Henry II van Anjou had Normandië van zijn vader geërfd, voegde Aquitaine
toe door zijn huwelijk met Eleonora van Aquitaine en erfde ook het erfrecht van zijn
moeder Matilda op Engeland. Er kwam een einde aan het rijk toen koning Henry III in
1259 zijn aanspraak op Franse lenen opgaf. De term ‘Angevijnse Rijk’ is voor het eerst
gebruikt in 1887 en wordt als neologisme gebruikt om de gebieden te definiëren die in
handen waren van de genoemde Engelse koningen. In feite betrof het een aantal lenen
zonder per sé een gemeenschappelijke identiteit, met elkaar verbonden door een enkel
persoon, de koning van Engeland. Onder Henry II werden de banden met de Franse
koning en Vlaanderen aangehaald. Bretagne kwam stevig onder controle van de
Plantaganets. Met Schotland en Wales waren de nodige strubbelingen, Henry II werd
leenheer van Ierland. Sinds Thomas Becket in Frankrijk in ballingschap ging werd de
relatie tussen Henry II en de Franse koning Lodewijk VII slecht.
Een hoofdrol tijdens het bewind van Henry II was weggelegd voor Thomas Becket. In
1155 werd hij kanselier van de koning. Hij werd de meest vertrouwde staatsman. De
relatie met koningin Eleonora was echter bar slecht. In 1161 wist de koning de volledige
macht over de Kerk in Engeland te krijgen, Thomas werd een jaar later aartsbisschop van
Canterbury. Sindsdien leefde Thomas een ander, uiterst sober leven, en nam ontslag als
kanselier. Hij verzette zich tegen de inmenging van de koning in kerkelijke zaken en
gerechtelijke procedures. De koning wilde Thomas als publiek figuur wegkrijgen en
beschuldigde hem van financiële malversaties tijdens zijn kanselierschap. Na een
dagvaarding in 1164 vluchtte Thomas naar het vasteland en werd hartelijk ontvangen door
de Franse koning Lodewijk VII. Hij verbleef in de abdij van Pontigny en werd gesteund
door paus Alexander III. De Engelse koning verbande zo’n 400 familieleden van Thomas
en confisqueerde de bezittingen van het aartsbisdom Canterbury. De investituurstrijd
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kwam op een hoogtepunt toen de Engelse koning zijn 12-jarige zoon Henry the Younger
in Londen liet kronen door de aartsbisschop van York en niet door Thomas, de
aartsbisschop van Canterbury. De paus dwong de Engelse koning en Thomas tot een
compromis. Met banvloeken in de hand tegen de prelaten die de zoon van de Engelse
koning hadden gekroond keerde Thomas in 1170 terug in Engeland. De daaropvolgende
razernij van de Engelse koning werd door vier Normandische ridders letterlijk opgevat:
zij vermoordden Thomas op oudjaar in de kathedraal van Canterbury. Henry II
accepteerde een publiekelijke boetedoening en beloofde de Kerk van Canterbury in haar
oude waardigheid te herstellen. Reeds in 1173 werd Thomas door de paus heilig
verklaard. Zijn verering leidde tot massale pelgrimages naar Canterbury, de kathedraal
onderging grootse verbouwingen en uitbreidingen.

Moord op Thomas Becket

Na een korte en rumoerige tijd werd Richard I (Leeuwenhart) koning van de landen aan
beide zijden van het Kanaal. Na een conflict met de Franse koning Filips II begonnen
beiden aan de geldverslindende Derde Kruistocht. Hij veroverde Cyprus en nam deel aan
het beleg van Akko en behaalde een overwinning op Saladin. Na een gevangenschap in
Duitsland keerde hij terug naar Engeland. Hij zou daar bij het Bos van Sherwood de held
Robin Hood hebben ontmoet. In Winchester werd hij voor de 2de maal gekroond en
droeg daarbij een derde luipaard in zijn familiewapen, nog altijd het blazoen van de
koninklijke Engelse standaard. Van de tien jaar van zijn koningschap was Richard niet
meer dan tien maanden in Engeland. Zijn geliefde plaats was Chateau Gaillard in Les
Andelys. In 1199 overleed hij door een noodlottig ongeval. Richards hersenen en
ingewanden zijn begraven in de Abdij van Charroux, zijn hart in de kathedraal van Rouen
en en de rest van zijn lichaam in de Abdij van Fontevraud in Anjou.

Graf van Richard Leeuwenhart, Fontevraud
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De jongere broer John werd de opvolger van Richard Leeuwenhart. Hij was in 1200
gedwongen om een vredesverdrag met de Franse koning Filips II te sluiten en verloor
daarmee de gebieden op het continent (Jan zonder Land). De daarop volgende oorlogen
met Frankrijk leidden tot een vernederende nederlaag in de Slag bij Bouvines in 1214.
Omdat John zo veel mogelijk bezittingen van de Engelse geestelijkheid afpakte- dit na
een conflict met paus Innocentius III- werd hij 1209 in de ban gedaan. Na zijn terugkeer
in Engeland na zijn nederlaag in 1214 escaleerde de onrust onder de edelen en werd hij
gedwongen de Magna Carta te ondertekenen. Daarmee moest de macht van de koning
aan banden worden gelegd. Omdat de edelen van mening waren dat de Franse prins Louis
zich beter aan de Magna Carta zou houden werd hem tijdens de First Baron’s War de
Engelse kroon aangeboden. Louis moest zich echter bij het Verdrag van Lambeth uit
Engeland terugtrekken. De Britse monarchie beschouwt nog altijd de dood van koning
John als het einde van het huis van Anjou en het begin van de dynastie der Platagenets.

Engeland en het Huis Plantagenet
Tijdens het bewind van koning Jean bleven nog slechts het hertogdom Aquitanië en het
graafschap Gascogne eigendom van de Engelse koning. Toch bleven de Engelse en
Franse koning met elkaar in conflict. Henri III werd de opvolger van John wiens moeder
Isbella van Angoulême was. Zijn lange regering zou duren van 1217 tot 1272. Hij stemde
toe in de Great Charter van 1225 dat de koninklijke macht beperkte en de rechten van de
edelen beschermde. Sinds deze tijd verscheen voor het eerst de term ‘parlement’ om grote
vergaderingen van het koninklijk hof mee aan te geven. Zij werden gehouden om
overeenstemming te bereiken in belastingheffingen. Later zou de koning weer meer
macht naar zich toetrekken. Hij onttrok veel geld aan de Engelse joodse gemeenschap en
probeerde hen zelfs af te scheiden. Goede relaties onderhield hij met Fredrik II van
Hohenstaufen. Bij het Verdrag van Parijs gaf hij de aanspraak op Anjou, Maine, Touraine
en Normandië op, enkel Gascogne en Aquitanië bleven over. Hiermee was de feitelijke
macht van het huis Anjou in Engeland voorbij. De culturele verschillen tussen Engeland
en Normandië zouden groter worden. In 1263 vond de Second Baron’s War plaats onder
leiding van Simon de Montfort. In 1272 kwam Edward I op de troon, zoon van Henry III.
Henry was een vroom man en bevorderde pelgrimages. In 1247 kwam hij in het bezit van
het reliek van het Heilig Bloed en schonk het aan Westminster Abbey, zijn SainteChapelle. Bedelordes kregen veel steun van hem. De jonge universiteiten van Oxford en
Cambridge werden door hem gesteund.
Al voor zijn troonsbestijging voerde Edward I de feitelijke macht uit voor zijn vader. Met
de overwinning op de edelen in 1265 herstelde hij de macht van de koning. In 1282 werd
Wales bij Engeland ingelijfd, Schotland werd in 1296 onderworpen aan het Engels gezag.
Toen in 1295 de Fransen Gascogne bezetten kwam het tot een militaire confrontatie.
Joden mochten geen kredieten meer verlenen, maar konden wel handel drijven met
christenen. Daarbij moesten zij wél een afbeelding van de Tien Geboden op hun kleding
dragen. In 1290 werden de joden zelfs verbannen uit Engeland. De koning liet zich
financieren met grenzeloze kredieten door de bankiersfamilie Riccardi uit Lucca. Deze
familie kreeg zo het recht op het heffen van tol op o.a. de wolhandel, al duurde dat slechts
enkele jaren. Edward I werd in 1307 opgevolgd door zijn vierde zoon, Edward II. Hij
was de eerste Engelse kroonprins die de officiële titel Prince of Wales droeg. Hij was
geen sterk bestuurder en werd uiteindelijk gedwongen om af te treden in 1327. Zijn oudste
zoon Edward III volgde hem op en zou maar liefst tot 1377 regeren. In 1328 was Edward
III medekandidaat voor het Franse koningshuis naast Filips van Valois, omdat de Franse
koning Karel IV geen zoons had. In 1340 presenteerde Edward op de Gentse
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Vrijdagmarkt zich als koning van Frankrijk. Hij kreeg de steun van Jacob van Artevelde
en diverse Vlaamse edelen. Het betekende het begin van de Honderdjarige Oorlog, een
lange strijd tussen het huis Valois en het Engelse huis Plantagenet om het Franse
koningschap. Edward behaalde veel successen, zoals in de Slag bij Crécy, 1346, en de
Slag bij Poitiers, 1356, maar in 1360 moest hij zijn aanspraken opgeven. De Vlamingen
steunden Edward in zijn ambitie vooral om economische redenen. Vanwege de
geldverslindende oorlogen werd de positie van het parlement belangrijker. Het parlement
moest de financiering goedkeuren. Het Lagerhuis ontwikkelde zich als belangrijk
tegenwicht tegen de adel en geestelijkheid in het Hogerhuis.

