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Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
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dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de samenstelling van deze gids kan de
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Abbaye de
Jumièges
www.abbayedejumieges.fr
Dit klooster, ooit een centrum van geleerdheid en verering, is kort na de Franse Revolutie geplunderd, maar is
nu een schitterende ruïne.
Met zijn witte, hoog oprijzende toren waar de kraaien omheen
cirkelen heeft Jumièges een wat ongemakkelijke sfeer. De
oudste delen, de ruïnes van de Église St-Pierre, dateren van de
10e eeuw, toen de benedictijnenabdij opnieuw werd gesticht
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als opvolger van het 7e-eeuwse klooster, dat door
de Vikingen was platgebrand. In 1040 begon de
bouw van een tweede kerk, de Notre-Dame. In de
300 daarop volgende jaren bloeide het klooster: het
ontving veel giften en er werden nieuwe gebouwen
toegevoegd.
Met de Honderdjarige Oorlog (ca. 1350-1450)
tussen Frankrijk en Engeland brak voor Jumièges
een woelige periode aan. De abdij kwam er niet
meer bovenop en in 1792 woonden er nog maar
zeven kloosterlingen. Vervolgens kwam het klooster
in handen van verscheidene particuliere eigenaren;
een van hen probeerde er een fabriek te beginnen,
een ander liet een deel afbreken om de stenen te
verkopen. Pas in 1824 maakten nieuwe eigenaren
een eind aan de verwoesting.
De Notre Dame is het spectaculairste deel van
het complex. De dubbele westtorens – ooit bekroond met
houten spitsen – flankeren de toegang tot het nu dakloze
schip. Achter het dwarsschip, waarvan in de noordwestelijke
zuil een prachtige vogel is uitgehakt, markeert een mooie
13e-eeuwse puntboog de plek van de koorkapellen. De
‘doorgang van Karel VII’ leidt naar de Église St-Pierre, waarvan
alleen nog de rechthoekige basis van de torens over is. Van
de kloostergang zijn slechts de contouren nog te zien. Achter
het klooster leidt een gebogen trap naar de nog intacte
17e-eeuwse verblijven van de abt en een kleine siertuin.
A9D B27 km ten westen van Rouen
C02 35 37 24 02 DMedio april tot medio
sept dag. 9.30-18.30; medio sept tot medio
april dag. 9.30-13, 14.30-17.30 uur
JVoordelig (gratis eerste zondag in okt-april)
EAuberge des Ruines (€€), place de la
Mairie, W www.auberge-des-ruines.fr
GBus 30 vanuit Rouen (overstappen in
Duclair)
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