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Inleiding 

 

n het kader van de universiteitsopleiding Archeologie aan de universiteit 

van Gent is het een gewoonte een thesis te schrijven, een soort eindwerk 

ter beëindiging van de studie. Door het schrijven ervan toont de student 

op een overzichtelijke manier aan wat hij de voorbije jaren geleerd heeft. Niet 

alleen behandelt hij, en leert hij dus meer over, een archeologisch onderwerp, 

ook is het een ideaal middel om bronnen te leren onderzoeken. Het is een 

leerzame methode om opzoekingswerk onder de knie te krijgen en om 

archieven, depots, bibliotheken enz. te leren kennen. Last but not least leert 

het ons kritisch om te gaan met ons bronnenmateriaal en op een 

wetenschappelijke manier een scriptie neer te schrijven. 

 

Mijn thesis is getiteld “De Pre-Romaanse kerk in Vlaanderen: een 

archeologische inventarisatie” en handelt dus vanzelfsprekend over de eerste 

kerkjes in Vlaanderen. Daar het een archeologische benadering is, gaat het 

niet om een kunsthistorische kijk op nog bestaande kerkjes, maar overloop ik 

de verschillende christelijke gebouwen die in Vlaanderen reeds opgegraven 

zijn. Af en toe zal ik ook bronnen aanhalen die vermoeden de plaats te kunnen 

aanduiden waar ooit een pre-Romaanse kerk heeft gestaan.  

I 
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Met pre-Romaans bedoel ik de kerkjes, gebouwd voor het jaar 1000. In de 

meeste gevallen zal het gaan om houten gebouwen, maar af en toe werd er ook 

al iets in steen gebouwd. Deze kerken onderscheiden zich echter nog van de 

Romaanse exemplaren door de afwezigheid van typische Romaanse 

kenmerken:  rondbogen, vieringtorens, steunberen,… . 

Met Vlaanderen bedoel ik het huidige Vlaanderen, dat wil zeggen de 

provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en 

Vlaams-Brabant. Het spreekt voor zich dat deze gebieden in de vroege 

middeleeuwen nog niet zo strak begrensd waren. Wanneer ik het dan ook over 

Vlaanderen heb, bedoel ik het huidige Vlaanderen en niet bijvoorbeeld het 

graafschap Vlaanderen. In mijn werk zal ik dan ook vaak spreken over de 

streek van de Kempen, de Maasgouw, de Leiestreek,… doch ik zal mij in mijn 

bespreking houden aan de afbakening per provincie. Het gaat hier immers om 

de huidige archeologie in Vlaanderen, een archeologie die duidelijk verschilt 

van die van de omringende landen.  

 

De reden waarom ik dit onderwerp heb gekozen voor mijn dissertatie is 

simpelweg omdat er in de hedendaagse literatuur nog niks archeologisch over 

de eerste kerken is gebundeld. Lange tijd zat het onderzoek van kerken vervat 

in de kunstgeschiedenis of in de architectuur. Wanneer men toch iets 

archeologisch vindt, dan treft men de Romaanse kerkbouw aan. Over deze 

periode is een overvloed van informatie verschenen; tientallen boeken zijn 

reeds over dit onderwerp geschreven, voor elke mogelijke streek van Europa. 

Voor de pre-Romaanse kerken is het veel poverder gesteld. Het was nauwgezet 

informatie bij elkaar schrapen uit een resem van verschillende boekenreeksen 

om dit werk te kunnen vervolledigen.  

Een boek dat ik als voorbeeld heb genomen is het Duitse “Vorromanische 

Kirchenbauten” van Günther Binding.1 Dit boek biedt een mooi overzicht van 

de verschillende pre-Romaanse kerken in Duitsland, compleet met tekeningen 

van de verschillende plattegronden. Zo‟n werk bestaat voor België helaas niet, 

niet in Vlaanderen en niet in Wallonië. Ik zal bescheiden pogen dit hiaat op te 

                                                 
1
 Binding G., 1996, Vorromanische Kirchenbauten 
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vullen, maar dien mij wegens plaats- en tijdsgebrek te beperken tot 

Vlaanderen. Ik kan alleen maar hopen dat iemand anders het op zich zal 

nemen hetzelfde te doen voor Wallonië… 

 

Ik zal mijn werk hier beginnen met een paar inleidende hoofdstukken.  

Eerst zal ik de geschiedenis van Vlaanderen schetsen, te beginnen aan het 

eind van de Romeinse tijd tot aan het jaar 1000. Dit zal ik doen aan de hand 

van enkele korte puntjes. Uiteraard dien ik mij te beperken tot enkele 

bladzijden, waardoor ik niet alles kan vermelden, maar op die manier kan men 

toch steeds terugkijken in welk historisch kader een kerk gebouwd of 

verbouwd werd en heeft men een beter inzicht in de politieke en culturele 

context.  

Vervolgens beschrijf ik het kersteningverhaal in Vlaanderen. We zullen zien 

dat dit een werk van lange adem was en heel wat verschillende fasen inhield. 

We staan hier even stil bij de verschillende missionarissen die voor 

Vlaanderen zo‟n belangrijke rol hebben gespeeld.  

Daarna gaan we wat dieper in op het pre-Romaanse kerkgebouw. Hoe zag het 

er uit, uit welke materialen was het gebouwd, waar werd het gebouwd, welke 

functie had het in het dagelijkse leven,… 

Wanneer we dit alles achter de kiezen hebben komen we tot de kern van dit 

werk. Per provincie overloop ik de verschillende opgegraven kerkjes of duid ik 

de plaats van nog op te graven kerkjes aan. Telkens geef ik een korte 

geschiedenis van het dorp of het gebouw, aan de hand van wat 

geschiedkundige bronnen en vervolgens geef ik de eventuele 

opgravingsresultaten. Zoals men zal zien kan de hoeveelheid aan informatie 

per gebouw drastisch verschillen, naargelang er een grondige studie van het 

gebied geweest is al dan niet en naargelang er ook effectief pre-Romaanse 

sporen zijn aangetroffen of niet. 

Ik laat in mijn inventarisatie de objectiviteit primeren, dit wil zeggen dat ik 

het gepubliceerde opgravingsverslag van de archeoloog als basis neem. Aan de 

lezer of hij er mee akkoord gaat of niet. Eventueel plaats ik een klein besluit of 

een summiere opmerking aan het einde van het verhaal.  
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Tot besluit enkele conclusies. Ik overloop de geziene kerken en rangschik ze 

volgens enkele categorieën: de regionale verspreiding, de chronologie, de plaats 

van de kerk in het dorp zelf, de plattegrond van de gebouwen en de gebruikte 

bouwmaterialen. 

In een bijlage vindt u tenslotte de gebruikte bouwkundige termen beknopt 

uitgelegd. 

 

Ik dien hier te vermelden dat ik vaak gebruik heb gemaakt van 

boekenreeksen, uitgegeven door lokale geschiedkundige verenigingen. Wat de 

betrouwbaarheid van deze bronnen is, laat ik in het midden. Feit is dat ik wel 

zoveel mogelijk geprobeerd heb mijn gegevens ook te staven met meer 

“wetenschappelijke” bronnen. Wanneer er echter nog niets verschenen is over 

bepaalde kerken kon ik niet anders dan deze kleine artikels als leidraad te 

nemen. Ikzelf zal deze bronnen kritisch benaderen, maar ik raad de lezer ook 

aan dit steeds in het achterhoofd te houden bij het lezen van dit werk. 

 

Vaak heb ik ook gebruik moeten maken van al wat oudere werken daar, zo 

bleek, ze de enige informatiebronnen waren voor de pre-Romaanse kerk of voor 

de kerstening van Vlaanderen. Het spreekt vanzelf dat de informatie er uit nu 

wat gedateerd en zelfs naïef kan lijken, maar het toont nogmaals hoe dringend 

er nood is aan een update van deze materie.  

 

Ik heb geprobeerd in mijn werk niet teveel gebruik te maken van 

wetenschappelijk jargon of ingewikkelde zinnen, zodat de toegankelijkheid 

naar het grote publiek toe gegarandeerd blijft. 

 

Tenslotte hoop ik dat mijn werk een aanleiding zal zijn om het pre-Romaanse 

tijdperk archeologisch verder uit te diepen en dat het anderen zal aanzetten de 

pre-Romaanse kerk met hernieuwde belangstelling te bekijken. 
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Cultuurhistorisch kader: de vroege middeleeuwen in 

Vlaanderen 

 

1. Het einde van de Romeinse periode in Gallië 

e Rijn, één van de belangrijkste rivieren uit Europa werd in 47 na 

Christus de grens tussen het Romeinse Rijk en Germanië. Aan de 

éne kant had je de sterk gecentraliseerde en georganiseerde 

Romeinse staat, aan de andere kant een vereniging van  Germaanse stammen 

zonder overkoepelende instituten.2  

De laat-Romeinse tijd vangt aan in 270 na Christus. In een notendop gezegd 

verhoogden de Germanen op dat ogenblik hun druk op de grensverdediging in 

Gallië en de Romeinse keizers stuurden meer troepen naar onze gewesten om 

hun gebied te gaan verdedigen. Langzaamaan echter kwam er een einde aan 

het West-Romeinse Rijk, een rijk dat zo nauwkeurig beheerd en uitgebreid 

was. Germanen staken de grens over en de Romeinen, niet langer machtig de 

situatie onder controle te houden, besloten van politiek te veranderen: in het 

binnenland werden vanaf toen inwijkelingen toegestaan. Deze nieuwkomers, 

in ons geval Germanen, kregen een apart statuut. Zij konden ofwel laeti 

worden, een soort van lijfeigenen, ofwel foederati, vrije Germanen waarmee de 

Romeinen een verbond hadden gesloten. Op die manier kwam er voor het eerst 

in lange tijd een infiltratie van Germanen in Vlaanderen.3 

 

2. De inval van de Germanen 

n het begin van de 4e eeuw probeerden de Franken, een Germaanse stam, 

de Romeinse verdedigingslinie aan de Rijn volledig te doorbreken. 

Tevergeefs trachtten de Romeinse keizers hun gebied te beschermen 

tegen deze invallers en ze stuurden opnieuw troepen naar deze Rijnlimes. Toen 

de limesweg uiteindelijk toch dreigde te vallen, gingen ze een nieuwe tactiek 

toepassen: de grens werd verlaten en men ging verdedigen in de diepte. Het 

                                                 
2 Milis L.J.R., 2006, p. 3 
3 Bosman, A.V.A.J., 2006, p. 8 

D 
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concept werd in 5 punten uitgewerkt: de Rijnlimes werd vernieuwd, er kwam 

een officiële verdediging van de kust, in de Ardennen werden er op 

strategische plaatsen forten gebouwd, het wegennet werd versterkt en alle 

steden kregen een verdedigingsmuur.4 

 

In 340 na Christus slaagden de noordelijke Franken, de Saliërs, er toch in de 

Waal over te steken en zich te vestigen in Taxandrië (de huidige provincie 

Antwerpen, met een deel van Brabant en Limburg). In de 5e eeuw trokken ook 

de Franken die aan de Midden-Rijn leefden, de rivier over. Zowel de Saliërs als 

deze Rijn-Franken vestigden zich in de valleien van de Demer en de Dijle. Van 

daaruit trokken zij verder naar het zuiden.  

In 410 bereikten de Germanen Rome, waar zij in 475 een einde maakten aan 

het West-Romeinse Rijk.5 

 

De Franken zochten in onze streken vanzelfsprekende de vruchtbare gebieden 

op. Die vonden ze onder meer in het Land van Waas, maar ook in West-

Vlaanderen. In Brabant boden de Zenne, de Dijle en de Demer gunstige 

gronden voor hun vee. Het Haspengouws gebied werd in eerste instantie niet 

bewoond.6   

Bewijs voor hun aanwezigheid vinden wij nu onder meer in de toponiemen van 

veel Vlaamse dorpen. Voor het grootste deel gaven de nieuwe bewoners 

Frankische namen aan hun hoeves of nederzettingen, namen die vaak 

eindigden op –inga en –heim. Deze uitgangen vinden we nu nog steeds terug in 

het Vlaamse landschap, respectievelijk als –gem en –hem. Als we ze op een 

kaart uitzetten zien wij, volgens de auteur Dhr. Milis, dat ze vooral voorkomen 

in West-Vlaanderen en Brabant. In Zuid-Limburg treft men ze in betrekkelijk 

grote aantallen aan, maar in de provincie Antwerpen zijn ze volgens hem 

praktisch onvindbaar. Dit biedt ons een geografische blik op hun kolonisatie.7  

Dhr Put echter zei dat de Franken zich net gingen vestigen in Taxandrië, wat 

                                                 
4 Bosman A.V.A.J., 2006, p. 8 
5 Put F., 1999, p. 108 en p. 111 
6 Van Roosbroeck R., 1936, p. 118 
7 Milis L., 1993, p. 8 
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toch een contradictie is. Toen ik het zelf ging bekijken merkte ik dat 

Antwerpen toch wel wat –gem dorpen heeft, onder meer Edegem, Wommelgem 

en Wijnegem. Ik ben dus eerder van mening om Dhr. Put gelijk te geven. 

 

Wat weten wij nu over de levenswijze en cultuur van deze bevolking? 

De Germanen staan in de geschiedenis bekend als een barbaars volk. In vele 

geschriften, zelfs nu nog (!), worden zij afgeschilderd als plunderaars, 

verkrachters, vrouwenrovers, moordenaars en er wordt tot vervelens toe 

vermeld dat zij aan mensenoffers deden louter voor de lol. We zijn nu toch op 

een punt in de geschiedenis gekomen dat we dit beeld kunnen nuanceren. 

Niettegenstaande zij een ruw volk waren, waren zij niet de wreedaards die de, 

vooral katholieke, schrijvers ons willen doen geloven.   

 

Er is geen minste twijfel dat het om een volk van landbouwers ging. Zij 

woonden in hoeves, verspreid over kleine dorpen, alwaar zij aan akkerbouw en 

veeteelt deden. Hun voornaamste voedsel bestond uit graan en varkensvlees, 

maar zij gingen ook vissen en jaagden op kleinere dieren. In hun veestapel 

bevonden zich koeien, ossen, schapen, geiten, landbouw- en trekpaarden en 

ook waak- en schepershonden. Zij beschikten over een areaal aan jachtwapens 

zoals de pijl en boog, afgerichte valken, jachthonden en visnetten.8 

Hun woningen waren in onze ogen zeer eenvoudig: hout en strooi waren de 

voornaamste bouwmaterialen9 wat zich ook weerspiegelt in de eerste kerkjes, 

zoals we later zullen zien. Deze hutten worden vaak Grubenhüser genoemd.10 

Binnenshuis was er geen vloer, alleen aangestampte aarde. De meubilering 

was eenvoudig en meestal uit hout vervaardigd. Ieder huis was omringd door 

een koer en een tuin. Een gevlochten heg sloot de tuin af. In grote hoeves vond 

men vaak nog extra gebouwtjes zoals een schuurtje, stallen, een waterput en 

een oven om brood te bakken.11 

 

                                                 
8 Verhulst A. et alii, 1993, pp. 153-164 
9 Van Roosbroeck R., 1936, p. 126 
10 De Meulemeester, 2002-2003, p. 21 
11 Van Roosbroeck R., 1936, p. 126 
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De vroeg-middeleeuwse vorsten hadden meerdere verblijfplaatsen. Wanneer 

zij niet op trektocht waren verbleven zij nu eens in deze, dan weer in een 

andere villa. Zij verplaatsten zich, zeer simpel uitgedrukt, met inboedel en 

administratie van verblijf naar verblijf. 12   

 

Toen de Franken zich in onze gebieden gingen vestigen, deden zij dat vaak op 

plaatsen waar voorheen al bewoning geweest was. Aangezien ons klimaat was 

dat begrijpelijk; er moest onmiddellijk gezocht worden naar plaatsen waar 

reeds bouwmaterialen aanwezig waren, en de akkers klaar voor bewerking. 

Water trok vooral de kolonisten aan en het is dus niet verwonderlijk dat veel 

kolonies ontstonden aan de rand van meren en rivieren, plaatsen waar 

voorheen ook al de Romeinse kampen zich hadden bevonden.13 Ook de 

Romeinse wegen hadden een grote aantrekkingskracht. Door deze wegen te 

volgen kwam men automatisch uit op vroegere gekoloniseerde gebieden waar 

men zich kon vestigen en men kon de wegen verder in gebruik blijven nemen.14  

 

3. Vlaanderen onder de Merovingers 

e Merovingische koningen, die tot de stam van de Salische Franken 

behoorden, hadden kleine koninkrijkjes gesticht in Doornik en 

Kamerijk.15 Van deze koningen zijn enkele namen en gegevens 

bekend. Zo weten we onder andere dat de zoon van de koning van Kamerijk 

(ook wel bekend als Cambrai, gelegen in het huidige grensgebied van 

Frankrijk en België), prins Clovis, het centrum van zijn rijk meer naar Noord-

Gallië verplaatste. In 486 versloeg hij nabij Soissons Syagrius, de laatste 

overblijver van het Romeinse systeem. Hij breidde zijn macht verder uit door 

de andere kleine vorsten te elimineren en kreeg op die manier één groot 

Frankisch rijk.16 Zijn nieuwe hoofdplaats werd Parijs en Vlaanderen werd in 

het gebied opgenomen in de vorm van districten of pagi. Ons zijn onder meer 

                                                 
12 Put F., 1999, p. 114 
13 Verhulst, 1981 (a), p. 166 
14 Van Roosbroeck R., 1936, p. 133 
15 Milis L., 1993, p. 8 
16 Van Houtte J.A., 1949, p. 253 

D 
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bekend de pagus Corturiacensis (Kortrijk), de pagus Bracbatensis (Brabant), 

de pagus Mansuarensis (de Kempen), de pagus Masau (de Maasgouw), de 

pagus Taxandria, enz.…17  

 

Clovis liet zich dopen op kerstdag 496 te Reims door de heilige Remigius.  

 

Het gezag van een Merovingische koning was persoonlijk en absoluut. Het Rijk 

was het patrimonium van de vorst, waarover hij vrij kon beschikken. 

Godsdienst en Kerk hadden op dat moment niks met politiek te maken. Het 

was in die tijd, net zoals nu soms nog, bovendien gebruikelijk dat de 

onderdanen trouw zwoeren aan hun koning. 18  

Aan de zijde van de koning stond een hofmeier die vaak ook de politiek leidde. 

Deze hofmeiers zouden doorheen de eeuwen steeds machtiger worden tot zij 

uiteindelijk in 751 een staatsgreep zouden plegen. 19 

 

De districten of gouwen waren nodig om zo‟n uitgestrekt gebied behoorlijk te 

kunnen besturen. Aan het hoofd van ieder district stond een graaf of comes, 

die er het algemene bestuur uitoefende. Hij was er ook de opperrechter en 

zorgde er voor de openbare werken.20  

De bevolking was verder ingedeeld in verschillende sociale klassen. Naast de 

geestelijkheid had men er ook een aristocratie van grootgrondbezitters die een 

groot aantal horigen in hun dienst hadden. Zij konden leven van de opbrengst 

van hun goederen, zonder zelf te hoeven werken. 21 

 

Vergeleken met de landbouw, nam de nijverheid en handel slechts een kleine 

plaats in. Dat er aan de andere kant wel degelijk handel was vinden wij terug 

in de exotische bijgiften van Merovingische graven. In de loop van de 7e eeuw 

verdwijnen deze giften echter weer, mede onder invloed van het christendom.22 

                                                 
17 Ganshof F.L. et alii, 1981, p. 234 
18 d‟Haenens A., 1978 (a), p. 122 
19 Van Houtte J.A., 1949, p. 267 
20 Ganshof F.L. et alii, 1981, p. 251 
21 d‟Haenens A., 1978 (a), p. 121 
22 Verhulst, 1981 (b), p. 183 
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Het al of niet aanwezig zijn van giften is daardoor een belangrijke indicator om 

een graf als heidens of als christelijk aan te duiden.  

 

4. Vlaanderen onder de Karolingers 

laanderen heeft onder de dynastie van de Merovingers niet veel 

belangrijke gebeurtenissen beleefd, maar dit veranderde onder de 

Karolingers. In 751 kwam Pepijn de Korte met behulp van de paus 

aan het bewind en hij werd tot eerste Karolingische vorst gezalfd (rex 

Francorum- koning van de Franken). Pepijn I was afkomstig uit Austrasië, 

(het oosten van Frankrijk, het westen van Duitsland, België ten oosten van de 

Schelde en Nederland), in tegenstelling tot de Merovingers die uit Neustrië 

afkomstig waren (het westen van Frankrijk, tussen de Schelde in het noorden 

en de Loire in het zuiden). Hij was met andere woorden een Rijn-Frank.23 

Na de verschillende Merovingische hofmeiers, was Pepijn de Korte de eerste 

koning die door een staatsgreep gesteund door de paus aan de macht kwam.24 

Hij vormde een belangrijk figuur in de bekering van onze gewesten. 

Pepijn werd opgevolgd door zijn zonen Karloman en Karel in 768. Toen die 

eerste in 771 stierf ging het volledige rijk over in handen van Karel, die 

bekend zou worden onder de naam Karel de Grote. Onder hem werd het gebied 

aanzienlijk uitgebreid.25 

In 800, op kerstdag, werd hij door de paus tot Keizer der Romeinen gekroond. 

Net als bij Pepijn I ging het om een ruilactie waarbij legitimatie en 

bescherming werden uitgewisseld tussen het koningshuis en de Kerk. 

Ondanks het keizerschap, een Romeinse traditie, bleef de traditionele 

Germaanse patrimoniale opvatting van het rijk voortleven, met rijksdelingen 

als gevolg.26 Karel werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk de Vrome, onder 

dewelke de zogenaamde Karolingische Renaissance ten volle tot leven kwam. 

Hij werd in 813 in Aken tot keizer gekroond door zijn vader.27 

                                                 
23 Milis L.J.R., 2006, p. 10 
24 Put F., 1999, p. 109 
25 Lambert V., 2003, p. 15 
26 Milis L.J.R. 2006, p. 10 
27

 Milis L.J.R. 2006, p. 10 
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Economisch gezien was de Karolingische periode een periode van grote 

voorspoed. In het bekken van de Schelde, de Maas en de Rijn was er druk 

handelsverkeer met de Angelsaksen en de Scandinavische volkeren. Aan de 

kust van Vlaanderen zette men de traditie van lakennijverheid verder. De 

kleine boeren konden op hun landerijen een kapitaal verzamelen met de 

verkoop van schapenwol, dat verder bewerkt en gekleurd werd op de grotere 

domeinen.28  

 

Op politiek gebied veranderde er heel wat. 

Het Germaanse systeem van de Gefolgschaft kon in een geweldloze 

maatschappij niet langer blijven bestaan. Het evolueerde naar een systeem 

van vazalliteit. Vrije mannen stonden in een soort van dienstrelatie ten 

opzichte van een heer, aan wie zij trouw zwoeren. Als vergoeding ontvingen zij 

een wapenuitrusting en een deel van de krijgbuit. Dit contract werd 

voltrokken in een grootse ceremonie en zorgde ervoor dat de gehele 

maatschappij aan elkaar hing.29  

 

Ook op cultureel gebied was er grote bloei. Einhard, de biograaf van Karel de 

Grote, vertelt ons dat de koning een archief aan oude liederen liet aanleggen.30 

Die culturele invloed vond men onder andere ook terug in de kloosters, waar 

de schriftkunst hoogtij vierde. Het Latijn keerde in de Karolingische 

Renaissance terug en men streefde naar een zedelijk en geleerd leven. Ook 

geschiedschrijving kwam tot stand in de zogenaamde Rijksannalen, waarin 

per jaar de belangrijkste gebeurtenissen werden vastgelegd.31 

 

 

 

 

                                                 
28 d‟Haenens A., 1978 (b), p. 144 
29 Lambert V., 2003, p. 15 
30 Van Roosbroeck R., 1936, p. 151 
31 Lambert V., 2003, p. 18 
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5. De inval van de Noormannen 

n de oude geschiedenisboeken kunnen we nog lezen hoe de Vikingen in de 

9e eeuw Vlaanderen overspoelden. Deze mannen, afkomstig uit 

Scandinavië, kwamen hun geluk beproeven in onze streken. Gedreven 

door bevolkingstoename in eigen land, en op zoek naar vruchtbare gebieden 

landden zij met hun schepen op de Vlaamse kust.32 Er staat geschreven dat zij 

overal chaos veroorzaakten en door middel van snelle raids dorpen plunderen 

en mensen vermoordden. Zij zouden verantwoordelijk geweest zijn voor 

honderden branden en voor de verwoestingen van de mooiste kerken van die 

tijd. Tegenwoordig kunnen wij deze gebeurtenissen realistischer plaatsen.  

 

De Noormannen die naar onze streken kwamen waren voornamelijk Denen.33 

Zij kwamen aan in lichte, wendbare schepen die hen op zee een duidelijk 

strategisch overwicht gaven ten opzichte van de Franken. De kleine bootjes 

waren bovendien geschikt om diep landinwaarts te varen zodat zij er tegen 850 

in slaagden ook kampen in het binnenland op te trekken.34  

De Vikingen waren op zoek naar rijkdom, dat staat vast. Aangetrokken door 

het goud en zilver in de kerken en kloosters, moesten die gebouwen er dan ook 

vaak aan geloven. Monniken werden bovendien vaak gevangen genomen en tot 

slaaf gemaakt, of verkocht voor losgeld. Al deze zaken hebben ervoor gezorgd 

dat de Frankische bevolking zo getraumatiseerd werd dat we op de dag van 

vandaag sterke verhalen horen, vooral uit geestelijke kringen, verhalen die 

wel degelijk enorm overdreven zijn. Wat er in de 9e eeuw gebeurd is, is niet 

meer dan een mislukt contact tussen twee vreemde werelden. Een contact dat 

bij gebrek aan wederzijds begrip noodgedwongen tot een gewelddadige botsing 

is gekomen.35 

 

De invallers verlieten het land in 892.  

 

                                                 
32 Van Roosbroeck R., 1936, p. 157 
33 d‟Haenens A., 1978 (b), p. 151 
34 d‟Haenens A., 1978 (b), p. 152 
35 d‟Haenens A., 1978 (b), p. 150 
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6. Vlaanderen tot aan het einde van het eerste millennium 

a de dood van Lodewijk de Vrome in 840 verdween de eenheid van 

het Frankische Rijk.36 Het land werd opnieuw ingedeeld onder zijn 

zonen en het koninklijk gezag stort in. Er ontstond een soort van 

provinciaal particularisme dat op heden blijft voortbestaan.37  

 

Het vorstendom Vlaanderen ontstond rond het jaar 884 met Boudewijn II, 

ongeveer op hetzelfde moment als het vorstendom Bourgondië en het 

vorstendom Aquitanië. De lokale  koningen wisten op een uitstekende manier 

gebruik te maken van de verwarring die de Noormannen hadden teweeg 

gebracht. Langzaam maar zeker wisten zij hun gebied in de volgende eeuwen 

uit te breiden. Boudewijn II werd opgevolgd door zijn zoon Arnulf I de Grote en 

daarna door zijn kleinzoon Arnulf II. Zij slaagden erin de gebieden Amiens, 

Artesië en Ponthieu bij Vlaanderen te voegen. 38  

En zo ging Vlaanderen het tweede millennium binnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 d‟Haenens A., 1978 (b), p.159 
37 d‟Haenens A., 1978 (c), p. 161 
38 d‟Haenens A., 1978 (c), p.162 

N 
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De kerstening van Vlaanderen 

 

et christendom heeft twee grote kersteningsperiodes nodig gehad 

alvorens het dé godsdienst van Vlaanderen werd; éénmaal onder de 

Romeinen en vervolgens definitief tussen de 7e en de 9e eeuw. 

 

De eerste maal was het christendom doorgedrongen tot in het zuiden van 

Nederland. Christelijke Romeinse soldaten namen hun godsdienst mee vanuit 

het verre Italië. Troepen die naar de Rijnlimes werden gestuurd zorgden voor 

een christianisering van het gebied.39 Kooplui en reizigers, die het leger altijd 

in zijn kielzog mee had, brachten de nieuwe manier van leven ook onder de 

gewone man. Vooral marktdagen waren geschikte gelegenheden voor een 

prediker om geloofsonderricht te geven.40 De bekering van de Germanen, en in 

eerste instantie van de Goten, werd verder gestimuleerd door Wulfila, ook wel 

de Apostel der Goten geheten. Hij vertaalde als eerste de Griekse bijbel naar 

het oud-Gotisch. Hij was de zoon van een Romein maar in gevangenschap 

geboren ten noorden van de Donau-grens. Hij ging meerdere keren naar het 

Romeinse rijk waar hij in contact kwam met het christendom. Hij bekeerde 

zich en zette zijn leven verder in het teken van de kerstening van de 

Germanen. Hij stierf in 383.41 We kunnen dus concluderen dat Christen zijn in 

die tijd zoveel betekende als Romein zijn.42 

 

De keizerssteden Trier en Keulen hadden in de 4e eeuw al bisschopszetels. De 

eerste kerken, onder andere één in Tongeren, werden toen reeds gebouwd. 

Doch dit vond enkel plaats in de steden, steden die langs de grote 

verbindingswegen lagen, zoals langs de heirbaan Keulen-Bavay of langs de 

waterwegen. Op het platteland zal er op dat moment nog geen kerstening 

hebben plaatsgevonden. Dit verklaart ondermeer waarom doorheen de tijd de 

termen pagani (pagus: platteland) en heidenen (mensen die op de heide 

                                                 
39 Vermeulen F.A.J., 1928, p. 85 
40 Janssens P., 1984, p. 53 
41 Praet D., 2005, p. 115 
42 Praet D., 2005, p. 115 
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wonen) met elkaar verstrengeld raakten en synoniem werden met de term 

ongelovigen.43 Het platteland ontsnapte gewoon compleet aan de kerstening. 

 

Als oudste getuigenis van het christendom in Noord-Gallië werd lange tijd een 

brief beschouwd die H. Paulinus van Nola naar H. Victrcius schreef in het jaar 

398. In die brief wordt melding gemaakt van gebieden waar op dat moment 

gemissioneerd werd. Mede dankzij die brief weten wij nu ook waar wij de 

eerste kerkjes dienen te zoeken.44 

 

Voor wat Tongeren betreft kennen we tegenwoordig de eerste betrouwbare 

bronnen tegen het midden van de 4e eeuw. Servatius was naar alle 

waarschijnlijkheid de eerste bisschop van Tongeren. Het feit dat er een 

bisschop was duidt dan weer op het feit dat er een grote christengemeenschap 

moet zijn geweest.45 Een teken van de aanwezigheid van de eerste christenen 

heeft men onder meer gevonden in een grafveld ten zuid-westen van Tongeren. 

2 graven zijn daar gevonden, beschilderd met druiven, guirlandes, palmtakken 

en een Christogram. De graven dateren uit de 4e eeuw en zijn dus een bewijs 

van de eerste kerstening.46 

 

Toen de Franken Vlaanderen veroverden, vernietigden zij de christelijke 

bouwwerken. Slechts zeer weinig archeologische sporen uit die tijd zijn nu nog 

bekend, of zijn in Vlaanderen nog niet ontdekt. De gebouwsporen die wél 

gekend zijn liggen bovendien ook niet in Vlaanderen en zijn hier dus 

irrelevant. We vinden ze onder andere in Maastricht, Hoei, Namen, Arlon en 

Dinant.47 

 

Het christendom onder de hogere klassen kende in Vlaanderen zijn come-back 

onder Clovis. Hij liet zich in 496 dopen door de H. Remigius in Reims.48 

                                                 
43 Weemaes R., 1979, p. 15 
44 Stracke D.A., 1961, p. 6 
45 De Boe, G., 1986, p. 37 
46 Janssens P., 1984, p. 53 
47 De Boe G.,1986, pp. 47-48 
48 Vermeulen F.A.J., 1928, p. 86 
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Redenen voor zijn doopsel waren van uiteenlopende aard; aan de éne kant 

hoopte hij op een krachtige godsdienstige bescherming in veldslagen, aan de 

andere kant wou hij gemakkelijker allianties aangaan met andere christelijke 

machthebbers.49 Het ging dus niet zozeer om een bekering vanuit gelovig 

standpunt, maar één vanuit politieke, praktische zin. Deze gebeurtenis mag 

echter niet téveel benadrukt worden: ondanks dat de top van de bevolking zich 

bekeerde duurde het nog vele eeuwen vooraleer de gehele bevolking ook in 

praktijk gekerstend was. Ook al werden er toen duizenden gedoopt, de zeden 

en gewoonten van een volk verandert men niet zomaar.50  

 

De reusachtige taak van de bekering werd op de eerste plaats uitgevoerd door 

missionarissen. De meeste kwamen uit het buitenland, Frankrijk, Engeland of 

nog verder, om in onze streken het woord van God te komen verkondigen. Hun 

taak bestond er in om te prediken, kerken en kloosters te bouwen, het volk te 

dopen en christelijke slaven vrij te kopen.51 De taak van de bisschoppen 

bestond er in deze operatie te coördineren en er nadien voor te zorgen dat het 

christendom er gevestigd bleef. In onze streken ging het meestal om Noord-

Franse bisschoppen. Bisschoppen stonden aan het hoofd van de verschillende 

bisdommen, die de grenzen overnamen van de Romeinse civitates.52 Zo werd 

bv. West-Vlaanderen onderverdeeld in de Civitas Turnacensium (Doornik) en 

de Civitas Morinorum (Terwaan).  