Edward III

Richard II

Henry IV

Richard II kreeg te maken met de Engelse Boerenopstand in 1381, wist die te onderdrukken
en ontpopte zich later als een koning van terreur. Zowel zijn huwelijk met Anna van Bohemen,
dochter van Rooms keizer Karel IV, als met Isabella van Valois, dochter van Karel VI van
Frankrijk, bleven kinderloos. In 1400 werd hij vermoord, zijn opvolger was zijn neef Henry
IV. Hij maakte net als zijn grootvader Edward III aanspraak op de Franse troon. Met zijn
troonsbestijging werd het begin ingeluid van het Huis Lancaster, een jongere tak van het Huis
Plantagenet. Zij zouden tot 1461 de Engelse koningen leveren. Hij was de eerste koning sinds
Willem de Veroveraar die het Engels als moedertaal had. De meeste tijd van zijn regering
bracht hij door met het onderdrukken van rebellieën van edelen. Zijn zoon Hendrik V wilde
als koning daadkrachtiger optreden. Hij wist een opstand van de Lollards ( radicale afsplitsing
van de aanhangers van Wycliff) te onderdrukken. Met zijn grote overwinning in Azincourt in
1415 erkende de hertog van Bourgondië, Jean sans Peur, hem als koning van Frankrijk. In
1417 veroverde hij Normandië. In 1420 sloten de Engelse en Franse koning het Verdrag van
Troyes. De dochter van Karel werd aan Henry ten huwelijk gegeven, hijzelf werd als Franse
kroonprins erkend en kreeg samen met Filips de Goede het bewind van Frankrijk in handen.
Als erfgenaam van Henry V werd zijn op 7-jarige leeftijd tot opvolger gekroond, Henry VI.
In 1429 werd hij koning van Engeland, twee jaar later koning van Frankrijk. Inmiddels was
door toedoen van Jeanne d’Arc Karel VII in Reims ook tot koning van Frankrijk gekroond,
echter alleen erkend door de Armagnacs. Vanwege moderniseringen van het leger wisten de
Fransen zo goed als alle Engelse bezittingen in het land te veroveren. Met de Slag bij Castillon
in 1453 werd de oorlog beëindigd. Alleen Calais bleef aan de Engelsen.
Omdat de edelen de nederlaag van Engeland niet konden verkroppen vormden zij een grote
oppositie tegen het Huis Lancaster. De Huizen van Lancaster en York betwistten elkaar de
troon, Henry werd afgezet door Edward van York, ook wel bekend als Edward IV van
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Engeland. In de Rozenoorlogen werd Edward verslagen en kwam Henry VI in 1470 weer op
de troon, al was hij inmiddels dement. Een jaar later werd Henry VI gevangen gezet in de
Tower van Londen, waar hij waarschijnlijk werd vermoord. Zijn halfbroer Henry Tudor werd
de nieuwe koning, Henry VII. Daarmee eindigde het Huis Lancaster als zijtak van de
Plantagenets en maakte plaats voor het Huis Tudor, een andere zijtak.

Salisbury cathedral. Early English

Wells cathedral. Early English

De eerste ontwikkeling van de gotiek in Engeland wordt ook wel Early English Gothic
genoemd en duurde van het einde van de 12de tot het einde van de 13de eeuw. Met de
nieuwbouw van het koor van Canterbury kwam Engeland voor het eerst in aanraking met de
gotiek uit het Île-de-France, zoals St- Denis of Sens. De Franse architect Guillaume de Sens
ontwierp een indrukwekkend koor met drie verdiepingen en zesdelige ribgewelven. In de dikte
van de muur vóór de ramen was een loopgang uitgespaard. Voor de schalken gebruikte hij
zwart Purbeck-marmer dat later een kenmerk zou worden voor de Engelse gotiek. Bij de latere
gotische verbouwingen van de kathedraal ontstond een typisch Engels kenmerk, nl. het speels
verbinden van verschillende onderdelen van ruimten tot een geheel. Ook kenmerkend voor de
latere Engelse gotiek is de enorme lengte van het gebouw en de bouw van twee transepten.
Deze kenmerken vindt men ook terug bij de kathedralen van Lincoln, Salisbury of Southwell.
Hier worden de gewelven nog gedragen op de dikke of dubbelschalige muren van de galerijen
in plaats van luchtbogen. De kathedralen van Ely en Salisbury zijn hierdoor beïnvloed. De
kathedraal van Salisbury is in één bouwperiode voltooid, voor Engeland zeldzaam.
Met de bouw van Westminster Abbey in Londen, begonnen in 1245, ontstond een vermenging
van Engelse tradities en met de laatste Franse ontwikkelingen.zoals een koorsluiting met
omgang.
De Decorated Style bereikte zijn rijpe fase rond 1290. Decoratieve vormen namen spectaculair
toe, zoals bij de rayonnante stijl in Frankrijk. Engeland kende in deze periode een grote
economische groei. Kenmerkend is het gebruik van de ojief, een in- en uitzwenkende curve.
De mooiste voorbeelden van deze stijl zijn te vinden in de kathedralen van York en Exeter,
maar ook bijvoorbeeld het koor van de kathedraal van Wells. De kapittelzaal van de kathedraal
van Wells heeft een palmbladmotief met 32 ribben die aan een centrale zuil ontspringen. In
het koor van de kathedraal van Wells ontbreken zelfs diagonale ribben waardoor het
onderscheid van traveeën vervaagt en een decoratief spel ontstaat van ruiten van verschillende
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grootte. Ook het maaswerk van de lichtbeuk is extreem uitgewerkt, meer Frans dan Engels
overigens. De climax van de decorated style vindt men in de kathedraal van Ely, met name in
het lijnenspel van de achthoekige vieringtoren.

Exeter cathedral. Decorated style

Wells, kapittelzaal. Decorated style

De derde stijl is bekend als de Perpendicular style. Deze stijl valt op door de lineaire patronen
van de architectuurvormen en decoratievormen met een regelmatig vorm van verticale
panelen. In de decoratievormen komt voor het eerst de afgevlakte Tudorboog voor, mede
bepalend voor het starre karakter van de Perpendicular Style. Vanaf ca. 1330 was het de
overheersende stijl gedurende twee eeuwen. Voor het eerst werd deze stijl op grote schaal
toegepast in de kathedraal van Gloucester tussen 1331 en 1350, een uiterst creatieve
herschepping van timmertechnieken in steen. Het duurde niet lang voordat een type gewelf
werd ontwikkeld dat beter harmonieerde met de Perpendicular Style, het waaiergewelf, d.w.z.
decoratieve maaswerkvakken op gewelfdelen in de vorm van halve kegels. Wellicht is de
oostelijke kruisgang van de kathedraal van Gloucester uit 1331-57 het oudste voorbeeld.
Latere voorbeelden zijn bijvoorbeeld het schip van Canterbury en Winchester. Magnifieke
waaiergewelven uit latere tijd zijn in Bath Abbey, King’s College in Cambridge, of de kapel
van Henry VII aan het oosteinde van Westminster Abbey, 1503-1512.

Gloucester, kloostergang. Perpendicular style

De ‘colleges’ van Oxford en Cambridge vormen een unieke schatkamer van middeleeuwse
Engelse architectuur. De klassieke vorm van de colleges ontstond door toedoen van William
van Wykeham, kanselier van Engeland, die in 1379 Oxford New College stichtte. Zijn
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architect William Wyneford ontwierp de klassieke vorm met een ‘quadrangle’, waarin eetzaal,
kapel, bibliotheek, woonruimten voor staf en studenten als één geheel werden ontworpen..
De gotische beeldhouwkunst in Engeland is veel bescheidener dan die op het vasteland. Waar
de Franse gotiek uitblinkt in uitbundig gedecoreerde portalen ontbreken deze in Engeland
grotendeels. Uiteraard is er ook veel verloren gegaan bij de latere beeldenstormen. Bijzondere
beeldhouwkunst is wél te vinden in grafsculptuur, zoals het grafmonument van John I Zonder
Land uit ca. 1225 in Worcester of het grafmonument van Edward II uit 1330-5 in Gloucester.
Van de 14de tot de 16de eeuw was er een industriële productie van albasten reliëfs in
Nottingham. Veel werd geëxporteerd naar het continent.
Gotische manuscript-illustraties in Engeland vertoonden lange tijd stylistische
overeenkomsten met die in Frankrijk. Beroemd is de Engelse monnik Mathew Paris die in de
eerste helft van de 13de eeuw in St. Albans werkte. Zijn ingekleurde inkttekeneningen zijn
virtuoos en expressief, de techniek herinnert aan een oudere werkwijze sinds de 10de eeuw in
Engeland. Het Amesbury Psalter van rond 1250 vertoont een stijl met meer menselijk
emotionele lading. Het Tenison Psalter was bestemd voor de zoon van Edward I en laat de
artistieke contacten met Frankrijk in de tweede helft van de 13de eeuw goed zien. Vanaf ca.
1300 werden rijk geïllustreerde randversieringen het handelsmerk van de East Anglian school.
Voorbeelden zijn het Ormesby Psalter en Gorleston Psalter. In deze werken is zelfs al vroegItaliaanse invloed merkbaar, zoals diepte en grotere mate van realisme. Het Psalter van Douai
en het Psalter van St Omer zijn daar nog betere voorbeelden van.
Van de gotische paneelschilderkunst is in Engeland niet veel bewaard gebleven. Het
Westminster Retable dateert uit de jaren ’70 van de 13de eeuw is waarschijnlijk geschonken
door Henry III als onderdeel van de verbouwing van de abdijkerk. De invloed van de
miniatuurkunst is overduidelijk, evenals bij het Wilton-diptiek uit ca, 1390-5. Dit laatste werk
is een uitzonderlijk voorbeeld van Internationale Gothiek en werd gemaakt in opdracht van
koning Richard II.

Psalter St Omer, detail

Wilton-dptiek, detail

Engeland en het Huis van Tudor
Het huis Tudor had zijn wortels in Wales en Frankrijk. De stamvader van het huis was Owen
Tudor, een Welsh soldaat die later echtgenoot werd van Catharina van Valois, de weduwe van
Henry V. Zijn kleinzoon Henry, Earl van Richmond, kwam in 1485 in opstand tegen koning
Richard III die in de Slag bij Bosworth sneuvelde, en liet zich kronen als koning Henry VII.
Hiermee kwam het huis Tudor aan de macht ten koste van het huis York. Henry trouwde in
1483 met de dochter van Edward IV, Elizabeth of York, waarmee de voorheen elkaar
bestrijdende partijen in één nieuwe dynastie werden verenigd. In 1542 werden het koninkrijk
30

©Posterheide Brabant, Helmond

Engeland en prinsdom Wales een definitieve eenheid, bovendien werd de Engelse autoriteit
over het koninkrijk Ierland verworven. In naam bleef de aanspraak op het koninkrijk van
Frankrijk bestaan. De vereniging van de twee huizen werd symbolisch verbeeld in het
heraldisch embleem van de Tudor roos, een combinatie van de witte roos van York en de rode
roos van Lancaster.
Henry VII wenste zekerheid voor een dynastie. Daarom trouwde in 1503 zijn dochter
Margaret met de Schotse koning James IV, zijn zoon Arthur met Catharina van Aragon en
uiteindelijk zijn zoon Henry met de weduwe van zijn zoon Arthur. Zijn bemoeienissen met
Europese politiek waren zeer beperkt, wel maakte hij de staatskas solide.
Henry VII werd in 1509 opgevolgd door zijn zoon Henry VIII die twee jaar later uiteindelijk
trouwde met Catharina van Aragon. Omdat hij geen mannelijke nakomeling bij haar kreeg
wilde hij het huwelijk met Catharina annuleren. De paus in Rome wenste hem echter hiervoor
geen toestemming te verlenen en pas jaren later voerde het Engelse parlement een wetgeving
aan waarbij de betrekkingen met Rome werden verbroken en de koning werd uitgeroepen tot
hoofd van de Engelse Kerk. Daarmee kon het huwelijk met Catharina worden ontbonden en
trouwde Henry met Anna Boleyn. In 1533 kreeg Anna een kind, Elizabeth. Inmiddels was
Thomas Cromwell in 1532 benoemd als eerste minister van de koning. Anna werd in 1536
gevangen genomen en geëxecuteerd, na tussenkomst van Cromwell, omdat zij werd
beschuldigd van overspel.

Henry VII

Thomas Cromwell

Henry VIII

Henry VIII trouwde voor de derde maal, nu met Jane Seymour van wie hij in 1537 een zoon
kreeg, de latere koning Edward VI. In 1540 trouwde hij met Anna van Kleef, waarmee een
alliantie met de protestantse Duitse staten was gesmeed. Hij zou voor haar gezwicht zijn na
een het zien van een portret dat Holbein van haar had gemaakt. Het huwelijk mislukte,
Cromwell werd als hoofdschuldige hiervan onthoofd in 1540. Een vijfde huwelijk werd ook
een mislukking. De katholieke Catherine Howard trouwde met hem in de hoop van haar vader
dat de koning de Katholieke Kerk in Engeland zou herstellen. Catharine werd in 1542
geëxecuteerd op last van ontrouw. Zijn laatste huwelijk was met de protestantse Catherine
Parr in 1543.
Tussen 1536 en 1541 vond in Engeland en Ierland de ontmanteling van kloosters plaats. De
kloosters waren zeer rijk. De koning wenste in eerste instantie dat het pauselijk gezag werd
verworpen en de koning gehoorzaamd. Thomas Cromwell had daarbij de leiding. Op de eerste
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plaats werden daarmee de reguliere inkomsten van de Kroon verhoogd. Later werden er ook
militaire campagnes mee gefinancierd.
Henry VIII werd in 1547 door zijn zoon bij Jane Seymour opgevolgd als Edward VI. De oom
van de nieuwe koning, Edward Seymore, had een grote invloed gekregen in het hof en wilde
Engeland en Schotland verenigen door Edward te laten trouwen met Mary, Queen of Scots.
Echter, vergeefs.
Toen in 1549 het Book of Common Prayer door de koning werd gepubliceerd, met daarin de
voorschriften voor gebed en eredienst, veroorzaakte dat veel rumoer bij vooral katholieken in
Cornwall en Devon. De daaropvolgende opstand verhardde het standpunt van de koning. In
1552 verscheen een herziene uitgave van het boek. Om te voorkomen dat de troon in
katholieke handen zou komen benoemde hij bij testament zijn nicht Jane Grey die
kleindochter van Mary Tudor was, de zus van Henry VIII, als opvolgster. Na negen dagen
moest zij echter troonsafstand doen ten gunste van Mary Tudor, de jongste zus van Henry
VIII. Jane Grey werd geëxecuteerd.

Edward VI

Mary I

Elizabeth I

Koningin Mary wilde in Engeland de Katholieke Kerk herstellen. Zij trouwde in 1554 met de
zoon van Karel V van Spanje, de latere Filips II. Dit katholieke huwelijk viel bij velen in
Engeland niet in goede aarde. Filips was niet echt in haar geïnteresseerd, er kwamen geen
kinderen en Mary werd bitter. In haar vastberadenheid de Engelse troon te beschermen tegen
het protestantisme liet zij honderden protestanten op de brandstapel ter dood brengen. Voor
de protestanten werd zij ‘Bloody Mary’. In 1558 verloor zij het laatste Engelse bezit in
Frankrijk, Calais. Haar huwelijk met Filips betekende wél nieuwe handelsactiviteiten voor
Engeland. Politieke relaties met Rusland werden aangeknoopt.
In 1559 kwam de gematigd protestantse Elizabeth I op de troon. Zij was de dochter van Anna
Boleyn die een hoofdrol had gespeeld bij het begin van de Engelse Reformatie. Direct na haar
kroning werd zij bij wet de Supreme Governor of the Church of England. Geestelijken en
politici moesten zweren de Kerk van Engeland te erkennen, haar onafhankelijkheid en de
autoriteit van de koningin.
Elizabeth bleef ongehuwd hoewel het voor een vorst zeer ongepast was om niet te trouwen.
Haar populariteit was evenwel zeer hoog. Toch waren velen van mening dat Mary, Queen of
Scots, de sterkste erfgenaam van de Engelse troon was. Mary was getrouwd met een nazaat
van Henry VII, Henry Stuart. Tijdens haar bewind waren er veel pogingen geweest om
Elizabeth I af te zetten. Zelfs paus Pius V excommuniceerde haar. Uiteindelijk gaf zij op het
hoogtepunt van complotten tegen haar in 1586 toestemming om Mary te laten executeren.
Blijkbaar had zij haar aanspraak op de Engelse troon overgedragen aan de Spaanse koning
Filips II.
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De grootste bedreiging om Elizabeth af te zetten en de macht over Engeland te krijgen was de
door Filips II gestuurde expeditie van de Grote Armada in 1588. Het werd voor de
Spanjaarden echter een ramp. Met de oprichting van de East India Company ging Engeland
ook de competitie aan met Holland en Frankrijk in de handel in Azië.
Elizabeth I stierf in 1603 en liet een waardeloze monarchie achter. Haar dood betekende het
einde van de Tudordynastie. De Schotse koning Jacobus VI, protestants opgevoede zoon van
Mary Stuart, werd haar opvolger. Als Engelse koning kreeg hij de naam Jacobus I.

Hampton Court, Great Gate en schoorstenen

De Tudor architectuurstijl is de laatste ontwikkeling van de middeleeuwse bouwkunst in
Engeland tijdens het Tudor bewind en de aarzelende introductie van de renaissance. De platte
Tudorboog werd het duidelijkste kenmerk. In het tweede kwart van de 16de eeuw raakte zeer
kort het gebruik van terracotta versieringen in de mode, waarschijnlijk door Italiaanse ateliers
geproduceerd. In de 16de eeuwse Tudor periode was de schoorsteen een vernieuwing in de
architectuur. Als statussymbool werd hij in de vreemdste vormen vervaardigd, in flamboyant
gedraaide vormen. Religieuze architectuur was bijna tot stilstand gekomen, de bouw van
huizen, paleizen of universiteitsgebouwen nam een grote vlucht. Vooral Henry VIII besteedde
veel geld aan de bouw van talloze paleizen. Hampton Court nam hij over van zijn in ongenade
gevallen eerste minister Wolsey en breidde het uit. Geometrische tuinen raakten sterk in de
mode.

Pietro Torrigiano, Buste Henry VII

H. Holbein, Jane Seymoor

N. Hilliard, jongeman

De kunstenaars die voor het Tudorhof werkten, beschikten over ateliers met assistenten die
gespecialiseerd waren in diverse disciplines, van portretminiaturen tot geïllustreerde
manuscripten, attributen voor tournooien en meer monumentale schilderkunst.
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In de periode van de Tudor-dynastie was Engeland erg geïsoleerd van Europese artistieke
stromingen. Voorheen waren enkele werken voor Engelse diplomaten gemaakt door Vlaamse
schilders als Hans Memling. In de Tudor periode probeerde het hof buitenlandse kunstenaars
aan te werven. De Nederlandse schilders waren overheersend, hoewel Franse invloed ook van
grote betekenis was bij Nicolas Hilliard, de belangrijkste Engelse schilder van
miniatuurportretten. Portretkunst was het belangrijkste genre aan het Tudor hof. Hans Holbein
werd de belangrijkste portrettist aan het hof van Henry VIII. Portretten varieerden van
informele minaturen tot monumentale, zoals het Rainbow Portrait voor Elizabeth. Juwelen en
metaalkunst golden als uiterst belangrijk. Daaraan werd veel meer uitgegeven dan aan
schilderkunst. Henry VII was een collectionneur van wandtapijten.

Anoniem, Armada Portrait

Tijdens het bewind van Elizabeth kende het culturele leven in Engeland een bloeiperiode.
Literatuur en poëzie kwamen tot grote ontwikkeling. Toneelauteurs als William Shakespeare
en Christopher Marlowe maakten hun belangrijkste werk in deze periode, toen de Engelse taal
elders in Europa nog vrijwel onbekend was.

Engeland en het Huis Stuart
In 1603 werd koning James VI van Schotland ook koning van Engeland als James I. Daarmee
veranderden de verhoudingen tussen beide landen in belangrijke mate. Ook van grote
betekenis was de stichting van de eerste Britse kolonies in Noord-Amerika. In 1609 begon het
Schotse parlement met de kolonisatie van Ulster (Plantation).
James I had te maken met grote tekorten van de staatskas. Tussen 1620 en 1626 was een
economische depressie, rampzalig verergerd door een pestepidemie in Londen in 1625.
James streefde naar vrede en noemde zichzelf ‘Rex Pacificus’. Hij had een hekel aan
Puriteinen en Jezuïten vanwege hun oorlogszuchtige houding. Hij sloot vrede met Spanje en
liet zijn dochter Elizabeth trouwen met de calvinist Frederick V, Palatijnse keurvorst.
Daarmee hoopte hij op invloed in protestantse kringen. Zowel Spanje als de Habsburgers
wilden echter maar één ding: de protestanten verjagen van hun territorium. Toen Frederick V
en Elizabeth koning en koningin van Bohemen werden, was dat voor de Habsburgers
aanleiding ze af te zetten. Daarmee was de Dertigjarige Oorlog in 1619 uitgebroken. James I
wist Engeland buiten deze dramatische oorlog te houden.
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Sinds de regeerperiode van James VI en I maakte de architectuur, beeldende kunst en literatuur
een bijzondere ontwikkeling door. Onder het mecenaat van Anna van Denemarken, de
echtgenote van de koning, schreef Shakespeare zijn belangrijkste werken als Macbeth, King
Lear en The Tempest. Francis Bacon publiceerde als empiricus zijn filosofische werken, de
King James Bible werd uitgegeven.
Geleidelijk ontstond een eigen Engelse schildersschool met kunstenaars als Robert Peake the
Elder of William Larkin.
De architectuur kwam in deze periode in een tweede van de renaissance. Een definitieve
kentering vond plaats naar klassieke voorbeelden met veel invloed uit Italië. De eerste serieuze
toepassing van klassieke vormen kwam van Vlaamse en Duitse maniëristische beeldhouwers.