 

De missionarissen gingen zich eerst richten tot de adel en het koningshuis. De 

invloed van deze mensen was groot; wist men hen te bekeren, dan volgde het 

gewone volk al snel. Germaanse koningen hadden bovendien al langer de 

gewoonte hun afkomst met de goden te verbinden; op die manier konden ze 

hun superioriteit ten opzichte van het gewone volk legitimeren.53 Hen moest 

dus het eerst overtuigd worden. De Karolingers op hun beurt bevorderden de 

                                                 
49 Cusack C.M.,  1998, p. 76 
50 Verbesselt J., 1988, p. 51 
51 Cusack C.M., 1998, p. 19 
52 De Smidt F., 1940, p. 11 
53 Cusack C.M., 1998, p. 19 
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missieactiviteit, aangezien het vaak gepaard ging met langzame 

gebiedsuitbreiding.54 

Bewijs voor de vroege kerstening van de vorsten vinden we niet alleen in de 

geschreven bronnen, maar ook in de archeologie. Het is immers voornamelijk 

in graven van de hogere sociale klasse dat men grafgiften vindt, versierd met 

christelijke motieven.55 

 

Door stichtingen en schenkingen speelde de adel bovendien een rol bij de 

oprichting van de eerste abdijen.56 De eerste kloosters moet men niet zien als 

de imposante gebouwen die wij nu nog kennen. De kloosters uit het eerste 

millennium bestonden uit niet meer dan een omheind terrein waarin enkele 

gebouwen stonden.  Een paar hutten, een waterput, stallingen en een godshuis 

waren al genoeg. Toch waren deze centra belangrijke steunpunten voor de 

verdere verspreiding van het geloof.57 

 

Het bekeringswerk was geen eenvoudige taak. Wegen waren er voorzeggens 

niet en men moest vaak dagenlang rondtrekken vooraleer men dorpen tegen 

kwam. Kwam men ze uiteindelijk wel tegen dan waren ze vaak niet opgezet 

met de vreemde bemoeial. Eén van de bekendste missionarissen die er toch in 

slaagde het volk te overtuigen, was de H. Amandus. Hij wordt terecht de 

“Apostel van Vlaanderen” genoemd.58 Hij was omstreeks 600 geboren in 

Aquitanië en was een monnik van het klooster van Elnone, dat behoorde tot de 

Ierse richting van het monachisme.59 Hij stichtte samen met zijn gezellen een 

klooster in Gent, van waaruit hij missioneringstochten maakte naar de 

omliggende bevolking. Zo trok hij richting Antwerpen alwaar bronnen spreken 

dat hij Chanelaus, een afgelegen Schelde-eiland met veel moeite kon bekeren. 

Volgens sommigen gaat het hier om Kallo, een stukje hoog gelegen land in het 

                                                 
54 Put F., 1999, p. 110 
55 De Boe G., 1986, p. 49 
56 De Boe G.,1986, p. 51 
57 Janssens P., 1984, p. 58 
58 Van Roosbroeck R., 1936, p. 140 
59 Devos E., 1984, p. 127 
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Land van Beveren.60  In Tongeren was hij meer dan 3 jaar bisschop (647-

650).61 Vervolgens keerde hij terug naar Elnone. Vanaf toen zullen zijn 

stichtingen opgedragen zijn aan de H. Petrus en de H. Paulus. Langs de grote 

waterlopen, onder meer de Schelde, reisde hij door onze streken en 

evangeliseerde ze. Hij overleed in 675-678.62 

 

Een andere bisschop die in Vlaanderen aan het werk was, is de H. Eligius, 

bisschop van Noyon-Doornik. Hij was tussen 641 en 648 werkzaam in het 

Schelde- en Leiegebied.63 Ook hij stichtte kerkjes in de buurt van Antwerpen, 

hoewel de bevolking hem eerst vijandig gezind was. Kerstenen stond immers 

gelijk aan de strijd aangaan met de afgoderij. De Germaanse stammen 

aanbaden de natuurelementen in al hun facetten en dit geloof zat diep 

geworteld. Steeds weer moesten de priesters hen ervan weerhouden hun oude 

gewoonten weer op te nemen.64  

We kunnen dus wel besluiten dat het werk van een missionaris zeker niet één 

van luchtige plezierreisjes was! 

 

Gaan wij nu verder naar de Karolingische tijd. In de 8e eeuw bereikt de H. 

Bonifatius, afkomstig uit Duitsland, het huidige Vlaanderen. Hij staat er om 

bekend allerlei misbruiken onder de geestelijkheid aan te klagen en de 

geestelijke tucht opnieuw in zwang te vieren.65 Hij wordt ook wel “de zendeling 

onder de Germanen” genoemd, een titel die paus Gregorius II hem gaf. Hij wou 

de godsdienst die hij zag afschaffen: hij verwoestte de heidense tempels en liet 

heilige bomen omhakken.66 

 

De Karolingische tijd was ook de periode van de grote bloei in de kloosters, de 

periode van wetenschappelijke en literaire vernieuwingen.  

                                                 
60 Weemaes R., 1979, p. 20 
61 Weemaes R., 1981, p. 24 
62 Devos E., 1984, p. 127 
63 Weemaes R., 1979, p. 22 
64 Weemaes R., 1981, p. 21 
65 Van Roosbroeck R., 1936, p. 151 
66 Wessels A., 1994, p. 20 
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Een belangrijk voorbeeld hiervan vinden we in het klooster van Aldeneik. Dit 

klooster, gesticht door Heer Adelard voor zijn beide dochters, werd algauw een 

cultureel centrum. Het is bekend dat de zusters kunstig bewerkte 

kerkgewaden en rijk versierde handschriften vervaardigden. In de schatkamer 

van Maaseik wordt nu nog de Codex Eyckensis bewaard, die van de hand van 

de H. Zusters zou zijn.67 

 

Vóór de 7e eeuw kennen wij geen enkele abdij in onze streken, in tegenstelling 

tot de landen rondom ons. Vanaf de 7e eeuw was er een ware kloosterexplosie 

met de abdijen van Torhout, Ronse, St-Truiden, Munsterbilzen, het reeds 

genoemde Aldeneik, Russon en tenslotte de St-Baafsabdij en de St-Pietersabdij 

te Gent.68 Deze laatste twee plaatsen zijn gesticht door de H. Amandus.69 Al 

deze stichtingen werden door de vorsten, hofmeiers, gouwgraven en andere 

ambtenaren rijkelijk met giften en voorrechten overladen. Ze waren echte 

lichtbakens van het geloof. Door hun grote aantrekkingskracht gingen mensen 

zich in de omgeving vestigen en zo ontstonden nieuwe, christelijke dorpen.70  

 

De kerkelijke overheid richt meestal niet zomaar een kapel op. De 

belangrijkste reden ervoor was dat de bevolking zo toegenomen was dat zij té 

ver van de moederkerk woonden. Wanneer die groep mensen te groot werd kon 

men niet anders dan een kleinere dochterkerk bouwen in de nabijheid van die 

bevolking, daar zij niet meer kwamen opdagen voor de wekelijkse viering. 

Wanneer deze kerk dan nog eens beschikte over 12 bunder, of zo‟n 13 hectare, 

grond en over een eigen priester, dan werd het een parochie genoemd.71 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Sanders W., 1975, p. 3 
68 Laleman M.C., 2000, p. 79 
69 Verbesselt J., 1984, p. 19 
70 Verbesselt J., 1988, p .63 
71 Geybels H., 2006, p. 42 
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Het pre-Romaanse Kerkgebouw 

 

1. De ontwikkeling van het kerkgebouw 

e eerste christenen in Rome beschikten niet over bedehuizen. Het 

liturgische gebeuren speelde zich af in privé-huizen, in een apart 

kamertje. Vooral in het begin moest men zijn godsdienst in het 

geheim belijden, verdoken voor de heidense overheid.72 

Langzamerhand veranderde dit echter en geïnspireerd door de Latijns-Griekse 

cultuur koos men voor een basilicaal vrijstaand gebouw om de vieringen in 

door te brengen. Gesteund door de nieuwe christelijke keizers kon men nu in 

het openbaar treden en het duurde dan ook niet langer voor de eerste echte 

kerkgebouwen werden opgericht.73 

 

De basilica was voorheen een openbaar rechtsgebouw. Het bestond uit een 

driebeukige plattegrond, gedragen door zuilen. Aan de korte zijde bevond zich 

de apsis waar de stoel van de rechter stond. Door zijn langgerekte, 

rechthoekige structuur was de basilica een perfect gebouw om veel volk in 

onder te brengen en toch de nadruk te leggen op het altaar. De H. Mis, een 

nabootsing van het Laatste Avondmaal, vormde van het begin af het 

belangrijkste ritueel binnen de christelijke godsdienst. Het altaar waarop dit 

gebeurde moet dan ook de meest belangrijke plaats innemen in het 

gebedshuis. Zij werd geplaatst in de overgang van het schip naar de apsis, in 

het midden van de hoofdbeuk.74 

 

Een ander gebouw dat als kerk werd ingericht was onder andere de inlandse 

Gallo-Romeinse Fanum-type tempel. Deze tempel bestond uit een vierkante 

cella, omgeven door een zuilengang of perystilium. Het vierkante was een 

                                                 
72 Janssens P., 1984, p. 50 
73

 Voor een beknopte uitleg van de bouwtermen, zie bijlage 
74 Vermeulen F.A.J., 1928, p. 71 
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overblijfsel van de kleine Germaanse tempeltjes die in onze streken vaak 

werden opgericht op heilige plaatsen.75 

 

Tijdens de twee kersteningsperiode verliep de evolutie van het kerkgebouw 

langs twee grote lijnen.76 

 

Allereerst is er de lijn die een voortzetting was van de traditionele Romeinse 

constructies. In het oosten ging dit om de Byzantijnse koepelkerken, maar in 

onze streken drong vooral het basilicale type nog meer door.  

De eenvoudigste vorm was de zaalkerk, een driebeukig rechthoekig gebouwtje 

met eventueel een rechthoekig koor of halfronde apsis. Vaak had het gebouw 

nog een voorhof of atrium. Het is dit type dat met toevoeging van een 

kruisbeuk, westbouw en crypte later de Romaanse kerk zou worden.  

 

  

Figuur 1: reconstructie en plattegrond van een eenvoudige zaalkerk 

 

De andere lijn was die van de centraalbouw, met vroegste hoogtepunt de kerk 

van Ravenna. Karel de Grote liet in navolging hiervan zijn paltzkapel in Aken 

bouwen.77 Centraalbouw vinden wij ook terug in Vlaanderen, zoals we zullen 

zien. 

 

Een andere mogelijkheid was het verder in gebruik nemen van de heidense 

tempel. Hoewel veel tempels verwoest werden in de overijver van de eerste 

missionarissen werden er ook enkele getransformeerd in christelijke 

gebedshuizen. Zo hebben we een brief uit het jaar 600 waarin paus Gregorius 

                                                 
75 Janssens P., 1984, p. 55 
76 Janssens P., 1984, p. 65 
77 Vermeulen, F.A.J., 1928, p. 67 
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de Grote een abt aanraadde de afgodentempels niet te vernietigen. Men kon 

gewoon de afgodsbeelden verwijderen, de plaats met wijwater reinigen en op 

dezelfde plaats altaren en relieken oprichten.78 

Of dit in Vlaanderen ook gebeurd is, is niet bekend, maar het is erg 

waarschijnlijk, al was het maar dat men gebruik maakte van de bestaande 

funderingen.  

 

De eerste stenen kerkjes waren vaak beïnvloed door de naburige streken. Zo 

werd Brabant beïnvloed door de Rijn –en Maaslanden en West-Vlaanderen 

door Engeland, Normandië en Noord-Frankrijk. We treffen dus vaak onderling 

terugkerende parallellen aan die ons helpen met de reconstructie van verloren 

gegane gebouwen.  

Zo lag de klemtoon bij de Noord-Franse gebouwen op het transept, in 

tegenstelling tot het Rijnland waar vooral de westbouw van belang was. Doch, 

wij komen hier al op het terrein van de Romaanse kerkbouw en dat is hier niet 

de bedoeling.79 

 

Vaak was er in de gebedshuizen ook een crypte aanwezig. Vooral wanneer de 

reliekenverering belangrijk zou worden in de 2e helft van het 1e millennium, 

moest er een plaats gezocht worden om het lichaam van de heilige, of delen 

ervan, te bewaren. Meestal bevond die crypte of krocht zich onder het altaar.80  

 

2. De bouwmaterialen 

e oudste constructies bestonden uit hout of uit met leem bestreken 

vlechtwerk. Het gebouw was opgetrokken uit een houten skeletbouw 

met wanden van vakwerk.81 Het dak was van riet en stro.82 Voor de 

vensters werd dikwijls slechts een vak van de wand opengelaten. De 

deuropeningen waren sobere constructies.83 

                                                 
78 Vermeulen F.A.J., 1928, p. 91 
79 De Smidt F., 1940, p. 15 
80 Vermeulen F.A.J., 1928, p. 72 
81 Despriet P., 1984, p. 514 
82 Vermeulen F.A.J., 1928, p. 90 
83 Van de Walle A.L.J., 1959, p 202  
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In enkele gevallen bestond zij ook uit een opeenstapeling van zwerfkeien, 

zonder mortel gebouwd.84 

 

 

Figuur 2: voorbeeld van een primitieve pre-Romaanse kerk. 

 

Omstreeks de 9e en 10e eeuw gingen de belangrijkste kerken in onze streken 

over tot verstening. Door de inval van de Noormannen waren vele houten 

gebouwen in de vlammen opgegaan en men besloot de kerken te herbouwen in 

meer duurzame materialen.  

 

Voor deze eerste kerkjes gebruikte men vooral natuursteen, een materiaal dat 

niet overal voorhanden was. In armere gebieden beschikte men over veldsteen, 

te vinden in de zandgronden van beboste gebieden en ook ijzer(zand)steen was 

vaak ter plaatse beschikbaar. Doch dit was slechts tweederangsmateriaal en 

moeilijk te bewerken. Wie betere steen wou, moest die invoeren uit andere 

streken. Omdat de wegen in die tijd niet echt optimaal waren om ballast te 

vervoeren moest men wel gebruik maken van de waterwegen. Dit is één van de 

redenen waarom wij de vroegste kerkjes vaak aantreffen nabij rivieren.85 

In het gebied van de Leie vinden wij bijvoorbeeld Artesische kalksteen, een 

steen die beter te bewerken was en door zijn lichte gewicht beter te vervoeren. 

Kalksteen gekapt in blokken van ongeveer 20 cm dik, geeft een regelmatig en 

effen oppervlak; er is geen bijzondere nauwkeurigheid nodig om de hoeken te 
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maken, wat met ijzersteen wel het geval is. Doornikse kalksteen was dan ook 

een favoriet bij de meeste gebouwen.86 

Romeins puin uit nabijgelegen ruïnes werd vaak aangewend. Dakpannen, 

hypocausttegels, maar ook aardewerk en zuilen werden in de gebouwen 

verwerkt.  

Bakstenen komen in onze gebieden pas voor het eerst voor rond het jaar 1200. 

 

De betere steensoorten werden aangewend voor versiering en de delen die 

meteen in het oog sprongen, de rest werd gebouwd in het inferieure materiaal. 

Daar bovendien de steenkappers in onze streken weinig ervaring hadden 

komen de eerste kerkjes nogal somber en plomp over.87 

 

Wat meer versiering werd bekomen door de metseltechniek, hoewel die in de 

beginperiode weinig werd toegepast. In het begin stapelde men gewoon stenen 

van verschillende formaten onregelmatig op elkaar, opus incertum geheten. De 

grootste exemplaren werden aan de binnen –en buitenzijde geplaatst en de 

rest werd opgevuld met puin en mortel.  

Een eerste vorm van versiering, hoewel in die tijd vaak niet zo bedoeld, kwam 

er met de opus spicatum, het meer bekende visgraatmotief. Dit motief werd in 

horizontale banden in de muur aangebracht, door middel van platte stenen. In 

de Romaanse periode zou dit gebruik verder evolueren in de rondbogen die de 

stijl zou typeren.88 

 

Het plafond bestond in het begin nog uit een eenvoudige vlakke, houten 

zoldering.89 

 

Vandaag de dag vinden wij van dit alles weinig terug. Daar zijn verschillende 

redenen voor. 

                                                 
86 Devliegher L., 1958, p. 12 
87 Despriet P., 1984, p. 522 
88 De Wolf K., 1996, p. 18 
89 Demey A., 1977, p. 163 
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Allereerste de reeds genoemde invallen van de Noormannen. Plunderend 

stalen zij allerlei kerkvoorwerpen en de houten kerkjes gingen in de vlammen 

op. Vaak vinden archeologen de oudste kerkjes terug in een laag van 

houtskool. 

De tweede reden is de demografische groei. Naarmate de bevolking aangroeide 

waren de kleine kerken niet langer voldoende om de gelovigen plaats te 

kunnen bieden. Zij werden afgebroken en vervangen door grotere exemplaren.  

Ook de veranderende esthetische idealen speelden een rol. Vanuit de drang om 

mee te gaan met de nieuwe Romaanse en later Gotische trend werden de 

kerken vervangen door modernere gebouwen. 

Tenslotte was er nog de natuurlijke aftakeling. Houten balken werden rot, 

daken stortten in en men kon niet anders dan de kerk vervangen.90 

 

Doordat de meeste pre-Romaanse kerkjes later werden overbouwd door de 

huidige kerken, is onderzoek ernaar moeilijk. Zoals we zullen zien schiet van 

de houten gebouwtjes vaak niet meer over dan wat paalsporen, als we die al 

vinden. Waar er algauw een stenen kerk kwam zijn de resultaten beter, maar 

toch vinden we dan ook niets meer terug dan wat resten van de funderingen en 

wat brokken steen. Muren in opstand worden haast nooit gevonden. 

Het enige voordeel van het blijven bouwen op dezelfde plaats is voor ons de 

vloerophoging. Doorheen de middeleeuwen had men de gewoonte het vuilnis 

gewoon op de straat te gooien. Wanneer het werkelijk de spuigaten uit liep, 

bracht men wat aarde en ander materiaal aan, om de straat op te hogen en 

opnieuw bewandelbaar te maken. Echter, bij een te hoog hoogteverschil tussen 

kerk en straat had men een watersnoodprobleem wanneer het regende. Men 

kon dan niet anders dan de vloer van de kerk mee op te hogen. Op die manier 

werden de funderingen voor de latere kerken steeds hoger geplaatst en werden 

de resten van de vroegere kerken in de grond bewaard. Hoeveel de verhoging 

bij de verschillende kerkjes bedraagt, is moeilijk te zeggen. Dit scheelt van 
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kerk tot kerk, maar we kunnen er van uitgaan dat een halve meter het 

minimum is.91 

 

3. Ligging 

e meeste Romaanse kerken, en wij kunnen dus ook aannemen hun 

pre-Romaanse voorgangers, tonen een zuid- of noordwaartse 

oriëntatie.92 Dit is niet eigen aan een bepaalde streek, over heel 

Vlaanderen tonen de kerken een oriëntatie in die richtingen.  

 

Wat de ligging ten opzichte van het dorp betreft liggen de meeste kerken niet 

in het centrum. Nederzettingen gingen zich namelijk vestigen op vruchtbare 

gronden. Men wou die akkers dan ook vrijhouden en de kerk werd meestal 

gebouwd op drogere of zanderige gronden iets verder gelegen.93 Bovendien was 

het vaak ook het geval dat het dorp reeds lange tijd gesticht was, vooraleer het 

gekerstend werd. Er was dan ook eenvoudigweg geen plaats meer in het 

centrum.94 

Kerken die men dan wel op vruchtbare kouters terugvindt, bevinden zich 

meestal vlak naast een rivier, zoals we gezien hebben de ideale plaats om er 

bouwmateriaal aan te voeren. Heren die een kapel stichtten deden dat dan 

weer dicht bij hun villa, zodat ze zich niet te ver dienden te verplaatsen om de 

vieringen bij te wonen. Vaak paalden het villahof en de kerk zelfs aan elkaar. 

De heer onderhield zelf een priester. Op die manier konden meerdere 

huiskapellen per dorp ontstaan, één per villa.95 

 

Het grootste aantal van de bidplaatsen staat op en lichte heuvel.96 

 

 

 

                                                 
91 Desmidt F., 1940, p. 284 
92 Demey A., 1977, p. 155 
93 Despriet P.,  1984, p. 508 
94 Verbesselt J., 1988, p. 124 
95 Verbesselt J., 1988, p. 149 
96 Demey A., 1977, p. 155 
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4. Soorten kerken 

oorheen de eerste eeuwen van onze jaartelling werden meerdere 

soorten kerken gebouwd. 

 

Allereerst had je de missionariskerken, gesticht door de heilige die het dorp 

gekerstend had. Met behulp van de plaatselijke bevolking bouwde hij dan het 

eerste kerkje. Het werd vaak naar hem genoemd.  

 

Ook op eigen initiatief konden de dorpelingen een kerkje bouwen. Op bepaalde 

dagen werd daar door de parochiepriester of één van zijn helpers de mis 

voorgelezen. In deze kerken mocht er echter geen doopvont staan en op grote 

feestdagen mocht er geen viering in plaatsvinden. Zij hadden ook geen 

kerkhof. Deze kerkjes werden capellae genoemd.97 

 

Vervolgens had je de eigenkerken ook wel herenkerken of dominiale kerken 

genoemd. Dit waren kerken waarover de eigenaar zowel de economische als de 

geestelijke bestuursmacht had.98 Meestal werden deze kerken gebouwd door 

heren of gootgrondbezitters op hun terrein. De opbrengsten van deze kerken 

behoorden dan ook hen toe. De eigenaar moest wel zorgen voor het onderhoud 

van een priester, voor het in stand houden van het gebouw en hij moest aan 

armenzorg doen, de zogenaamde drievoudige zorg.99 

 

Dan had je de kloosterkerken of vrije kerken, gebouwd door een abdij. Deze 

kerk werd meestal genoemd naar de patroonheilige van de abdij of naar een 

plaatselijk vereerde heilige.100 

 

Tenslotte had men ook de collegiale kerken. Dit waren kerken waaraan een 

kapittel verbonden was.101  

                                                 
97 Verbesselt J., 1988, p. 149 
98 Despriet P., 1984, p. 509 
99 Weemaes R., 1979, p. 33 
100 Verbesselt J., 1988, p. 130 
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De pre-Romaanse kerken in West-Vlaanderen 

 

1. De Sint-Donaaskerk te Brugge 

aten we beginnen in Brugge, in de middeleeuwen toch wel de 

belangrijkste stad van de hedendaagse provincie West-Vlaanderen. 

We gaan hier niet te diep op de geschiedenis van de stad in, omdat dit 

ons te ver zou leiden. Wat wel van belang is, is dat de Vlaamse graven er hun 

residentie hadden. Door haar grote omvang beschikte de bevolking over 

meerdere kerken. We beginnen  met de Sint-Donaaskerk.  

Hoe de Romaans-Gothische kerk er uit zag, en waar hij zich precies bevond, 

weten we ondermeer door tal van tekeningen, gravures en schilderijen.102 Wat 

voor kerk er voordien gestaan heeft is minder duidelijk.  

Op 8 maart 1955 startte de Nationale Dienst voor Opgravingen een 

archeologisch onderzoek onder leiding van Prof Dr J. Mertens en Dr L. 

Devliegher.  

        

 

 

Figuur 3: Situatieplan van de Brugse stadskern met de burg. 

            

De opgravingen vonden plaats op de burg, een centraal plein in de historische 

binnenstad van Brugge. Ten oosten van het koor van de Karolingische Sint-

Donaaskerk werden in de loop der maanden sporen vrijgelegd van een pre-

Karolingische kerk.103 Het gaat om een centraalbouw, naar het voorbeeld van 

de Paltzkapel in Aken, bestaande uit een achthoekig middengedeelte omgeven 
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door een zestienhoekige rondgang. Deze kerk werd destijds nog opgericht als 

de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waarschijnlijk naar het voorbeeld van Aken, die 

ook aan Onze-Lieve-Vrouw was gewijd. 

De oostzijde heeft een langwerpig, recht afgesloten koor.  

 

De centraalbouw is een eerder uitzonderlijke vorm voor een Vlaamse kerk. We 

zullen ze onder andere nog terug vinden in Muizen. Verder is er nog een 

massieve westbouw met een vierkante toren en twee zijtorentjes.104 

 

 

Figuur 4: De Bruge burg met de vroegere ligging van de Sint-Donaaskerk. 

 

C14-datering, uitgevoerd op een houten meetbaak gevonden ter plaatse, 

toonde heel wat moeilijkheden. In 1971 besloot men dat deze moest dateren uit 

861. Deze datum werd later door enkele auteurs aangevochten, maar zolang er 

geen degelijke historische argumenten werden gegeven kon men de datum niet 

zomaar veranderen. Uiteindelijk werd er rond 1987 nogmaals een C14-

datering uitgevoerd, waarin de allernieuwste calibratiecurves waren 
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opgenomen. Deze datering gaf een afsterven van het hout in 979 aan. De kerk 

zou dan gebouwd zijn onder Arnulf II (964-988).105 

 

De kerk werd gebouwd naar aanleiding van de stichting van een Sint-

Donaaskapittel. Ze werd opgetrokken op zeer moerassige grond ten noorden 

van de versterkte burcht van de heer, maar nog binnen de verdedigingswal die 

op dat moment diende uitgebreid te worden.106 Het bouwen van de kerk, en 

dan vooral het gebruik van de opmerkelijke centraalbouw, kan men niet 

anders interpreteren dan deel van een politiek programma van de burchtheer. 

Door het bouwen van een hofkapel naar het plan van de Dom van Aken 

verwees de graaf zowel naar zijn afstamming van Karel de Grote, als naar het 

streven naar politieke macht.107  

Tijdens de opgraving zijn er geen sporen gevonden van een nog oudere kerk, 

zodat de archeologen ervan uitgaan dat er voordien niets gebouw stond op deze 

instabiele grond.108 

 

Wat waren nu de archeologische vondsten? 

Allereerst kunnen we vermelden dat de pre-Romaanse kerk in steen was 

opgetrokken. De gevonden muren waren opgebouwd uit lokale grijsgroene 

veldsteen, namelijk Paniseliaanse kiezelzandsteen. De stenen werden samen 

gehouden door middel van harde, geelachtige kalkmortel.109  

De kerk bestond uit, zoals eerder gezegd, een centrale octogoon omgeven door 

een omgang die aan de buitenzijde begrensd is door een zestienhoekige muur. 

Aan de oostkant staat er een rechthoekig koor, aan de andere kant een 

westbouw. De lengte van de kerk bedraagt buitenwerks 39,60 m en de breedte 

25,35 m.110 

                                                 
105 De Meulemeester J., et alii, 1987, pp. 203-204 
106 Declercq G., 1991, p. 22 
107 Devliegher L., 1991, p. 46 
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Figuur 5: De burg in 1955 en 1987: opgegraven resten van de Sint-Donaaskerk. 

 

Veel veldsteenlagen waren gemetseld in visgraatverband. De muren rustten 

vaak op twee dwars over elkaar liggende rijen eiken boomstammen 

waartussen soms stenen gelegd waren, waarschijnlijk als enige steun tegen de 

moerassige ondergrond. De boomstammen waren met een bijl omgehakt en 

niet ontschorst. 
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Figuur 6: Opgravingsplan van de Sint-Donaaskerk met aanduiding van de plaatsen waar 

boomstammen werden gevonden. 

 

In de onderste lagen van de muren, die net boven de boomstammen lagen, 

kwamen ook veel grote Doornikse kalkstenen voor. Om de muren te bouwen 

werd de grond uitgehaald tot op de 1 à 1,5 m dikke veenlaag, waarin dan de 

funderingsgracht verder recht uitgedolven werd.111 

 

Het koor is binnenwerks 3,61 m (oostkant) en 3,37 m (westkant) breed en 6,23 

m (noordkant) en 6,15 m (zuidkant) lang. Op de noordoosthoek vormt een 

behakte Doornikse steen de hoeksteen. Het koor is bepleisterd. Op ongeveer –

1,03 à –1,11 m (= onderzijde gat) bevonden zich in elke koormuur twee 

vierkante stellingsgaten van 0,12 x 0,12 m, die doorheen gans de muur gaan. 

In elke oosthoek bevond zich een kleine pilaster van 0,19 x 0,22 m 

(noordoosten) en 0,16 x 0,23 m (zuidoosten) die op –3, 60 m aanzetten op een 

soort verstek (= niet-haakse hoek). Aan de westkant van het koor staan twee 

brede pilasters van 1,03 x 0,12 m die de rondboog (triomfboog) aan de ingang 

van het koor ondersteund hebben. In de fundering waren deze pilasters met 

elkaar verbonden door een 1,75 m brede kettingmuur.  

                                                 
111 Devliegher L., 1991, p. 55 
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Voor het opbouwen van de funderingsmuren van het koor werd binnen in het 

koor de grond uitgegraven tot op de hier ongeveer 1,10 dikke veenlaag (van –

4,60 m tot –5,70 m). In deze veenlaag werd de bouwsleuf recht ingegraven, 

waarbij onder meer een in het veen liggende boom doorgehakt werd. Na het 

optrekken van de funderingsmuren werd de bouwpunt aangevuld met een 0,70 

m dikke, zwarte laag dat onder andere dierenbeenderen bevatte, en erboven 

een geelachtige zandlaag.112 

De octogoon was bijna uitsluitend opgebouwd uit Doornikse steen met hier en 

daar wat veldsteen. De steen was bepleisterd zoals in het koor. De octogoon 

had een binnendiameter van 8,90 m. Elke zijde mat aan de binnenkant 

ongeveer 3,60 m. De breedte van de muren bedroeg 1,65 m à 1,75 m. Op ieder 

snijpunt van twee zijden van de achtkant stond een pijler. De acht pijlers 

droegen de acht rondbogen van de openingen waarmee de octogoon op de 

begane grond opengewerkt is. Naar de zestienzijdige omgang was elke pijler 

voorzien van twee 0, 85 à 0,90 m brede pilasters die ondergronds door 

kettingmuren verbonden waren met de overeenstemmende pilasters tegen de 

buitenmuur; bovengronds hebben deze pilasters de gordelbogen van het gewelf 

in de omgang gedragen.113 

 

Gegevens over de vloer zijn niet voorhanden. Het hoogst bewaarde punt van de 

octogoonmuur, namelijk –0,85 m, geeft aan dat de vloer alleszins hoger lag.114  

 

Tussen de octogoon en de zestienzijdige omgangsmuur lagen de hierboven 

vernoemde zestien kettingmuren die de ondergrondse verbinding vormden 

tussen de pilasters die de gordelbogen van het gewelf van de omgang droegen. 

Op die manier was er als het ware boven- en ondergronds een echt roosterwerk 

tot stand gebracht. De kettingmuren waren hoofdzakelijk gebouwd met 

veldsteen, hier en daar komt Doornikse steen voor.115  
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Omheen het achtzijdige centrale hoger opgaande middengedeelte lag een 

ongeveer 4,65 m brede omgang die toegankelijk was vanuit de octogoon en die 

het koor met de westbouw verbond.. De buitenkant van deze omgang was 

begrensd door een 1,75 à 1,90 m brede zestienzijdige muur waarvan elke zijde 

tussen de pilasters ongeveer 3,30 m mat. De muren waren gebouwd met platte, 

tamelijk regelmatig gehakte veldstenen en geelachtige mortel. De voegen 

waren tamelijk breed. De veldsteen was bepleisterd zoals in het koor en in de 

octogoon. Plaatselijk was er visgraatverband.116 

 

De westbouw was door middel van een bouwnaad gescheiden van de 

omgangsmuur. Deze westbouw was noord-zuid 16,05 m breed. In de middenas 

bedroeg de oost-west lengte 8,70 m. Op de westkant sprong het 9,20 m brede 

middengedeelte 2,45 m vooruit ten opzichte van de 3,30 m brede zijgedeelten. 

In de fundering was in het midden een opening van 5,10 x 3,20 m uitgespaard. 

Ten oosten ervan was de oostmuur 1,20 m breed, ten westen bedroeg de 

muurbreedte 2,40 m. Als bouwmateriaal was veldsteen gebruikt. Er was bijna 

geen visgraatverband aanwezig. 

In het onbebouwde centrale gedeelte werd de grond tot op het onberoerde zand 

verwijderd; na het optrekken van de fundering werd de opening volgestort met 

een donkere vulling van turf, zand, steen en mortelresten. Op –2,40 m lag een 

werklaag, herkenbaar aan een laag mortel en steenafval. Van –2,40 m tot –

1,60 m was er zwarte aarde.117 

 

In 1987 werd er op de burg opnieuw opgegraven door de Stedelijke 

Archeologische Dienst. Dit naar aanleiding van de bouw van het Burghotel 

met bijhorende ondergrondse parking.118 Hierbij kwamen vooral Romaanse 

resten uit de 12e eeuw naar boven en delen van de 16e eeuwse kerk.119  
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119 De Witte H., 1988 (b), p. 30  
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Figuur 7: Opgravingsplan van de Sint-Donaaskerk. 

 

Toch waren er ook enkele sporen van het pre-Romaanse gebouw. De 

buitenzijde van de oostmuur van het recht afgesloten koor werd vrijgelegd tot 

op ongeveer 3,50 m onder het straatniveau.  

Deze muur bleek op twee lagen beukenstammen gefundeerd te zijn. De muur 

bestond uit de ophogingslagen van de tweede bouwfase van de kerk, de 

mestlaagjes die tegen het eerste walletje werden opgeworpen en de veenlaag in 

situ. Opvallend is dat in de koormuur, naar onder toe, overwegend grote, 

netjes gekapte brokken Doorniks kalksteen werden gebruikt, terwijl naar 

boven toe de muur uit veldsteen was opgetrokken. Plaatselijk was er zelfs 

visgraatverband en een vrij zachte, geelachtige kalkmortel.120 

 

 
                                                 
120 De Witte H., 1991, p. 103 
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We kunnen dus concluderen dat de kerk er qua grondplan als volgt uitzag: 

 

 

Figuur 8: Funderingsplan van de pre-Romaanse Sint-Donaaskerk. 

 

Hoe de kerk er aan de binnenkant uitzag of hoe de opstand er uit zag weten we 

niet zeker. Hiervoor dienen we ons te steunen op geschreven en getekende 

bronnen.  

We weten in ieder geval wel dat er op de begane grond acht 

rondboogdoorgangen waren, die vanuit de octogoon toegang gaven tot de 

omgang. Geknikte pijlers droegen de scheibogen, de dubbele schildbogen en de 

gordelbogen van het gewelf in de omgang. Boven de omgang lag de tribune, die 

via openingen uitzicht gaf op het interieur van de octogoon. Het uitzicht van 

die openingen is niet zeker te bepalen. Daar Brugge in plattegrond ongeveer 

tweederde grootte van Aken was, kunnen we deze maten misschien verder 

trekken in de opstand.  

De achtzijdige middenkern was overdekt met een gewelf uit potten en 

gebakken steen, ter vervanging van een vroegere houten zoldering die 

afgebrand was.  
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Er was ook een transitus, een boven de straat gelegen verbindingsgang tussen 

de kerk en de grafelijke woonst. Deze gang moet ergens in de tribune zijn 

uitgekomen maar men weet niet precies waar. 

Via traptorens in de westbouw moet men vanaf de begane grond de tribune 

hebben kunnen bereikt, en van daaruit de toren. Van de toren weet men alleen 

dat hij zeer sterk was en uitstak boven de kerk. Bovenaan was hij geflankeerd 

door twee spitse traptorens die een veelzijdige of ronde vorm zullen gehad 

hebben. Aangezien er klokken waren, moet de toren een klokkenverdieping 

hebben gehad. In de traptorens waren er vensters met schuine dagkanten.121 

Een reconstructie van de westbouw blijft een té hachelijke onderneming om 

definitieve standpunten in te nemen.  

 

We kunnen dus concluderen dat we voor de Sint-Donaaskerk van Brugge heel 

wat archeologische informatie hebben, naast andere, voornamelijk literaire, 

bronnen. Dit alles stelt ons in staat een tamelijk accuraat beeld te krijgen van 

de plattegrond en zelfs van de opstand.  

Aangezien deze kerk werd gebouwd door de heren van Vlaanderen hebben we 

hier niet te maken met een typsche pre-Romaanse parochiekerk, maar eerder 

met een prestigekerk, een toonbeeld van macht en rijkdom. Ze maakt een 

belangrijk deel uit van ons pre-Romaans kerkpatrimonium. 

 

Voor meer informatie over de opgravingen, onder andere foto‟s, meer 

tekeningen en een uitgebreid opgravingsplan, zie: De Witte H., 1991, De 

Brugse burg, van grafelijke residentie tot moderne stadskern.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 De Witte H., 1991, pp. 118-120 
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2. De Sint-Salvatorkerk te Brugge 

e tweede pre-Romaanse kerk die te Brugge reeds onderzocht is, is de 

Sint-Salvatorkerk. Eigenlijk is deze kerk de eerste, en dus de oudste 

parochiekerk van Brugge. Over hoe oud de kerk precies is bestaat 

veel discussie. Sommigen zien ze reeds in 640 gebouwd, anderen pas rond het 

jaar 800 of nog later. Feit is dat we geen enkele stichtingsakte hebben, dus 

heel zeker zullen we het nooit weten. Voor dit werk is echter enkel van belang 

dat ze voor het jaar 1000 is gebouwd, en daar is iedereen het over eens.122 

 

De Sint-Salvatorkerk is gesticht als dochterkerk van de kerk van 

Weinebrugge. De plattelandsbevolking had zich langzaam uitgebreid en 

woonde op een gegeven moment te ver van de Sint-Michielskerk te 

Weinebrugge. De Sint-Salvatorskerk diende dus als hulpkerk om de 

bevolkingsgroei op te vangen.123 

 

Het eerste Sint-Salvatorkerkje, dat gesticht werd aan de rand van het 

schorregebied, stond waarschijnlijk op de plaats waar nu nog het koor van de 

kerk staat en was gericht naar het oosten.124 Vermoedelijk was het eerste 

kerkje hier uit hout opgebouwd. Ze lag waarschijnlijk dicht bij een zijarm van 

de rivier de Reie zodat men gemakkelijk kon blussen bij brand.125  

 

Toen bij de aanvang van de restauratie van de toren van de Sint-

Salvatorkathedraal duidelijk werd dat de werken ingrijpende gevolgen zouden 

hebben, besloot men een onderzoek van de ondergrond in te stellen. In 1992 

begon de Afdeling Archeologie van het Bestuur Monumenten en Landschappen 

van de Vlaamse Gemeenschap een opgraving, naar een voorstel van Dhr. L. 

Devliegher.126 

 

                                                 
122 Noterdaeme J., 1975 p. 6 
123 Noterdaeme J., 1975, p. 16 
124 Noterdaeme J., 1975, p. 28 
125 Noterdaeme J., 1975, p. 29 
126 Van Eenhooge D., 1995, p. 117 
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Men besloot de geschiedenis van de kerk in 5 grote fasen in te delen. Daarvan 

is hier de 1e fase, de 9e en 10e eeuw, voor ons van belang. Deze fase is al te 

plaatsen na een eventuele houtbouwfase waarvan weliswaar niks is 

teruggevonden. 

Tot deze zogenaamde 1e bouwfase behoren twee parallel lopende muren, 

opgebouwd in glauconiethoudende zandsteen, opnieuw die zogenaamde 

veldsteen.  

De oostelijke muur was bewaard tot op niveau –1,80 m en was op niveau –2,60 

m gefundeerd op een laag geel zand waarin kleine korrels lichtrood zand 

zitten. Daarboven bevondt zich een tweede, dunnere laag die was 

samengesteld uit afwisselende donkere en lichte zandlaagjes. Beide lagen 

helden sterk af in westelijke richting en behoorden waarschijnlijk tot de 

zuidelijke flank van een duinrug die doorheen de Brugse binnenstad loopt. Ze 

zijn waarschijnlijk te beschouwen als nivelleringslagen op het sterk hellende 

terrein, waarop men dan de veldstenen muren kon bouwen.127 

Een eerste opvullingslaag binnen het gebouw bestond uit vermengd zand, 

evenals een tweede, massieve opvulling die van de onderliggende lagen was 

gescheiden door een dun laagje kalkmortel. Hierdoor kunnen we concluderen 

dat de beide muurtjes tot dezelfde fase behoorden.128 

 

Het is niet mogelijk om het gebouw te reconstrueren waartoe deze muurtjes 

behoorden. Verschillende interpretaties blijven mogelijk en het zal wellicht 

enkel kunnen worden opgelost door middel van verder onderzoek in de 

kathedraal zelf. Opvallend is wel de geringe diepte van de funderingen, zo‟n 

0,70 m, en de eveneens geringe binnenbreedte van het gebouw, zo‟n 3,60 m. 

Over de breedte van de muren zelf bestaat geen duidelijkheid. De westelijke 

muur zit verborgen onder latere constructies, de oostelijke muur, die onderaan 

1,75 m breed is, werd waarschijnlijk gedeeltelijk uitgebroken bij de aanleg van 

latere funderingen.129 De oostelijke muur bleef bewaard over een lengte van 

                                                 
127 Van Eenhooge D., 1995, p. 118 
128 Van Eenhooge D., 1995, p. 118 
129 Van Eenhooge D., 1995, p. 118 
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2,50 m, van de noordelijke en zuidelijke muren verdween elk spoor door latere 

verbouwingen en andere ingrepen in de bodem.130  

Het vloerniveau kon vastgesteld worden op een diepte van –1,92 m.131  

 

Deze kerk werd vermoedelijk in het begin van de 11e eeuw afgebroken. Een 

reconstructie van de opstand is voorlopig nog niet mogelijk, al gaat het 

misschien om een toren, vandaar de geringe afmetingen.132 Verder onderzoek 

zal nog moeten gebeuren willen wij meer gegevens kennen over het grondplan 

van deze pre-Romaanse kerk. 

 

3. De Karolingische kerk te Torhout 

n 654 wordt de naam Torhout voor het eerst vermeld in geschriften in 

verband met een klooster dat er toen moet hebben gestaan.133 

Vanzelfsprekend kunnen we dan ook een eerste kerk in deze periode 

situeren.  

 

Nog voor de inval van de Noormannen, in Torhout te plaatsen in 879, 

beschikte men volgens G. Meersseman en broeder Firmin over een stenen 

kloosterkerk.134 Ze weten echter niet precies wanneer ze gebouwd is, noch door 

wie. Ook onder welke regel het klooster leefde weten we niet. De ombouw tot 

stenen gebouw zou er gekomen zijn dankzij de uitbreidende rijkdom van het 

klooster, onder meer door de opbrengst van de omliggende landerijen.135 

 

Na een brand in 1940 in de Sint-Pieterskerk besloten Meersseman G. en 

broeder Firmin opgravingen uit te voeren in de puinen.136  

Omtrent de ligging van de Karolingische kerk was niets bekend. Indien er nog 

sporen overbleven dan moesten die waarschijnlijk onder de middeleeuwse 

                                                 
130 Van Eenhooge D., 1995, p. 120 
131 Van Eenhooge D., 1995, p. 118 
132 Van Eenhooge D., 1994 p. 28 
133 Logghe M., Vissers P., 1986, p. 1 
134 Meersseman G. et alii, 1942, p. 7 
135 Meersseman G. et alii, 1942, p. 8 
136 A.B., 1985, p. 197 
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kapittelkerk worden gezocht. Op zoek naar deze bewijzen doken de 

archeologen in het puin.  

De binnenruimte werd over de gehele oppervlakte uitgediept tot op 2,60 m 

diepte. Op die manier kwam het grondplan van de Karolingische kerk aan het 

licht.137 Door ook nog ten noorden en ten westen van de vijfbeukige kerk onder 

de bestrating en in het voormalige kerkhof te graven, vond men de rest. 

De Karolingische kerk was noord-oost georiënteerd en het vloerniveau lag op 

een diepte van 1,28 m, dat wil zeggen 0,61 m onder de vloer van de Romaanse 

kerk.138 

De plattegrond van de funderingsmuren bestaat uit twee concentrische 

vierkanten met parallellopende zijden. Het kleinste heeft buitenwerks zijden 

met een lengte van 13,20 m. De muren zijn 2,40 m dik en de binnenhoeken zijn 

sterk afgerond. Het grotere vierkant omsluit het kleinere en heeft zijden van 

27 m lang. De muren zijn hier slechts 1,20 m breed en opnieuw zijn de hoeken 

afgerond, zowel vanbinnnen als vanbuiten. Beide vierkanten zijn aan elke 

zijde met elkaar verbonden door middel van evenwijdig lopende muren die op 

3,60 m van elkaar gelegen zijn, en ze een kruis vormen. Deze muren zijn 5,70 

m lang en ook 1,20 m breed. 139 

                                                 
137 Meersseman G. et alii , 1942, p. 60 
138 Meersseman G. et alii, 1942, p. 61 
139 Meersseman G. et alii, 1942, pp. 61-62 
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Figuur 9: De verscheidene verbouwingen aan de Sint-Pietersbandenkerk tot aan het jaar 1941. 

 

Van de opstand is slechts aan de noord-oostzijde een stuk buitenmuur van 2 m 

lengte en 0,35 m hoogte bewaard. De dikte van die muur is 0,97 m.  

De funderingsmuren dalen tot op een opmerkelijke diepte door in de zandlaag, 

helemaal anders dan de Romaanse kerk die op de zandlaag is gebouwd. De 

funderingssleuven waren waarschijnlijk niet veel breder dan de muurdikte.140 

De funderingsmuren bestonden onderaan uit een laag veldstenen gemengd 

met klei. Vervolgens lagen er twee niveaus platte veldstenen in 

visgraatverband, waarvan de voegen gevuld waren met zand. Daarboven was 

er een opus incertum-laag met veldsteen en mortel, die samengesteld was uit 

kalk van gebrande schelpen, geel zand, kwartskorrels en fijn verbrijzelde rode 

gebakken aarde. Opnieuw daarboven zag men een regelmatig verband van 

                                                 
140 Meersseman G. et alii, 1942, p. 62 
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veldsteen en ruwe arduinstukken. Het is mogelijk dat het gebouw aan de 

binnenzijde bepleisterd was maar dit kon niet meer worden achterhaald.141 

 

Wat is nu hun interpretatie? 

Volgens G. Meersseman en broeder Firmin gaat het om een bedehuis volgens 

het Griekse-kruis-schema. Dergelijke kapellen komen onder andere voor in 

Duitsland, Polen en Denemarken. Door vergelijking met dergelijke kerken 

probeerden ze in 1942 een mogelijke reconstructie van het gebouw te tekenen.  

 

Figuur 10: Reconstructie van de Karolingische kerk van Torhout volgens G. Meersseman en 

broeder Firmin. 

 

Zij reconstrueren een klein kerkje op het vierkante grondplan, met een 

koepelconstructie naar Romeins model. In de acht verbindingsmuren stellen zij 

een opening voor, zodat men in de rondgang kon rondlopen. Voor de 

middenruimte zien zij een achtkantige middenpartij die via halve 

pendentieven overging tot het vierkante grondplan. In deze middenruimte zou 

dan het altaar geplaatst zijn. Eventueel was er boven de rondgang nog een 

soort van tribune.142  

                                                 
141 Meersseman G. et alii, 1942, p. 62-63 
142 Meersseman G. et alii, 1942, p. 64 
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Figuur 11: Reconstructietekening volgens G. Meersseman en broeder Firmin. 

 

Het lijkt dus alsof we hier een prachtig voorbeeld hebben van een Griekse-

kruiskerk in Vlaanderen. Toch hebben sommigen daar hun twijfels bij… 

E. Cools wees er in 1988 op dat er tijdens de opgraving van 1942 geen echt 

opgravingsdossier werd opgesteld. Ook werd er bijvoorbeeld met de stratigrafie 

totaal geen rekening gehouden.143 Hij vond het dan ook meer dan nodig de site 

opnieuw te onderzoeken en nieuwe conclusies te trekken uit die bevindingen.  

 

 

                                                 
143 Cools E., 1988, p. 86 



 45 

 

Figuur 12: Ligging van de vierkante 

structuren ten opzichte van de latere kerken. 

 

Ten eerste zegt Cools dat er in de historische bronnen geen enkel bewijs is dat 

er ooit een stenen kerk in Torhout heeft gestaan in de vroege middeleeuwen. 

Het is niet onmogelijk, maar het is ook niet bewezen.144 

Op het getekende grondplan zag Cools bovendien nog enkele andere 

bouwresten, zoals de constructie tegen de zuidelijke hoek van de oostelijke 

buitenmuur. Verder is er een L-vormig muurfragment dat aansluit op de 

zuidelijke buitenmuur.145 Deze fragmenten bespreken Dhr. Meersseman en 

broeder Firmin niet.  

 

Hij vindt het ook vreemd dat er niets is gevonden uit de houtbouwfase, wat 

toch ook op deze plaats zou moeten gelegen zijn. Verder vindt hij het ook 

abnormaal dat er Romeins materiaal verwerkt is in de muren. Tenslotte denkt 

hij niet dat de invloed van Deens of Poolse kerken tot in onze streken zal 

geraakt zijn. 146 

 

                                                 
144 Cools E., 1988, p. 84 
145 Cools E., 1986, p. 82 
146 Cools E., 1986, p. 85 



 46 

Volgens Dhr. Cools gaat het helemaal niet om een pre-Romaanse kerk. Door 

vergelijking met gelijkaardige grondplannen, onder ander uit Engeland, gaat 

het volgens hem om een Romeinse wachttoren… Hij haalt in zijn werk allerlei 

argumenten aan om zijn stelling te verdedigen.147 

 

Ik moet hier  concluderen dat verder onderzoek nodig is. Een nieuwe opgraving 

zou eventueel de archeologische gegevens verder kunnen aanvullen zodat men 

voorgoed kan uitmaken of het hier om een pre-Romaanse kerk gaat of niet.  Ik 

heb het gebouw hier in ieder geval opgenomen. Als het inderdaad om een kerk 

gaat volgens een Grieks-kruis grondplan dan staan we hier voor één van de 

meest unieke vroeg-middeleeuwse gebouwen in Vlaanderen en dan konden we 

niet anders dan er even bij stil te staan.  

 

 

4. De Sint-Andreaskerk te Woumen 

omen we nu aan bij onze eerste echte, primitieve parochiekerk. De 

vorige kerken waren reeds in steen gebouwd, maar dat was eerder 

uitzonderlijk in het eerste millennium.  

Op 25 februari 1985 brandde de Sint-Andreaskerk te Woumen, Diksmuide, 

volledig uit. Vooraleer de kerk terug opgebouwd werd besloot de Vereniging 

voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen een onderzoek in te 

stellen, en dit in samenwerking met de W.A.V.O. (Werkgroep archeologie voor 

Veurne en omstreken).148 

 

J. Termote kwam te weten dat Woumen in de vroege middeleeuwen behoorde 

tot het grootgrondbezit van de Benedictijerabdij Sint-Pieters van Corbie 

(Picardië, Frankrijk). De plaatselijke kerk was er toegewijd aan de heilige 

Andreas.149 

 

                                                 
147 zie Cools E., 1986, p. 86-88 
148 Termote J., 1986, p. 45 
149 Termote J., 1990, p. 18-19 
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Tijdens de opgraving kon er enkel met smalle zoeksleuven worden gewerkt, 

omwille van de stabiliteit. De oudste sporen die teruggevonden zijn waren 

afkomstig uit de 10e eeuw of zelfs vroeger. Het ging hier om houtbouw-resten 

bestaande uit een grafveld, enkele paalgaten en een met planken beschoeide 

greppel. Deze kerk was door een brand vernield en het puin ervan was in 

kuilen gestort. Hierna werd een Romaanse kerk op dezelfde plaats gebouwd, 

maar met een lichtjes andere oriëntatie.150 

 

Figuur 13: De Sint-Andreaskerk: grondplan en aanduiding van de sleuven en profielen.  

Legende: 1. fundering Romaanse kerk; 2. uitbreiding koor Romaanse kerk; 3. vermoedelijk 13e 

eeuwse funderingen; 4. vermoedelijk 13e eeuw, in 1920-25 herbouwd; 5. 13e eeuw, in 1920-1925 

herbouwd; 6. 16e eeuw, in 1920-25 herbouwd; 7. 17e eeuw, in 1920-25 herbouwd; 8. 1779, in 

1920-25 herbouwd; 9. 1920-25. 

                                                 
150 Termote J., 1987, p. 35 
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We kunnen de stratigrafie als volgt indelen: 

De oudste laag is een uitlogingshorizont van lichtgrijze, zanderige leem. De 

laag was grotendeel vergraven door de talrijke bijzettingen. Dit terrein was 

misschien voor de latere constructies afgelaagd. 

Door deze laag was er een grafveld aangelegd. Dit veld strekte zich uit onder 

het volledige kerkgebouw en vertoonde een oriëntatie die een tiental graden 

afwijkt van de huidige kerk. De begravingen waren met het hoofd naar het 

westen georiënteerd en waren bijgezet in trapeziumvormige houten kisten. De 

lichamen waren bij de opgraving grotendeels vergaan. Hun oriëntatie echter, 

en het feit dat er geen bijgiften waren, duidt op christelijke graven. 

Vervolgens werden er twee mooi gekantrechte en onderaan vlak afgekapte 

palen gevonden. Ze hadden een zijde van 20 cm en kunnen in verband worden 

gebracht met het allereerste kerkje. Onder de noordelijke zijbeuk liep een 80 

cm brede en met horizontale plankjes beschoeide greppel. Hier is er ook wat 

aardewerk gevonden, dat kan gedateerd worden in de laat-Merovingische/ 

Karolingische periode.  

Dat het kerkje waarschijnlijk door brand vernield werd, is te zien door allerlei 

kuilen opgevuld met verbrande klei en verkoold houtwerk. Deze putten werden 

onregelmatig over het hele terrein gevonden. 

Boven dit alles kwam dan de Romaanse kerk.151 

 

                                                 
151 Termote J., 1990, p. 22 
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Figuur 14: Sint-Adreaskerk te Woumen, sleuf WSA/86/5, westprofiel (bovenaan) en grondplan 

van de funderingsresten voornamelijk van de sporen vóór de bouw van de Romaanse kerk 

(onderaan). 

Legende: 1. ongeroerde zandleem; 2. uitloging grijszandige leem; 3. paalgatvulling, 

donkerbruine zandige leem; 4. greppelbeschoeiing: 5. greppelvulling, grijszandige leem, 

gescheiden door roestbandjes; 6. kuilvulling van gele zandleem, doorspekt met brokken 

houtskool en verbrande leem; 7. constructieniveau Romaanse kerk, specielaag van gele 

kalkmortel, doorspekt met glauconiethoudende zandsteen; 8. laagoventje, houtskool met 

bronsrestjes; 9. loopvlakken Romaanse kerk, gelaagd grijszandig pakket; 10. constructieniveau 

vroeggotische kerk, specielaag gele kalkmortel; 11. ophoging in vroeggotische kerk, heterogeen 

pakket van geelgroene leem; 12. fundering zuidelijke middenbeukmuur Romaanse kerk, 

glauconiethoudende zandsteen; 13. noordelijke middenbeukmuur Romaanse kerk, 

glauconiethoudende zandsteen; 14. noordelijke zijbeukmuur Romaanse kerk, 

glauconiethoudende zandsteen; 15. pleisterlaag; 16. aanbouw, ijzerzandsteen, gebed in geel 

vettig zand; 17. loopvlak vroeggotische kerk; 18. ophoging/vleilaag; 19. vloer van gebakken 

tegels (19,5 x 19,5 x 2 cm) of uitbraak vloer, fase hallekerk; 20. ophogingslaag, donkergrijze 

humeuze zandleem; 21. plavuizenvloer of uitbraak plavuizenvloer; 22. vleilaag van geel zand; 

23. plavuizenvloer aangebracht na WOI; 24. fundering noordelijke zijbeukmuur hallekerk, 

herbruik ijzerzandsteen; 25. bouwsleuf fundering, kalkmortelresten gemengd met stukjes 

paniseliaan en ijzezandsteen; 26. opgaand muurwerk noordelijke zijbeukmuur hallekerk, gele 

baksteen gevoegd met geelwitte kalkmortel; 27. paalgatconstructie hallekerk, vuil zand met 

fijn baksteenpuin; 28. onderbouw middenbeukmuur vroeggotische kerk (?), ijzerzandsteen met 

witte kalkmortel; 29. uitbraak steunbeer; 30. uitbraak noordelijke zijbeukmuur Romaanse 

kerk. 

 

 

Voor een totale reconstructie van het grondplan hebben we hier helaas te 

weinig gegevens: twee paalkuilen en een greppel. Waarschijnlijk gaat het om 

een eenvoudig hallenkerkje, maar dit is nu niet meer uit te maken. 
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5. De Sint-Salvatorkerk te Harelbeke 

mstreeks 940 wordt er reeds een kerk vermeld te Harelbeke. In de 

Vita S. Bertulfi, geschreven rond het jaar 1073, wordt gezegd hoe 

graaf Arnulf tussen 935 en 939 het gebeente van de heilige Bertulfus 

overbrengt naar zijn kerk nabij zijn grafelijke villa te Harelbeke.152 

Uit een ander verhaal weten we verder dat deze kerk op het einde van de 10e 

eeuw afbrandde in een strijd tussen de inwoners van Harelbeke en Kortrijk.153 

 

Verschillende keren werd er op de huidige kerksite opgegraven. In 1932 door 

P. Pauwels, in 1943 door Meersseman en Leuridan en tenslotte in 1957 door L. 

Devliegher en J. Mertens.154 

 

 

Figuur 15: Ligging van de kerk in Harelbeke 

 

In de laatste opgraving werden er met zekerheid een drietal graven gevonden 

die ouder zijn dan het Romaanse kerkgebouw. In de grondvesten vond men 

                                                 
152 Devliegher L., 1959 (a), p. 22-23 
153 Devliegher L., 1959 (a), p. 23 
154 Ooghe R. et alii, 1979, p. 67 
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verder meerdere keren Doornikse steen waaraan nog roze mortel kleefde. Ook 

vond men grote blokken steen met die kenmerkende mortel in de onderste 

lagen van de funderingen van de kruisbeuk (de westelijke muur), van de 

zuidelijke kettingmuur en van de zuidelijke buitenmuur. Verder zijn in de 

fundering nog twee volledige oude muurtjes aangetroffen, ook met roze mortel 

gebouwd.  

Devliegher oppert dat het misschien delen zijn van een pre-Romaans 

kerkgebouw maar durft dit niet met zekerheid te zeggen. Misschien zijn ze 

afkomstig van een nabijgelegen Romeins gebouw, daar roze mortel vaak door 

de Romeinen werd gebruikt.155 

 

In zijn samenvatting zegt hij dat er tijdens de opgraving geen sporen werden 

gevonden van een 10e-eeuws kerkje en hij heeft dus vreemd genoeg geen 

verdere uitleg voor de gevonden muurtjes en graven… Bovendien lijkt hij ook 

nergens enige brandsporen te vermelden, die zouden kunnen duiden op een 

bewijs van de brand op het einde van de 10e eeuw. 

 

6. De Sint-Walburgakerk te Veurne 

ver de begingeschiedenis van deze kerk is weinig bekend.156 

Waarschijnlijk is de kerk ontstaan uit een kapel van de grafelijke 

residentie in Veurne. Deze kapel stond er vermoedelijk al in de 10e 

eeuw en zou dus een mooi voorbeeld zijn van een pre-Romaanse kerk. 

 

Tijdens de opgravingen in 1979-1980, waarin men de vroeg-middeleeuwse 

stadsversterking van Veurne onderzocht, besloot men ook de Sint-

Walburgakerk te bestuderen. De opgraving gebeurde door de N.D.O. 

(Nationale Dienst voor Opgravingen) en de Werkgroep Archeologie voor 

Veurne en omstreken.157  

                                                 
155 Devliegher L., 1959 (a), p. 30 
156 WAVO-Berichten, 1981, p. 1 
157 WAVO-berichten, 1981, p. 1 
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Figuur 16: Lokalisatieplan 

 

Tijdens de opgraving kwamen heel wat resten aan het licht van de Romaanse 

kerk. Men is er dan ook min of meer in geslaagd het grondplan te construeren. 

Echter, van de pre-Romaanse kerk werd niets teruggevonden. Misschien is dit 

te wijten aan het gebrekkig onderzoek ernaar. In het uitgegeven 

opgravingsdossier dat ik bestudeerd heb wordt er echter met geen woord over 

gerept.158 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Termote J., 1980, p. 20-27 
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7. De Sint-Pieterskerk te Oudenburg 

e parochie Oudenburg ontstond waarschijnlijk omstreeks het 

midden van de 10e eeuw uit de parochie Roksem.159 Een traktaat uit 

1056 verhaalt hoe de houten kerk van Oudenburg van ouderdom uit 

elkaar valt en men dus een nieuwe ging bouwen. Het houten kerkje zou er 

volgens deze bron reeds gebouwd zijn door Ursmarus omstreeks de 8e eeuw.160 

 

In 1870 werd de hedendaagse kerk gebouwd, half over de zuidelijke helft van 

het vorige gebouw. Op die manier lag een groot deel van het terrein vrij voor 

opgravingen.161 

 

Van 26 oktober tot 30 november 1956 voerden Dhr. Devliegher en Dhr. 

Mertens een opgraving uit, met de samenwerking van de Dienst voor 

Opgravingen. Er werden enkele zoeksleuven getrokken om de ligging van de 

kerk nauwkeuriger te bepalen. Er werd telkens tot op de moederbodem 

gegraven.162 

In deze sleuven werd heel wat Romeins aardewerk aangetroffen, echter van 

een pre-Romaanse kerk was er geen spoor!163  Het is volgens Devliegher niet 

uitgesloten dat de 11e-eeuwse muren en de latere graven alle sporen van de 

eerste kerk hebben uitgewist. Bovendien zou het eerste kerkje uit hout zijn 

gebouwd en dat laat altijd al weinig sporen na.164 

Volgens Berings echter heeft er op die plaats nooit een pre-Romaanse kerk 

gestaan.165 Het hierboven aangehaalde traktaat zou dan enkel geschreven zijn 

om aan de nieuwe kerk een roemrijk verleden te geven… 

 

Wie er gelijk heeft weten we niet, in ieder geval vinden we ook hier weer geen 

degelijk pre-Romaans grondplan. 

                                                 
159 Berings G., 1988, p. 15 
160 Berings G., 1988, p. 16 
161 Mertens J., 1978, p. 15 
162 Devliegher L., 1959 (b), p. 144 
163 Devliegher L., 1959 (b), p. 148 
164 Devliegher L., 1959 (b), p. 158 
165 Berings G., 1988, p. 16 
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8. De verdwenen kerk te Roksem 

angezien Oudenburg ontstaan is uit de moederparochie Roksem moet 

deze parochie in ieder geval ouder zijn. In 745 waren er hier reeds 

Benediktijnen aanwezig. Die monniken leefden er niet in een abdij 

maar in een priorij, met 5 of 6 in een klein huis. Toch moeten zij natuurlijk ook 

over een kerk hebben beschikt.166 

 

In 1956 ging men tot een opgraving over. Naast een Romaanse kerk werden er 

hier wel heel wat sporen aangetroffen van een voorromaanse houten kerk. 

Er zijn talloze vlekken en verkleuringen aangetroffen die duidelijk als 

paalgaten konden worden afgelezen. De meeste van de palen waren, 

waarschijnlijk voor de bouw van het Romaanse bouwwerk, uit de grond 

gehaald. Die putten waren dan met stenen en zand opgevuld (nrs. 2, 4, 31, 59 

en 80). In een paar gevallen kon men op de bodem van de putten nog resten 

van de palen vinden, wat er op wijst dat het gebouw er toch een hele tijd moet 

hebben gestaan vooraleer het werd afgebroken. De afmetingen van de 

vierkante paalputten meten tussen 28 en 44 cm zijde. In twee gevallen (de nrs. 

146 en 152) steunde de paal op een platte steen.  

De kuilen waren in de zandlaag uitgegraven en na het inplanten van de paal 

was de put aangevuld met zand, aarde en brokken grijsgroene polderklei. 

Waarschijnlijk omwille van hun dragende functie zijn de palen van de 

middenbeuk (de nrs. 2, 53, 100, 133 en 135) wat dieper ingeheid. De diepte 

varieert van 1,47 m tot 2,20 m. 

De paalkuilen van het koor hebben een diepte en afmeting van 1,30 x 1,60 m 

tot 2,00 x 1,70 m. 

In de zijwanden staan de palen wat dichter bij elkaar en zijn de paalgaten ook 

wat kleiner. Het ontbreken van een paal in de zuidwand (tussen paal nr. 112 

en paal nr. 64) kan hier duiden op de aanwezigheid van een deur.167 

 

                                                 
166 Hoste A., 1988, p. 19 
167 Mertens J., 1988, p. 47-50 
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De afwezigheid van huttenleem, zowel in de paalkuilen als bij de latere 

verbouwingen, alsook de onderlinge afstand tussen de wandpalen doet 

vermoeden dat gans het gebouw in zuiver hout was opgetrokken.168 

Deze kerk stond ongeveer op dezelfde plaats als de Romaanse. Ze kan 

gereconstrueerd worden als een grote rechthoekige zaal met een versmald 

koor. Het dak van de zaal rustte op twee rijen van telkens drie palen die de 

zaal dus over de lengte in drie delen deelden 

Het plan van de kerk is zeer eenvoudig. De totale lengte is 19 m en de grootste 

breedte 10,5 m. De lengte van het schip bedraagt 13 m en dus dat van het koor 

6 m. Het koor en het centrale deel van het schip zijn even breed.169 

In de paalgaten zijn enkele scherven keramiek gevonden, die het gebouw 

kunnen dateren op de 9e-10e eeuw. 

 

Figuur 17: Sporen van de pre-Romaanse kerk ten opzichte van de latere Romaanse kerk 

 

Onder deze laag werden nog meer sporen gevonden. Het gaat ook hier over 

paalgaten van een houten constructie. Vermoedelijk hebben we hier te maken 

met meer dan één gebouw, te zien aan de afmetingen en de dieptes van de 

                                                 
168 Mertens J., 1988, p. 48 
169 Mertens J., 1988, p. 48 
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kuilen.170 Dhr. Mertens gelooft dat het ook hier om een kerk gaat, daar de 

palen in rijen gerangschikt zijn, evenwijdig met de latere kerken.171  

In vele vlekken is het silhouet van de houten paal nog duidelijk zichtbaar. Ze 

vertoont een bruinzwarte verkleuring van ongeveer 20 cm op 27.  De 

afmetingen van de kuilen verschillen onderling sterk, gaande van 68 x 70 cm 

tot 1,50 x 1,50 m. De diepte schommelt tussen 95 cm en 2,05 m.  

De noord-zuid breedte van het gebouw is ongeveer dezelfde als die van de 

latere kerk, maar de oost-west lengte is opmerkelijk kleiner. Ze komt nog niet 

eens aan het koor van het latere gebouw.172  

 

Figuur 18: De oudste sporen, ten opzichte van de latere Romaanse kerk 

 

We hebben hier dus te maken met mogelijks 2 pre-Romaanse kerken die 

elkaar hebben opgevolgd. Waarschijnlijk werd het eerste te klein waardoor 

men een grotere houten kerk ter vervanging moest bouwen. Misschien was het 

eerste gebouwtje ook wel (deels) vernield door de Noormannen en heeft men er 

een nieuwe kerk moeten overheen bouwen.  

In ieder geval ging het om zeer eenvoudige constructies die een duidelijk 

voorbeeld zijn van de vroege kerstening op het platteland. 

                                                 
170 Mertens J., 1988, p. 50 
171 Mertens J., 1988, p. 50 
172

 Mertens J., 1988, p. 50 
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9. De Sint-Elooikerk te Snellegem 

n 941 wordt Snellegem reeds vermeld als grafelijke fiscus.173 In deze 

oorkonde wordt ook melding gemaakt van een kerkje, dat door graaf 

Arnulf I voor de helft aan de Sint-Pietersabdij te Gent werd 

geschonken.174 Hoe lang dit bedehuis er toen reeds stond is niet bekend.  

 

In 1956-1957 werd er door de Rijksdienst voor Opgravingen een opgraving 

uitgevoerd omdat er steeds meer graven werden aangelegd op het terrein waar 

vermoedelijk ooit een Romaanse kerk had gestaan.   

 

Tijdens de graafwerken werden er ook wat resten van een pre-Romaans 

houten gebouw gevonden.  

In een graf werd op –0,80 m een donkere verkleuring aangetroffen (spoor 41). 

Het gaat hier misschien om een paalgat. Ook in een de vierde travee van de 

kerk werden twee donkere verkleuringen gevonden. Het éne spoor (nr. 96) was 

45 cm lang en 30 cm breed. Het liep over een diepte van –0,70 m tot –0,80 m. 