John de Critz, James VI en I

Inigo Jones, Banqueting House. Londen

Inigo Jones was de eerste belangrijke Engelse architect in de vroegmoderne tijd. Hij
introduceerde als eerste de klassieke architectuur van Rome en de Italiaanse renaissance in
Engeland, en gebruikte als eerste de proportieleer van Vitruvius en de ideeën van Palladio.
Queen’s House in Greenwich was het eerste gebouw in Engeland in klassieke stijl, Banqueting
House in Londen is zijn beroemdste prestatie. Hij verzorgde belangrijke opdrachten voor de
koning, maar ontwierp ook kostuums en toneeldecors.
De zoon van James VI en I werd zijn opvolger, Charles I. Hij streefde als zijn vader naar
absolute macht. Ook deed hij pogingen om de Katholieke Kerk dichter bij de Anglicaanse
Kerk te brengen. In 1629 ontbond hij zelfs het parlement, de jaren daarna staan bekend als
‘het Persoonlijk Bewind’. Zonder tussenkomst van het parlement hief hij tal van nieuwe en
zware belastingen. Een van zijn raadgevers,William Laud, wilde als aartsbisschop van
Canterbury een overheersende rol van de staatskerk. Dat leidde tot een bisschoppenoorlog met
Schotland. Toen de koning het parlement in 1640 weer bijeenriep pakte dat funest voor de
koning uit met als gevolg een competentiegevecht en uiteindelijk een burgeroorlog. Na een
tweede burgeroorlog werd Charles in 1649 afgezet en geëxecuteerd. Dat zou eenmalig blijven
in Engeland.
Ook onder Charles I kwamen veel artistieke vernieuwingen uit het buitenland. Inigo Jones
verzorgde ook voor deze vorst belangrijke opdrachten. Daarnaast kwamen uit de Vlaamse
schilderkunst belangrijke impulsen. Rubens maakte de indrukwekkende plafondschilderingen
voor het Banqueting House. Sir Anthony van Dyck maakte carrière in Engeland en het Engelse
hof en ontwierp een Engels portrettype dat voor twee eeuwen als model diende.
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Oliver Cromwell leidde in de burgeroorlogen de republikeinse troepen tegen de Anglicaanse.
Hij werd na de dood van Charles I het nieuwe staatshoofd van een republiek, de Britse
Commonwealth, tot aan dood in 1658. Zijn maatregelen waren meedogenloos, in 1653 werd
hij dictator via een staatsgreep nadat het parlement het vertrouwen in hem had opgezegd. In
Ulster werd veel land afgepakt van de katholieke bevolking on aan schuldeisers van het
parlement te geven. In 1654 kwam er een republikeinse grondwet met Cromwell als ‘lord
protector’. Zijn macht leunde op die van het leger.
Na de Vrede van Münster in 1648 namen de Hollanders de traditionele handel van Engeland
met Spanje en Portugal over. Dit leidde tot in Engeland tot veel ressentiment. Een klein
incident in 1652 leidde tot de Eerste Engels-Hollandse Oorlog. Deze oorlog werd twee jaar
later door de Hollanders gewonnen. Cromwell wist dat de joden een grote bijdrage leverden
aan de welvaart in Holland, 350 jaar na hun verbanning probeerde hij de joden weer terug te
krijgen in Engeland, zodat zij een bijdrage konden leveren aan het economisch herstel. Toen
Cromwell in 1658 stierf werd hij opgevolgd door zijn zoon Richard Cromwell. Deze bleek
echter niet in staat om het land verenigd te houden en het parlement herstelde de monarchie
met Charles II als koning. Engeland had haar lesje wel geleerd. In 1661 werd het lichaam van
Cromwell opgegraven en vond er postuum een executie plaats.

Sir Anthony van Dyck, Charles I

Samuel Cooper, Oliver Cromwell

Na een jarenlange ballingschap keerde in 1660 Charles II vanuit Scheveningen terug naar
Engeland waar hij alle volmachten van het parlement kreeg als koning. Hij trouwde met de
Portugese Catharina van Bragança, maar kreeg geen kinderen. Hij verwekte wel talloze
onwettige kinderen van wie hij er veertien erkende.
Met het verdwijnen van de macht van Cromwell was ook die van de Puriteinen verdwenen.
Er was sprake van een culturele opleving, the Restoration.
Charles had de gewoonte om ministers tegen elkaar uit te spelen. Tijdens zijn regeerperiode
ontstond het tweepartijensysteem in Engeland: Tory (ontzag voor de koning en staatskerk) en
Whig (ontzag voor het parlement). Na 1681 kwamen er echter geen parlementen bijeen, de
laatste twee parlementen waren hem vijandig gezind geweest. En er was ook tegenslag volop:
in 1665 brak een pestepidemie uit, in 1666 was de Grote Brand van Londen en de Tweede
Engels-Hollandse Oorlog van 1665-7 werd een ramp. Inmiddels had Engeland wel een
behoorlijke marine opgebouwd.
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Kort voor zijn dood bekeerde Charles II zich tot het katholicisme. Hij werd in 1685 opgevolgd
door zijn katholieke broer James II.
Charles II had een sterk wetenschappelijke belangstelling en was lid van de Royal Academy
die in 1660 werd opgericht na een voordracht van Sir Christopher Wren. Hij gaf de opdracht
tot de bouw van the Royal Observatory in Greenwich.
Charles had een diepe bewondering voor Lodewijk XIV. Dat blijkt uit de opdrachten die hij
gaf aan Sir Christopher Wren, zoals de staatsievertrekken in Windsor Castle. Na de grote
brand van Londen in 1666 kreeg Wren de opdracht voor een nieuwe St. Pauls Cathedral. Dit
hoogstandje van Engelse barok werd in 1710 voltooid.
In 1699 ontwierp Sir John Vanbrugh Castle Howard in Yorkshire met een opzienbarende
koepelbouw. Daarna kreeg hij de opdracht voor het paleis van Blenheim, 1705-1725, een
nationaal monument voor de hertog van Marlborough uit dankbaarheid voor zijn
overwinningen op Lodewijk XIV. James Gibbs ontwierp met de westgevel van St. Martin-inthe-Fields in Londen een model met tempelfront en toren die één van de meest invloedrijke
modellen in de 18de eeuw werd. Beroemd is zijn meesterwerk de Radcliff Library in Oxford,
een rotonde met een op Michelangelo’s voorbeeld gebaseerde koepel. Karel II, die regeerde
van 1660 tot 1685, had een diepe bewondering voor Lodewijk XIV. Dat blijkt uit de
opdrachten die hij gaf aan Sir Christopher Wren, zoals de staatsievertrekken in Windsor
Castle. De Grote Brand van Londen in 1666 moet voor Wren als een geschenk uit de hemel
gekomen zijn. Zijn uiteindelijke voorstel voor een nieuwe St. Pauls werd tussen 1675 en 1710
uitgevoerd. De koepel bestaat uit een binnen- en een buitenkoepel, naar het voorbeeld van St.
Pieter. De indeling van de gevels in twee verdiepingen is overgenomen van het Banqueting
House van Inigo Jones, de torens van de westgevel zijn op die van de S. Agnese in Rome
geïnspireerd.

Anoniem. Willem III

Jan van Huchtenburg, Slag bij de Boyne

James II was de laatste katholieke monarch van het Britse Commonwealth. Als kleinzoon van
Henry IV en Maria de’ Medici was hij de neef van Lodewijk XIV. Hij streefde naar een
absolutistische monarchie. Toen hij van zijn tweede vrouw een zoon kreeg, katholiek, had hij
een erfgenaam die niet goed viel als toekomstig hoofd van de Kerk van Engeland. Dit leidde
in 1688 tot de Glorious Revolution met het doel de katholieke koning James II af te zetten en
te vervangen door zijn protestantse dochter Mary. Zij werd koningin als Mary II en haar
echtgenoot Willem III van Oranje-Nassau koning van Engeland, nadat hij met zijn legers
Engeland was binnengevallen. De laatste poging van James II om de macht te herwinnen
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eindigde in een nederlaag door de legers van Willem III in de Slag bij de Boyne van 1690.
Elk jaar wordt nog door de Orangisten in Ulster deze overwinning met parades gevierd. Voor
de Engelsen is het onttronen van James II in 1688 een definitieve breuk met het verleden,
vooral omdat de positie van het parlement boven die van de koning kwam te staan. De
Tolerantion Act van 1689 verleende geloofsvrijheid voor de protestantse nonconformisten,
katholieken bleven echter nog beperkt in hun vrijheid. In hetzelfde jaar werd een van de
fundamentele constitutionele documenten aangenomen, the Bill of Rights, beslissingen van
het parlement stonden altijd boven die van de vorst.
Willem III had een andere reden om in 1688 Engeland binnen te vallen dan de omverwerping
van James en het katholicisme een halt toe te roepen: hij zocht een machtige bondgenoot in
zijn strijd tegen de groeiende macht van Lodewijk XIV. In 1689 verklaarde Willem de oorlog
aan Frankrijk, die met een onderbreking tot 1713 zou duren, inclusief de Spaanse
Successieoorlog.
Toen Willem III in 1702 overleed, ontstond een opvolgingsprobleem vanwege zijn
kinderloosheid. Uiteindelijk werd hij opgevolgd door Anne, de zus van Mary. Onder haar
regering voltrok zich in 1707 de vereniging van Engeland en Schotland in het United Kingdom
(Acts of Union). Aanvankelijk de politiek van de Whigs steunend, koos zij later de kant van
de Tories. Tijdens haar bewind kwam de Britse pers tot ontwikkeling met commentaren die
haar niet altijd welgevallig waren. Daniel Defoe belandde voor enige tijd in de gevangenis,
Jonathan Swift stond op gespannen voet met de koningin.
De vereniging van Schotland en Engeland schiep de grootste vrijhandelzone in Europa.
Schotland behield zijn eigen Presbyteriaanse Kerk. Politiek en diplomatiek voerde de
koningin een wijs beleid. Zij droeg theater, dichtkunst en muziek een warm hart toe. In haar
regeerperiode werd Newton een sleutelfiguur in de wetenschappelijke revolutie. Zowel
architectuur als design in de late barok zijn naar haar genoemd: Queen Anne Style. Zeer
herkenbaar is de Hollandse invloed in de architectuur.