Op 25 cm daarvan lag het tweede spoor (nr. 95). Ook deze verkleuring was 45 

cm lang, maar de breedte kon niet meer achterhaald worden. Dit spoor zat op 

een diepte van –0,70 m tot –1,10 m. Het behield tot helemaal onderaan een 

zeer regelmatige vorm en scheen langs onder niet gans vlak. 175   

                                                 
173 Devliegher L., 1957, p. 91 
174 Desmedt M., 1982, p. 162 
175 Devliegher L., 1957, p. 94-95 
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Figuur 19: Algemeen opgravingsplan van de Sint-Elooiserk te Snellegem 

 

We besluiten dat we hier waarschijnlijk te maken hebben met enkele 

elementen van een houten gebouw dat er stond nog voor de stenen Romaanse 

kerk werd gebouwd. Dhr. Desmedt durft uit deze sporen een driebeukige kerk 

af te leiden176, maar ik kan dit niet met zekerheid bevestigen. 3 sporen lijken 

mij nu nèt iets te weinig om er een heel grondplan van af te leiden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
176 Desmedt M., 1982, p. 163 
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De pre-Romaanse kerken in Oost-Vlaanderen 

 

1. De Sint-Laurentiuskerk te Ename 

n maart 1968 werden in de Sint-Laurentiuskerk te Ename, een 

deelgemeente van Oudenaarde, twee sleuven gegraven om er een centrale 

verwarming te plaatsen. Men botste er toevallig op een oude vloer en op 5 

april begon de Nationale Dienst voor Opgravingen een archeologisch 

onderzoek.177  

 

De Sint-Laurentiuskerk ontstond rond het jaar 974 toen er te Ename een 

castrum en portus werd gebouwd door de Duitse keizer en dit tegen de Franse 

koning en de graaf van Vlaanderen. Deze kerk zou later uitgroeien tot de 

parochiekerk, een bidplaats voor de groeiende handelaarsvicus.178 

 

Dhr. Devliegher was de eerste die in 1968 de kerk nauwkeuriger ging 

bekijken. Het was diezelfde man die ontdekte dat een deel van de bedaking uit 

de vroege 12e eeuw bleek te dateren en dat de kerk dus heel wat ouder was dan 

altijd werd aangenomen.179 

 

In 1992 startte er een tweede onderzoek naar aanleiding van de restauratie 

van de kerktoren. Resultaten ervan zijn verschenen in een reeks boekjes, 

Ename  974  geheten.  

 

Er werden wat controlesleuven getrokken door het I.A.P. (Instituut voor 

Archeologisch Patrimonium) en het Bestuur voor Monumenten en 

Landschappen.180 Al snel ontdekte men de stenen funderingscontouren van 

                                                 
177 Devliegher L., 1969, p. 85 
178 Devliegher L., 1969, p. 85 
179 Callebaut D., 1996 (b), p. 4 
180 Callebaut D., 1996 (a), p. 4 
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een eenvoudig zaalkerkje met vlak afgesloten koor.181 De afmetingen van de 

kerk bedroegen 19,5 m op 10 m.182 

 

 

Figuur 20: Vereenvoudigde plattegrond van de huidige kerk met in het grijs de pre-Romaanse 

kerk 

 

Men weet niet precies wanneer deze funderingen gebouwd zijn. Wel weet men 

dat het gebouw, dat er bovenop is geplaatst, namelijk het huidige kerkgebouw, 

dateert van rond het jaar 1000 en is opgericht door Herman van Verdun.183 We 

kunnen er dus maar van uit gaan dat er ofwel in de laatste 30 jaar voor het 

jaar 1000 een primitief zaalkerkje heeft gestaan, ofwel dat er nooit een kerk 

gebouwd is, enkel de funderingen. Het is immers theoretisch mogelijk dat men 

de funderingen geplaatst heeft, maar dat men dan van gedacht is veranderd, 

en dat men er de huidige kerk op heeft gebouwd.184 Meer en meer gaat men uit 

van deze laatste stelling.185 

Erboven werd in het begin van de 11e eeuw de huidige Ottoonse kerk gebouwd. 

 

Meer dan het grondplan blijft er niet over van deze pre-Romaanse kerk. Over 

de steensoort(en) en het eventuele metselverband is er vreemd en jammer 

genoeg in de uitgegeven opgravingsverslagen niets vermeld… 

 
                                                 
181 Callebaut D., 1997 (a), p. 4 
182 Callebaut D., 1992, p. 455 
183 Callebaut D., 1997 (a), p. 5 
184 Callebaut D., 1997 (a), p. 5 
185 Callebaut D. et alii, 2001, p. 23 
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2. De Sint-Salvatorkerk te Ename 

e aanwezigheid van meerdere kerken te Ename duidt op de gunstige 

positie van de stad gedurende de vroege middeleeuwen. De stad lag 

economisch gezien ideaal gelegen langs de meest belangrijke 

heirbanen van onze streek  en de Schelde.186  

De eerste kerk die er gebouwd werd voor de opkomende nijverige bevolking 

was de Sint-Salvatorkerk. Deze kerk zou later de abdijkerk worden. De Sint-

Laurentiuskerk was de tweede. 

 

Figuur 21: Plattegrond van Ename.  

Legende: 1. de Onze-Lieve-Vrouwekapel, 2.  donjon  3. de Sint-Salvatorkerk, 4. de Sint-

Laurentiuskerk 

 

De abdij werd gesticht in 1063.187 Onderzoek moest nagaan of er voorheen al 

een kerk stond op dezelfde plaats. In 1941 begon men op de gehele 

portusvlakte van Ename peilingen uit te voeren. In 1942 werden de 

opgravingen ingezet.188  

 

                                                 
186 Leyman A., 1952, p. 270 
187 Van de Walle A.L.J., 1948, p. 261 
188 Van de Walle A.L.J., 1948, p. 231 
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De 12e eeuwse abdijkerk vertoonde een homogene constructie in de 

funderingen, behalve in de buitenmuur van de noordelijke zijbeuk. De 

oostelijke twee-derden van deze muur, die 1,30 m mat aan de basis en een 

diepte van 1,45 m onder het 12e eeuws niveau bereikte, vertoonde drie 

versnijdingen aan weerszijden, in tegenstelling tot de 12e eeuwse muren. 

Alhoewel deze muur eveneens met Doornikse breuksteen was gemetseld, 

vertoonde ze een andere metselspecie. De mortel bestond uit kalk, fijn zand en 

gemalen baksteen. Bij nader onderzoek werd het westelijk uiteinde van deze 

fundering gevonden, met een afgebroken hoek in de zuidelijke richting en een 

zware steunbeer ten noorden. Aangezien deze stomp aanwezig was onder de 

12e eeuwse fundering was ze duidelijk ouder.189 

 

Figuur 22: Plattegrond van de Romaanse abdijkerk met in het grijs de portuskerk.  

In zwarte lijn staat de afbakening van de opgegraven oppervlakte en sleuven. 

                                                 
189 Van de Walle A.L.J., 1948, p. 294 
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Het oostelijk einde van deze muur kon men onderzoeken aan de kruising met 

het 12e eeuwse transept. Hier vertoonde hij opnieuw een afbraak naar het 

zuiden toe en een steunbeer naar het noorden. 

Omdat deze muur, met een lengte van 19 m, ogenschijnlijk de langsmuur van 

het schip vormde, kon de breedte van het gebouw reeds ongeveer bepaald 

worden. Een reeks dwarse sleuven van 1,25 m breed brachten het bestaan van 

een tweede muur op 9 m afstand aan het licht. Aan het westeinde van deze 

gedeeltelijke gesloopte fundering kon weer duidelijk een steunbeer van 1,70 m 

breed op 1,30 m lang herkend worden. Hierdoor was de westsluiting gekend. 

 

Figuur 23: Plattegrond van de Romaanse kerk met in het wit de portuskerk. 

 

Bij verder onderzoek aan de westgevel vond men ook nog sporen van een 

massieve vierkante westtoren, waaraan ook steunberen voorkwamen.  



 64 

Aan dezelfde westgevel ontdekte men resten van de oudste bevloering, 

bestaande uit een betonlaag van 4,5 cm dik met een onderlaag van schuin 

opgestelde Doornikse breukstenen van ongeveer 25 cm dik. Deze vloer lag 9 cm 

onder de 12e eeuwse vloer.  

In de noordelijke langsmuur vond men een deuropening met een drempel op 

dezelfde hoogte als de oudste vloer. Daarmee was gans de plattegrond gekend. 

De kerk had een lengte van ongeveer 27 m en een breedte van 9 m. Ten oosten 

bevond zich een halfronde absis, ten westen een recht afgesloten aanbouw.190 

 

Figuur 24: Mogelijke reconstructie van de opstand van de kerk en van de noordelijke 

langsgevel op de plattegrond. 

 

Oudere sporen dan dit werden eronder niet aangetroffen.  

 

De conclusie is dat we hier te maken hebben met een eenvoudig type 

parochiekerk mét westtoren, een voorloper van de Romaanse kerkelijke 

architectuur ten oosten van de Schelde.  

 

                                                 
190 Callebaut D., 1990, p. 32 
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3. De Sint-Vedastuskerk te Nederename 

e Sint-Vedastuskerk te Nederename wordt beschouwd als de 

moederkerk van de kerken van Ename, de mater ecclesia. De oudste 

vermelding is te vinden in een oorkonde uit 1063.191 Het kerkje werd 

waarschijnlijk gesticht in de 10e eeuw met 973 als terminus ante quem.192  

Tegenwoordig zit deze oude kerk nog altijd vervat in de huidige kerk. Het oude 

koor is verdwenen en het toenmalige schip doet nu dienst als koor.  

 

De oudste muren zijn opgetrokken in Doornikse breuksteen en ze vormden in 

de plattegrond een eenbeukige zaalkerk van 13,55 m lang en 8,20 m breed 

binnenwerks. Hierbij was er ten oosten een vlakgesloten, rechthoekig koor van 

binnenwerks 5,60 m breed en een lengte van 7,60 m. Het opgaand metselwerk 

van het schip is nu nog grotendeels bewaard, wat een uniek gegeven is in 

Vlaanderen. De muren zijn ongeveer 73 cm dik en die van het koor, weten wij 

uit historische bronnen, waren zo‟n 70 cm breed.  

De noordelijke langsgevel van het schip bevat vier kleine vensteropeningen. Ze 

zijn elk door een halve rondboog afgedekt en meten aan het buitenmuurvlak 

gemiddeld 97 cm bij 53 cm. Langs de buitenkant hebben ze schuine, afhellende 

benedendorpels en verwijdende rechtstanden. Het metselwerk van deze muur 

bestaat uit min of meer regelmatige, horizontale lagen van Doornikse 

breukstenen. De welfstenen van de vensteropeningen bestaan uit ongeveer 

regelmatige breukstenen waarvan de metselvlakken effen zijn gehouwen.193   

                                                 
191 Demey A., 1977, p. 77 
192 Van de Walle A.L.J., 1952, p. 21 
193 Van de Walle A.L.J., 1952, p. 22 
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Figuur 25: Tekening van de plattegrond voor 1937, met aanduiding van het oorspronkelijke 

gebouw. Legende: zwart: nog bestaande primitieve delen; gearceerd: verdwenen bouwdelen; 

wit: latere verbouwingen. 

 

De zuidelijke langsgevel heeft nu moderne ramen. Echter, de primitieve 

deuropening is er nog bewaard. Zij is 1,90 m hoog en 1,10 m breed en is 

opnieuw afgedekt met een rondboog. Deze lijkdoorgang is nu dichtgemetseld. 

Aan de zuidgevel en het zichtbare deel van de westgevel is een strook te zien in 

visgraatverband.194  

Waarschijnlijk was dit gebouw vlak afgezolderd, zoals de gewoonte was in onze 

streken. De overgang van het schip naar het koor gebeurde via een grote 

rondboog.  

De westgevel, en vermoedelijk ook de oostgevel, waren blind.195 Het Romaanse 

dak had naar alle waarschijnlijkheid een stompere helling dan het huidige. 

Vermoedelijk had het naar Romaanse gewoonte een hellingsgraad van 45°.196 

 

Het kerkje was dus op zijn geheel ongeveer 20 m lang en 8 m breed en had één 

van de eenvoudigste plattegronden mogelijk.  Dat het tot op vandaag nog 

gedeeltelijk bewaard is, is werkelijk een mirakel te noemen. 

 

                                                 
194 Van de Walle A.L.J., 1952, p. 23 
195 Van de Walle A.L.J., 1952 p. 23 
196 Demey A., 1977, p. 85 
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Figuur 26: Reconstructietekening van de zuidelijke langsgevel en van de oorspronkelijke 

dwarse doorsnede. 

 

 

4. De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Temse 

olgens de vita van de H. Amelberga stichtte deze vrouw een kerk te 

Temse en werd zij er begraven in 772.197 Volgens een andere 

oorkonde werd het lichaam vervolgens in 864 overgebracht naar de 

Sint-Pietersabdij te Gent.198 Alles wijst er dus op dat we in Temse een 

voorromaanse kerk kunnen vinden. 

 

Onderzoek van de huidige parochiekerk heeft uitgewezen dat de buitenmuren 

van de beide zuidelijke transeptarmen een zwaardere constructie vertonen dan 

de overige muren van de kerk. Daaruit zou men kunnen afleiden dat ze van 

een ouder gebouw afkomstig zijn, ouder dan het huidige gebouw dat uit de 15e 

eeuw dateert.199 Daaruit zou dan volgens E. Dhanens de conclusie kunnen 

getrokken worden dat er op de plaats van de zijarmen ooit een pre-Romaans 

eenbeukig kerkje heeft gestaan.200  

 

Opgravingen in 1979 brachten een Romaanse kerk aan het licht, daterend uit 

de 11e eeuw. Volgens L. Van den Storme is er geen sprake van een nog ouder 

pre-Romaans gebouw onder deze kerk.201 

                                                 
197 Dhanens E., 1951, p. 321 
198 Dhanens E., 1951, p. 321 
199 Dhanens E., 1951, p. 326 en 332 
200 Dhanens E., 1951, p. 333 
201 Van den Storme L., 1989, p. 20 
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Figuur 27: Plattegrond van de kerk van Temse. 

 

Misschien zou verder onderzoek duidelijkheid kunnen scheppen of er hier nu 

inderdaad een pre-Romaans gebouw te vinden is al dan niet. Voorlopig echter 

tasten we nog in het duister. 

 

5. De kloosterkerk te Moorsel 

n de heiligenlevens van de H. Gudula en de H. Berlindis lezen we over 

een kerk te Moorsel, dat er zeker in de 7e eeuw moet hebben gestaan.202 

Er zou een klooster gesticht zijn, die op het einde van de 10e eeuw weer 

verdween. Historisch-topografische aanwijzingen duiden er op dat de 

kloostergronden zich waarschijnlijk bevonden onder het huidige dorpsplein, 

bovenop de kam van een belangrijke heuvelrug.203 

 

In 1987 kwam er een onderzoek. Een huizenblok werd afgebroken en vooraleer 

het Gemeentekrediet er een filiaal opende mocht de Nationale Dienst voor 

                                                 
202 Pieters M., et alii,1995/1996, p. 131 
203 Callebaut D., et alii, 1994, p. 76 
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Opgravingen er een noodopgraving uitvoeren. Gedurende de maanden 

september tot november werd er een oppervlakte van 250 vierkante meter 

manueel opgegraven tot op 1 m diepte. Vervolgens begon de eigenlijke 

opgraving.204  

 

 

Figuur 28: De dorpskern van Moorsel met aanduiding van de opgegraven grachten.  

Legende: 1. Sint-Martinuskerk, 2. Sint-Gudulakapel, 3. De aangesneden grachten, 4. 

Oriëntatie van de oudste greppel 

 

De oudste sporen waren afkomstig uit de 2e helft van de 9e eeuw. Het ging om 

een greppel van zo‟n 90 cm breed die over een afstand van 20 m werd 

waargenomen.205 Ter hoogte van enkele min of meer concentrische grachten 

versmalde de greppel tot een breedte van 20 cm. Deze vernauwing werd 

geïnterpreteerd als een gevolg van de nivellering van het terrein. De greppel 

wordt beschouwd als een afbakening van de kerkzone, aangezien er binnen het 

areaal grafkuilen werden gevonden.206 

De greppel doorsneed een solifluctiepakket waarin een 9e eeuwse zilveren 

munt werd gevonden. Ook werden hierin Lediaanse kalkzandsteenbrokken 

gevonden en gerolde fragmenten van tegulae die volgens de archeologen 

afkomstig zijn van een nabijgelegen klooster.207 

                                                 
204 Pieters M., et alii, 1995/1996, p. 131 
205 Pieters M., et alii, 1995/1996, p. 135 
206 Callebaut D., et alii, 1994, p. 78 
207 Pieters M., et alii, 1995/1996, p. 136 



 70 

 

Het archeologisch onderzoek bracht dus geen bewijs voor het bestaan van een 

pre-Romaanse kerk. Wel werd keramiek aangetroffen uit de Merovingische en 

Karolingische tijd, wat er wijst dat er toen zeker al bewoning was. Het vinden 

van het solifluctiepakket met daarin de tegulae en steenbrokken duidt dan 

weer op de aanwezigheid van een klooster in de buurt. Mogelijk was het areaal 

van 250 m² té beperkt om resten van het klooster aan te treffen. Verder 

onderzoek zal ook hier weer nodig zijn willen wij meer weten. 

 

6. De Sint-Hermeskerk te Ronse 

et gemeentebestuur van Ronse besloot in 1948 een park aan te 

leggen in hun stad. E.H.A. Cambier en H. Bockstal besloten vlug 

wat peilingen van de ondergrond uit te voeren om op die manier 

wat meer te weten te komen over het voormalig klooster van Ronse. In 

november 1948 werden zij daarbij gesteund door de Rijksdienst voor 

Opgravingen. Het onderzoek stond onder leiding van Dhr H. Roosens en Dhr J. 

Mertens.208 

 

Volgens de legende zou de H. Amandus in de 8e eeuw met enkele discipelen 

een abdij vestigen in Ronse.209 Deze abdij was gewijd aan de HH. Petrus en 

Paulus, wat volgens de gegevens over Amandus een stichting van na 650 moet 

betekenen.210 In het jaar 832 zou de abdij van Inde (bij Aken) in het bezit 

komen van deze kerkelijke gemeenschap. Van daaruit werden dan in 860 de 

relikwieën van Sint-Hermes naar Ronse gebracht. De kerk deed dus dienst als 

kollegiaal voor de kannuniken en plaats voor de verering van de relikwieën 

van Sint-Hermes.211 

In 880 werd Ronse overvallen en verwoest door Noormannen. De bevolking 

keerde pas terug rond 940.  Door de grote stroom aan bedevaarders moest men 

in de 11e eeuw een grotere kerk bouwen naast de abdijkerk. Deze kerk heette 
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toen de Sint-Pieterskerk maar werd later de huidige Sint-Hermeskerk. De 

oude abdijkerk werd parochiekerk en werd tenslotte afgebroken in 1843.212 

 

Het areaal waar werd opgegraven staat nu bekend als het Kaatsspelplein.213 

Deze plaats heeft eeuwenlang dienst gedaan als begraafplaats, waarbij de 

oudste graven dateren uit de 9e eeuw. Op dat moment moet er ook een kerkje 

hebben gestaan waarbij het Kaatsspelplein dan het kerkhof was.214 Het moet 

gezocht worden onder het koor en de crypte van de thans bestaande Sint-

Hermeskerk. 

 

In 1959 werd er opnieuw opgegraven in Ronse en ditmaal in de crypte van de 

Sint-Hermeskerk. De ruime crypte ligt onder het ganse koor, kruisbeuk en 

gedeelten van het eerste schiptravee en zijkapellen van de bovenkerk. 

Gedurende 6 winterse opgravingscampagnes werd het ganse oppervlak 

onderzocht. 

Nadat de bestaande betonvloer van ongeveer 7 cm dikte verwijderd was werd 

de vloer ingedeeld in vierkanten van ongeveer 3 m op 3. Vervolgens werd elk 

vierkant apart aangepakt.215 

Er werden inderdaad sporen aangetroffen van een pre-Romaanse kerk. De 

fundamenten die behoorden tot deze kerk waren te herkennen aan de 

bouwtechniek. De stenen waren niet in horizontale lagen, maar schuin tegen 

elkaar aangebracht. Nergens werd meer dan één laag van deze stenen 

gevonden, dus hoe de opstand er uit zag weten we niet.  

De diepte van deze fundamenten is niet overal gelijk, maar volgt de 

oorspronkelijke bodem. Punt a is 36 cm diep, punt b 38 cm, punt c 46 cm, punt 

d 58 cm en punt e 54 cm.216 

 

                                                 
212 Cambier A., 1960, p. 10 
213 Roosens H., et alii, 1949, p. 339 
214 Roosens H., et alii, 1949, p. 343 
215 Cambier A., 1964, p. 132 
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Figuur 29: De teruggevonden pre-Romaanse grondvesten (zwart) ten opzichte van de latere 

Romaanse fundamenten (wit). De ouderdom van de gearceerde resten is onbekend. 

 

Deze pre-Romaanse kerk was aan de buitenkant bepleisterd; er was een dikke 

laag kalkwitsel aangebracht met een zeer grove borstel. De 

binnenbepleistering was hard en glad.217  

Uit welk materiaal de bovenbouw van deze voorromaanse kerk was 

opgetrokken  was moeilijk te zeggen. De gevonden fundamenten waren slechts 

80 cm breed, qua bindmiddel trof men soms aarde aan, maar meestal niets. Dit 

gaf de opgravers het idee dat de bovenbouw misschien slechts in hout was 

opgetrokken. Men heeft echter nergens sporen van hout teruggevonden.218   

Verder is er nog een muurfragment van belang. Het gaat om een muur die 

oost-west onder de vloer van het huidige noordwestkapelletje van de crypte 
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liep. De muur behoorde zeker tot de pre-Romaanse kerk en is eveneens op een 

80 cm brede fundering gebouwd. De muur was slechts 40 cm breed, daar ze 

aan beide zijden zo‟n 20 cm terugsprong. Ze was gebouwd met stevige 

kalkmortel.  

Dit alles is vreemd, want de archeologen kunnen niet aannemen dat de hele 

kerk was gebouwd in 40 cm dikke muren. Als dit verder een opgaande muur 

zou zijn, dan zou het moeten gaan om de  westgevel van de kerk, aangezien de 

ligging. Dan zou de kerk ongewoon kort zijn, ten opzichte van de breedte. 

Verder is er in de hoek van een uitspringend fundament en de opgaande muur 

een stukje bepleistering aangetroffen, overgaande in een stuk kalkvloer. A. 

Cambier meende dat we hier te maken hebben met een stuk vloer van de pre-

Romaanse kerk.  

Uit dit alles concludeert hij dat het stuk muur afkomstig is van een crypte dat 

men heeft gebouwd voor de relikwieën van de H. Hermes. Deze crypte zou 

achteraf in het voorromaanse kerkje zijn aangebracht.219 

 

Dhr. Cambier zei in 1964 het volgende over het grondplan: 

Alleen aan de noorkant is de begrenzing van de kerk met zekerheid vast te 

stellen. In het zuiden van de crypte werden twee voorromaanse graven 

aangetroffen wat er op wijst dat dit deel toen ook al buiten de kerk moet 

gelegen hebben. Aangezien de 40 cm dikke muur niet de westgevel kan zijn 

geweest, maar een deel van de crypte, moet de westgevel nog verder naar het 

westen worden gezocht.  

De fundamenten moeten volgens hem ergens onder het schip van de huidige 

kerk zitten.220  

Van de oostmuur werden wel twee fragmenten teruggevonden. De muur lijkt 

lichtjes te buigen maar echte zekerheid voor een halfronde absis is er niet. Een 

andere veronderstelling zou een vierkante koornis kunnen zijn. Er werden 2 

muurfragmenten gevonden die op deze laatste mogelijkheid lijken te duiden.  

                                                 
219 Cambier A., 1964, p. 145 
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Men weet niet of er één of meerdere beuken waren. Wel is er een soort van 

pseudo-transept gevonden, zonder organisch verband met de rest van de 

kerk.221  

 

Figuur 30: De pre-Romaanse kerk.  

Legende: zwart: teruggevonden muren; wit: reconstructie; gearceerd: twijfelachtig; 

stippellijnen: hypothetisch. 

 

Tijdens de opgraving van 1948 werden ook wat paalgaten gevonden, netjes op 

een rij. Deze bleken door de opgraving van 1959 te behoren tot het 

voorromaanse kloosterpand.  

 

In 1966 en de jaren er op werd er nogmaals in de kerk opgegraven.222 In een 

ondergronds lokaal, dat op hetzelfde moment was aangelegd als de Romaanse 

crypte, werden opnieuw voorromaanse sporen gevonden. Dit lokaal was 

gelegen onder de eerste travee van de middenbeuk. Men trof er vijf rijen 

stenen aan in visgraatverband. Twee rijen waren van een uitspringend 
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fundament en drie rijen waren opgaand muurwerk.223 Ze waren uitsluitend 

met slijk aan elkaar verbonden wat overeen kwam met de reeds gevonden 

funderingen in visgraatverband, die pre-Romaans gedateerd waren. Bovendien 

vond men enkele maanden later ook nog een deel van de zuidmuur, zodat men 

nu met zekerheid de breedte van de kerk kende.  

Opeens werden ook resten teruggevonden die de theorie over de westelijke 

muur deden wankelen. De hoogtes van de vloer boven en onder de zuidmuur 

waren niet gelijk. Anderzijds bleek de muur geen 40 cm dik maar 62 cm dik te 

zijn, wat al heel wat waarschijnlijker lijkt voor een gevelmuur. Om de nieuwe 

theorie te staven zou men een deuropening in de muur moeten zoeken.224   

 

Figuur 31: De pre-Romaanse kerk met aan de zuidkant de graven.  

Legende: dambord: teruggevonden opgaande muur; geruit: in de volgende eeuw herbouwd; 

gearceerd: alleen de fundamenten bewaard; gestippeld: fundamentsgracht vastgesteld; wit: 

reconstructie. 

 

In 1973 en de daaropvolgende winters vond opnieuw een opgravingscampagne 

plaats. Deze maal werden er onder de huidige kerk parallelle noord-zuid 

gangen gegraven vanuit de crypte.225 In deze gangen vond men in 1984-85 een 

pre-Romaanse muur die tot op ongeveer 60 cm hoogte bewaard was. Qua 

techniek en mortelspecie kwam ze overeen met de muur die reeds in 1968 was 

                                                 
223 Cambier A., 1966, p. 178 
224 Cambier A., 1966, p. 179 
225 Cambier A., 1985, p. 34 



 76 

ontdekt. Om deze muur verder te onderzoeken groef men nog een gang, 

ditmaal vertrekkende vanuit de vierde noord-zuid gang die 1975-76 was 

getrokken, ongeveer in het midden van de middenbeuk. In deze gang trof men 

opnieuw de voorromaanse muur aan, echter wat meer naar het zuiden toe. Na 

nog wat enig graafwerk ontdekte men een knik die de muur naar het oosten 

toe maakte. Op die manier behoorden alle muurresten die men tot nu toe had 

aangetroffen tot één en hetzelfde gebouw.226  

Wat verder trof men met veel moeite de binnenhoek van de muren aan. Op die 

plaats bevond zich geen pilaster noch een ondergrondse kettingmuur. Dit wees 

er op dat de muurresten afkomstig waren van een kerk die nog van vóór de 9e 

eeuw dateert.227 Volgens Dhr A. Cambier wijst alles er op dat we hier te maken 

hebben met een kerkje uit de pre-Noormannentijd. De eerder gevonden 

funderingen in visgraatverband zouden dan afkomstig zijn van een kerkje dat 

terug opgebouwd werd toen de bevolking in 940 terugkeerde.228 

 

Wat weten we over de plattegrond van deze eerste kerk? 

Er zijn twee parallelle muren aangetroffen, van respectievelijk 4 en 5 m lengte. 

Men veronderstelt dat het om een basilicale kerk gaat, daar er geen pilasters 

in de hoeken aanwezig zijn en dat er een dekplaat van een zuil of pijler 

gevonden is.229  

 

In 2001 ging het onderzoek verder door een samenwerking van de stad Ronse, 

de Provincie Oost-Vlaanderen, de kerkfabriek en het Instituut voor het 

Archeologisch Patrimonium.230 Men groef verder in de middenbeuk, ter hoogte 

van het hoofdaltaar. Opnieuw werd de noord-zuid georiënteerde muur 

aangetroffen, die op deze plaats blijkbaar verder liep. Deze muur zat onder de 

Romaanse funderingen en maakte dus deel uit van de andere pre-Romaanse 
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structuren. De volledige breedte kon niet bepaald worden maar aan de 

oostzijde was wel bepleistering aanwezig.231  

 

Figuur 32: De pre-Romaanse kerk volgens A. Cambier en het plan van opgravingen (2001) in 

de middenbeuk van de kerk met het vermoedelijke tracé van de pre-Romaanse kerk in grijs. 

 

Hier constateerde men dat de muren opgebouwd waren uit natuursteen, zowel 

ijzerhoudende als glauconietrijke zandsteen en in mindere mate Doornikse 

steen, en opgevoegd met witte kalkmortel. 

Er werd ook een vloer aangetroffen, bestaande uit beige, aangestampte 

kalkmortel. De afstand tussen deze vloer en de huidige kerkvloer bedroeg 1 

m.232  

 

Voor het eerst werd op dat moment geopperd dat de funderingen, gevonden in 

de jaren ‟60, en de muurresten, gevonden in de jaren ‟80 misschien tot één en 

dezelfde structuur zouden kunnen behoren. Het zou dan gaan om een 

eenbeukige kerk met koor.233 

 

Vervolgens ging men vier nieuwe vlakken opgraven, vlak A, B, C en D.234  
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Figuur 33: Situering van de opgravingsvlakken en de profielen 

 

In vlakken A en B werden geen oudere sporen aangetroffen dan de 9e eeuw. In 

vlakken C en D bleek dat een ingreep in het natuurlijk verloop van het terrein 

de mogelijke oudste sporen heeft verwijderd.235  

Er werden wel 9 muurresten en stukken vloer gevonden die waarschijnlijk 

deel uit maakten van de pre-Romaanse kerk. F. Vermeiren vertelt in het 

artikel De opgravingen in de St-Hermeskerk in 2000-2001 uitgebreid over deze 

structuren. Het zou ons te ver leiden alles hier te herhalen maar in zijn boek 

geeft hij telkens in een paar bladzijden een uitgebreid verslag van de 

samenstelling van de muur of vloer en de afmetingen ervan.236 Wat verder 

gaat hij dieper in op de stratigrafie van diverse plaatsen in de kerk.237 Ze 

lijken allemaal tot hetzelfde pre-Romaanse gebouw te behoren. 

 

Ter besluit kunnen we zeggen dat het een erg gecompliceerde zaak is. Hebben 

we hier nu te maken met twee (of meerdere) opeenvolgende kerken of slechts 

met één? En uit welke periode dateren ze dan? Hoe zag hun grondplan er uit? 
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F. Vermeiren poogt een reconstructie en zegt het volgende: Het gebouw dat 

door A. Cambier onder de crypte werd aangetroffen is het oudste. Deze fase 

zou dateren uit 830-860. In een volgende fase werd het pre-Romaanse 

kerkgebouw aangelegd. Het zou hier gaan om een kerk met rechthoekig koor 

in het oosten en een aangrenzende structuur in het noorden, mogelijk een deel 

van het kloosterpand. Het geheel is terrasvormig aangelegd en tussen de kerk 

en het aanhangsel is een niveauverschil van 1 m. H. Roosens en J. Mertens 

hebben op het Kaatsspelplein ook een muur aangetroffen die mogelijk tot deze 

fase zou behoren. De fase zou dateren uit halverwege de 10e eeuw.  

Vervolgens werd de Romaanse kerk gebouwd in de 11e eeuw, die er zou blijven 

staan tot de Franse Revolutie.238 

 

Of Dhr. Vermeiren gelijk heeft weet ik niet. Misschien wordt het tijd dat een 

objectief iemand eens alle opgravingsresultaten bij elkaar legt en dat er op die 

manier een accuraat beeld van de geschiedenis van deze kerk kan worden 

samengesteld. 

 

7. De Sint-Martenskerk te Ronse 

aast de Sint-Hermeskerk en de 11e eeuwse Sint-Pieterskerk, die er 

naast werd gebouwd, stond er in Ronse nog een derde kerk. Het 

gaat hier om de Sint-Martenskerk. Uit de keus van deze titelheilige, 

de 4e eeuwse bisschop Martinus van Tours, kan men afleiden dat de kerk 

waarschijnlijk in de 7e eeuw werd gesticht. Ze was de parochiekerk van de heer 

van Ronse en van het stadsbestuur. Haar zielszorg omvatte het grootste en 

rijkste deel van het stadsgebied.239   

 

Naar deze kerk is, voor zover ik weet, nog geen archeologisch onderzoek 

gedaan. 
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8. De Sint-Martinuskerk te Petegem 

n de jaren 1976-79 onderzochten archeologen het koningshof te 

Petegem.240 

De oudste bewoning van deze plaats gaat terug tot de 8e eeuw. Omdat de 

site aan de Schelde gelegen was ontstond al snel een bloeiende portus. De 

plaats werd gedomineerd door een imposante zaal, een aula. Dit was een 

residentieel complex waar hoogstaande vergaderingen en banketten 

plaatsvonden. De plaats vervulde een grote rol in het bestuur van het rijk 

onder Karel de Kale. Er zijn onder andere twee oorkondes bekend uit de 9e 

eeuw die spreken van een topontmoeting in de aula.  

 

Het terrein ten oosten van de aula werd gebruikt als grafveld.241 Ten zuiden 

van dit grafveld vond men een terras waarop brandsporen waren te zien. Deze 

brandsporen tekenden zich scherp af en toonden een rechthoek van ongeveer 

14,6 m bij 4 m (G). Brandpuin vond men onder de vorm van Doornikse 

kalksteen, brokken huttenleem en kalk.242 

Alhoewel er geen paalgaten of muurfunderingen werden teruggevonden, ging 

het hier waarschijnlijk om een houten bedehuis gewijd aan Sint-Martinus, de 

favoriete koningsheilige van de Karolingers.243 Dat het in hout, en 

waarschijnlijk in vakwerkbouw, gebouwd was bewijst de huttenleem. De 

kalksteen doet dan weer vermoeden dat de wanden een stenen fundering 

hadden. Het gebouw had een oost-west oriëntering, wat typisch is voor een 

christelijk bedehuis.244 
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Figuur 34: Grondplan van de houten zaalkerk G 

 

Het houten kerkje bevond zich op de oeverhelling van de Schelde. Op die 

manier kon men het van ver zien staan. Het was ingegraven tot op een diepte 

van 45 cm. Het werd later vernietigd door een brand, zodat de bodem 

getransformeerd was tot een harde, zwartrode korst van zo‟n 30 cm dik.245 

Waarschijnlijk is het te dateren in de tweede bewoningsfase van de site, in de 

9e eeuw.246 

 

De tweede kerk werd gebouwd in het midden van de begraafplaats, ongeveer 

19 m van de eerste kerk vandaan.247 De plattegrond van de kerk was door 

uitbraak voor een groot deel verstoord maar had opnieuw een oost-west 

oriëntering. De funderingsmuren waren 1,20 tot 1,35 m breed en tot op een 
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hoogte van 12 cm tot 65 cm bewaard. Een teruggevonden muur was 8,25 m 

lang en opgebouwd uit met mortel gebonden Doornikse kalkstenen. Het kerkje 

was tweedelig aangelegd met een enkelvoudige beuk en een vlak afgesloten 

koor.248 Het koor sprong 95 cm in en was dus smaller. Ze was 2,75 m lang, in 

tegenstelling tot het schip dat 5,75 m lang was. Tussen beide delen was een 

doorgang.249 In het koor zelf bevond zich nog het fundament van een ovale 

altaarzuil, die een maximale diameter had van 85 cm.250 De breedte van de 

kerk bedroeg zo‟n 5 tot 6,5 m.251  

Een juiste datering van de kerk is moeilijk te bepalen, maar ze is in ieder geval 

net iets jonger dan het houten gebedshuis. 