Sir John Vanbrugh, Blenheim Palace

Great Britain en het Huis van Hannover
Na de dood van zijn tweede nicht Anne, koningin van Great Britain, besteeg George uit het
huis Hannover in 1714 de Britse troon als de nauwste protestantse verwant van Anne. Zijn
moeder was de kleindochter van James II. Zijn koningschap werd vergeefs aangevochten door
de Tories. In 1717 sloot Great Britain met Frankrijk en de Hollandse Republiek de Triple
Alliantie tegen Frankrijk. Een jaar later voegde het Heilig Roomse rijk zich bij deze alliantie.
Tijdens het bewind van George I zwakte de macht van de monarchie af en begon de overgang
38

©Posterheide Brabant, Helmond

naar een modern systeem van kabinetsbestuur met een eerste minister. Op het einde van zijn
bewind was Robert Walpole in feite de eerste prime minister. Hij zorgde ervoor dat na een
economische crisis, South Sea Bubble, de financiën weer stabiel werden. Walpole werd
extreem machtig als prime minister. George werd door de Engelsen als té Duits gezien. Op
het continent werd hij echter beschouwd als een progressieve vorst die de Verlichting
omarmde.
George I werd door zijn zoon George Augustus in 1727 opgevolgd als koning George II van
Engeland, Schotland en Ierland. Walpole bleef prime minister. In 1739 begon Engeland
opnieuw vijandigheden tegen Spanje. Deze werden onderdeel van de Habsburgse
Successieoorlog. Engeland raakte erbij betrokken in de vrees dat Frankrijk machtiger zou
worden indien Maria Theresia niet de nieuwe Habsburgse keizerin zou worden. De Franse
opponenten van George II juichten een rebellie van de Jacobieten toe. De Jacobieten waren
de supporters van de katholieke opeiser van de Britse troon, James Francis Edward Stuart (the
Old Pretender), de zoon van James II. Uiteindelijk werden de Jacobieten bij de Slag van
Culloden in 1746 verslagen.
Een Franse invasie op het Brits bestuurde eiland Menorca leidde tot de Zevenjarige Oorlog
tussen Engeland en Frankrijk in 1756. In deze periode waren er tal van vijandigheden tussen
Engeland en Frankrijk ten aanzien van de kolonisatie van Noord-Amerika. In 1759 namen de
Britten Quebec en Guadelupe in. De koning overleed in 1760. Zijn opvolger werd zijn zoon,
George III.
De lange regering van George III werd overschaduwd door een reeks militaire conflicten. In
het begin van zijn regering versloeg Great Britain Frankrijk in de Zevenjarige Oorlog wardoor
het land de machtigste Europese natie werd in Noord-Amerika en India. Echter bij de
Amerikaanse Onafhankelijksoorlog verloor Great Britain zijn Amerikaanse kolonies. De
oorlog was het gevolg geweest van torenhoge belastingen die de Engelsen hun kolonies
oplegden. Australië moest het verlies van Noord-Amerika vervangen om de gevangenen onder
te brengen. Twintig jaar bevocht Great Britain Frankrijk: de Franse Revolutie, de Eerste
Franse Republiek en het Franse keizerrijk onder Napoleon. In 1801 was George III voortaan
koning van het United Kingdom of Great Britain en Ierland.

Henry William Beechy, koning George III

Toen George III de troon besteeg lag de politieke macht geheel in handen hadden van de
aristocratie, met name de Whigs. Zij beheersten ook het parlement en het Lagerhuis. Met graaf
Bute als premier slaagde hij erin om de Whigs terug te drijven en een machtsbasis voor de
Tories te vormen.
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In 1811 werd prins George, tot regent benoemd omdat de koning niet meer in staat was om te
regeren. Zijn oudste zoon volgde hem in 1820 op als George IV.
Koning George IV leed een extravagant leven wat leidde tot de modes van de Regency tijd. Hij
liet John Nash de Royal Pavilion te Brighton bouwen en verbouwde Buckingham Palace en
Windsor Castle. Zijn regeerperiode werd beheerst door schandalen en buitensporige financiële
uitgaven. Hij werd de eerste ‘gentleman van Engeland’ genoemd, maar haalde de verachting
van het volk over zich. In 1830 werd hij opgevolgd door zijn jongere broer, prins William, die
regeerde als William IV.

Brighton, Royal Pavilion

William was een consciëntieus man, in groot contrast met zijn broer. Onder zijn bewind werd
het onevenwichtig kiessysteem vernieuwd met de Reform Act. Het systeem was sinds de 15de
eeuw niet vernieuwd zodat historische kleine plaatsen relatief meer parlementariërs konden
kiezen dan nieuwe grote steden. In 1833 kwam er een wet die kinderarbeid moest tegengaan.
In hetzelfde jaar werd een wet aangenomen die slavernij in bijna het gehele Britse Rijk verbood.
Bij zijn dood ging de Britse kroon naar prinses Victoria, het enige kind van de hertog van Kent.
Deze hertog was de vierde zoon van koning George III. Victoria kon echter geen koningin
worden van Hannover, volgens de Salische wet, en daarom ging de kroon van Hannover naar
de vijfde zoon van George III, Augustus. Zo eindigde zijn dood in een personele unie van het
Britse Rijk met Hannover.

G. Hayter, Huewelijk van Victoria en Albert

Victoria trouwde met prins Albert die haar belangrijkste politiek adviseur werd. Zij verbeterde
de relaties tussen Engeland en Frankrijk en bezocht het land zelfs enkele keren. Napoleon III
was een hechte bondgenoot van Engeland. Sinds de dood van haar echtgenoot Albert in 1861
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droeg zij zwarte kleding, ‘widow of Windsor’, en leefde jarenlang teruggetrokken. Na de
opstand in India in 1857 werd de British East India Company opgeheven. Britse bezittingen en
protectoraten in India waren formeel opgenomen in het British Empire. Victoria droeg vanaf
1876 de titel ‘Empress of India’. Intussen waren met een nieuwe wet in 1874 de katholieke
rituelen uit de Anglicaanse kerk verwijderd. Vergeefs dwong zij haar prime minister Disraeli
om tegen Rusland op te treden tijdens de Russo-Turkse Oorlog. Zijn expansionistische
buitenlandse politiek leidde tot de Tweede Anglo-Afghaanse Oorlog, de Great Game. De
expansie van het British Empire beschouwde Victoria als het brengen van beschaving en
beschermen van inheemse bevolkingen tegen agressieve machten en wrede heersers.

Omvang British Empire, 1898

In 1888 werd het oudste kleinkind van Victoria Duits keizer, Wilhelm II. Zijzelf zou de tot dan
langst regerende vorst van Engeland worden, ruim 63 jaar. Zij stierf in 1901 en werd opgevolgd
door haar zoon, Edward VII. Zij was de laatste vorst van Engeland uit het huis Hannover. Haar
opvolger behoorde tot het huis van haar echtgenoot, het huis van Saksen-Coburg en Gotha.
De band met Europese koninklijke families gaf Victoria de bijnaam ‘grootmoeder van Europa’.
Afstammelingen van haar zijn o.a. koning Harald V van Noorwegen, koning Carl XVI Gustaf
van Zweden, koningin Margaretha van Zweden en koning Felipe VI van Spanje.

Engeland in de 18de en 19de eeuw: economische groei en culturele bloei
Met de vereniging van Engeland en Schotland in 1707, de wetenschappelijke successen van de
Royal Society, de internationale handel en de Schotse Verlichting in de tweede helft van de
18de eeuw ( met o.a. David Hume, Adam Smith en James Watt) geraakte Great Britain in een
periode van ongekende economische groei en culturele bloei. In de Engelse Midlands leidde
het tot de Industriële Revolutie: de landbouw werd geïndustrialiseerd, maar ook de fabricage
van producten en mijnbouw. Nieuwe wegen, spoorwegen en kanalen werden aangelegd. Sinds
de opening van Bridgewater Canal in 1761 ontstond in Engeland ‘the canal age’. In 1825 werd
de eerste spoorverbinding geopend. Er was sprake van massale emigratie van het platteland
naar nieuwe industriesteden als Birmingham en Manchester, ook wel de ‘Workshops of the
World’ genoemd. Voor ambitieuze Schotten lagen er nu kansen in de Engelse economie en
Britse kolonies.
De tijd van de Verlichting en de ratio betekende een revolutionaire verandering in de
bouwkunst. Barok en rococo waren achterhaald als gekunsteld en willekeurig. In Engeland
leidde dit tot de Georgian Architecture, genoemd naar de vier Engelse koningen met de naam
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George tussen 1714 en 1830. Klassieke architectuur uit de Griekse en Romeinse oudheid
werden herontdekt. Symmetrie, mathematische ratio en proportie werden een nieuw richtsnoer.
Een bijzondere stimulans kreeg het Palladianisme na 1720 door de passie van een
hartstochtelijk amateur, Richard Boyle, derde graaf van Burlington. Hij ging in Italië zelf het
werk van Palladio bestuderen. Met zijn lijfarchitect William Kent slaagde Burlington erin om
het Palladianisme in Engeland als de overheersende stijl voor monumentaal werk te maken.
Zeer bekend is het Chiswick House, een villa buiten Londen. William Kent vervulde ook een
pioniersfunctie in de ontwikkeling van de pittoreske tuin in de landschapsarchitectuur. Colen
Campbell schreef de Vitruvius Britannicus.
In de steden werden rijtjeshuizen de norm. Een bijzonder voorbeeld is Bath, de modieuze
badplaats van die tijd. De architecten John Wood Sr., en John Wood Jr. ontwierpen
revolutionaire voorbeelden van rijtjeshuizen en appartementen in de Royal Crescent en de
Circus, de eerste een bijna eindeloos werkende halvemaan met een gelid van Ionische
wandzuilen tegen een vlakke gevelwand, uit 1767, de tweede een cirkelvormige huizenrij
rondom een centraal plein.
Robert Adam (1728-1792) is internationaal bekend als de vader van het Neoclassicisme in
Engeland. Hij bezocht Rome en Split in Joegoslavië om de ruïnes uit de Romeinse oudheid te
bestuderen. Hij slaagde erin de klassieke Romeinse luister te doen herleven in een moderne
woonomgeving, vooral in zijn interieurs zoals Syon House en Kenwood House.

William Kent, Chiswick House

Robert Adam, Kenwood House

Het archetype van kerkarchitectuur in de Georgian periode was St Martin-in-the-Fields in
Londen, in 1720 gebouwd door James Gibbs. De combinatie van een klassieke tempelgevel en
een toren met spits werd later zeer populair.
De Georgian Architecture raakte zeer verbreid in de Engelse kolonies, Dartmouth College van
de Harvard universiteit en het College van William and Mary in Williamsburg zijn goede
voorbeelden.
De laatste fase van de Georgian Architecture is de Regency Architecture tijdens het bewind van
George IV als prins-regent tussen 1811 en 1820. De periode valt samen met de Biedermeyerstijl in Duitsland. Naast de klassieke vormen van de voorgaande periode was er ook een
groeiende belangstelling voor revival-stijlen zoals in de Royal Pavilion in Brighton.
In de 18de eeuw begon Engeland haar plaats in de Europese kunst weer op te eisen, die zij in
de middeleeuwen ook had ingenomen. Portretkunst en landschapsschilderkunst werden
dominante genres. De opleiding van kunstenaars verbeterde sterk in de 18de eeuw. De vorsten
van het huis Hannover waren echter geen kunstmecenassen. Zij waren enkel geïnteresseerd in
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portretten. Vanwege de bloeiende economie werd hun plaats echter ingenomen door rijke
kooplui en aristocraten, met name in Londen.
William Hogarth werd een beroemdheid in het tweede kwart van de 18de eeuw met zijn
moralistische scènes vol satire en gewild bij de protestantse middenklasse. Hogarth publiceerde
als eerste in Engeland veel werk in gedrukte exemplaren.

William Hogarth, The Bench. 1758

Thomas Gainborough, The Blue Boy. 1770

De periode tussen 1750 en 1790 wordt wel de klassieke tijd van de schilderkunst in Engeland
genoemd. Deze periode werd gedomineerd door Sir Joshua Reynolds, George Stubbs, Thomas
Gainsborough en Joseph Wright of Derby. Rond 1780 behoorden Engelse schilders tot de rijkste
personen in het land, hun werk was bekend aan iedereen door de gedrukte versies.
Na een reis door Italië vestigde Reynolds zijn naam als de beste portrettist in Londen. Hij werd
de publieke leider van de schilderkunst in Engeland. Hij werd de eerste president van de Royal
Academy of Arts in 1768. Zijn portretten werden van klassiek en gedistancieerd later meer
intiem. Thomas Gainsborough werd een echte landschapsschilder met invloed van de Hollandse
meesters, maar hij was ook een begenadigd portrettist. Bijzonder is het werk van Alexander
Cozens die van inktspatten landschapscomposities maakte. Zelfs Constable zou later deze
techniek uitproberen.
Hisotrieschilderkunst was nog altijd het meest prestigieuze schildergenre. De meest succesvolle
historieschilders waren twee Amerikanen die in Londen woonden: Benjamin West en John
Singleton Copley.
Joseph Wright of Derby was in eerste instantie een portretschilder, maar ook één van de eerste
die de Industriële Revolutie als onderwerp nam. Daarnaast wist hij conversatiewerken te
combineren met historiestukken. Johann Zoffany was een meester in portretten en
conversatiestukken van bezoekers bij privé-kunstcollecties. De meester van politieke
karikaturen was James Gillray.
Deze periode was het hoogtepunt van de decoratieve kunsten. Rond het midden van de 18de
eeuw openden veel porseleinfabrieken, zoals Bow in Londen of Wedgwood. Zij wisten de
markt van de internationale middenklasse voor zich te winnen. De drie belangrijkste
meubelontwerpers waren Thomas Chippendale, Thomas Sheraton en George Hepplewhite.
De Romantiek op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw was wellicht de meest
radicale periode van de Engelse kunstgeschiedenis. Het werk van William Turner, gebaseerd
op tradities uit Italië, doorliep een serie van ontwikkelingen en veranderingen tot zijn nagenoeg
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abstracte landschappen waarin lichteffecten werden onderzocht. John Constable schilderde
pure landschappen (‘waarin men het rottend hout kon ruiken’) in een stijl die gebaseerd was op
Noord-Europese tradities. Het waren monumenten van onopgesmukt realisme.
William Blake was een visionair die zijn filosofieën en ideeën verwerkte in schilderijen,
gedichten en prenten. Als oprecht christen stond hij vijandig tegenover de Church of England.
Hij had een ingewikkelde relatie met de Verlichting en was het oneens met Newton’s idee van
het universum. Zijn werken getuigen van een zeer kritische kijk op de wereld en een grote
kennis van de Bijbel en filosofische geschriften.
De Duits-Zwitserse schilder Henry Fuseli woonde een groot deel van zijn leven in Engeland en
was van invloed op William Blake. Het bovennatuurlijke stond centraal in zijn werk, vaak in
wereld van nachtmerries en bizarrerieën verbeeld.
John Flaxman was de meest door-en-door werkende neoklassicistische kunstenaar in Engeland.
Begonnen als beeldhouwer werd hij het meest bekend vanwege zijn tekeningen van klassieke
scènes die in grote hoeveelheden werden gedrukt en gebruikt, met name door de decorateurs
van Wedgwood.

William Blake, Newton. 1805

William Turner, The Slave Ship. 1840

Ten tijde van het bewind van koningin Victoria raakten revival-stijlen zeer in de belangstelling
in de architectuur. Deze stijlen zijn bekend onder de verzamelnaam Victorian Architecture. De
bouwvormen in deze tijd waren vaak interpretaties en eclectische oplevingen van historische
stijlen. De terminologie wordt gebrukt voor architectuur in het gehele British Empire en NoordAmerika.
Het hartstochtelijk geloof van Pugin in de superioriteit van de middeleeuwse architectuur zou
diepe sporen nalaten in de 19de Engelse bouwkunst. Gotiek was voor hem het hoogste goed.
Sir George Gilbert Scott bouwde talloze neo-gotische kerken. De filosoof John Ruskin werd
rond 1850 ook een pleitbezorger van de neo-gotiek, o.a. in zijn boek The Stones of Venice. Het
door William Burges gebouwde Law Courts in Londen roept een visioen op van een
middeleeuwse stad. De Houses of Parliament in Londen, gebouwd door Pugin en Barry,
moesten volgens de voorwaarden ‘gotisch of elizabethiaans’ zijn. Naast neo-gotiek was ook de
Italiaanse renaissance en neo-klassieke architectuur een bron van inspiratie.
Tegen het midden van de 19de eeuw konden ijzeren onderdelen als bouwcomponenten worden
gebruikt. Het in 1851 door John Paxton gebouwde Crystal Palace was een statement voor deze
revolutionaire bouwtechniek van ijzer en glas, ontworpen voor de Eerste
Wereldtentoonstelling.
Er ontstond ook een reactie op het moralisme en de kerkelijke toon van de Victoriaanse periode.
In de architectuur leidde dat tot de ‘Old English’-stijl die sterk werd gepropageerd door Richard
Norman Shaw. In deze stijl is een voorkeur voor landelijke en lokale technieken, voornamelijk
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toegepast in huizen. De stijl was uitbundig en pittoresk. Voor de stedelijke bebouwing ontwierp
Shaw de ‘Queen Anne’-stijl. Hier werd gebruik gemaakt van gehouwen rode baksteen en
geprofileerde gevelspitsen, maar ook balustrades en balkons.

Londen, Houses of Parliament

Manchester, Town Hall

Firth of Forth, Forth Rail Bridge

In de 19de eeuw emigreerden veel Britse architecten naar de kolonies, naar Amerika, Canada,
Australië, Nieuw-Zeeland of India. Zij verhuisden de bouwstijlen van het moment in Engeland
naar deze gebieden. Op den duur gingen koloniale architecten in de diverse gebieden zélf deze
stijlen gebruiken. Op deze wijze geraakte de Engelse architectuur ‘everywhere’. In Australië
bloeide de Victorian Architecture tussen 1850 en 1890. Dat geldt ook voor Noord-Amerika.
Toronto bezit als stad de meeste industriële architectuur uit de Victoriaanse periode.
In het begin van de regeerperiode van koningin Victoria werd de schilderkunst nog beheerst
door de Royal Academy of Arts en door de theorieën van Sir Joshua Reynolds. Hij was sterk
beïnvloed door Raphael en geloofde in de artistieke sublimering van het werk. Met de rijke
middenklasse als belangrijke nieuwe doelgroep gold dat alles nu als ouderwets, precisie en
natuurgetrouwheid werden de nieuwe sleutelwoorden. Charles Dickens schreef in de jaren ’30
al over de realiteit van de actuele problemen van die tijd, niet van het verleden.
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De Pre-Raphaelite Brotherhood hadden grote invloed sinds hun oprichting in 1848. Hun
schilderkunst concentreerde zich op religieuze, literaire en genre onderwerpen, uitgevoerd in
een kleurrijke en minutieus gedetailleerde realistische stijl. Zij verwierpen de losse schilderstijl
van de traditie die werd gerepresenteerd door “Sir Sloshua” Reynolds. Tot de groep behoorden
John Everett Millais, William Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti en Ford Madox Brown.
Edward Burne-Jones en Johan William Waterhouse werden later sterk beïnvloed door hun
ideeën en schilderstijl. De schilders van de Brotherhood werden gesteund door de
gezaghebbende kunstcriticus John Ruskin. Hun werkwijze was traditioneel en Victoriaans in
hun voorkeur voor historische thema’s en smaak. Het latere werk van Rossetti werd door
Ruskin niet meer gesteund. William Holman Hunt veroorzaakte een revolutie in de Engelse
religieuze kunst door naar het Heilig Land te gaan en ter plekke met archeologische kennis en
kleding van de lokale mensen zo accuraat mogelijk Bijbelse scènes te schilderen.
William Morris werd sterk beïnvloed door het werk van de Pre-Raphaëlieten. Hij bepleitte een
terugkeer naar handwerk in de decoratieve kunsten ten koste van industriële productie. Zijn
streven was, socialistisch getint, om goed vormgegeven objecten en design beschikbaar te
maken voor iedereen. Zijn behang- en tegelontwerpen bepaalden de Victoriaanse smaak en
leidden tot de Arts and Craft movement.