 

Figuur 35: Grondplan van kerk H 

 

In de 9e eeuw werd de site verdedigd tegen de Noormannen door middel van 

een achtvormige gracht. 
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Figuur 36: Petegem in de 2e helft van de 9e eeuw: de aula en de kerk zijn verdedigd door een 

achtvormige gracht. 

 

 

9. De Sint-Pieterskerk te Meerbeke 

eerbeke, een deelgemeente van Ninove, nam reeds in de 

Karolingische tijd een belangrijke positie in.252 Er mag 

aangenomen worden dat de gemeente beschikte over een kapittel 

of klooster omdat de plaats telkens om deze redenen in bronnen wordt 

vermeld. Echter, in de 10e en 11e eeuw verdwijnt de naam uit de historische 

bronnen. Dhr Van de Perre meent daaruit te mogen besluiten dat de eventuele 

geestelijke instelling door de Noormannen verwoest werd.253 

 

De eerste kerk te Meerbeke was de Sint-Pieterskerk. Door de keuze van die 

heilige wordt steeds aangenomen dat het hier om een zeer oude stichting gaat 

(denk ook maar aan de Sint-Pietersabdij in Gent). De kerk lag ideaal gelegen 

langs een rivier, een Romeinse heirbaan en dicht bij een Merovingisch 

grafveld.254 Het is ook die kerk die in de 10e eeuw aan de abdij te Nijvel werd 
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geschonken.255 De kerk verdween tijdens de godsdiensttroebelen van de 17e 

eeuw.256 

 

Voor zover ik weet is er nog geen archeologisch onderzoek naar deze kerk 

gebeurd. De kapel wordt gesitueerd op het kerkhof bij de latere Berlindiskerk 

in Meerbeke maar dit is helaas een erg ruime zone.257 

 

10. De Sint-Ludgeruskerk te Zele 

ond het jaar 800 treedt Zele de geschiedenis in. Op dat moment werd 

zij namelijk eigenkerkelijk goed van de abdij van Werden.258  

Veel pleit voor een kerstening van de gemeente Zele nog vóór de 

schenking ervan aan Werden.259 Reeds lange tijd woonden er immers mensen 

op die plaats en men gaf niet zomaar zijn eigendom over aan de geestelijkheid. 

Bovendien wijst de oudste patroonheilige van de kerk, de H. Michiel op een 

vroege kerstening. De Germaanse dondergod Donar werd vervangen door de 

christelijke aartsengel met zijn bliksemend zwaard.260 Zele genoot verder 

doorheen de middeleeuwse geschiedenis een vooraanstaande positie ten 

opzichte van de 16 omliggende dorpen. Ook dit wijst op een hoge ouderdom van 

de gemeente.  

 

Uit dit alles kunnen we nu afleiden dat er dus al tamelijk vroeg een kerkje 

moet hebben gestaan te Zele. Waarschijnlijk gaat het hier nog om houtbouw, 

een eenvoudig zaalkerkje en dit niet ver van de dries gebouwd, de 

gebruikelijke plaats in de pre-Romaanse tijd.  

Van deze kerk zijn nog geen sporen gevonden. 

 

 

 

                                                 
255 Van de Perre D., 2006 (a), p. 98 
256 Van de Perre D, et alii, 2006 (b), p. 5 
257 Van de Perre D., 2006 (a), p. 99 
258 Verstrepen E., 2004, p. 4 
259 Verstrepen E., 2004, p. 5 
260 Verstrepen E., 2004, p. 5 
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11. De verdwenen kerk te Merelbeke 

an 8 mei tot 18 oktober 1986 werd er een opgraving uitgevoerd te 

Merelbeke. Dit gebeurde door de Heemkundige Vereniging “De 

Gonde”, met steun van de Gemeentelijke Culturele Raad en het 

gemeentebestuur, en vond plaats in de wijk “Kerkhoek”. Men ging er op zoek 

naar sporen van een verdwenen middeleeuwse kerk.  

Historische bronnen vermelden dat Robrecht de Fries bij zijn troonsbestijging 

in 1071 een dertigtal kerken gewijd aan Sint-Pieter liet herstellen, onder meer 

die van Merelbeke.261 Dit wijst er op dat de kerk er al enige tijd moet hebben 

gestaan.  

De vindplaats is gelegen op het noord-oostelijke uiteinde van een langgerekte 

donk, parallel met de Schelde. In 1986 kon men de funderingen van de viering, 

delen van de rechter dwarsbeuk en de polygonale koorafsluiting blootleggen. 

Enkel de onderste lagen van de funderingen, die gebouwd waren in Doornikse 

kalksteen, Balegemse kalkzandsteen en veldsteen, konden nog teruggevonden 

worden. Alle vloerniveaus waren verdwenen.  

In de dwarsbeuk vond men een viertal afgebroken gemetselde grafkamers. 

Verder werden nog een 20tal gewone grafkuilen gevonden.262   

 

In 1987 werd nog een klein deel van het koor vrijgemaakt. Hierbij kwam een 

oudere, zeer eenvoudige rechtlijnige koorafsluiting aan het licht. Hier werd wel 

een stukje vloer gevonden, namelijk een laag van kalkmortel vermengd met 

baksteengruis.263   

 

Het artikel vermeldt verder niks over de ouderdom van deze resten, nog de 

datering van verbouwingen die er ongetwijfeld moeten geweest zijn. Men zegt 

enkel dat er wat Romeinse en Karolingische scherfjes aangetroffen zijn, die 

wijzen op een hoge ouderdom van het complex.  

Ook wordt helaas nergens een eventueel grondplan gegeven, noch afmetingen 

van de structuren, wat vergelijking met andere kerken onmogelijk maakt. 

                                                 
261 Desmet G., et alii, 1986, p. 114 
262 Demet G., et alii, 1986, p. 115 
263 Desmet G., et alii, 1988, p. 48 
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12. De Kapellekouterkerk te Kruishoutem 

n de late jaren „80 werd een archeologisch project in Kruishoutem 

opgestart door de R.U.G. (Rijks Universiteit Gent) en het Archeologisch 

Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen. Op deze plaats, de Kapellekouter 

geheten, zo‟n 1 km van het dorpscentrum vandaan, was er reeds in de jaren ‟70 

Romeins materiaal gevonden.264 De opmerkelijke rijkdom aan Keltische en 

Romeinse munten, sieraden en andere metalen objecten deed de archeologen 

er toe aanzetten de site op te graven. 

 

Tijdens de opgraving werd een Merovingisch grafveld aangetroffen.265 Ten 

westen ervan vond men een christelijke begraafplaats begrensd door een 

middeleeuwse gracht. In een areaal van zo‟n 500 m² werden niet minder dan 

24O individuen opgegraven. Deze Karolingische graven onderscheiden zich 

van de Merovingische door hun oriëntatie en het nog maar slechts sporadisch 

voorkomen van grafgiften.266 Een aantal van deze graven lagen in nauwe 

relatie tot een houten gebouw, gevonden nabij de zuid-westelijke hoek van de 

opgravingssleuf.267 De sporen bestonden uit paalkuilen in de vorm van een 

rechthoekig, oost-west georiënteerde constructie. Het gebouw was éénschepig, 

ongeveer 5 m breed en minimum 8 m lang. Uit de paalkuilen kwam er 

Romeins bouwpuin te voorschijn, waarschijnlijk voor het stabiliseren van de 

paal.268 De gehele plattegrond is nog niet gekend, daar men in de hoek van de 

sleuf werkte. Volgens enkele scherven die in de kuilen werden aangetroffen 

dateert het gebouw uit de 9e tot 12e eeuw.269  

 

                                                 
264 Vermeulen F., et alii, 1990-1991, pp. 41-56 
265 Vermeulen F., et alii, 1990-1991, pp. 41-56 
266 Rogge M., et alii,  1996, p. 100 
267 Vermeulen F., et alii, 1990-1991, pp. 41-56 
268 Rogge M., et alii, 1996, p. 100 
269 Vermeulen F., et alii, 1990-1991, pp. 41-56 
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Figuur 37: Opgravingsplan. 

Legende: A. Merovingische en Karolingische graven, B. de vermoedelijke pre-Romaanse kerk, 

C. Merovingische bewoningssporen. 

 

Wat de functie van het gebouw was wisten de archeologen niet, maar het is erg 

waarschijnlijk dat het hier om een primitief kerkje gaat, daar we toch vlakbij 

een grafveld zitten en aangezien de plaats nu eenmaal Kapellekouter heet, een 

middeleeuwse overgebleven naam. Vermoedelijk gaat het om een aan Sint-

Pieters gewijde bedehuis van de nederzetting Hultheim, waarover in de 

historische bronnen sprake is.270  

 

Aangezien Hultheim, een belangrijk Merovingisch villadomein, al in de 7e 

eeuw werd overgedragen aan de abdij van Elnone, hebben we hier 

vermoedelijk te maken met een zeer oud pre-Romaanse kerkje. 

 

 

                                                 
270 Rogge M., et alii, 1996, p. 101 
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13. De Sint-Pietersabdijkerk te Gent 

omen wij nu tot één van de meest bestudeerde kerken van 

Vlaanderen. Over deze abdij is zodanig veel geschreven dat het mij 

onnodig lijkt diep op de geschiedenis ervan in te gaan. Voor diegene 

die dat wel willen, is er literatuur genoeg.271 

 

De oudste figuratieve bron die we hebben is het zogenaamde Rode plan.272 Het 

gaat hier om een tekening van de plattegrond van de abdij gedateerd in de 16e 

eeuw. We hebben hier evenwel te maken met een kopie, zodat het afgebeelde 

plan nog veel ouder kan zijn. Het is 51 cm op 70 cm groot en is getekend in 

rode inkt, vandaar zijn naam. Verder zijn er nog heel wat afbeeldingen van de 

abdij doorheen de eeuwen tot stand gekomen.273 Dit alles stelt ons in staat een 

duidelijk accuraat beeld te krijgen van de opstand, het exterieur en het 

interieur. 

                                                 
271 Deruelle M, 1933: De St.Pietersabdij te Gent; Laleman M.C., 1992: De Sint-Pietersabdij te 

Gent, 13 eeuwen geschiedenis en cultuur; Declercq G., 1997: Ganda Blandinium; Dhanens E., 

2003: De ring van Sint-Dunstan,  en verder nog heel wat artikels 
272 Deruelle M., 1933, p. 5 
273 Deruelle M., 1933, p. 42-46 
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Figuur 38: Het Rode Plan 

 

Verder hebben we nog heel wat historische bronnen; aktes, oorkondes en 

andere documenten die getuigen van een lange geschiedenis van de kerk.274 De 

oudste bron dateert van 640 wanneer de H. Amandus naar Vlaanderen wordt 

gestuurd door koning Dagobert en hij daar de Sint-Pietersabdij te Gent 

sticht.275 

 

                                                 
274 Voor een overzicht : Deruelle M., 1933, p. 24-36 
275 Deruelle M., 1933, p. 24 
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M. Deruelle is de eerste die de Sint-Pieterskerk van dichterbij ging bekijken. 

Helaas gebeurde dit in 1933, een periode waarin de wetenschappelijke 

technieken nog beperkt waren. Hierdoor heeft hij jammerlijk genoeg heel wat 

foutieve interpretaties gepubliceerd, die jarenlang door andere auteurs werden 

overgenomen. Het is E. Dhanens die in 2003 deze fouten rechtzet en een 

waarheidsgetrouw beeld van de bouwgeschiedenis van de kerk probeert te 

geven. 

 

Een overzicht geven van al de uitgevoerde archeologische opgravingen op de 

site zou ons te ver leiden. Ik beperk mij hier enkel tot de belangrijkste 

resultaten.  

 

Over de eerste kerk, gesticht door de H. Amandus, is weinig bekend. Zij werd 

verwoest door de Noormannen in 846 en vervolgens nog eens in 879.276 De 

kloosterlingen kwamen pas terug in 937 en zagen hun abdij verwoest. Arnulf I 

richtte de kerk opnieuw in en dwong de kloosterlingen de regel van de H. 

Benedictus te volgen. Aangezien de kerk al snel te klein werd, werd zij in 960 

afgebroken en vervangen door een nieuwe. Het is deze basiliek die bij 

opgravingen werd gevonden.277 

 

De 10e eeuwse pre-Romaanse, Ottoonse kerk ziet er van oost naar west als 

volgt uit:  

De askapel : Was een centraalbouw, vermoedelijk in 918 gebouwd. In de 

plattegrond had ze drie absidiolen in klaverblad. In de opstand was ze drie 

geledingen hoog en ze had een ondergrondse crypte waar de graven en 

gravinnen van Vlaanderen in begraven werden. Er was een Mariakapel met 

een ringvormige omgang op negen kolommen, waarboven er een tribune 

kwam, de Triniteit geheten. Mogelijk was deze kapel nog vooraf gegaan door 

een kleine westbouw. 

                                                 
276 Van Driessche R., 1977, p. 2 
277 Van Driessche R., 1977, p. 2 
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De basiliek : De eigenlijke kloosterkerk. In 960 begon men ze te bouwen en ze 

was voltooid in 975. Het was een lange, driebeukige basiliek naar 

oudchristelijk model: het smal transept met uitspringende armen voorzien van 

tribunes, een ondiepe absis en een kooromgang die haar met de askapel 

verbond. Ten zuiden was er een kleine rechthoekige sacristie, op het westelijke 

uiteinde van het dak van de hoge middenbeuk, een klokkentorentje. 

De westbouw : Werd in 979 geconsacreerd door de aartsbisschop van Trier. Ze 

bestond uit een vierkante toren tussen twee dwarse zijvleugels, mogelijk 

geflankeerd door twee traptorens en een westwerk dat later verbouwd werd tot 

transept met vieringtoren. 

Het atrium : Een voorhof naar oudchristelijk model, op een vierkante 

plattegrond.278  

 

Figuur 39: Reconstructie van de abdijkerk in de 10e eeuw. Bovenaan de askapel, daaronder de 

basiliek, de westbouw en onderaan het atrium. 

 

Deze kerk werd al snel de hofkapel voor de graven van Vlaanderen in Gent. Ze 

stond gebouwd nabij de grafelijke residentie op de Blandijnberg.279 Naast 

                                                 
278 Dhanens E., 2003, p. 18 
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kapel was ze ook bewaarplaats voor de reliekenverzameling en begraafplaats 

van het hof. De askapel deed uitstekend dienst als monumentale reliekhouder 

door zijn enigszins afgezonderde plaatsing. Zij was niet voor iedereen 

toegankelijk, wat in het begin van de middeleeuwen de gewoonte was.280 

Vooral Arnulf I de Grote was een enorme verzamelaar van relieken. Zo 

bemachtigde hij in 944 de relieken van de heilige Wandregisilus en Ansbertus 

en tegen 953 had hij de relieken van de heilige Gudalus in Gent liggen. Daar 

bleef het niet bij, Arnulf bemachtigde relieken van niet minder dan 150 

personen. Hierdoor bleef de askapel zeker tot in de 16e eeuw een beroemd 

reliekschrijn dat duizenden bedevaarders naar Gent trok.281 

Misschien was de askapel ook nog doopkapel voor de kinderen van de 

grafelijke residentie.282 

Zoals gezegd was de askapel een centraalbouw met drie niveaus. Er was een 

gedeeltelijk ondergrondse, overwelfde crypte op vier steunen. Vervolgens was 

er de middengeleding, de Mariakapel geheten. Zij was voorzien van een, in een 

cirkel staande colonnade van 9 zuilen, die een smalle, ringvormige, overwelfde 

omgang afbakenden. Tenslotte had je hierboven een ringvormige tribune, de 

Triniteit geheten.283  

De basiliek zelf was opgetrokken in Doornikse kalksteen. Dit materiaal kon 

via de Schelde gemakkelijk aangevoerd worden.284 Het gebouw werd 

waarschijnlijk gesteund door eenvoudige, vierkante pijlers. De vensters waren 

klein en rondbogig afgedekt. Het schip was zeker niet overwelfd maar had een 

vlakke, waarschijnlijk houten, afzoldering.285 De transeptarmen waren 

voorzien van een verdieping. Er was ook een dodenpoort in een noordelijk 

portaal met zware vooruitspringende hoekpijlers of steunberen. Het interieur 

van de basiliek was bont: de bodem was roodgekleurd door een mortelspecie 

                                                                                                                                                    
279 Dhanens E., 2003, p. 23 
280 Dhanens E., 2003, p. 35 
281 Dhanens E., 2003, p. 36 
282 Dhanens E., 2003, p. 34 
283 Dhanens E., 2003, p. 40 
284 Dhanens E., 2003, p. 51 
285 Dhanens E., 2003, p. 52 
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vermengd met verbrijzelde terra cotta en de muren en pijlers hadden 

beschilderingen.286  

De westbouw had waarschijnlijk ten noorden en ten zuiden een traptoren.287 

Op het gelijkvloers waren kapellen gevestigd. Misschien was er op de eerste 

etage een open tribune, een soort loge voor de graaf.  

 

Van dit alles blijft nu niet veel meer over.  

Tijdens opgravingen werden putten, kuilen, paalgaten en ander middeleeuws 

materiaal aangetroffen maar het was niet erg duidelijk hoe ze geïnterpreteerd 

dienden te worden.288 Ze kunnen mogelijk ook nog restanten zijn van de 

gebouwen opgetrokken door H. Amandus en zijn gezellen. 

In 2002 werd er op het Sint-Pietersplein opgegraven door de Dienst 

Stadsarcheologie van Gent.289 Hierbij werden er sporen van het atrium 

ontdekt. Men vond er namelijk funderingen in Doornikse steen. Ze vormden er 

twee parallelle, oost-west georiënteerde gangen. De funderingen waren 

aangelegd zonder gebruik van kalkmortel en er waren stroken 

visgraatverband. Voor het opgaande werk gebruikte men grotere blokken 

Doornikse kalksteen en een beige kalkmortel. Beide gangen hadden een 

breedte van 2,5 m.290  

Ook van de westbouw werden wat resten aangetroffen. Het gaat hier om twee 

massieve, rechthoekige structuren in Doornikse kalksteen. Ze sluiten aan bij 

het atrium. De structuren waren binnenwerks 8,70 m bij 6,70 m en waren 

gemiddeld 1,90 m dik. Ze hadden een buitenparement rondom een 

binnenvulling van breuksteen en een beige tot groene kalkmortel, waarin ook 

steenwerk in visgraatverband zat. De muren waren rechtstreeks op de 

natuurlijke bodem gebouwd, zoals ook het atrium. De restanten waren 

maximum bewaard tot op een hoogte van 0,50 m.291   

                                                 
286 Dhanens E., 2003, p. 53 
287 Dhanens E., 2003, p. 54 
288 Laleman M.C., 1997, p. 117 
289 Heirman K., et alii, 2003, p. 111 
290 Bru M.A., et alii, 2004, p. 53 
291 Bru M.A., et alii, 2005, p. 80 
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Van de westelijke afsluiting van de kerk zijn geen sporen bewaard. Ook de 

graven, van onder andere graaf Boudewijn II, zijn nog niet ontdekt.292 

 

Hebben we hier te maken met een pre-Romaanse kerk? Ja en Nee. 

Ja, want zij is gebouwd voor het jaar 1000. Ja, want het is een 

Karolingische/Ottoonse verstening van een houten gebouw dat er in de 7e eeuw 

is opgetrokken. Ja, want ze heeft nog niet de typische kenmerken van de 

Romaanse kerkbouwkunst (tongewelven, spaarvelden, lisenen, … ). 

En toch. We hebben hier duidelijk niet te maken met een primitieve 

parochiekerk. De aanwezigheid van kapellen, de drieledige opstand en de 

westbouw duiden reeds op een overgang. De kerk is nog impressionanter dan 

de eerste kerk die we zagen, de Sint-Donaas te Brugge. Dat komt natuurlijk 

omdat we hier te maken met een hofkapel, een uiting van prestige en rijkdom. 

Laten we dus zeggen dat het een pre-Romaanse kerk is, maar laten we ze 

alstublieft niet beschouwen als typekerk. Daarvoor was ze té vernieuwend. 

Van de sporen ervoor, de kerk gesticht door de H. Amandus, heb ik niets 

teruggevonden. 

 

14. De Sint-Baafsabdijkerk te Gent 

aast de Sint-Pietersabdij bevond zich in het 1e millennium nog een 

abdij in Gent. We hebben het hier over de Sint-Baafsabdij. Ook deze 

werd volgens de bronnen gesticht door de H. Amandus en dit bij de 

samenvloeiing van de Leie en de Schelde.293 Net zoals op de Blandijnberg ging 

het hier waarschijnlijk om een omheind klooster met kleine gebouwtjes naast 

een houten kerk.294 

De kerk van deze abdij is al meerdere keren het onderwerp geweest van 

archeologische studies. In de jaren ‟20 van de vorige eeuw liet de architect Fr. 

Van Hove enkele putten graven op de site. Al snel kwamen er delen van de 

funderingen aan het licht.295 De gegevens waren eigenlijk nog niet voldoende 

                                                 
292 Laleman M.C., 1997, p. 120 
293 Laleman M.C., 1997, p. 116 
294 Laleman M.C., 1997, p. 118 
295 De Smidt F., 1956, p. 9 
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om al veel conclusies te trekken maar toch deed hij een poging tot 

reconstructie. 

 

Figuur 40: Aanduiding van de plaatsen waar Fr. Van Hove in 1920  heeft opgegraven. 

 

Achteraf bleek dat er niks van klopte: zo zag hij een westtoren, maar was er 

eigenlijk een westbouw. Het koor en het transept stelde hij te klein voor. 

 

Figuur 41: Plattegrond van de abdijkerk volgens Fr. Van Hove. 

 

Wetenschappelijke opgravingen van de kerk gingen moeilijk. De resten lagen 

inmiddels doorheen de tijd begraven onder een opslagplaats van het 

steenmuseum, een straat (de Gandastraat) en een slachthuis. Verder waren er 

reeds vele putten gegraven voor rioleringen, gas- en waterleidingen, 
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elektrische kabels, funderingen van moderne gebouwen,… Men kon dus enkel 

opgraven met behulp van putten en af en toe een kleine sleuf.  

 

In de jaren ‟50 begon men er toch aan. Men groef telkens putten tot op de 

moederbodem.296 Boven de moederbodem trof men bijna overal een pakket 

zwarte aarde aan, van enkele centimeters dik. Daarboven lag een laag 

aanhogende aarde met wat brandsporen en enkele potscherven. Misschien 

dateren deze sporen uit 813 toen tijdens een grote plechtigheid de kerk vuur 

vatte.297  

Pas op het einde van de opgravingen kwamen meer delen van deze 

Karolingische kerk aan het licht. 

 

Figuur 42: Schema van de Karolingische kerk. 

 

Op plaats A werd de fundering van de nog bestaande Romaanse noordmuur 

onderzocht. Ongeveer gelijk met de bovenkant van de zowat 0,60 m hoge 

strook steenslag, die als aanleg diende, werd een deel van de oude muur 

blootgelegd. Vermits de Romaanse vloer ruim 1 m hoger lag, was het voor de 

                                                 
296 Desmidt F., 1956, p. 17 
297 Desmidt F., 1956, p. 27 
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opgravers duidelijk dat het hier ging om een overblijfsel van de Karolingische 

kerk. Bij het verder blootleggen werd dit bevestigd door het feit dat de 

bevloering doorliep onder muur B1, die de funderingsmuur is van de steunen 

die de twee noordelijke zijbeuken van de Romaanse kerk van elkaar scheidde.  

Tussen de rand van de bevloering en de aanleg van de Romaanse muur was er 

een afstand van 5 à 8 cm. Van de Karolingische muur was niets meer te 

ontdekken. Bij het bouwen van de Romaanse kerk zal men hem geheel 

gesloopt hebben om een nieuwe, en vermoedelijk bredere, muur te bouwen. 

Het onderzoek aan de noordzijde van de Romaanse muur heeft duidelijk 

gemaakt dat er op die plaats, in de kruisgang, nooit gebouwd is geweest. Of de 

Karolingische muur direct aansloot bij de rand van de weergevonden 

bevloering kon niet worden uitgemaakt. Misschien had men ook een deel van 

de bevloering uitgebroken.  

In ieder geval staat het vast dat de noordmuur van de Karolingische kerk zich 

bevond op de plaats van de noordmuur van de Romaanse kerk, weliswaar met 

een marge van enkele centimeters. 

Op de plaats waar men groef besloeg de oppervlakte van het fragment van de 

Karolingische bevloering ongeveer twee vierkante meter. Zoals eerder gezegd 

liep ze door onder muur B1, maar nog voor zij er aan de andere kant onderuit 

kwam was ze afgebroken. Dit kan het gevolg zijn geweest van het uithalen van 

de funderingsmuur van de Karolingische steunen. Van die fundering werd 

inderdaad op die plaats niets teruggevonden en de aarde was er omgewoeld.  

Alvorens muur B1 te bouwen had men reeds, boven de Karolingische 

bevloering, een aanhoging van gemiddeld 32 cm aarde aangebracht. Op die 

manier waren de twee bouwperiodes duidelijk uit elkaar te houden. 

De Karolingische vloer lag op een diepte van 2,85 m. Naar het midden van de 

kerk toe was ze verzakt. De samenstelling was zeer eenvoudig: er kwamen 

geen brokstukken in voor; ze bestond enkel uit mortelbrij gemengd met 

verbrijzelde gebakken aarde. Ze was zo‟n 4 tot 8 cm dik en roze getint met 

witte en rode spikkels, ontstaan door het niet volledig vergruisd zijn van de 

kalk en de gebakken aarde.  



 98 

Onder de bevloering lag, zoals we reeds zagen, een laag zwarte aarde van 40 

cm dik, waarin brokjes Doornikse steen en stukken Romeinse dakpannen 

voorkwamen. Eronder volgde een brandlaag van 15 cm dik, waarin behalve as 

en hout, niks anders in voorkwam. Daarna volgde weer een dunne laag zwarte 

aarde en dan het zand van de moederbodem.  

Op plaats B2 was de Karolingische bevloering verdwenen. In de zwarte aarde, 

die bij het bouwen van de Romaanse kerk was omgewoeld, lagen enkele 

potscherven. Het zijn de enige die tijdens de opgraving werden teruggevonden. 

In de sleuf C1 – C2 werd gegraven tot op het zand. Er werden geen muren 

noch een vloer teruggevonden.  

Op de plaats B3 legde men een stuk Karolingisch metselwerk vrij. De reeds 

besproken Romaanse funderingsmuur werd er overheen gemetseld maar aan 

beide zijden is er nog een deel van het oude metselwerk zichtbaar. Ze bestond 

uit Doornikse breuksteen verwerkt met roze mortelspecie, waarin gemiddeld 

1/4e  kalk voorkomt. Langs de westkant van die muur lagen nog enkele grote, 

beter gehouwen stenen van het opgaand werk op hun plaats. Blijkbaar was dit 

de buitenzijde van de westgevel. In dat geval zou de Karolingische kerk geen 

westbouw hebben gehad. 

Op plaats D had men de Karolingische funderingsmuur uitgebroken bij het 

neerhalen van de Romaanse kerk. De sleuf was opgevuld met zwarte aarde. 

Hierboven was nog iets te vinden van de Romaanse vloer. Men kreeg de indruk 

dat de Karolingische kerk daardoor in zuidelijke richting tot daar kwam en 

niet verder. Binnenwerks had de kerk dan minstens een breedte van 17 à 17,5 

m. Verdeeld over drie beuken en rekening houdend met de dikte van de pijlers, 

is dat een aannemelijke breedte.298  

Omtrent de afwerking van de westzijde had men zogoed als geen 

aanduidingen. Het stukje gespaard gebleven effen werk doet vermoeden dat er 

geen westbouw was. Betreffende de oostkant tast men in het duister. Het is 

mogelijk dat er geen transept was.299 

 

                                                 
298 Desmidt F., 1956 p. 237-250 
299 Desmidt F., 1956, p. 246 
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Voor de opstand kon alleen gewezen worden op de basilikale opbouw van de 

beuken. Als er geen transept was, dan was er vermoedelijk ook geen toren. 

De dakbedekking kon geheel of voor een deel uit lood hebben bestaan; de 

historische teksten spreken namelijk over het smelten van het lood bij de 

brand van 813. De vele fragmenten dakpannen aan de andere kant deed de 

archeologen vermoeden dat lood niet het enige dekmiddel was. Het kan echter 

ook zijn dat de dakpannen pas gebruikt zijn bij de restauratie. 

Over de binnenkant van de kerk weten we niks. Het kan een zuilenbasiliek 

zijn geweest, of een pijlerbasiliek.  

Er was zeker een deur die de kruisgang en de kerk verbond. Waarschijnlijk 

lieten kleine vensters, één per travee, het licht binnen. De hoofdbeuk was 

vermoedelijk overdekt met een vlakke, houten zoldering.  

Naar de teruggevonden stukken puin waren de muren bepleisterd. Hiervoor 

gebruikte men een mortelspecie van 30% calcium-carbonaat. Het bepleisteren 

scheen met veel zorg te zijn uitgevoerd. Daarna werd de bepleistering gekalkt, 

sommige stukjes vertoonden drie tot vier kalklagen. Er werd ook een stuk 

bepleistering gevonden met daarop een 1 cm dikke rode, gebogen streep. 

Vermoedelijk gaat het hier om een vorm van versiering.  
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Figuur 43: Plaats van de Karolingische kerk. 

 

Dit alles stelt ons in staat te vermoeden dat de Karolingische kerk tamelijk 

rijk was.  

 

Tijdens de inval van de Noormannen verlieten de kloosterlingen de abdij. In 

851 werd zij dan ook vernield. Uit de opgravingen is niet gebleken hoeveel er 

van de kerk nog rechtstond bij hun terugkeer in het begin van de 10e eeuw. 

Misschien was zij wel zo vernield dat men tijdelijk elders onderdak moest 
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zoeken voor hun vieringen.300 In ieder geval begon abt Odwinus in 985 met de 

bouw van een nieuw bedehuis. Deze campagne beperkte zich tot het koor en 

het transept, wat door de opgraving duidelijk is geworden. Pas in 1003 werd de 

rest heropgebouwd. 

De opgraving gaf een duidelijk beeld van dit koor en transept.  

 

Figuur 44: Schema van het koor en het transept. 

 

Muur A is de westmuur van het transept. Het noordelijk uiteinde ervan 

bestond nog over een lengte van ongeveer 4 m bij 8 m hoogte. Het metselwerk 

is 1 m dik en bestond uit Doornikse kalksteen in tamelijk onregelmatige vorm 

en afmetingen, uit blokken tuf en uit Ledische zandsteen. De opgraving begon 

bij A1 waar men tot op de moederbodem groef, zo‟n 3,5 m diep. In de zwarte 

grondlaag vond men daar stukken Doornikse steen, stukjes baksteen en veel 

stukken kalkmortel. Het was dus duidelijk dat daar voorheen een muur stond. 

Door de put verder te trekken vond men ter hoogte van A2 een stuk 

funderingsmuur, zodat men de muur kon doortrekken. Hier werd ook een 

brandvlek gevonden met daarin resten eikenhout.  

De aanleg van de fundering bestond uit een strook stampbeton van ongeveer 

1,30 m tot 1,40 m breed en 0,40 m dik. Het beton bestond uit kleine brokken 

Doornikse kalksteen met roze mortel, stukken beton en stukken Romeinse 

                                                 
300 Desmidt F., 1957, p. 29 



 102 

dakpannen. Hieruit blijkt duidelijk dat men heeft gewerkt met 

slopingsmateriaal. Hierop volgde de eigenlijke funderingsmuur, met een dikte 

van 1,25 m. Ze bestond uit zware brokken Doornikse steen en Romeinse 

dakpannen. Om deze fundering sterker te maken had men twee zware, 

parallel lopende, houten balken ingemetseld. Die balken waren bij de 

opgraving totaal vergaan. De balken lagen ongeveer 25 cm van elkaar vandaan 

en waren 25 cm breed en 18 cm hoog. Ze waren volledig omgeven met mortel.  

A3 werd ook blootgelegd, het meest zuidelijke punt van de westmuur. De 

aanzet bestond uit enkele brokken Doornikse steen en slopingsmateriaal, 

direct op de zandige moederbodem gestort. De funderingsmuur was 1,25 m dik. 

Op de hoek, de overgang naar de zuidmuur, trof men donkerbruine tuf aan. De 

gebruikte mortel was ongekleurd en betrekkelijk broos. De opgaande muur 

erboven was 1,02 m dik en was nog lichtjes waar te nemen. 

De zuidwestelijke vieringspijler, A4, bestond uit een aanvulling van stukken 

baksteen en ging tamelijk diep.  Het metselwerk was compleet uitgebroken en 

men vond slechts onderaan wat stukken kalkmortel, Doornikse steen en 

Romeinse dakpannen.  

De noordwestelijke vieringspijler was ook helemaal opgeruimd.  

De fundering van de noordmuur van het transept, B1, was nog compleet. Ze 

was hier heel eenvoudig: op de vaste zandlaag werd het zwaar metselwerk van 

Doorniks breuksteen zonder versnijding met een betrekkelijk onregelmatig 

verband gebouwd. Het opgaande muurwerk, dat soms nog tot op een hoogte 

van 0,5 m bewaard was, sprong enkele centimeters terug en sluit in de hoek 

aan bij de westmuur. Langs de binnenkant was de muur bepleisterd.  

De fundering van de zuidmuur van het transept, B2, werd gedeeltelijk 

blootgelegd. Ze was praktisch gelijk aan de noordmuur maar bevatte enkele 

stroken visgraatverband. Aan de oostelijke hoek ging ze over op de oostmuur, 

waar er nog een deel van de opgaande muur tot een hoogte van 0,60 m 

bewaard was. Ook hier was de binnenzijde bepleisterd. 