John Everett Millais,Ophelia

Sir Alma Tadema, An Eloquent Silence

In de jaren ’70 ontstond de roep naar vernieuwing in de schilderkunst: de economie was in een
lange depressie, opkomende kunstenaars als George Frederic Watts klaagden dat de materiële
welvaart het moderne leven zielloos maakte, bovendien brachten Franse kunstenaars als Claude
Monet nieuwe ideeën naar Engeland. Het esthetische werd belangrijker dan de inhoud, l’art
pour l’art, dat leidde tot de Aesthetic Movement in Engeland. Vertegenwoordigers ervan waren
Frederic Leighton en James Abbott McNeill Whistler, later Oscar Wilde, Aubrey Beardsly en
tenslotte Dante Gabriel Rossetti.
In de late Victoriaanse periode waren academische schilderijen in Engeland zeer populair.
Naarmate de economie slechter ging, de politiek onrustiger en religie weer vooraan op de
agenda stond was er een hunkering om terug te kijken naar de tijden van vóór de industrialisatie.
Het idealiseren van die vroegere tijden als de periode waarin de belangrijkste instellingen van
het moderne Engeland waren begonnen was het doel van de kunstenaars van deze beweging.
Die tijd werd door Sir Walter Scott in zijn boeken geïdealiseerd. Lord Leighton en Lawrence
Alma-Tadema deden dat in de schilderkunst. Veel thema’s waren historisch of exotisch.
Legendes van Arthur waren populair, maar ook religieuze onderwerpen.
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De Britse geschiedenis was een zeer gebruikelijk onderwerp, met als bijzonder populaire
thema’s de middeleeuwen, Elizabeth I, Mary, Queen of Scots en de Engelse Burgeroorlog. De
collecties van het Victoria and Albert Museum werden bestudeerd om zo accuraat mogelijk de
historische omstandigheden van kleding en voorwerpen weer te geven.
De Victoriaanse schilderkunst ontwikkelde het sociale thema van Hogarth, volgestopt met
moraliserende details, en de traditie van literatuurillustraties tot een serie types van
genreschilderkunst. Voor alle kunstenaars was de Royal Academy Summer Exhibition een
essentieel platform. Er waren op den duur meer expositiemogelijkheden zoals Liverpool
Academy of Arts, Grosvesnor Gallery of the New English Art Club.
Vanaf ca. 1880 ontwikkelde zich in Schotland een artistieke wereld met een eigen gezicht, de
Glasgow Boys met o.a. James Guthrie, George Henry en Joseph Crawhall. Zij verzetten zich
tegen de commercialisering en sentimentaliteit van vroegere kunstenaars die vooral door de
Royal Academy werden gerepresenteerd. Impressionisme en realisme bepaalden hun werk.
Glasgow werd hiermee een cultureel centrum. Met de oprichting van de ‘Glasgow Four’ rond
1890 en Charles Rennie Mackintosh als belangrijkste vertegenwoordiger ervan werd Glasgow
een moderne hotspot in de periode van de Art Nouveau. Invloed van de Arts and Crafts
Movement, Japonisme en symbolisme gingen hier gepaard met een ware Celtic Revival.
Artistiek was de metropool Glasgow verbonden met veel cultuurcentra op het Europese
continent.

Margaret Macdonald Mackintosh, The May Queen from the Ladies. 1900

De ervaringen op militair, politiek en economisch gebied sinds de opkomst van het British
Empire zorgden voor een specifieke artistieke smaak in het United Kingdom. De Britten
gebruikten hun kunst om hun kennis en beheersing van de wereld te illustreren. Het British
Empire stond in het centrum van de Britse kunstgeschiedenis. De Gothic Revival was daar een
substantieel onderdeel van. Gotiek was lange tijd het toverwoord voor het besef van een groots
verleden in cultuur en wetenschap. De 19de eeuwse vertalingen van de Britse historische
architectuur en cultuur werden als trofeeën verplant naar de kolonies. De exotische vormen van
de koloniale culturen bereikten Engeland als trofeeën van een veroverde wereld. Liberty & Co
was vanaf de oprichting in 1875 de plaats waar deze trofeeën symbolisch werden verhandeld
voor een groot publiek.

Engeland in de 20ste eeuw: van British Empire tot Commonwealth
Toen Edward VII uit het huis Saksen-Coburg en Gotha als zoon van koningin Victoria zijn
moeder in 1901 opvolgde als koning van Great Britain en keizer van India heerste in Engeland
groot optimisme. Het British Empire was op het hoogtepunt van haar macht. Technologische
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vooruitgang brachten de opkomst van de auto, bioscoop en het vliegtuig. Sociale hervormingen
in de 19de eeuw hadden onder andere tot de oprichting van de Labour Party in 1900 geleid. De
Welfare Reforms in 1906 leidden tot een verbetering van de gezondheidszorg, werkloosheid en
sociale zorg. Suffragettes streden voor vrouwenkiesrecht. De positie van het parlement werd
versterkt. De koning probeerde banden met de Europese monarchen warm te houden als ‘oom
van Europa’. Per slot van rekening was hij verwant met bijna alle Europese vorsten tot en met
koningin Wilhelmina der Nederlanden en koning Albert I van België.
Zijn zoon en opvolger werd in 1910 koning en keizer als George V. Hij was de eerste Britse
monarch uit het huis Windsor dat hijzelf had gecreëerd uit de Britse tak van het huis SaksenCoburg en Gotha. Zijn regeerperiode tot 1936 was een bewogen tijd. Van 1914 tot 1918 was
Great Britain in oorlog met het Duitse keizerrijk onder Wilhelm II. Hij was voor het Britse
publiek het symbool van alle verschrikkingen van de oorlog, maar was wel een neef van George
V. Tijdens de oorlog vielen ongekend veel Britse soldaten. Engeland behoorde wel tot de
grootmachten die verliezers in de oorlog in Europa tot de vorming van nieuwe staten dwongen
en het Ottomaaanse rijk opdeelden in landen met soms bizarre grenzen. De opkomst van Iers
nationalisme leidde tot de deling van het eiland in 1921. De Ierse vrijstaat werd in 1922
onafhankelijk onder voorwaarden, uiteindelijk definitief in 1931. Great Britain zag nu de eerste
afkalvingen van de macht: Egypte, sinds 1882 een Brits protectoraat, werd in 1922
onafhankelijk.
In 1926 vond een algemene staking plaats onder leiding van de inmiddels sterke vakbonden, ter
ondersteuning van de mijnwerkers die in de zwakker wordende mijnbouw genoegen moesten
nemen met slechtere arbeidsvoorwaarden. De groei van de Labour Party was enorm. De
beurscrach van 1929 had ook grote consequenties voor Great Britain; zo viel haar wereldhandel
na 1929 met maar liefst 50% terug. Inmiddels hadden de Verenigde Staten Great Britain
verdrongen als leidende staalproducent. Het noorden van Engeland en Wales raakten verarmd.

Henry Moore, At the Coal Face. 1942

In 1931 kregen de toenmalige Britse dominions – Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, de Unie
van Zuid-Afrika, Newfoundland en de Vrijstaat Ierland- een onafhankelijke status. Het werden
leden van de Commonwealth die het staatshoofd deelden met het United Kingdom. In 1949
sloot Newfoundland zich aan bij Canada. De Ierse Vrijstaat en de Unie van Zuid-Afrika werden
in resp. 1937 en 1961 onafhankelijk.
Na de dood van George V werd George VI zijn opvolger 1936. In 1939 verklaarde hij Nazi
Duitsland de oorlog. Winston Churchill werd de nieuwe prime minister en beloofde de Duitsers
te bestrijden tot het eind toe. De luchtaanvallen van de Duitsers op Engeland in 1940 werden
afgeslagen in de Battle of Britain. De totale mobilisatie tijdens de oorlog bleek succesvol en
48

©Posterheide Brabant, Helmond

kreeg veel publieke bijval. De oorlog was een ‘people’s war’. De koninklijke familie speelde
een belangrijke symbolische rol en bleef in Londen. Na de Tweede Wereldoorlog won Labour
Party overtuigend de verkiezingen. Clement Atlee nam de plaats in van Churchill als prime
minister. Hij schiep een welvaartstaat met de National Health Service als kroonjuweel. De
Bank of England, spoorwegen, zware industrie en mijnen werden genationaliseerd. Het was
onder dit bewind dat India onafhankelijk werd in 1947. Het was een nationale vernedering,
maar vanwege dringende financiële, bestuurlijke en politieke noodzakelijk, hoewel door veel
Engelsen het werd gezien als de succesvolle afloop van een lang proces.
Elizabeth II werd als dochter van George VI in 1952 koningin van het United Kingdom en de
Commonwealth. In de loop van de jaren ’50 verloor Engeland haar plaats als supermacht. De
onvermijdelijke dekolonisatie leidde tot terugtrekking in de jaren ’60 uit bijna alle kolonies. In
Engeland zélf ging de levensstandaard omhoog en een belangrijke culturele beweging kwam
op gang. Prime Minister Harold Macmillan stelde dat ‘the luxuries of the rich have become the
necessities of the poor’. Voor de gemiddelde Brit was een gouden periode aangebroken. De
landen van West-Europa haalden Engeland echter in: in 1976 behoorden de lonen in Engeland
tot de laagste in West-Europa.

the Beatles. 1964

In de jaren ’60 probeerde de gematigde unionistische prime minister van Noord-Ierland,
Terence O’Neill, de katholieken die 40% van de bevolking uitmaakten een belangrijkere stem
te geven. De protestanten onder leiding van dominee Ian Paisley wilden dit tegengaan. Dit
leidde tot een beweging van burgerrechten. De unionisten wilden geen hervorming, de
nationalisten wel. IRA en UDF vormden gewelddadige bewegingen om hervormingen af te
dwingen. De IRA wilde het inmiddels directe bewind van de Britten uit Noord-Ierland
verdrijven. De IRA kreeg onvoldoende publieke steun. Uiteindelijk werden in 1998 bij de
‘Good Friday Agreement’ de Troubles grotendeels beëindigd.
In de jaren ’70 kende Engeland een economische neergang. Onder prime minister Harold
Wilson verdiepte de crisis zich zelfs. De komst van de controversiële conservatieve Margaret
Thatcher (Iron Lady) als prime minister werd symbolisch gezien als het einde van een tijd
waarin Engeland ‘de zieke man’ van West-Europa was. De macht van de vakbonden werd in
deze periode teruggebracht. Met de mijnstaking van 1984-5 kwam de mijnbouw in Engeland
goeddeels ten einde. Onder Tony Blair en zijn New Labour-partij was er sinds 1997 een
langdurige periode van economische groei.
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De laatste grote exponent van het Victoriaanse eclecticisme in de bouwkunst was Edward
Luytens. In de eerste decennia van de 20ste eeuw ontwikkelde hij een meer homogeen
classicisme gebaseerd op Georgian voorbeelden. Hij was in staat om traditionele bouwstijlen
aan de eisen van de moderne tijd aan te passen. Hij speelde een hoofdrol in het ontwerp en de
bouw van New Delhi, wat later als zetel zou dienen van de Regering van India.
Art Déco werd in de jaren ’20 en ’30 ook in Engeland populair, met name bij de bouw van
theaters of inrichting van hotels. Beroemd is het Park Lane hotel in Londen. De beeldhouwer
en ontwerper Eric Gill werkte in een stijl die aansloot bij de Art Déco.

Londen, Park Lane hotel. 1927

Graham Sutherland, Christ. Coventry.1962

Engeland speelde op het gebied van de vernieuwingen in beeldende kunst en architectuur in de
eerste helft van de 20ste eeuw geen hoofdrol. De Amerikaan John Singer Sargent was aan het
begin van de 20ste eeuw de meest succesvolle portrettist in Londen. Artistieke vernieuwingen
kwam traag op gang, het impressionisme werd door veel conservatieve critici beschouwd als
‘subversieve buitenlandse invloed’. Pas in de jaren ’20 werd het meer populair. Walter Sickert
en de Camden Town Group ontwikkelden een Engels impressionisme en post-impressionisme.
Net voor de Eerste Wereldoorlog ontstond in Engeland het Vorticisme, een dynamische
schilderkunst in geometrische abstractie, geïnspireerd op kubisme en futurisme.
Vertegenwoordigers waren o.a. Wyndham Lewis en Sir Jacob Epstein. Toch bleef het
modernisme in Engeland tot na de Tweede Wereldoorlog nog vol aarzelingen. Stanley Spencer
schilderde als diep gelovige mystiek religieuze scènes in een overheersend realistische stijl.
Henry Moore was diep geschokt door de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en werd een
belangrijk humanistisch beeldhouwer die het lot van de mens wilde verzachten met zijn
biomorfe vormen van menselijke figuren. Zijn invloed op Barbara Hephworth was groot. De
School of London was een losse beweging van schilders in Londen die geïnteresseerd waren in
figuratieve kunst. Kunstenaars van deze beweging, zoals Frank Auerbach, Francis Bacon,
Lucian Freud en David Hockney, kregen internationale erkenning. De traditionele Europese
portretkunst werd in hun handen anti-romantisch en confronterend waarbij de sociale status
werd weggehaald.
In de jaren ’50 werd de Independant Group in Londen gevormd. Als een Britse reactie op het
abstract expressionisme ontstond de Pop Art in 1956 met de geruchtmakende tentoonstelling
This is Tomorrow. De Independent Group wordt beschouwd als de voorloper van Pop Art in
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Engeland en de Verenigde Staten. Bekende kunstenaars waren Eduardo Paolozzi, Richard
Hamilton en John McHale.
In de jaren ’60 bracht Engeland enkele van de bekendste conceptuele en land-art kunstenaars
voort: Barry Flanagan, Richard Long en Gilbert and George. De rumoerige kunstwereld van de
Pop Art in de jaren ’60 werd gedomineerd door schilders als David Hockney, Peter Philips,
Peter Blake en Allen Jones.
In de jaren ’50 kwam het Brutalisme in de Engelse architectuur op, minimalistische constructies
met nadruk op bouwmaterialen en constructie. In deze jaren moest er meer dan ooit op de
kosten worden gelet. voorbeelden zijn Barbican Arts Centre en het Royal National Theatre in
Londen.
Het Postmodernisme kwam in Engeland toen in de loop van de jaren ’80 het modernisme in de
architectuur van de decennia daarvoor werd afgezworen als behorend bij de (socialistische)
welvaartsstaat. Beroemde architecten als Robert Venturi (V.S.) en James Stirling kregen een
internationale reputatie en mondiaal werkterrein. Norman Foster werd beroemd om
postmoderne gebouwen zoals het Sainsbury Centre of Visual Arts uit 1978 in Norwich, het
Renault Centre in Swindon in 1982 of de Millennium Bridge in Londen in 2000.

Norman Foster, The Gerkin. Londen. 2003 Zaha hadid, The Aquatics Centre. Londen. 2014

Van de Postmoderne Britse beeldende kunst, in het bijzonder die van de Young British Artists
zoals Damien Hirst, wordt gezegd dat deze gekenmerkt wordt ‘by a fundamental concern with
material culture……perceived as a post-imperial cultural anxiety’. Vaak worden installaties
gemaakt zoals ‘Vitrine containing a preserved shark’ van Damien Hirst. De werken
veroorzaakten vaak grote opschudding zoals ‘The Holy Virgin Mary’van Chris Ofili.
In 1999 werd de Stuckists opgericht als beweging, met kunstenaars als Charles Thomson en
Billy Childish. Deze beweging verzet zich tegen het postmodernisme en wil schilderkunst weer
authentiek gebruiken, realistisch en als uitdrukking van emotie en ervaring. De ontstelde
reacties waren niet mis te verstaan, voor velen was het werk te uitdagend en vulgair.
De ruimtelijke installaties van Anish Kapoor, Een Brit uit India, zijn wereldberoemd. Anthony
Gormley heeft de menselijke figuur als onderwerp in veel van zijn sculpturen, soms immens
groot zoals ‘The Angel of the North’ uit 1998. Zijn werken zijn ‘ a trace of a real event of a real
body in time’. De heftige contrasten in de zoektocht naar nieuwe artistieke vormen geeft een
versplinterd artistiek landschap: wellicht symptomatisch voor een onzeker en zoekend
Engeland.
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Engeland: van Europese Gemeenschap tot Brexit
Reeds in 1961 wilde Engeland zich aansluiten bij de Europese Economische Gemeenschap. Dit
verzoek werd echter door de Franse president Charles de Gaulle afgewezen, evenals een tweede
verzoek in 1967. Pas nadat de Gaulle van het toneel was verdwenen werd een derde verzoek in
1973 gehonoreerd. Echter een jaar later leidde het verzoek om de voorwaarden voor het
lidmaatschap van Engeland te heronderhandelen tot een referendum, voor Engeland ongehoord.
De uitslag van het referendum in 1975 leidde tot voortzetting van het lidmaatschap. Margaret
Thatcher zorgde bij haar aantreden als prime minister voor grote opschudding omdat zij van
mening was dat Engeland relatief te veel moest bijdragen aan de Europese Gemeenschap in
vergelijking met andere landen. De bijdrage was gebaseerd op de inkomsten per land en de
afgeleide BTW daarvan. Bij een Europese topvergadering kreeg zij in 1984 een flink deel van
haar geld terug.
In 1992 werd de Europese Gemeenschap gewijzigd in Europese Unie. Bij het Verdrag van
Lissabon kreeg het Europees Parlement meer bevoegdheden en werd de functie van President
van de Europese Raad gecreëerd. Engeland kreeg meer gewicht bij het stemmen in de Raad van
de Europese Unie.
In 1999 kregen Schotland en Wales na referenda een eigen parlement. Hierdoor zijn de
verschillen tussen de landen van het Verenigd Koninkrijk groter geworden. Sinds de Scottish
National Party als onafhankelijksgezinde partij in 2007 een eerste overwinning boekte, werd de
roep om Schotse onafhankelijkheid sterker. In 2011 wist de Scottish National Party een
meerderheidsregering te vormen met de intentie om een referendum met betrekking tot
onafhankelijkheid te organiseren. Pas in 2014 vond een referendum plaats, maar de meerderheid
van de Schotten wenste toen binnen het Verenigd Koninkrijk te blijven.

Margaret Thatcher

Boris Johnson tekent voor brexit

Op 20 februari 2016 kondigde prime minister David Cameron een referendum aan omtrent het
lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie. Het referendum werd op 23
juni 2016 gehouden met de onverwachte uitkomst van de meerderheid van stemmen vóór
uittreden uit de Europese Gemeenschap. Drie weken later trad Cameron af en werd Theresa
May de nieuwe prime minister. Al tijdens de campagne voor het referendum in 2016 was de
conservatief Boris Johnson een fervent voorstander van vertrek uit de Europese Unie. In 2019
werd hij prime minister en zette alles in het werk voor vertrek. Op 31 januari 2020 werd Brexit
een feit, uiteindelijk met of zonder voorwaarden voor beide partijen.
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Brexit wordt wel omschreven als een symtoom van Engels nationalisme. Het Engels
nationalisme is ontstaan door een beeldvorming bij velen in Engeland dat zij in eerste instantie
of exclusief Engels zijn eerder dan Brits. In Schotland en Ierland wordt dit beeld weerspiegeld.
De zichtbare opkomst van de Engelse identiteit in de laatste jaren wordt soms toegeschreven
aan de toegenomen onafhankelijkheid van Schotland, Wales en Noord-Ierland. De wens tot een
grotere mate van Engels zelfbestuur werd ook ingegeven door het feit dat Wales, Schotland en
Noord-Ierland in het Britse parlement tot voor kort konden stemmen over wetten die enkel
betrekking hebben op Engeland, terwijl andersom de Engelse parlementariërs tot voor kort veel
minder rechten hadden ten aanzien van wetten buiten Engeland zélf. L’histoire se repète!

Dat de aanvankelijke honger van de Britten om deelgenoot te worden van de Europese
Gemeenschap uiteindelijk is omgeslagen in een euroscepsis is om diverse redenen begrijpelijk.
Het is de Europese Unie van de laatste van de laatste decennia in feite niet gelukt om de
uiteenlopende belangen van zoveel diverse landen gelijkelijk te behartigen. Economische,
politieke en sociale verschillen tussen veel landen zijn erg groot. De Europese Unie is in de
loop van de jaren een bureaucratisch bolwerk geworden, de afstand tot de Europese burger is
te groot. Er bestaat te weinig urgentie om de gewone burger te bereiken. Daarnaast lijkt het erop
dat de mondialisering van de laatste decennia zijn tol is gaan eisen en een nieuwe zoektocht
naar eigen identiteit heeft bevorderd. Engeland heeft inmiddels een lange periode van
identiteitsverlies achter de rug: het British Empire lijkt inmiddels lang geleden en ver weg, het
United Kingdom heeft als eenheid zijn glans inmiddels ook verloren, massale immigratie sinds
de 20ste eeuw heeft het land inmiddels een ‘ander gezicht’ gegeven, mogelijk blijft van het
Verenigd Koninkrijk op den duur enkel Engeland als ‘romp’ over.
Het is niet de eerste keer dat Engeland in een politieke en maatschappelijke crisis zich terugtrekt
in een eigen wereld. De afkeer van Europa kan talloze malen geteld worden: Romeinen,
Vikingen, Normandiërs en de Fransen (vaak Fransen), maar ook de Kerk van Rome als instituut,
economische depressies. Daar staat tegenover dat zonder Europese bemoeienissen men zich
kan afvragen hoe de geschiedenis, architectuur en beeldende kunst eruit gezien zou hebben. En
wat te denken over de eeuwenlange perioden waarin de vorstenhuizen politiek en cultuur
bepaalden: de meeste vorsten uit de Engelse geschiedenis zijn geen ‘Engelsen’ maar afkomstig
uit een buitenlandse Europese wereld. Menig crisis in Engeland, van welke aard dan ook, had
meestal een culturele opleving tot gevolg. Daarbij kon ook meestal het Europese continent niet
gemist worden. England Forever!!
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George Frederic Watts, Hope. 1886
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