Muren B3 en B4 verbonden de oost- en westmuur van het transept en 

bakenden de viering af. Muur B3 bestond nog bij de opgraving en was 
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vanboven vlak afgewerkt. De vloer kwam er dan direct op. Men vermoedt dat 

B4 hetzelfde zal geweest zijn.  

De fundering van de oostmuur van het transept liep ononderbroken door van 

het noorden, waar ze 1,24 m dik was, tot aan het zuiden, waar ze 1,35 m dik 

was. De samenstelling was gelijk aan die van de andere funderingen. Ook hier 

begon de aanleg op de zandlaag, op een diepte van 2,75 m, zonder versnijding. 

Plaats C1 is de ingang naar een kapel. Deze muur werd bij de overgang naar 

de Gotische kerk verhoogd om er zo treden van te maken. 

Op plaats C2 kwam deze verhoging niet voor en we zien hier dus nog de 

oorspronkelijke schikking. Met een terugsprong van 0,13 m begon het 

opgaande werk, dat tot op ongeveer een hoogte van 24 cm bewaard bleef.  

Ter hoogt van C3 bevond zich langs de binnenzijde van het transept een 

pilaster van 1,16 m breed en 0,16 m dik. 20 cm opstand bleef hiervan bewaard. 

Er waren ook sporen van bepleistering zichtbaar.  

Ook bij de ingang van het koor, haaks ten overstaande van de voorgaande 

pilaster, bevond zich een pilaster. Hij mat 1,18 m en sprong 10 cm uit. Ook 

deze pilaster was bepleisterd. De helft ervan die nog overbleef was ongeveer 30 

cm hoog. 

C4 kon men niet onderzoeken doordat het slachthuis er zich boven bevond. 

Waarschijnlijk zou hier hetzelfde te vinden zijn geweest als bij C3. 

Bij de ingang van het koor, C5, was de funderingsmuur even breed als op de 

andere plaatsen. De muur was boven vlak afgewerkt, waarschijnlijk voor de 

vloer, en was de verbinding tussen de twee transeptarmen.  

Het gehele stuk C6 vertoonde geen merkwaardige verschillen. Wel was er 

boven, bij de aanzet van de opgaande muur, langs de westkant een uitsprong 

van 25 cm naar 30 cm. Dit was er niet langs de oostkant. Vermoedelijk heeft 

men dat gedaan om het transept aan beide kanten zoveel mogelijk even breed 

te maken. Bij de zuid-oostelijke hoek was  de muur nog bewaard tot op 60 cm 

hoogte en ook hier is de binnenkant bepleisterd. 

De twee kapellen ten oosten van de transeptarmen werden op hetzelfde 

moment gebouwd als de kruisarmen. De muren zijn van dezelfde 

samenstelling, ze sluiten goed in elkaar en ze hebben dezelfde aanlegdiepte. Ze 
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zijn gemetseld in stenen die verschillen van vorm en grootte maar de wanden 

zijn toch betrekkelijk effen en zuiver afgewerkt. 

Aan de noordkant van muur D1 was onderaan, op enkele centimeters hoogte, 

een brede versnijding. Dit was er niet langs de zuidkant. De opgaande muur, 

waarvan nog een deel rechtstaat, was dunner dan de funderingsmuur. 

Muur D2 werd aangelegd op een brede strook beton, in tegenstelling tot D1. De 

beton bestond uit kleine stukken Doornikse steen en schrale kalkmortel. De 

dikte ervan bedroeg 25 tot 30 cm.  

De funderingsmuur D3 was slechts gedeeltelijk bewaard. Hier was ook geen 

betonlaag onderaan aangetroffen. De bovengrondse muur was er wel weer 

dunner dan de funderingsmuur. 

In beide hoeken, waar muur D3 de andere muren ontmoet, was een zware 

pilaster voorzien. In de funderingen maten ze 28 cm bij iedere zijde, bij de 

opstand waren ze smaller, zo‟n 17 cm. Hoe de doorgang van het transept naar 

de kapel was afgewerkt kon niet meer achterhaald worden. 

De blootgelegde grondmuren getuigden dat de andere kapel gelijk was aan die 

hierboven. De funderingen van E2 en E3 waren betrekkelijk goed bewaard. De 

latere verbouwingen voor de Gotische kerk echter hadden alle sporen van de 

oorspronkelijke toegang gewist. 

De funderingsmuren van het koor waren eveneens in Doornikse steen 

gebouwd, ze waren met de transeptarmen verbonden, ze waren 1,25 tot 1,30 m 

breed en ze hadden onderaan geen versnijding. De opgaande muur was 

teruggebracht tot ongeveer 1 m dikte. 

Met uitzondering van F3, waar het metselwerk rechtstreeks op het zand 

rustte, werd er overal eerst een werklaag van 10 cm tot 15 cm dikte aangelegd. 

Deze laag bestond uit stukjes Doornikse steen, brokken mortel, …. We hebben 

ook hier weer te maken met slopingsmateriaal. Bij de buitenkant van de 

funderingsmuren werden vooral grote, onregelmatige brokken verwerkt: de 

grootste zijn ongeveer 30 cm lang, 30 cm breed en 20 cm hoog. In het volle 

metselwerk kwamen meestal kleinere stukken voor, zelfs brokken Romeinse 

dakpannen.  
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Op de plaats F3 werd een deel van de noordzijde van de muur vrijgemaakt tot 

op het zand, wat daar op een diepte van 2,60 m was. Hierdoor was het zeer 

goed na te gaan hoe het metselwerk was uitgevoerd. De aanlegdiepte van de 

grondmuur was iets minder dan 1 m beneden het peil van de oudste 

koorbevloering. Een stuk van het opgaande werk bleef bewaard, maar was erg 

brokkelig. Bovenaan de blootgemaakte wand kwam een zeer ruwe 

bepleistering voor, die begon op enkele centimeters onder het vernoemde 

vloerpeil.  

Op de buitenhoek waar de muren G1 en F4 elkaar ontmoetten, bevond zich 

een blok tuf van 58 cm lang, 39 cm breed en 23 cm hoog. Bij het verwijderen 

van het blok was duidelijk te zien dat het reeds gediend had in een andere 

constructie; onderaan was het bepleisterd of toch voorzien van een tamelijke 

effen laag witte mortelspecie die bij de herbruik niet van de steen verwijderd 

was. De mortelspecie was helemaal verschillend van deze waarmee de muren 

waren opgetrokken.  

Op plaats F2 werd het resterende deel van de grondmuur blootgelegd. Het 

verdere onderzoek wees uit dat men de muur had gesloopt tot op enkele 

centimeters van de voormalige houten ankering, die bestond uit twee naast 

elkaar gelegde balken. Na het verwijderen van de stenen, die deze holtes van 

de balken afdekten, was het mogelijk ze nauwkeurig te onderzoeken. De 

houten balken waren ongeveer 26 cm breed en 22 cm hoog geweest. Nu bleef er 

enkel wat stof van over. Door de indrukken in de mortelspecie was duidelijk te 

zien dat het om eikenhout ging. Ze waren op sommige plaatsen niet helemaal 

gekantrecht. Ze lagen op 24 cm van elkaar, de ruimte ertussen was gevuld met 

schuin tegen elkaar gelegde stenen, goed met mortel vermengd.  

Bij F1 was nog een deel van de opgaande muur aanwezig. Ten opzichte van de 

funderingsmuur maakte hij een terugsprong van 15 cm. 

Muur H verdiende bijzondere aandacht. Hij was slechts 95 cm breed, liep 

parallel met muur G op een afstand van 2,50 m en was samen met F2 en F4 

opgetrokken. Hij was aangelegd op een werklaag die nauwelijks enkele 

centimeters breder was dan de funderingsmuur en hij had ter verankering één 

eikenhouten balk van 26 cm breed en 22 cm hoogte. De muur was gesloopt tot 
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dicht bij de balk. De ontstane kuil had men gevuld met afval: kleine stukjes 

Doornikse steen, brokken mortel,… 

Langs de westkant van de muur bevond zich de zwarte aarde, die hoger opging 

naar het nog resterende deel van de funderingsmuur toe. Daarop lag een laag 

zand en overblijfselen van een vloer, de oudste die op deze plaats had gelegen. 

Langs de oostkant van de muur, iets boven de aanleglaag van de fundering, 

bevond zich een bevloering, gevolgd door twee andere. Het hoogteverschil 

tussen de oudste bevloering binnen de afgebakende ruimte aan de oostkant 

van het koor en het overige gedeelte van de koorruimte bedraagt zo‟n 80 cm. 

 

Figuur 45: Doorsnede van de westmuur van de confessio met de ongelijke bevloering links en 

rechts. 

 

Muur H vertoonde langs de oostkant een zuiverdere afwerking dan langs de 

westkant. 

Bij de binnenhoek G2 waren de wanden bepleisterd, zeker vanaf de tweede 

bevloering.301 

 

De weergevonden funderingen wijzen uit dat de plattegrond bestond uit een 

transept van binnenwerks 31 m op 10,80 m. Ten oosten bevond zich een vlak 

afgesloten koor van 17 m op 9,80 m. Er waren ten oosten twee aangebouwde 

rechthoekige kapellen van 4 m op 3,60 m. In het koor werd aan de oostkant 

een ruimte van 2,50 m breedte afgezonderd.  

Het graf van abt Odwinus werd in de noordelijke transeptarm 

teruggevonden.302 

                                                 
301 Desmidt F., 1956, p. 34-64 
301 Laleman M.C., 1997, p. 124 
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We merken dus dat de interpretatie van Fr. Van Hove onjuist was. 

 

Figuur 46: Plattegrond van de abdijkerk van Fr. Van Hove vergeleken met het resultaat van 

de opgravingen van de jaren ‟50. 

 

Het oorspronkelijke uitzicht kon men betrekkelijk goed achterhalen. Grafische 

documenten konden de archeologische vondsten voldoende aanvullen. 

De opgaande muren hadden geen lisenen, noch steunberen. Het zadeldak had 

een helling van 45°. In de geveltop waren drie nissen, waarvan de middelste 

kon voorzien zijn van een venster. Het koor was even hoog als het transept. De 

hoogte van het koor zal waarschijnlijk tweemaal de breedte van het koor 

geweest zijn, zoals dat toen de gewoonte was. Voor het iets ruimere transept 

wordt dat iets minder dan tweemaal de breedte.  
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Het buitenaanzicht was eenvoudig: vlakke muren en sluitgevels met een punt 

afgewerkt. Zo ontstonden twee kloeke massa‟s: het transept en het koor dat er 

tegen aansloot. Dit laatste was nog begeleid door de twee kleine, eveneens met 

een zadeldak afgedekte, kapellen. De latere vieringstoren behoorde nog niet 

tot deze bouwcampagne!303 

Juiste gegevens over de vensters zijn niet aanwezig dus heeft Dhr. Desmidt ze 

in zijn reconstructie min of meer willekeurig geplaatst.  

Binnen zal het er even kaal en sober hebben uitgezien. Waarschijnlijk was er 

een verhoogd gedeelte voor de relieken langs de oostkant van het koor. Daar 

was er namelijk een, met de oostmuur parallel lopende, binnenmuur gevonden. 

Hier bevond zich de confessio (tussen muur H en muur G1). Deze ruimte was 

waarschijnlijk overwelfd. Erboven kon dan nog een niveau liggen, met trappen 

te bereiken. 

Sporen van een altaar of van de plaats waar ooit een altaar stond, zijn niet 

teruggevonden. Waarschijnlijk zal het hebben aangeleund tegen de westmuur 

van deze kleine ruimte, in het koor.  

De opbouw van de viering was zeer licht en eenvoudig, daar ze op zeer dunne 

pilasters was gebouwd.  

Al even eenvoudig zullen de rechtstanden van de twee kapellen zijn geweest. 

Het koor en het transept waren vermoedelijk overdekt met een houten 

zoldering. Doordat men algauw het schip zou aanbouwen werd waarschijnlijk 

de westzijde van het transept al daarop voorzien. Vermoedelijk bevond zich 

hier nog even een kleine ingang tot het koor en transept. 

                                                 
303 Desmidt F., 1956, p. 59 
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Figuur 47: Reconstructietekening van het koor en van het transept. 

 

 

 

Figuur 48: Reconstructie van het koor en het transept. 
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Voor meer informatie over de gevonden structuren, mèt foto‟s, zie: F. Desmidt, 

1956: De Sint-Baafsabdij te Gent. 

 

We kunnen besluiten dat de Karolingische kerk waarschijnlijk een 

driebeukige, basilikale kerk was met een stevige vloer en versierde wanden.304 

Dit was eerder uitzonderlijk in die vroege periode en was vermoedelijk het 

gevolg van zijn hoge status als abdijkerk.  

In de 10e eeuw, na de terugkeer van de monniken, begon men met de 

heropbouw van de kerk en transepten. Deze was soberder, waarschijnlijk 

omdat veel van hun rijkdom door de crisis van de Noormannen, verdwenen 

was. De kerk speelde nog een belangrijke rol, maar zou nooit meer die van 

Sint-Pieters kunnen evenaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
304 Desmidt F., 1956, p. 279 
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De pre-Romaanse kerken in Antwerpen 

 

1. De Sint-Pieterskerk te Puurs 

et archeologisch onderzoek te Puurs vond plaats in 1985, naar 

aanleiding van restauratiewerken aan de kerk. De opgraving in de 

kerk bleef beperkt tot wat putten in het schip en de dwarsbeuk, 

enkele waarnemingen in het koor en een kleine oppervlakte in de sacristie.  

 

Dat de kerk oud is weten we alweer uit de keuze van Sint-Pieters als 

patroonheilige. Bovendien ligt Puurs in de Scheldevallei, een plaats dat vroeg 

gekerstend werd, zoals we reeds zagen. Het was in elk geval de moeite de kerk 

op oude sporen te controleren.305 

 

Men heeft er inderdaad resten van een pre-Romaanse kerk gevonden, onder 

meer een muurfragment nabij de noorwestelijke vieringspijler en een kleine 

greppel ter hoogte van de zuidelijke zuilenrij van de middenbeuk gevonden.  

Het muurfragment had een lengte van 1,90 m en was ongeveer 80 cm breed. 

Het vormde de fundering van de noord-westelijke hoek van een gebouw 

waarvan de totale afmetingen onbekend zijn. Verder naar het oosten en naar 

het zuiden toe was de muur uitgebroken en was de ondergrond verstoord door 

latere begravingen. Deze fundering was gebouwd uit onregelmatige brokken 

witte natuursteen die langs hun buitenzijde min of meer waren afgevlakt 

waren en door een wit-gele kalkmortel waren bijeengehouden. De muur was 

aangezet op een diepte van 1,40 m op de vaste zandgrond en was bewaard tot 

een hoogt van 1,12 m. 

Het was merkwaardig dat het oostelijk uiteinde van de muur een lichte 

afbuiging vertoonde naar het zuiden. Het was niet duidelijk of deze afbuiging 

de aanzet vormde tot een afgeronde constructie of eerder als een slordigheid bij 

de bouw diende geïnterpreteerd te worden. Als het doelbewust was, dan kan 

                                                 
305Roosens B., 1991, p. 238 

H 
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men hierin de aanzet zien van een halfronde absis of een primitief koor. 

Hiertegen echter pleit het westelijk deel van de fundering dat duidelijk als een 

hoek was afgewerkt.  

De gevonden paalsporen waren beperkt tot twee ronde, donkere verkleuringen 

die slechts enkele cm diep in de vaste zandgrond zaten. Misschien gaat het 

gewoon om resten van stellingspalen voor de bouw van de kerk.306 

 

Figuur 49: Algemeen opgravingsplan met aanduiding van de uitgezette werkputten. Het 

verloop van de Romaanse kerk en de zuidertoren is met een gestippelde lijn vervolledigd. 

 Legende: zwart: het oudste muurfragment en twee paalgaten; donkergrijs: de Romaanse 

bouwfase; lichtgrijs: de Gotische bouwfase. 

                                                 
306 Roosens B., 1991, p. 242 
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Op basis van deze beperkte gegevens was het niet mogelijk uitsluitsel te geven 

over het grondplan en de omvang van het gebouw. Waarschijnlijk zit er onder 

het koor nog belangrijke informatie.  

Er bestaat ook nog een mogelijkheid dat deze stenen kerk vooraf werd gegaan 

door een houten gebouw, vermoedelijk opgericht in de 9e eeuw. Tussen de 4e en 

5e zuil van de huidige kerk werd een greppel gevonden van 80 tot 90 cm diep. 

De greppel tekende zich af in de zandgrond op een diepte van 1,40 m en was 

slechts een tiental centimeter diep. Tussen de zanderige vulling bevonden zich 

resten van takken en houtskool. Twee donkere verkleuringen op de rand 

wezen op gevierkante paaltjes. Zijn relatieve ouderdom kon worden bepaald 

aangezien een Romaanse structuur erboven zat.307 

 

Uitgebreider onderzoek, voornamelijk onder het koor, zou hier eventueel meer 

informatie kunnen opleveren. 

 

2. De verdwenen kerk te Ouwen 

robbendonk, waarvan Ouwen een deelgemeente is, had zeker in de 6e 

eeuw al een Frankische gemeenschap.308 Op het einde van de 8e 

eeuw of het begin van de 9e eeuw hadden de bewoners van Ouwen 

een houten kerkje opgericht op de plaats van een oud Merovingisch grafveld. 

Ze deden dit in opdracht van een aanzienlijke familie herenboeren.309  

In latere eeuwen moeten zij het nodig hebben gevonden de versleten kerk te 

vervangen door een stenen exemplaar. Een stenen kerkje, dat beter in staat is 

slecht weer op te vangen, is een sterkere uiting van respect voor de godsdienst. 

Het werd gebouwd omstreeks de 11e-12e eeuw en was dus een Romaans 

bedehuis.310 

 

Gaan we nu wat dieper in op de houten kerk.  

                                                 
307 Roosens B., 1991, p. 244 
308 Van Dyck G., 1982, p. 113 
309 Van Dyck G., 1982, p. 116 
310 Van Dyck G., 1982, p. 117 
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De plattegrond telde tenminste vier paar palen. De lengte van het schip 

bedroeg 11,5 m, de breedte van het middenschip 4,8 m. Aan de noord- en 

zuidzijde waren twee beuken toegevoegd. De ruimte in het oostelijke deel van 

de kerk, waar de zijbeuken ophouden, beslaat ongeveer de helft van het schip. 

Misschien heeft deze ruimte dienst gedaan als koor.  

Vanwege de onregelmatige en onvolledige plattegrond is het niet zeker of de 

twee zijbeuken tot de oorspronkelijke eerste fase hebben behoord.311 

 

 

Figuur 50: Plan van de primitieve kerk. Legende: 4-5: paalgaten; 6: de eerste stenen kerk. 

 

Als dat niet het geval is dan hebben we hier vermoedelijk te maken met een 

eenbeukig, rechthoekig gebouw met tenminste vier paar palen.312  

De begravingen in en rond de kerk dateren van zowel voor als na de bouw van 

de kerk. 

 

 

                                                 
311 Verwers W.J.H., et alii, 2002, p. 101 
312 Verwers W.J.H., et alii, 2002, p. 102 
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3. De Sint-Amandskerk te Geel 

et staat bekend dat Geel al rond het jaar 600 over een kerkje 

beschikte dat gewijd was aan de H. Martinus, één van de eerste 

missiebischoppen in de Kempen.313 De kapel zou gestaan hebben 

waar nu de St-Dimphnakerk staat. Waarschijnlijk werd ze gesticht door 

Amandus en zijn gezellen rond 630, bij het erkennen van de relikwieën van de 

HH.Martelaren.314 Deze kapel moet later de parochiekerk zijn geworden, 

waarschijnlijk tussen de jaren 800 en 900.315  

De kerk die er nu staat dateert uit de 11e eeuw en dus moet daarvoor nog de 

oudere kerk verdwenen zijn.316  

 

Wat hiervan waar is weten we niet, aangezien er nog geen archeologisch 

onderzoek naar de vroegste sporen van de kerk is uitgevoerd.  

 

 

4. De Sint-Lambertuskerk te Muizen 

n 1949 werd een oppervlakkig onderzoek van de kerk van Muizen 

opgestart, naar aanleiding van de heropbouw van de kerk na WO II. Wat 

later begon de Commissie voor Monumenten en de Rijksdienst voor 

Opgravingen een opgraving op het terrein.317  

 

In Mechelse kronieken kunnen we lezen over een Karolingische centraalbouw 

in Muizen.  De kerk zou dateren uit de 10e eeuw.318 Het was aan de 

archeologen om te achterhalen of het hier om een legende ging of realiteit. 

 

Doordat de jongere kerken niet op dezelfde plaats werden gebouwd als de pre-

Romaanse kapel, was van deze fase nog heel wat bewaard. De binnenmuur en 

het koor waren uitgebroken, vermoedelijk voor latere graven, maar de 

                                                 
313 Sledsens E., 1941, p. 1 
314 Sledsens E., 1941, p. 2 
315 Van Broeckhoven W., 1979, p. 2 
316 Sledsens E., 1941, p. 2 
317 Mertens J., 1950, p. 115 
318 Mertens J., 1950, p. 155 
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primitieve toren was blijven staan en is nu het meest kostbare deel voor een 

reconstructie.319  

Van het koor waren, zoals net gezegd, de funderingen uitgebroken tot op een 

diepte van –1,84 m. Waarschijnlijk was dit gebeurd om ruimte te maken voor 

begravingen. Opmerkelijk bij de koormuur is de versmalling in het oostelijke 

deel: van 125 cm naar 84 cm. Het grondplan is duidelijk te volgen door de 

donkergele, met zandmortel en steen opgevulde sporen, dat schril afstak tegen 

het effen, bleekgele zand. De funderingsgracht werd waarschijnlijk polygonaal 

uitgegraven. 

De beide aanzetten naar het koor bleven bewaard tot op een hoogte van 1,45 

m, net zoals de buitenmuur. De toegang naar het koor was vermoedelijk met 

een boog overwelfd.320 De funderingen van de beide muurpijlers bleven 

bewaard. De bovenste steenlaag zat op een diepte van 23 cm en was 

regelmatig gekapt. De afstand tussen de twee pijlers bedroeg 2,5 m en de 

breedte van de muur 1,25 m. De diepte van het koor was ongeveer 3,20 m.321 

 

De buitenmuur was grotendeels bewaard gebleven. Waar hij dan toch 

verdwenen was, was hij goed te volgen door het mortelspoor. De breedte van 

deze muur schommelde tussen de 1,34 m en 1,51 m. In het noord-oostelijke 

kwadrant en in het westen was opnieuw een laag regelmatig gekapte 

paramentstenen bewaard. Overal rustte de muur op het onberoerde zand. De 

diepte was tamelijk constant: overal tot 1,50-1,60 m diep, behalve in het 

noorden, waar hij door de helling zo‟n 1,80-1,90 m diep zat. In de fundering 

liep deze buitenmuur door onder de toegang van het koor en onder de toren.322  

 

Het algemeen plan vormde een onregelmatige cirkel.  

 

                                                 
319 Mertens J., 1950, p. 156 
320 Mertens J., 1950, p. 158 
321 Mertens J., 1950, p. 157 
322 Mertens J., 1950, p. 158 
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Van de centrale kern bleef alleen nog een duidelijk grondspoor over. Het 

vormde een onregelmatige kring.323 

 

Figuur 51: Opgravingsplan: het Karolingisch peil met oudere sporen. 

 

                                                 
323 Mertens J., 1950, p. 159 
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De toren was, zoals gezegd, nog bewaard. In grondplan was ze rechthoekig en 

enigszins verbredend naar het westen toe. De oostmuur was 6,20 m lang, de 

noordmuur 4,35 m, de westmuur 6,40 m en de zuidmuur 4,23 m. Ook de dikte 

van de muren was verschillend. De oostmuur was 1,30 m breed, de noord- en 

zuidmuur 90 cm tot 1 m en de westmuur slechts 58 cm. Door deze flauwe muur 

is de toren in de loop der jaren naar het westen gaan overhellen.  

De funderingen van deze toren waren niet erg diep: zo‟n 1,40 tot 1,50 m. De 

binnenkant was versterkt, wat er op wijst dat de Karolingische vloer 

waarschijnlijk hoger lag dan die van het latere gebouw uit de 16e eeuw. 

De totale bewaarde hoogte van de kerk bedraagt 11 m. Het gelijkvloers was 

overdekt met een graatgewelf. Ten westen was er een ingang, waarvan de boog 

boven de deur gelijk viel met het gewelf. De ingang was 4,10 m hoog en 3,54 m 

breed.324  

Hiertegenover had men een oostelijk ingang waarvan de breedte 1,94 m 

bedroeg.  

Het vloerpeil van de eerste verdieping lag op een hoogte van 4,6 m. Vanaf deze 

verdieping waren de vier muren ongeveer even dik: zo‟n 80 cm. De balken van 

de eerste verdieping rustten op uitspringende kraagstenen. De toren had 

verder nog een tweede verdieping met 6 smalle vensters. 5 ervan werden in de 

loop der eeuwen dichtgemetseld, één was verbreed om op de zolder te geraken. 

De vensters waren aan de buitenkant 39 cm breed en aan de binnenkant 64 

cm. Ze waren 1,40 m hoog. Er was geen duidelijke aanduiding voor een schuine 

helling.  

Tegen de noordflank was er een ronde traptoren gebouwd, die tevens aansloot 

bij de buitenmuur van de kerk. De hoogte ervan bedroeg 6,83 m. De 

trapruimte was overwelfd door een spiraalvormig tongewelf. Ook de 

deuropening in de toren was bewaard. Het ging om een rondbogige afgedekte 

opening van 99 cm tot 85 cm breed. Een inspringende lijst verkleinde de 

opening nog verder tot 72 cm.325   

 

                                                 
324 Mertens J., 1950, p. 164 
325 Mertens J., 1950, p. 166 
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Het bouwmateriaal van de kerk was praktisch overal dezelfde. Het gaat om 

witte zandsteen die in de fundering vaak zacht was en afgerond. Vele ervan 

hadden een bruin-roodachtige kern. In de oost- en westmuur kwamen ook 

ijzerstenen voor. Verder werd er ook herbruikt Romeins materiaal 

aangetroffen, waaronder talrijke fragmenten pannen. In de opstand werd 

enkel witte, harde zandsteen gebruikt, zoals uit de toren bleek.326 

Qua bouwtechniek werden de funderingsgrachten, zoals reeds aangehaald, 

overal tot in de zandige moederbodem uitgegraven, zo‟n 1,30 m-1,60 m diep. 

Daarop werd dan tot op een hoogte van 1,06 m een muur gebouwd zonder 

mortel en met ruwe onbekapte stenen. Vanaf 1,06 m werden de stenen 

verbonden door een gele, grove en brokkelige zandmortel.327  De mortel bevatte 

zo‟n 87% zand en wat magere kalk. Verder had de mortel sporen van 

kiezelzuur en aluminiumoxide, wat er op wees dat men te maken had met 

hydraulische kalk. Bij verder onderzoek bleek dat de mortel ook nog 

graanhalmen bevatte, vermoedelijk als bindmiddel. Misschien werd ook nog 

stro of meel gebruikt.328  

Enkel de bovenste lagen van de funderingen, hier en daar bewaard tot op een 

diepte van 15-30 cm, bestonden uit regelmatig gekapte paramentstenen. De 

witte zandsteen was overal van middelmatige afmetingen en nergens werd 

groot verband gebruikt, ook niet aan de hoeken. Enkel in de voet van de toren, 

aan de zuidkant, werden wat grotere stenen gebruikt.  

In het portaal vond men wat bekapping in visgraatmotief.329 

 

De bewaarde delen van de toren hadden geen architectonische versiering. 

Enkel aan de onderkant van de oostmuur was er een afwisseling van hoge en 

platte stenen waar te nemen, wat toch voor een zeker ritme zorgde.330 

                                                 
326 Mertens J., 1950, p. 167 
327 Mertens J., 1950, p. 167 
328 Mertens J., 1951, p. 24 
329 Mertens J., 1950, p. 169 
330 Mertens J., 1950, p. 169 
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Figuur 52: Reconstructietekening van de Karolingische kerk. 
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We kunnen besluiten dat we hier te maken hebben met een unieke Vlaamse  

centraalbouwkerk. Het gaat hier waarschijnlijk meer om een product van een 

hofkunst dan om een praktische parochiekerk. Zeer zeker is ze gebaseerd op de 

paltzkapel van Aken. Waarom hier zo‟n kerk werd gebouwd is onduidelijk. Er 

zijn geen sporen die wijzen op de aanwezigheid van een eventueel Karolingisch 

kasteel in de buurt, zodat we hier niet kunnen spreken van een hofkapel.331 

Dat de kerk een belangrijk graf zou herbergen, waarvoor dan een 

uitzonderlijke kerk nodig was, is ook nergens bewezen. Er werd wel een leeg 

graf aangetroffen zodat deze mogelijkheid niet volledig te verwerpen is.  

Verder kan het ook een abdijkerk zijn geweest, maar ook hiervoor is meer 

onderzoek nodig. 

 

We weten niet hoe het oorspronkelijk grondplan er precies uitzag, omdat we 

enkel nog maar de funderingen hebben. Was het ronde centrale gebouw 

veelhoekig, zoals de Sint-Donaaskerk te Brugge? Misschien wel, aangezien 

men in de noordoost-kwadrant van de buitenste muur een hoek leek te 

herkennen.332 Waarschijnlijk ging het aan de buitenkant om een regelmatige 

zestienhoek, zoals dit ook te Aken het geval was.333 De hoogte van de muur 

bedroeg 6,10 m. 

 

 

                                                 
331 Mertens J., 1951, p. 47 
332 Mertens J., 1950, p. 173 
333 Mertens J., 1950, p. 173 



 122 

 

Figuur 53: Reconstructie van het grondplan. 
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Daarbinnen was de centrale kerk dan vermoedelijk achthoekig.334 Deze kern 

rustte op acht pijlers, verbonden door rondbogen.  

Het koor van de kerk is eerder uitzonderlijk te noemen. Ze bestond namelijk 

uit twee delen, een rechthoekige ruimte van 2 m op 3,40 m, en een halfronde 

absis van ongeveer 1,40 m lang. Dit vinden we niet terug in Aken of elders.335  

 

Echter, dit gebouw was niet de oudste kerk van Muizen. Verborgen onder de 

kerk, en vernield door latere verbouwingen werd nog een ouder gebouw 

aangetroffen.336  

De voornaamste overblijfselen ervan waren een viertal paalkuilen die op één 

rij waren geplaatst. De palen waren telkens 2 m van elkaar verwijderd en 

hadden een ZZO-NNW oriëntatie. Verder waren er nog paalgaten die bijna 

allemaal in de noordelijke helft van de Karolingische kerk lagen en dezelfde 

kenmerken vertoonden : een donkere kern van  zwart vergaan hout met 

daarrond een kring bruingeel zand. De palen waren in de grond gepland en 

niet geheid, zodat ze aan de voet niet toegespitst waren.337 

 

Hieronder volgt een overzicht van de sporen338:  

P I: 1,49-1,64 m diep. Spoor doorsneden door een graf. De kern had een  

diameter van ongeveer 25 cm en ze bestond uit donkerbruine, verkoolde  

houtresten. Rond deze kern had men een dunne laag witgeel zand, 

waarschijnlijk verbleekt door de werking van het hout. De totale vulling 

had een diameter van 1,39 m. 

P II: 1,5-1,67 m diep. De diameter van de kern was 27 cm. Dezelfde vorming  

als P I. De paal die erin had gezeten was niet puntig afgescherpt en ook 

niet vlak afgezaagd. Het spoor liep door tot onder een Karolingische 

muur. De totale doorsnede was 1,43 m. 

P III: 1,51-1,67 m diep. Een diameter van 31 cm en een totale doorsnede van  

                                                 
334 Mertens J., 1950, p. 175 
335 Mertens J., 1950, p. 175 
336 Mertens J., 1950, p. 181 
337 Mertens J., 1951, p. 20 
338 ik heb geen kaart gevonden waarop de sporen waren aangeduid 
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1,30 m. Opnieuw doorsneden door een graf. De vulling was dezelfde als 

P I en P II en bestond uit grijs zand met soms een brokje houtskool. De 

donkerbruine kern gaf de indruk ooit zwart te zijn geweest. Op de 

bodem van de put lag een laagje zuiver wit zand. 

P IV: 1,52 m diep. De kern was iets kleiner dan bij de vorige, in de vulling zat  

witte zandsteen. 

P V: 1,62 m diep. Dit spoor werd rechthoekig uitgegraven en niet rond. Deze  

kuil bevatte meer verbrande klei en houtskool. De paal werd pas gezet 

toen het gebouw al een eindje oud was, waarschijnlijk ter versterking. 

De paal was schuin geplaatst en duidelijk vierkantig en van onderen 

vlak afgezaagd. Ze was 12 cm op 12. 

P VI: Dit spoor lag onder de binnenmuur van de Karolingische kerk. Rondom  

de donkerbruine kern had men een duidelijk laagje wit zand. De vulling  

bestond uit grijsgeel zand. Waarschijnlijk was ze samen met P V 

geplaatst. 

P VIII: 1,56 m diep. Ligt onder P X. Had een totale doorsnede van 1,02 m en de  

kern was niet zo donker als van de vorige. 

P X: 1,50 m diep. Een rechthoekig spoor dat vermoedelijk in verband met P  

VIII stond. Misschien werd de kerk gerestaureerd en werd de paal  

vervangen. Onder P X werden er ook nog sporen gevonden van een 

ronde uitgegraven put, opgevuld met grijs zand. De donkerbruine kern 

komt volledig overeen met die van P VIII. De diameter was 25 cm. 

P XI: 1,48-1,53 m diep. De doorsnede van de kern was 28 tot 30 cm. De houten  

balk rustte op twee platte, ronde stenen die op de bodem van de put 

waren gelegd. Eén van deze stenen was een halve Romeinse molensteen, 

in grijsblauwe, harde lavasteen uit de Rijnstreek. De ronde vulling 

bestond uit grijs zand, met kleine stukjes verbrande klei of baksteen, en 

houtskool. 

P XIV: 1,65 m diep. Het spoor liep door onder de Karolingische muur. De  

vulling leek op die van de andere paalgaten met schaarse overblijfselen 

van zwart verkoold hout. 

P XV: 1,64 m diep. Van gelijkaardige samenstelling en uitzicht als P XIV,  
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maar grotendeels vernield bij de aanleg van de latere Gotische kerk. De  

beide sporen lagen gedeeltelijk verborgen onder latere muren, zodat ze  

niet volledig konden worden onderzocht. 

P XVI: bewaard tussen –1,60 m en –2,30 m. De vulling verschilde van die van  

de andere paalgaten; de holte van de paal was nog zichtbaar. De kern 

had een doorsnede van 12 cm en in de vulling lag een stuk Romeinse 

tegula. 

P XVII: 1,50 m diep. Een kwart cirkel van een grondspoor met bruine kern. De  

ronding was duidelijk zichtbaar door het witte zand zoals bij P II en P 

VI. 

P XVIII: 1,22 m diep. Onduidelijk cirkelvormig spoor.339 

 

Alhoewel deze sporen onvoldoende zijn voor een volledige reconstructie, deed 

Dhr Mertens in 1950 toch een poging.340 Het ging volgens hem om een kleine, 

rechthoekig ruimte van 8,5 m op 3,5. Het gebouw was O-W georiënteerd en 

had vermoedelijk een klein koor in het oosten. Het ging volgens hem om een 

typisch houten kerkje in vakbouwwerk, met gewitte wanden. Doordat er 

graven rond het gebouw waren gevonden, en doordat ze geen bijgiften hadden, 

wist men dat het een Christelijk bedehuis moet zijn geweest.341 

 

Aangezien sommige balken blijkbaar vervangen waren, moet het gebouw er 

een hele tijd hebben gestaan. Bovendien werden er nog voor de Karolingische 

kerk drie lagen graven gevonden. Ook dit wijst op een lange bezetting van het 

terrein nog voor de 10e eeuw. Vermoedelijk werd voor de bouw gebruik 

gemaakt van materiaal uit een Romeinse villa, die zo‟n 13OO m verder lag.342 

Waarschijnlijk werd het houten gebouw opgetrokken in de 8e eeuw.343 

Dit gebouw was duidelijk afgebrand, te merken aan de vele fragmenten 

houtskool en gebakken klei. Eventueel is de brand te linken aan de 

verwoestingen van de Noormannen.  

                                                 
339 Mertens J., 1950, pp. 182-184 
340 Mertens J., 1950, p. 184 
341 Mertens J., 1950, p. 185 
342 Mertens J., 1951, p. 20 
343 Mertens J., 1950, p. 185 
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Figuur 54: Algemeen chronologisch overzicht. 
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De pre-Romaanse kerken in Limburg 

 

1. De Sint-Pieterskerk te Rekem 

n 1987 werd door Dhr. Van de Konijnenburg de kerk van Rekem 

onderzocht. Het bleek dat de eerste fase van de stenen kerk 

waarschijnlijk in de 12e eeuw werd gebouwd. Volgens een inscriptie 

boven de deur van de toenmalige kerk zou het gebouw echter teruggaan op een 

kapel uit 989.344 

 

Van deze primitieve kerk werd bij onderzoek niks teruggevonden. Er werden 

enkel wat prehistorische werktuigen op de site gevonden, en een enkel 

Romeins scherfje. De oudste sporen van een gebouw waren stenen muur en 

dateerden dus vermoedelijk uit de 12e eeuw.345 

 

2. De Bedbornkapel te Kortessem 

n Kortessem, ergens in de velden op zo‟n 1 km van de dorpskern, stond 

ooit een aloude kapel die echter in de 18e eeuw tijdens de Franse 

overheersing werd afgebroken. Deze kapel stond bekend als de 

Bedbornkapel.346 De oudste vermelding van het dorp Kortessem vinden wij in 

een historische bron, te dateren in 741-742.347 Het was dus erg waarschijnlijk 

dat er toen al een parochiekerkje moet hebben gestaan.  

De precieze plaats van de kapel kon in 1989 achterhaald worden door Dhr. 

Vanaudenaerde. Hij voerde namelijk een prospectie in Kortessem uit, op zoek 

naar Romeinse resten voor het oudheidkundig museum van Tongeren.  

 

In 1993 voerde het Provinciaal Gallo-Romeins Museum van Tongeren een 

opgraving uit op deze plaats.348  

                                                 
344 Rondelez P., 1996, p. 36 
345 Rondelez P., 1996, p. 37 
346 Vanvinckenroye W., et alii, 1995, p. 3 
347 Vanvinckenroye W., et alii, 1995, p. 5 
348 Vanvinckenroye W., et alii, 1995, p. 3 
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Het terrein bestond uit een kleiige leemlaag met eronder een grijsgroene 

zavelige ondergrond. Doordat het gebied lange tijd dienst had gedaan als 

boomgaard was de grond bezaaid met boomkuilen en windvallen. Er had 

bovendien ook een aanzienlijke graad van erosie plaatsgevonden, daar er van 

de uitgebroken kapelmuren nog maar weinig van de droge fundering overbleef. 

De opgraving gebeurde door middel van een aantal evenwijdige zoeksleuven 

van ongeveer 3 m breed. Waar nodig werd de hele zone afgegraven. Er werd 

verder ter controle nog een lange dwarssleuf getrokken aan de zuidoostzijde 

van de kapel.349  

 

Er werden vooreerst heel wat Romeinse resten aangetroffen, wat er toch op 

wees dat de middeleeuwse bewoning zich op een Romeinse site had verder 

gebouwd. Vervolgens kwam een kapel aan het licht, waarvan een restje muur 

in bakstenen bleek opgetrokken te zijn. Aangezien bakstenen maar erg laat in 

voege traden, had men hier niet te maken met een pre-Romaans kerkje.350  

 

Men heeft de resten goed onderzocht maar van een voorromaans bedehuis was 

nergens sprake. 

 

3. De Sint-Gertrudiskerk te Gruitrode 

ijdens restauratiewerken aan de kerk te Gruitrode vond men in 1989 

oude muurresten in het koor. Op 13 november van dat jaar begon het 

Bestuur voor Monumenten en Landschappen een opgraving.  

Tijdens het onderzoek werden er verscheidene fasen in de kerkelijke 

geschiedenis aangetroffen, waarbij fase 1 hier voor ons van belang is.351 

 

Onder het huidige koor werd een eerste stenen kapel gevonden van ongeveer 6 

m op 7 m. Aan de oostkant ontdekte men een halfronde absis. De constructie 

was opgetrokken uit veldkeien, wat Romeinse dakfragmenten en kalkmortel. 

                                                 
349 Vanvinckenroye W., et alii, 1995, p. 9 
350 Vanvinckenroye W., et alii, 1995, p. 9-10 
351 Creemers G., 1990, p. 37 
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De parochie Gruitrode, en dus ook de kerk, ontstond waarschijnlijk in de 2e 

helft van de 8e eeuw. Ze werd gewijd aan de H. Gertrudis. 

Het eerste kerkje was waarschijnlijk nog in hout gebouwd. Men heeft hiervan 

echter geen paalkuilen gevonden wat de mogelijkheid biedt dat het eerste 

kerkje meteen in veldsteen werd opgetrokken. In dat geval had men de 

allereerste sporen van de kerk toen ontdekt.352 

 

Het kerkje was weer van het eenvoudige type: een zaalkerk met een halfronde 

absis. Meer informatie wordt er jammer genoeg niet vermeld. 

 

4. De Sint-Evermaruskapel te Rutten 

e Sint-Evermaruskapel is niet de huidige parochiekerk van Rutten, 

een dorpje nabij Tongeren. Zij is wel de oudste en was waarschijnlijk 

al een bekend bedevaartsoord omstreeks de 9e eeuw.  

In het voorjaar van 1986 besloot men de twee ernstig beschadigde beuken 

rondom de kapel te verwijderen. De Archeologische Buitendienst van het 

Provinciaal Gallo-Romeins Museum van Tongeren mocht gedurende vier 

dagen onderzoek uitvoeren. Deze tijd was uiteraard te kort voor een erg 

indringend onderzoek, maar er werden toch heel wat sporen teruggevonden.353  

 

De huidige kerk had toen buitenwerks een lengte van 27 m en ter hoogte van 

de zijkoren een breedte van 20,5 m. Ze had een hoofdkoor dat aan de 

binnenkant rond was en aan de buitenkant vijfvlakkig. Er waren vierkante 

dwarsbeuken.  

Binnen het hoofdkoor en in de absidiale zijannexen werden sporen gevonden 

van een oude kerkvloer. Deze bevond zich ongeveer 1 m onder de huidige vloer. 

Ze bestond uit een dunne, grijsachtige mortellaag die gelijkmatig uitgestreken 

was op een fundering van silexblokken. Er waren nergens afdrukken te 

bespeuren van eventuele vloertegels. 

                                                 
352 Creemers G., 1990, p. 38 
353 Vanvinckenroye W., 1987, p. 5 
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In de absiden waren de overblijfsels bewaard van altaarsokkels die gemetseld 

waren in gekapte silexblokken. Deze in het hoofdkoor was rechthoekig en 2,20 

m lang, die in het noordelijke zijkoor vierkantig en 1,20 m lang.  

De muren, die plaatselijk nog tot op een hoogte van 65 cm bewaard gebleven 

waren, waren aan de buitenzijde hoofdzakelijk opgetrokken uit herbruikte 

Romeinse paramentstenen in silex- en zandsteen, gebonden met een vrij harde 

witgele kalkmortel. Deze typische kegelvormige gekapte stenen, meestal 13 op 

19 cm groot vertoonden gewoonlijk nog resten van de oorspronkelijke roze 

Romeinse mortel. 

Verder waren in de muurkernen, en soms ook nog in de bekleding van het 

opgaande muurwerk, opvallend veel fragmenten van Romeinse tegulae 

verwerkt, onder meer stukken dakpan, ronde en platte hypocausttegels en 

brokken van tubuli. De muurhoeken waren soms aangezet met grote bekapte 

silexblokken van zo‟n 19 cm op 32 cm. 

De voegen van de buitenmuren waren zorgvuldig afgestreken met de gewone 

witgele metselspecie, maar de binnenwanden waren bijna overal bepleisterd 

met een dunne roze mortellaag bestaande uit kalk, grof zand en fijngemalen 

tegelgruis.  

Behalve de 1,25 m dikke binnenmuren van het schip hebben praktisch alle 

andere muren een dikte van 1 m. 

Een merkwaardigheid zijn de zogenaamde blindbogen, waarvan er minstens 

twee werden vastgesteld in de buitenmuur van de westelijke zijbeuk. Deze iets 

binnenwaartse verspringende muurdelen, met een breedte van 1,20 m waren 

niet in silex opgetrokken maar uit mergelblokken.354 

 

Vraag is nu van wanneer deze resten dateren. Architectonisch sluit de 

plattegrond van het kerkje nauw aan bij de Karolingische bouwtraditie.355 De 

kerk had vermoedelijk geen zuilen of pijlers, waardoor we hier weer te maken 

kunnen hebben met een zaalkerkje. Wegens de onvolledigheid van de muren 

ter hoogte van de voorhal is het niet bekend of de kerk een westbouw had. De 

                                                 
354 Vanvinckenroye W., 1987, p. 6 
355 Vanvinckenroye W., 1987, p. 7 
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smalle doorgangen tussen het voorschip en de absidiale annexen duiden verder 

op het afgesloten karakter van de zijvleugels zodat men hier van een pseudo-

dwarsbeuk kan spreken. 

Vermoedelijk gaat het om een kerk uit de 9e-11e eeuw. 

  

5. De Sint-Petruskerk te Wintershoven 

intershoven is een klein Limburgs dorp, zowat halverwege tussen 

Tongeren en Hasselt. Volgens historische bronnen zou zich 

omstreeks het midden van de 7e eeuw hier een 

kloostergemeenschap hebben gevestigd.356  Verscheidene leden van het 

klooster werden later heilig verklaard en in naburige kerken begraven. De H. 

Landoaldus was hier de bekendste van. Hij zou in de kerk van Wintershoven 

zelf begraven zijn omstreeks 650.357 

 

Aangezien sommige archeologen kritisch stonden ten opzichte van deze oude 

ontstaansgeschiedenis was een archeologisch onderzoek meer dan welkom. 

Deze kans kreeg men in 1976 toen men de centrale verwarming van de huidige 

kerk wou vernieuwen.358  

 

De oude Sint-Petruskerk werd opgericht op een leemachtig terrein, dat 

genivelleerd diende te worden voor de bouw, aangezien het zacht afhelde 

richting de Molenbeek. Het hedendaags gebouw is in natuursteen opgetrokken 

en oost-west gericht. Het bestaat uit een vierkante toren, een rechthoekige 

beuk, een dwarsbeuk en een halfrond koor. Het dateert uit 1893.359 

 

Men kon in de kerk helaas geen uitgebreid bodemonderzoek uitvoeren, 

aangezien men zo min mogelijk schade aan de bestaande vloer mocht 

berokkenen.  

                                                 
356 Lux G.V., 1969, p. 145 
357 Lux G.V., 1969, p. 148 
358 Lux G.V., 1969, p. 146 
359 Lux G.V., 1969, p. 159 
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Een eerste sleuf werd getrokken midden in het schip en had een oppervlakte 

van 10,4 m op 1,35 m. In deze sleuf vond men verschillende graven, twee 

grafkelders en een transversale muur.  

De muur was 1,80 m dik en was bewaard tot op een hoogte van 75 cm. Hij was 

opgebouwd uit allerhande natuursteen, onder meer silex, ijzer- en 

kolenzandsteen. Deze muur werd gedateerd in de 12e eeuw en behoorde dus tot 

een Romaans bedehuis.360 

Nadat alle graven verwijderd waren vond men echter nog twee cirkelvormige 

verkleuringen (D en E). Ze werden gevonden in de leemgrond op een diepte 

van   –1,46 m. Ze hadden beide een diameter van 40 cm en ze waren zo‟n 3 m 

van elkaar verwijderd. Volgens de archeologen ging het hier om paalsporen 

van een vroegere houten constructie, of dit waar is laat ik in het midden. 

 

 

Figuur 55: Opgravingsplan.  

Legende: 1: funderingen; 2: uitgebroken muren; 3: leembodem 

 

Paalspoor D, dat gedeeltelijk door de kuil van graven 10 en 11 was doorsneden, 

verdween een paar cm lager dan het gevonden was. Paalspoor E liep nog 25 cm 

dieper. In de profieldoorsnede van spoor E werd rondom de lichtbruine 

                                                 
360 Lux G.V., 1969, p. 173 
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verkleuring een dun infiltratiebandje van 2 tot 8 mm dik opgemeten. Binnenin 

zaten een paar vergane houtvlokjes. Het paalgat eindigde ietwat afgerond.  

Aangezien paalgat D door de kuil van graf 10 was doorsneden, één van de 

oudste graven op de site, moet het spoor nog ouder zijn.361  

 

In een tweede sleuf tegen de noordgevel van de beuk werden alleen maar 

Romaanse muurresten gevonden. 

 

De 2 paalgaten is het enige wat gevonden werd van een mogelijke pre-

Romaanse kerk. Aangezien ze midden in het schip lagen vormden ze wellicht 

één van de zijwanden van het bedehuis, waarvan de andere wand dan aan de 

andere kant naast de huidige kerk moet liggen.362 Er werd nergens enig spoor 

van een aslaag aangetroffen zodat het logischer lijkt dat deze houten kerk niet 

afgebrand is, maar gewoon afgebroken. 

 

Voor een reconstructie van een mogelijk grondplan hebben we hier te weinig 

gegevens. De archeologen meenden dat het ging om een eenvoudig, 

rechthoekig zaalkerkje, dat een lengte had van ongeveer 11 m, dezelfde 

afmeting als het latere stenen kerkje.363 Dit berekent men aan de hand van de 

afstand tussen de twee palen, namelijk 3 meter. Als men er naar het oosten toe 

nogmaals 3 m bij denkt, en naar het westen toe tweemaal 3 m, dus 6 m, dan 

komt men uit op de funderingen van de stenen kerk.  

                                                 
361 Lux G.V., 1969, p. 160 
362 Lux G.V., 1969, p. 169 
363 Lux G.V., 1969, p. 169 
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Figuur 56: Plattegrond van de kerk van Wintershoven met aanduiding van de vroegere 

bouwfazen. Legende: 1: de eerste stenen kerk; 2: het polygonaal koor; 3: het rechthoekig koor; 

4: paalgaten 
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6. De Sint-Martinuskerk te Genk 

n 1956 diende ter ere van de 1 mei-feesten het kerkplein van Genk 

geëffend te worden. Men had niet veel tijd om een degelijk 

wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, maar Dhr. Mertens slaagde er 

toch in heel wat nuttige informatie uit de bodem te destilleren.  

Eerwaarde Heer A. Remans had de week voor de opgraving al peilingen op het 

terrein uitgevoerd. Daarbij had hij enkele muren gevonden die wezen op 

verschillende fasen in de bouwgeschiedenis van de kerk. De Dienst voor 

Opgravingen kreeg toestemming de opgraving verder uit te voeren.364  

 

De proefsleuf die E. H. A. Remans had getrokken werd verbreed en het 

muurwerk en de graven erin werden blootgelegd. Na deze proefsleuf, die dwars 

op de beuk was gelegd, werd gans de zuidelijke helft van de kerk vrijgelegd. 

Het westelijk deel van de kerk en het torencomplex werden over gans de 

breedte onderzocht. 

 

In de loop van het onderzoek heeft men tal van oude sporen aangetroffen, die 

dateren van voor de bouw van de eerste stenen kerk. Deze oude sporen vallen 

uiteen in twee categorieën: graven en gebouwsporen. Aangezien hier enkel de 

gebouwsporen ons interesseren gaan we niet dieper op de graven in. Men vindt 

een beschrijving ervan in: J. Mertens Oudheidkundig onderzoek van de Sint-

Martinuskerk te Genk, in Arcaeologia Belgica 36, 1957, pp. 14-18. 

 

De gebouwsporen bleven meestal toevallig bewaard onder de oudste 

muurresten. Andere sporen moeten volgens de archeologen zeker bestaan 

hebben, maar ze zijn helaas vernietigd.  

Er werden een vijftal sporen aangetroffen: 

Spoor 7B: bewaard onder muur 7A over een lengte van –92 cm tot –108 cm.  

Een langwerpige afgeronde vlek van 25 op 16 cm, bestaande uit bruin-

zwart zand. Er in werd er niets aangetroffen. 

                                                 
364 Mertens J., 1957 (a), p. 5 
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Spoor 18B: zwakke, cirkelvormige verkleuringen met een diameter van  

ongeveer 37 cm op een diepte van –92 cm. Het spoor werd doorsneden  

door een jonger graf, op zijn beurt doorsneden door muur 19. De donkere  

kern van het spoor zou op een paalgat kunnen wijzen, maar de  

bewaarde diepte was niet voldoende om dat nader te bepalen. 

Spoor 58: vierkant afgerond spoor van ongeveer 58 cm doornsnede op een  

diepte van –84 cm. De eenvormige vulling bestond uit grijsbruin zand en  

wat houtskool waarin een verroeste nagel stak. Het spoor ligt naast, en 

enkele centimeters onder, een steen van de oudere kerkmuur. Het spoor 

bleef bewaard onder een graf, dat door een moderne pijler werd 

overdekt. 

Spoor 72: zeer dunne brandvlek gevuld met houtskool en roodverbrand zand.  

Het spoor bleef bij toeval bewaard onder muur 7A van de eerste stenen  

kerk. De vorm ervan is niet te bepalen. 

Spoor 73: donkerbruine, langwerpige vlek zonder enig spoor van beenderen.  

Het spoor wordt doorsneden door 7A maar was toch gedeeltelijk langs 

deze muur bewaard, beschermd door de latere muur 7. In de sleuf zit het 

spoor slechts op een diepte van –53cm. 
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Figuur 57: Algemeen opgravingsplan. 

Legende: 1: recente vernielingen; 2: baksteenmuren 1858; 3: zand; 4: graven; 5: muren; 6: 

jongere westtoren; 7: muren in massieve rolkeien 
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De overgebleven sporen zijn dus eerder schaars te noemen. De aanwezigheid 

van een pre-Romaans houten kerkgebouw is er echter mee bewezen.  

De plattegrond kan niet meer bepaald worden. Enkel de sporen 7B en 58 

wijzen eventueel op een oost-west oriëntatie, omdat ze dieper zijn ingeheid en 

waarschijnlijk steunpalen waren.365 

 

Vervolgens werd de houten kerk vervangen door een pre-Romaanse stenen 

kerk. Van dit gebouw bleven wat meer resten bewaard, al gaat het enkel om de 

funderingen. 

Omwille van de helling van het terrein, richting de Molenbeek, werd het 

noordelijke en westelijke deel van de kerk dieper aangezet. Het is dan ook daar 

dat de funderingsmuren het best zijn bewaard. De eerste stenen kerk ligt in 

dezelfde as als de latere gebouwen en het vormde de kern van waaruit de 

verschillende uitbreidingen en verbouwingen werden uitgevoerd.  

De bouwtechniek van de muren is overal hetzelfde. Dikke, gerolde maaskeien, 

werden naast en op elkaar geplaatst zonder mortel. De muren werden 

gebouwd in een funderingsgracht in het oerzand. De stenen zijn zwerfstenen 

van allerlei grootte die overal in de streek worden gevonden. Ze zijn hard en 

bijna niet te bewerken, waardoor er ook geen sprake is van bekapping of 

verzorgde afwerking.  

De breedte van de muren is niet overal hetzelfde. Op de hoeken werden 

duidelijke zwaardere blokken gebruikt.366 

Van deze kerk hebben we een negental resten: 

Spoor 1: bewaard tussen –47 cm en –92 cm. De dikte van de muur was 110 tot  

118 cm. Eén rij stenen was er nog bewaard. Ze lagen onregelmatig in  

grijs aangevoerd zand ingebed. Tussen de keien vond men witte 

kwartsstenen en blauwe kalksteen. Boven op de muur werden sporen 

gevonden van mortel, afkomstig van een latere uitbreiding. 

Spoor 1A: iets smallere muur en iets minder diep aangezet. Aangetroffen op  

                                                 
365 Mertens J., 1957 (a), pp. 18-20 
366 Mertens J., 1957 (a), p. 20 
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een diepte van –43 cm tot – 90 cm. Deze muur heeft de oudere graven  

5A en 6B doorsneden. 

Spoor 1B: muur verbonden met 1A door middel van zware blokken. Deze muur  

is beter bewaard en ook dieper aangezet. Gevonden op een diepte van – 

22 cm tot –96 cm en verder naar het westen toe zelfs tot – 125 cm. De 

muur is ongeveer 95 cm breed en is in min of meer regelmatig verband 

gebouwd. Het westelijke deel van deze muur is volledig vernietigd. 

Spoor 33: vormt de verlenging van muur 1B naar het oosten toe. Grotendeels  

vernietigd. 

Spoor 7A: de verdere verlenging van muur 1 naar het oosten toe. Grotendeels  

vernietigd door latere verbouwingen. De diepte van de fundering volgde  

de helling van het terrein. 

Spoor 31: noord-zuid gerichte muur aansluitend bij 7A. Deze muur was  

bewaard op een diepte van –6 cm tot – 80 cm en was 107 cm breed. Ze  

bestond uit zwaardere blokken in het oostelijk parement en bij de 

verbinding met 7A. In het muurwerk vond men een fragment van een 

Romeinse dakpan. In de bodem van de funderingssleuf was het zand 

vermengd met wat houtskool en vette klei, duidelijke sporen van een 

houten gebouw. Men kon hier goed nagaan hoe de keien in de sleuf 

waren gelegd: op de bodem en in de hoeken lagen dikkere stenen, 

daartussen en tegen de wand van de sleuf waren kleinere stenen 

geklemd, soms recht geplaatst, zodat het geheel tamelijk vast in elkaar 

zat. 

Spoor 30: gevonden in de vulling van grafkuil 27. De muur bestond uit enkele  

lagen rolkeien waarvan zeker één duidelijk in muur 7A was ingewerkt.  

Noordwaarts vond men geen spoor van een eventuele dwarsmuur. 

Spoor 62: was bijna volledig weggehaald voor een pijler. De breedte van de  

muur schommelde tussen 1 m en 1,20 m. De diepte bedroeg ten oosten –

42 cm. Het verband tussen muur 31 en 62 is niet zeker: de fundering 

van muur 62 ligt 25 cm hoger dan die van 31. Nochtans bestaan beide 

muren uit hetzelfde materiaal en hebben ze dezelfde bouwtechniek. 

Spoor 67: het verband tussen 62 en 67 bestaat uit een zware, witte  
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kwartssteen. Dikke keien werden in het oostparement verwerkt. De 

muur liep van –4 cm tot –16 cm en was 108 tot 11 cm breed.367  

 

Het grondplan dat we uit deze sporen kunnen afleiden is uiterst eenvoudig: 

het gaat immers om een sobere langwerpige rechthoek. De lengte bedraagt 

buitenwerks 19,35 m en de breedte buitenwerks 6,95 m. Het oostvak, dus het 

koor,  is binnenwerks 4,64 m op 4,03 m. Het is 15 cm smaller dan de rest.368  

Het schip is opgedeeld in twee ongelijke vakken: een westvlak van 4,80 m op 

2,95 m binnenwerks, en een middenvak van 4,80 m op 7,75 m binnenwerks. 

Misschien is muur 30 ook een dwarsmuur, waardoor gans de beuk in drie 

delen zou kunnen opgedeeld worden. Het middenvak zou dan onderverdeeld 

worden in een oostvak van 4,80 m op 2,30 m en een bijna vierkant middenvak 

van 4,80 m op 4,53 m.369 Op die manier zouden dwarsmuren 1A en 30 slechts 

kettingmuren zijn geweest die de houten pijlers van een driebeukige kapel 

verbonden. De zijbeuken zouden dus nog in hout en vakwerk zijn opgetrokken. 

 

Figuur 58: Zwart: grondplan van de pre-Romaanse kerk. 

 

Wanneer de houten kapel werd vervangen door een stenen kerk weten we niet 

precies, maar Dhr. Mertens plaatst ze in de 10e eeuw, naar het voorbeeld van 

andere Limburgse kerkjes.370 

                                                 
367 Mertens J., 1957 (a), p. 20-22 
368 Mertens J., 1957 (a), p. 22 
369 Mertens J., 1957 (b), p. 147 
370 Mertens J., 1957 (b), p. 150 
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Figuur 59: Ontwikkeling van de kerk van Genk.  

Legende: 1: eerste stenen kerk; 2: oudere toren; 3: restauratie; 4: gotisch koor; 5: romaanse 

zijbeuken; 6: jongere toren; 7: gotische kerk 
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7. De Munsterkerk te Aldeneik 

ldeneik ligt op ongeveer 1 km van Maaseik en wordt in historische 

bronnen reeds vermeld in de 7e eeuw. Adelard en zijn vrouw 

Grinnara, waarschijnlijk beide bekeerd door de H. Lambertus in het 

laatste kwart van de 7e eeuw, waren ijverige medewerkers van het 

evangelisatiewerk van de Angelsaksische missionarissen Willibrord en 

Bonifacius.  

In 720 bouwden zij voor hun beide dochters Harlindis en Relindis een houten 

kerkje en klooster. De heidense Wodanbron, gelegen in een gewijd eikenbos, 

werd omgevormd tot doopvont en werd voortaan het Willibrordusputje 

genoemd. Het nieuwe klooster werd al vlug bevolkt door een aantal zusters die 

een zwarte sluier droegen. Zij stonden rondreizende zendelingen bij in hun 

bekeringswerk.371 

 

Volgens een bron uit 880 moet er in de nabijheid van het klooster ook een 

kapel of kerkje hebben gestaan, waarin er een priester woonde. Deze kerk was 

de Sint-Remigiuskerk. Misschien was er ook wel een abdij, waarvan de paters 

dan de religieuze dienst in het klooster konden verzorgen. Deze plaats, 

“Munnikheim” geheten, wordt gesitueerd ten westen van de huidige Maas, op 

een plaats nu de “Leeuwerik” genoemd.372 

 

Tenslotte is er in de bronnen nog sprake van een derde kerkje. Het gaat om 

een parochiekerk gewijd aan de H. Petrus. Deze kerk werd bediend door 

kanunniken en is dus waarschijnlijk wat jonger dan de 9e eeuw.373 

 

De kerk van het vrouwenklooster werd eerst gewijd aan Maria en later 

omgedoopt tot de Sint-Annakerk. Ze stond zo goed als zeker op de plaats waar 

nu nog altijd de Romaanse kerk staat.  

De afmetingen van het eerste houten kerkje zullen wel niet erg groot zijn 

geweest. De vorm was vermoedelijk opnieuw rechthoekig, eerder smal en lang 

                                                 
371 Sangers W.,  1975, p. 3 
372 Van der Donck  E., 1975, p. 27 
373 Van der Donck E., 1975, p. 28 
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en het was dus een zaalkerkje. Dhr. Van der Donck vermoedt dat er zo‟n 30 

kloosterzusters moeten zijn geweest en schat de grootte van de kerk dan ook 

op zo‟n 12 tot 15 m.  

Het altaar van de kerk stond nabij de oostwand. Ze was vermoedelijk van 

steen, ruw gemetseld en was niet groter dan een vierkant van 1 m.374  

 

De H. Berlindis en den H. Harlindis werden in deze kerk begraven, dichtbij de 

zuidmuur en dit in een stenen sarcofaag.  

 

In 870 werd er een nieuwe, stenen bedehuis gebouwd. De versleten houten 

kerk werd afgebroken en men begon met man en macht aan de Karolingische 

kerk. De lichamen van de heilige zusters werden opgegraven en opnieuw 

begraven in een nieuwe crypte. Deze crypte lag ofwel onder het koor, zoals de 

gewoonte was, ofwel net achter het koor in een soort buitencrypte.375  

We mogen aannemen dat de kerk een ferm gebouw was daar ze nu niet alleen 

maar diende voor de kloosterzusters maar ook voor het omliggende dorp. Om 

die reden was er misschien ook een klok aanwezig, die de dorpelingen een 

teken kon geven als de viering begon. Deze klok was waarschijnlijk eerst een 

handbel uit ijzer en brons, maar werd later vervangen door een klok buiten de 

kerk, gebouwd op een hoog voetstuk en te bedienen met een koord.376 

 

In het voorste deel van het schip zaten de monialen en later de kanunniken, 

allen naar het oosten gericht. Achter hen liep een afscheiding dwars door de 

breedte van het schip, in het begin vaak nog een laag muurtje, om de leken af 

te scheiden. Achter deze afscheiding stond voor de leken nog een apart altaar, 

het zogenaamde altare sub croche.  De binnenkant zag er waarschijnlijk zeer 

bevallig uit, versierd met geweven tapijten of muurschilderingen.377  

                                                 
374 Van der Donck E., 1975, p. 28 
375 Van der Donck E., 1975 p. 31 
376 Van der Donck E., 1975, p. 32 
377 Van der Donck E., 1975, p. 32 
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Figuur 60: Vermoedelijke evolutie van de kloosterkerk.  

Legende: A: Merovingische kerk (in hout); B: Karolingische kerk (870); C: Laat-Romaanse 

pijlerbasiliek; D: Gotische kerk 

 

Het is niet zeker of het klooster van Aldeneik werd verwoest door de 

Noormannen. Het wordt in elk geval nergens vermeld.  

 

In 925 was het gedaan met het kloosters. De kloosterzusters waren verdwenen 

en de bisschop verving die door kanunniken.  
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Waar de auteurs hun bronnen halen is niet bekend. Er is, voor zover ik weet, 

geen archeologische studie op de kerk uitgevoerd. Hun reconstructie lijkt mij 

dan ook puur speculatief. Zij hebben gebruik gemaakt van historische bronnen 

om de geschiedenis van het klooster te reconstrueren, maar de architecturale 

kenmerken halen ze enkel uit vergelijking met andere kerken. Het lijkt me 

dan ook verstandig deze gegevens niet integraal als waarheid over te nemen. 

Een intense opgraving zou eventueel kunnen aantonen of de auteurs het bij 

het rechte eind hebben. 

 

8. De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren 

e zagen reeds dat de basiliek van Tongeren de oudste van 

Vlaanderen is. Er zijn historische bronnen bekend waaruit blijkt 

dat de stad al in de 4e eeuw beschikte over een bisschop en dus 

vanzelfsprekend ook over een kerk. 

 

Tongeren is één van de oudste steden van België; ze werd gesticht door de 

Eburonen en stond bekend als Atuatuca.378  De Romeinen namen de stad over 

en noemde haar Atuatuca Tongrorum.379 Toen in de laat-Romeinse periode de 

civitates overgingen in bisdommen werd Tongeren de bisschoppelijke 

residentie voor de Tungri. De bisschop vertegenwoordigde er het Romeinse 

gezag, hij was een ambtenaar van de staatsgodsdienst. In Tongeren was dat 

Sint-Servaas, die er al in 346 zijn zetel had.380  

Toen de Franken Tongeren binnenvielen was de bisschop reeds gevlucht. Hij 

stierf in Maastricht omstreeks 384.381 Vanaf dat moment aan werd Maastricht 

de belangrijkste christelijke stad van onze contreien: doordat de Franken de 

heerbanen verwaarloosden en meer belang hechtten aan de Maas, had 

Maastricht een veel gunstigere ligging. Maastricht werd de erfgenaam van 

                                                 
378 Geukens B., 1990, p. 17 
379 Baillien H., 1979, p. 3 
380 Baillien H., 1979, p. 5 
381 Baillien H., 1979, p.5 
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Tongeren, die in de volgende eeuwen slechts de schaduw zou zijn van zichzelf, 

een stad die ooit groter was dan Keulen.382 

Door het verdrag van Verdun kwam Tongeren in 843 in het grondgebied van 

Lotharius I te liggen. Vandaar uit ging het over naar Karel de Kale en in 880 

kwam de stad in het bezit van Lodewijk de Duitser.383  

In 881 werd de stad verwoest door de Noormannen, maar zij werd al in 884 

vlug weer heropgebouwd.384 Het is dus duidelijk dat de stad tegen het jaar 

1000 al een erg woelige geschiedenis achter zich had. 

 

Een christelijk bedehuis uit de eerste twee eeuwen na Christus werd in 

Tongeren nog niet aangetroffen. Nochtans waren er volgens historici toen al 

gelovigen in de stad aanwezig.385 De reden voor de afwezigheid van een kerk 

kan volgens Dhr. B. Geukens echter verklaard worden doordat de jonge 

christenen in het begin nog samenkwamen in een gewoon huis.386 Een 

dergelijke woning kan in het centrum van de stad gelegen hebben en is nu dus 

ofwel compleet verdwenen of men heeft nog niet op de juiste plaats 

opgegraven.  

 

In 1912 werd op 70 cm onder de kerkvloer van de huidige kerk de resten van 

een halfrond, apsisvormig gebouw gevonden, met aan de binnenzijde een 

stenen bank of trap in de vorm van een halve cirkel.387 De vondst werd gedaan 

in de viering van de huidige kerk, toen men werken uitvoerde voor de aanleg 

van een centrale verwarming. Tijdens deze werken heeft men ook veel 

Romeins materiaal gevonden, wat de resten dateerde:  ze behoorden volgens de 

archeologen tot een 4e eeuws gebouw.388 

De bank was opgebouwd uit zware trassblokken, uitgehouwen in de vorm van 

een dubbele traptrede maar overal van gelijke afmetingen. De blokken lijken 

herbruikt materiaal te zijn aangezien sommige aan de zijkant uitgekapte 

                                                 
382 Baillien H., 1979, p. 6 
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385 Geukens B., 1990, p. 20 
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groeven hadden voor het bevestigen van metalen klammen. De bovenste trede 

was zo‟n 18 cm hoog, wat de bank te laag maakte om op te zitten. 

Waarschijnlijk was daarboven een houten bekleding voorzien met kussens.  

 

Figuur 61: De oude absis met er onder de halfronde bank. In het midden daarvan de opening. 

 

Precies in het midden van de halve kring was er een lege plaats van zo‟n 74 cm 

breed. Misschien stond hier een volledige houten zetel of misschien is het gat 

later uitgebroken om de één of andere reden.  

Opvallend is in ieder geval de positie van deze constructie in het midden van 

de viering van de huidige kerk en haar oriëntatie. De as van de kerk gaat juist 

door het middelpunt van de halve cirkel en door het midden van de opening. 

Er is dus duidelijk een verband tussen deze resten en de huidige kerk.389  

 

In 1961 werd er door Dhr. Geukens archeologisch onderzoek uitgevoerd onder 

de noordelijke zijbeuk van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Men wist uit 

bronnen dat de kerk door Sint-Maternus werd gesticht in de Romeinse tijd en 

                                                 
389 Geukens B., 1990, p. 29 
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dat ze daarna was blijven voortbestaan. Gestimuleerd door de ontdekkingen 

van 1912 besloot men op dezelfde plaats op te graven.390 

Onder de scheiding tussen de zijbeuk en de kapellen aan de noordkant bleek 

zich een Romeinse muur te bevinden. Achter deze muur werd een sarcofaag 

aangetroffen, die mogelijk uit de 9e eeuw kon dateren. De muur had 

kenmerken van metselwerk uit de 4e tot 7e eeuw en behoorde volgens de 

archeologen tot hetzelfde gebouw als de in 1912 ontdekte resten. Het kon gaan 

om een basilica, de kerk van Sint-Servaas. Door de vondsten kon men voor het 

eerst een mogelijke reconstructie van het grondplan van deze Romeinse kerk 

tekenen. De totale breedte van het gebouw zou buitenwerks 20,72 m bedragen. 

De breedte van de absis buitenwerks was vermoedelijk 8,18 m. Door gebruik te 

maken van de stelling van Vitruvius berekenden de archeologen dat de lengte 

van de basilica waarschijnlijk 41,44 m was. 391 Dit zijn erg grote afmetingen, 

als we die vergelijken met onze andere pre-Romaanse kerken. Als het 

kerkgebouw inderdaad zo groot was wijst dit op zijn belangrijke positie in een 

christelijke gemeenschap.392 

De basilica zou lange tijd in stand zijn gebleven, te midden van een vervallen 

stad.393 Van brand of andere gewelddadige vernielingen aan het gebouw werd 

immers niks teruggevonden.394 Alle latere kerkgebouwen werden op dezelfde 

plaats gebouwd. 

 

Volgens vele auteurs werd de eerste kerk in Tongeren gebouwd op de plaats 

van een Romeinse tempel. Van een tempel zijn echter nog steeds geen sporen 

teruggevonden. Bovendien, beweert Dhr. Geukens, werden Romeinse tempels 

pas door christelijke vervangen eens het christendom een staatsgodsdienst 

werd onder Theodosius I in 380. De kerk van Tongeren is ouder dan dat.395 
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Pas in de 8e eeuw vinden we weer een tekst die spreekt over het bestaan van 

een kerk te Tongeren, een kerk gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Waarschijnlijk 

bleef er niet veel meer over van de kerk van Sint-Servatius en was ze doorheen 

de tijd vervangen door een eenvoudiger oratorium. In de 8e eeuw echter, met 

de aankomst van de Ierse missionarissen en door het christelijke bewind van 

de vorsten, kende Tongeren weer een christelijke bloeiperiode.396  

 

In 1996 werden er in de kerk wat sonderingen uitgevoerd, naar aanleiding van 

een opgraving die in 1999 zou beginnen. Deze sonderingen leverden opnieuw 

resultaten op. Tussen een zuil die de zijbeuk van de middenbeuk scheidt en 

een zuil die de zijbeuk van de kapellen scheidt, werd een proefsleuf van zo‟n 2 

m op 5 getrokken. Van drie verschillende kerken werden resten gevonden: van 

een 13e eeuwse Gothische kerk, van een 12e eeuws Romaanse kerk en tenslotte 

van een 10e eeuwse pre-Romaanse kerk.  

De pre-Romaanse resten werden op een diepte van 1,40 m onder de huidige 

kerkvloer gevonden. Men vond er een 1,30 m brede muur.  

Doordat er onder deze muur resten van nog oudere graven werden gevonden 

was men zeker dat er nog een oudere kerk op het terrein moet te vinden 

zijn.397  

 

Vervolgens werd er van 1999 tot 2002 opgegraven.  

De 4e eeuwse muur die Dhr. Geukens had ontdekt werd opnieuw gevonden, 

maar nu in de noordelijke zijbeuk. Deze muur stond gefundeerd op een oudere, 

Romeinse muur die was opgebouwd uit een droge fundering van silexblokken 

met daarop een parement van rechthoekige steenblokjes, gemetst met een gele 

kiezelrijke mortel. De muur liep in oost-westelijke richting over een lengt van 

ongeveer 11 m en doorsneed de funderingen van een 3e eeuws woonhuis.398 

 

De eerste echte bewijzen voor een kerk vond men ter hoogte van de 5e en 6e 

travee. Men trof er een noord-zuid georiënteerde funderingsmuur aan, gemetst 
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398 Van den Hove P., et alii, 2001, p. 2 
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in lichtroze mortel, en een parement van rechthoekige steenblokjes, sporadisch 

afgewisseld met een laag panfragmenten. Deze muur bleek uit de 5e-6e eeuw te 

dateren. De muur was zo‟n 70 cm breed en was aangezet op twee rijen palen 

met een diameter van 10 à 15 cm, die nog als holle schachten onder de muur 

aanwezig waren. In de muur was ook nog de aanzet bewaard gebleven van een 

anderhalve meter brede deuropening. Ter hoogte van deze ingang was er geen 

fundering aanwezig.399 Uit deze ingang kon men afleiden dat het om de 

westelijke gevelmuur ging.400 

In  de noordelijke zijbeuk werd een identieke muur aangetroffen, met een oost-

west oriëntatie. 

Beide muren maken dus klaarblijkelijk deel uit van een gebouw dat in de as 

van de huidige kerk ligt en waarvan de ingang en de noordelijke buitenmuur 

gedeeltelijk bewaard zijn gebleven. De zuidelijke buitenmuur is waarschijnlijk 

volledig verdwenen toen de Romaanse kerk werd gebouwd. 

Voorafgaand aan deze bouw werd het terrein met meer da 70 cm verhoogd. 

Het is niet precies duidelijk of dat in één keer gebeurd is, of over meerdere 

eeuwen werd uitgevoerd. Het verklaart in ieder geval wel de houten palen 

onder de fundering.401  

De positie van deze 6e eeuwse kerk en het niveau waarop ze werd 

aangetroffen, deed de archeologen vermoeden dat de absis uit 1912 tot 

hetzelfde gebouw behoorde.402 Dat betekent niet allen dat er van een 4e eeuwse 

stenen kerk geen sprake was, maar ook dat we de grootte van de 6e eeuwse 

kerk kennen: zo‟n 18 m op 10. 
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Figuur 62: Plattegrond van de oudste kerkfase (5e-6e eeuw).  

Legende: 1 (zwart): Opgegraven muren en de apsis uit 1912; 2 (gearceerd): Gereconstrueerde 

muren 

 

Dit eerste kerkgebouw heeft zeker een verbouwing ondergaan.403 Voor deze 

verbouwing werd een groene mortel gebruikt die zich duidelijk doet 

onderscheiden van de roze mortel in de andere muren. Een C14-datering op 

houtskool uit de mortel wees uit dat de verbouwing in de 6e-7e eeuw was 

gebeurd. De verbouwing hield onder andere de verbreding van de ingang in, 

tot zo‟n drie meter.404 Binnenskamers werd de vloer opgehoogd, maar die werd 
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later weer weggebroken. Tijdens of na deze verbouwing werd de binnenzijde 

van de muur ook bepleisterd met een witte tot geelgroene kalkmortel.405  

 

Vervolgens werden er sporen aangetroffen uit de 9e-10e eeuw.  

Er waren aanwijzingen dat het eerste kerkgebouw in deze periode grondig 

werd vernieuwd. Het gebouw werd nu ook in de oppervlakte vergroot.  

De gevel van het eerste gebouw werd tot aan het loopvlak gesloopt en de 

fundering werd herbruikt voor een 1,70 m hoge muur, gemetst met ruwe 

silexblokken en een witroze kalkmortel. De muurafwerking was duidelijk 

minder verzorgd dan die van de eerste kerk. De drie meter brede doorgang in 

de muur werd behouden en voorzien van een dorpel, samengesteld uit twee 

blokken blauwe steen. Deze blokken hadden gaten in zich en waren dus 

duidelijk recuperatiemateriaal. Ook hier was onder de doorgang geen 

fundering aanwezig. De noordelijke zijmuur werd nu niet meer gebruikt, in 

plaats daarvan werd er een halve meter verder een nieuwe, 1,5 m brede, 

buitenmuur opgetrokken. Hetzelfde gebeurde aan de zuidkant van het gebouw. 

In de funderingsinsteek van de nieuwe muren vond men bepleistering van de 

voorgaande kerk terug, wat er op wees dat de sloop van de oude buitenmuren 

de nieuwbouw onmiddellijk vooraf ging.406   

Of hetzelfde aan de oost- of westkant was gebeurd kon het onderzoek nog niet 

vaststellen. In ieder geval werd de apsismuur tot een dikte van 1,17 m 

verbreed.407  

Binnenin werd de oude vloer uitgebroken en het ganse niveau werd met een 

ongeveer 10 cm dikke zandlaag verhoogd. Daarop werd een nieuwe stevige 

betonvloer in roze mortel aangelegd. 

Misschien is deze verbouwing rechtstreeks het gevolg van de stichting van een 

kapittel te Tongeren, dat historisch gezien voor het jaar 964 moet zijn 

gebeurd.408 
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Figuur 63: Plattegrond van de 9e-10e eeuwse kerk.  

Legende: 1 (zwart): Opgegraven muren en de absis uit 1912; 2 (gearceerd): Gereconstrueeder 

muren. 

 

Tenslotte vond men nog een 10e eeuwse Ottoonse kerk.  

Deze constructie was grotendeels opgebouwd uit roze mortel. Ze behield de 

breedte van het voorgaande gebouw maar werd in de westelijke richting 

uitgebreid, er kwam zo‟n 8 m bij. De buitenmuren van de oude kerk werden 

eerst tot het huidige niveau gesloopt, daarna werd de fundering verlengd en 

tenslotte werd de muur terug met roze mortel heropgebouwd. In de noordelijke 

zijbeuk was zelfs nog een stukje opgaand muurwerk van deze fase bewaard. De 

noordelijke muur liep uit op twee hoeksteunberen, nog net waarneembaar 
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onder de muren van het Romaanse portaal en de kapel van Maria Magdalena. 

De zuidelijke pendant van deze hoeksteunberen was totaal verdwenen.409 

 

In Tongeren hebben we de oudste stenen kerk uit Vlaanderen. Sporen van een 

houten gebouw die er aan vooraf ging zijn nog niet gevonden, maar het lijkt 

logisch dat die er moeten zijn. Die houten sporen zouden dan de enige resten 

zijn die we in Vlaanderen hebben uit de eerste bekeringsfase. Toch hebben we 

met de stenen kerk sowieso al een unicum voor Vlaanderen.  

Door de kerk om te vormen tot museum is Tongeren een voorbeeld voor vele 

andere steden. In de kelder zullen de vondsten uit de opgraving voor het 

publiek tentoongesteld worden, opdat de geschiedenis van de “oudste stad van 

Vlaanderen” niet verloren zou gaan.  

De opgraving is nog niet ten einde, men graaft nog tot 2008, dus we kunnen 

alleen maar hopen dat er nog veel meer  wetenschappelijke gegevens naar 

boven zullen komen om ons verhaal verder aan te vullen. 

Voor de allerlaatste opgravingsresultaten zie de website 

www.tongerenbasiliek.be . 

 

9. De Sint-Maternuskapel te Tongeren 

Naast de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek stond er ooit nog een ander kerkje te 

Tongeren. De legende heeft het over een Sint-Maternuskapel, een kapel uit de 

laat-Merovingische of uit de Karolingische periode. Ze werd afgebroken in 

1803 tegen de wil van het volk in. De afbraak gebeurde zo goed dat men nu 

niet eens meer weet waar ze ooit gestaan heeft.410 Gelukkige hebben we nog de 

historische en iconografische bronnen die ons over het gebouw inlichten. 

De kapel was gebouwd op de grondvesten van een toren, die ooit deel 

uitmaakte van de Romeinse omwalling. Volgens Dhr. Geukens was het een 

memoriekerk ter ere van Sint-Maternus. 411 

                                                 
409 Van den Hove P., et alii, 2001, p. 4 
410 Baillien H., 1979, p. 18 
411 Geukens B., 1990, p. 36 

http://www.tongerenbasiliek.be/
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Figuur 64: Pentekening uit het jaar 1700: De Sint-Maternuskapel van Tongeren. 

 

Het gebouw was voorzien van vier absidiolen, waarvan één de portiek was 

waar de ingang zat. Aan weerszijden van deze ingang stonden twee beelden: 

een zittende Hercules of Mars en een Gorgohoofd of Zonnegod. Deze laatste 

steen is nu nog bewaard en is ingemetseld in de zijgevel van het 

kapittelgebouw.412 
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De toren was afgedekt met een kegelvormig dak en had kleine 

vensteropeningen in de torenwand. Bovenop stond er een kruis.413  

Zowel de absidiolen als de toren waren bovenaan begrensd door een kroonlijst 

van waaruit de kegelvormige daken vertrokken.   

Een kleiner gebouwtje zonder verdieping stond rechts van de kapel. Het had 

vier rondbogige vensters en scheen uit te lopen op een absis. Aan het einde van 

de nok stond opnieuw een klein kruisje.  

Hoewel we de afmetingen van de kapel niet kennen, denkt men toch te weten 

dat ze tamelijk ruim moet zijn geweest. In 1765 werd ze immers gebruikt als 

vergaderlokaal voor de beneficianten van de kapittelkerk, die toen met 

ongeveer 40 man waren.414 

 

Al deze uiterlijke kenmerken duiden op een Karolingisch gebouw. Dergelijke 

kleine doop- gedachteniskapellen kwamen als nevenbouw vaak voor bij 

voorname kerken. Ze dagtekenen allemaal van voor de 8e eeuw.  

Toen de kapel gebouwd werd, waren de stadsmuren van de 4e eeuw 

waarschijnlijk al afgebroken. Het materiaal ervan kon gediend hebben voor de 

bouw van het kerkje.415 

 

Helaas is de kapel niet langer bewaard. We kunnen enkel maar betreuren dat 

België in de 19e eeuw een uniek Karolingisch gebouw verloren heeft.  

 

10. De abdijkerk te Sint-Truiden 

oor de archeologische kennis van dit gebouw zijn drie grote 

opgravingen van belang geweest: de opgraving door Dhr. Boes en 

broeder Van Hoeymissen in de jaren 1939-1940, de opgraving in de 

jaren ‟70 toen de noordelijke helft van de abdijkerk dreigde verwoest te worden 

door de bouw van een nieuwe internaatsvleugel en de opgraving in 1982, onder 

leiding van Dhr. Van de Konijnenburg.416 
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De stad Sint-Truiden dankt zijn ontstaan aan een, door de H. Trudo gesticht, 

klooster met kerk. Trudo was een telg uit een adellijk Frankisch geslacht, die 

in Metz tot priester was gevormd. Hij werd later tot heilige uitgeroepen.417 

 

De eerste stenen kerk gaat terug tot de 7e eeuw.418 

Van deze kerk werden er funderingen teruggevonden waarin heel wat Romeins 

herbruikt materiaal zat. Het ging vooral om fragmenten van tegulae, vlakke 

en halfronde dakpannen, ronde of vierkante hypocausttegels, tubuli en 

paramentstenen die samen met breuksteen in de muren waren verwerkt. 

Dikwijls kleefde aan dit herbruikt materiaal nog de typische Romeinse roze 

mortel.419 De herbruikte paramentstenen waren meestal Landeniaan 

zandsteen of kwartsiet. Ze waren ongeveer 12 cm breed, 9 cm hoog en 19 cm 

lang en waren voornamelijk gebruikt voor de buitenzijde van het koor.420 

Verder werden er ook als paramenten kleine en grotere onregelmatig gekapte 

Landeniaan zandstenen en kwartsieten gebruikt. De stenen werden tegen de 

wanden van de funderingsgreppels geplaatst. Verder valt op dat nergens 

mortel werd aangetroffen, maar dat enkel leem als bindmiddel werd 

gebruikt.421 Vermoedelijk moeten deze muurresten geïnterpreteerd worden als 

de aanzet van funderingen waarvan slechts één of twee lagen stenen bewaard 

zijn. Hun breedte varieert van 90 cm tot 1,05 m. Alle muren die met deze 

techniek zijn gebouwd vormen in grondplan een koor met een polygonale 

oostelijke afsluiting, een noord-zuid gerichte muur als scheiding tussen het 

koor en het schip, een langgerekt schip en een zuidelijke annex.422 

Dit type grondplan is vrij onbekend in onze streken, maar komt bijvoorbeeld in 

Zwitserland vrij algemeen voor. Ook in Duitsland is ze al in zeldzame gevallen 

teruggevonden.423  
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Figuur 65: Plan van de eerste stenen kerk.  

Legende: zwart: opgegraven resten; wit: gereconstrueerde resten. 

 

De afmetingen zijn voor het koor 6,10 m op 6,32 m, voor het schip 8,20 m op 21 

m en voor  de laterale annex 3,60 m op 2,70 m.  

Er werd ook een klein restant van een vloertje gevonden, bestaande uit grove 

roze kalkmortel. Het vloertje was erg verbrokkeld.424 

Centraal in de absis van deze oudste kerk werd er ook een grafkeldertje 

ontdekt, in hetzelfde materiaal gebouwd. De centrale ligging en het feit dat de 

onmiddellijke omgeving onaangeroerd bleef doet vermoeden dat het het graf 

was van een voornaam persoon.  

Uit historische bronnen konden de archeologen afleiden dat het vermoedelijk 

gaat om het graf van de H. Trudo zelf.425  

 

Waarschijnlijk werd de kerk reeds in de 8e eeuw uitgebreid, om de toestroom 

aan pelgrims voor het graf op te vangen. De kerk werd vergroot in de lengte en 

breedte. Vermoedelijk werd er toen ook een westgevel gebouwd. 

De totale breedte bedroeg in deze fase 16,20 m en de lengte 26,6 m. 
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Figuur 66: plan van de uitbreiding.  

Legende: zwart: opgegraven resten; wit: reconstructie. 

 

Uit deze fase werden ook nog een aantal kist- en sarcofaaggraven gevonden.426 

 

Wat later werd er rond de absis van de oorspronkelijk kerk een oost-atrium 

gelegd, waarbij geen Romeins materiaal werd gebruikt.427 Dit zou dus in een 

derde fase kunnen uitgevoerd zijn. 

 

Figuur 67: plan van de derde fase, met het oostelijke atrium.  

Legende: zwart: opgegraven resten; wit: reconstructie. 
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Op het einde van de 9e eeuw vielen de Noormannen ook Sint-Truiden aan. De 

kerk werd verwoest.428 

 

Al vlug werd er een nieuwe kerk gebouwd, die in 945 werd ingewijd door 

bisschop Adalberon I van Metz. Van deze kerk heeft men twee vloerniveaus 

gevonden en een paar muurfragmenten. De eerste vloer bestond uit een 

funderingslaag van regelmatig gekapte zandstenen en kwartsieten.429 Daarop 

lag een fijne laag leemrijke kalkmortel, gemengd met stro. Deze laag was dan 

weer bedekt met een 2 tot 6 cm dikke laag roze kalkmortel, samengesteld uit 

stukjes zandsteen, verkoolde resten en pannengruis. Dit beton was langs 

boven afgestreken met een laagje fijne, roze specie. De tweede, parallelle vloer 

bestond uit tegels in een regelmatige mozaïek, gebed in wit-grijze metselkalk. 

Ze was 3 tot 5 tot 8 cm dik. De mozaïek bestond uit een aantal driehoekige, 

vierkante en ruitvormige tegels. De driehoekige waren 21,1 cm op 19 cm op 2,3 

cm groot en de ruitvormige 16 cm op 10,5 cm op 2,3 cm, ze waren allen 

donkerbruin van kleur en bedekt met vlekken glazuur. Het baksel was rood 

met een donkergrijze kern. De vierkante tegels waren 16 cm op 16 cm op 2,3 

cm, waren bovenaan groen-geel van kleur en waren volledig bedekt met 

glazuur. Alle tegels hadden afgeschuinde zijden.  

Deze vloeren sloten aan bij een stuk muur bestaande uit een mengeling van 

Landeniaan zandsteen, kwartsieten, limonieten en sporadisch wat 

psammitische zandsteen gebed in wit-grijze kalksteen.430 De breedte van dit 

muurwerk varieerde tussen de 75 en 85 cm.431 De resten bleken slechts één 

steen diep gefundeerd, 18 tot 25 cm diep, direct aangezet op de zuivere 

leembodem. 

Op verschillende plaatsen werden tegen de noordwand van de muren nog 

sporen van een bepleistering aangetroffen. Het pleisterwerk was witgrijs van 

kleur en bestond uit zanderige kalkmortel.432  

                                                 
428 Van de Konijnenburg R., 1986, p. 165 
429 Van de Konijnenburg R., 1984, p. 20 
430 Van de Konijnenburg R., 1986, p. 166 
431 Van de Konijnenburg R., 1984, p. 20 
432 Van de Konijnenburg R., 1984, p. 21 
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Het grondplan in deze fase bestond uit een zijkapel aan de zuidelijke wand, 

een zuidvleugel aan een oostelijk transept en een zuidwand van een zijbeuk.433 

De afmetingen van de kerk waren, als men uitgaat van een symmetrische 

opbouw, in de lengte 50 m, de zijkapellen 4 m op 5 m, het transept 5,80 m op 

27 m en de breedte van het schip en zijbeuken 24 m. Tegen de binnenwand van 

de zuidgevel werden ook resten gevonden van pilasters, die een indeling van 

vier traveeën doen vermoeden.434 Deze vorm past volledig in de Benedictijnse 

bouwwijze, vergelijkbaar met de kerken van Celles en Hastière-par-Dela.435 

 

 

Figuur 68: De kerk uit 945, grondplan. 

 

Een vreemde vondst waren zestien omgekeerde potten onder de vloer vooraan 

in het schip. De potten waren in drie parallelle rijen opgesteld en dienden 

waarschijnlijk ter bevordering van de akoestiek in de kerk, een soort van 

klankpotten.436 

 

Voor een uitgebreid verslag van de opgraving uit 1982 zie: R. Van de 

Konijnenburg, 1984, Het archeologisch bodemonderzoek van de abdijkerksite 

te Sint-Truiden (opgravingen 1982). In het artikel worden alle afzonderlijke 

sporen besproken, staan tientallen foto‟s en verder heel wat 

opgravingsplannen.  

                                                 
433 Van de Konijnenburg R., 1986, p. 166 
434 Van de Konijnenburg R., 1984, p. 37 
435 Van de Konijnenburg R., 1983, p. 40 
436 Van de Konijnenburg R., 1986, p. 167 
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11. De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Munsterbilzen 

eschiedkundige bronnen spreken over een stichting van de kerk van 

Munsterbilzen in 670.437 De kerk zou gebouwd zijn door Landrada en 

door bisschop Lambertus van Luik ingewijd nog voor 709. Dit 

heiligdom werd de kern van een zusterklooster. Landrada zelf werd later 

begraven te Wintershoven.438 

Verder weten we dat de priesters van Munsterbilzen aanwezig waren op de 

verheffing van de relieken van Ladoaldus in Wintershoven, en dit op 5 maart 

965.439 In de 10e eeuw kende het klooster een bloeiperiode, toen de gebeenten 

van de H. Amor van Maastricht naar Munsterbilzen werden overgedragen.440 

 

In 1979 kreeg men de kans een kleine opgraving uit te voeren, toen de 

speelplaats van plaatselijke school vernieuwd diende te worden. Aangezien de 

school dicht bij de kerk lag, was het mogelijk dat men sporen van een oude 

kerk zou aantreffen.441  

Er werd een ongeveer vierkante werkput uitgezet tussen de bestaande 

bakkerij (B) en het magazijn (M), van waaruit een verlengde zoeksleuf werd 

getrokken naar het noorden toe, naar het portiek (P) van het abdissenhuis. De 

grond bestond hier uit zanderige klei die vanaf zo‟n 70 diep sterk afhelde naar 

het noorden, naar de Molenbeek.  

 

In hetzelfde jaar nog publiceerden Dhr. Claassen en Dhr. Vanheusden een 

opgravingsverslag. Zij vertellen hoe zij in een eerste proefsleuf al op een diepte 

van 30 cm een muurpand (1-3) aantroffen.442 Deze muur vormde een 

rechthoek, afgesloten door een rondboog. De breedte buitenwerks bedroeg 6,5 

m, de grootste lengte 8,5 m. De teruggevonden muurfragmenten waren 1 m 

                                                 
437 Vanheusden R., et alii, 1980, p. 242 
438 Claassen A., et alii, 1979, p. 49 
439 Vanheusden R., et alii, 1980, p. 242 
440

 Claassen A., et alii, 1979, p. 49 
441 Vanheusden R., et alii, 1980, p. 263 
442

 Claassen A., et alii, 1979, p.51 

G 
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breed met telkens een parement aan de binnen- en buitenzijde. Deze muren 

lieten hen toe een plattegrond te reconstrueren. 

 

Figuur 69: Grondplan van de opgraving te Munsterbilzen. 

Ter hoogte van 7 vond men de muur gaaf terug, ter plaatse van 8 was de aarde 

echter omgewoeld en zat de grond vol steenpuin.443 Ter plaatse van het 

vraagteken kon men niet opgraven omwille van een terrasmuur.  

Muur 1-3 was op een diepte van 1,1 m gefundeerd door een viertal lagen 

regelmatig geplaatste zandsteenblokken en rolkeien van diverse grootte. De 

totale hoogte van de fundering bedroeg 40 à 60 cm.  

Boven de fundering bevond zich dan een drietal lagen met parementstenen, die 

door middel van leemmortel waren vastgezet. De stenen bestonden uit silex en 

zandsteen en waren voor het grootste deel conisch gekapt zodat ze aan de 

binnenkant van de muur spits uitliepen.444  

                                                 
443

 Claassen A., et alii, 1979, p. 53 
444

 Claassen A., et alii, 1979, p. 54 
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Het lijkt er dus op dat we onze volledige plattegrond kennen, ware het niet dat 

er het jaar daarop, in 1980, opnieuw een artikel verscheen over deze 

opgraving. In dit artikel, uitgegeven door onder andere Dhr. Vanheusden, lijkt 

men het over een totaal andere kerk te hebben! Niet alleen worden er over 

andere teruggevonden sporen gesproken maar ook wordt een totaal andere 

plattegrond gegeven… Hierbij geef ik ook deze publicering: 

 

Op een diepte van 55 cm vond men al een 1 m brede funderingsmuur (1), die 

de noordelijke muur van het oude kerkschip was, waarbij ook de aansluitende 

westmuur (2) en de zuidmuur (3) werden gevonden. De bouwtechniek was 

overal hetzelfde: in een vlak uitgegraven funderingssloot van ongeveer 1 m 

breed was het bouwmateriaal neergelegd en dit in een bed van grijsgroene 

rivierklei gemengd met zand. Er was nergens mortelspecie gebruikt. Het 

bouwmateriaal bestond voornamelijk uit herbruikt Romeins materiaal zoals 

vierkante bekapte en spits uitlopende paramenten van grijsbruine zandsteen, 

silex of tufsteen, fragmenten van vlakke en halfronde dakpannen en 

brokstukken van vierkante en ronde hypocausttegels. In de funderingssloot 

waren de paramentstenen met hun vlakke zijde aan de buitenkant van de 

muur geplaatst. Ze waren 7 cm op 9 of 9 cm op 12, en waren 20 cm lang. 

Van de funderingsmuur zelf bleef slechts één of twee rijen bewaard. In de 

muurkern kwamen soms silexklompjes, maaskeien of verbrande mergelblokjes 

voor.  

De noordelijke funderingsmuur vertoonde aan de buitenzijde twee vierhoekige, 

vooruitspringende muurdelen. Ze lagen op 1,60 m van elkaar. Ze flankeerden 

vermoedelijk een deuropening, aangezien de fundering hier over de volle 

breedte was bestreken met een okergele mortelspecie bestaande uit kalk, fijne 

keitjes en scherp zand. De aanwezigheid van een dorpelfundament op deze 

diepte, we zitten nog altijd maar op 50 cm diep, wijst er op dat de vroegere 

kerkvloer op dezelfde hoogte moet hebben gelegen als de huidige vloer.  

Binnen de muren zijn weinig afbraakresten teruggevonden.445 

                                                 
445 Vanheusden R., et alii, 1980, p. 263 
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De kerk was binnenwerks 7 m breed en had een meetbare lengte van 10,5 m. 

De lengte kan vermoedelijk nog oplopen tot 13 m.446 

 

 

Figuur 70: Algemeen opgravingsplan met aanduiding van de werkputten ten opzichte van de 

bestaande gebouwen.  

Legende: 1: droge fundering van het oudste kerkschip; 2: funderingsmuren in mergel- en/of 

baksteen; 3: uitgebroken muurwerk; 4: vulling van afbraakresten; 5: grafkuilen; 6: begrenzing 

van de bestaande gebouwen: B: bakkerij, L: vergaderlokaal, M: magazijn, T: kerktoren, Z: 

huidige parochiekerk, P: portiek van het schoolgebouw. 

 

 

                                                 
446 Vanheusden R., et alii,  1980, p. 264 
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Tenslotte werden er nog twee paalsporen gevonden. Deze sporen bevonden zich 

in het kerkschip, langs de noordmuur. De eerste paalkuil had een zijde van 1 

m, ging van –60 cm tot –1,25 m diep, vertoonde in het midden een vierkante 

donkere kern van 40 cm en had in de vulling een Romeinse paramentsteen met 

sporen van roze mortel.  

Het tweede paalgat was rond, ging tot –1,10 m diep en had op de bodem een 

fragment van een Romeinse dakpan.447  

De archeologen dachten dat het hier niet ging om een houten kerkje, maar om 

gaten van de stellingspalen.448 

 

 

Figuur 71: Overzicht van de opgegraven en de gereconstrueerde (stippellijn) funderingen.  

Legende: 1: het oude kerschip (8e-11e eeuw); 2: toegevoegd koor (18e eeuw); 3: pand van het 

oude abdijpaleis (14e-18e eeuw); 4: portiekmuur van de verbindingsgalerij; 5: galerijannex met 

waterputten; 6: toren (16e eeuw); 7: sacristie (17e-18e eeuw); 8: afvoergoot; 9: recente muur. 

                                                 
447 Vanheusden R., et alii, 1980, p. 266 
448 Vanheusden R., et alii, 1980, p. 266 
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Deze twee artikels spreken elkaar dus compleet tegen. Laten we eens de 

verschillen overlopen: 

In het eerste artikel spreekt men van een muur gevonden op een diepte van 30 

cm, in het tweede artikel gaat het plots om 55 cm.  

In het eerste artikel spreekt men van een muur opgebouwd met leemmortel, in 

het tweede zegt men expliciet dat er nergens enige vorm van mortel was 

gebruikt. 

In het tweede artikel bespreekt men uitgebreid het herbruikt Romeins 

materiaal dat in de muren was teruggevonden, in het eerste artikel is nergens 

sprake van Romeins materiaal, behalve dan wat teruggevonden fragmenten in 

een vloerniveau. 

In het eerste artikel heeft men het over 4 lagen fundering, in het tweede nog 

met moeite over één of twee lagen. 

In het tweede artikel toont men aan dat er een deuropening, mét dorpel werd 

teruggevonden, hiervan was in het eerste artikel geen sprake. 

Tenslotte reconstrueert men de plattegrond totaal anders: waar men in het 

eerste artikel duidelijk een rondboog-absis tekent, is deze in het tweede artikel 

vervangen door een rechthoekige absis. In het eerste artikel beweert men niks 

te hebben teruggevonden van een noordelijke gevelmuur, maar in het tweede 

artikel is deze toch aangeduid als opgegraven. 

 

We kunnen niet anders dan ons afvragen wat er nu eigenlijk echt 

teruggevonden is. In de loop van nog geen twee jaar zijn twee totaal 

tegenstrijdige artikels geschreven over dezelfde opgraving en dezelfde 

vondsten. Ik veronderstel dat het laatst uitgegeven verslag het meest correcte 

is, maar de beschrijving van de sporen zijn soms zozeer verschillend dat het 

moeilijk is alles zomaar aan te nemen. Het is jammer dat de archeoloog in het 

tweede artikel niet vermeld dat hij zich in het eerste vergist heeft en duidelijk 

aantoont waardoor hij van mening is veranderd. In ieder geval is het een zeer 

vreemde zaak en zou wat verduidelijking welkom zijn. 

 



 168 

 

12. De Sint-Mauritiuskerk te Bilzen 

pnieuw zorgde de aanleg van een nieuw verwarmingssysteem voor 

een archeologische noodinterventie. De eerste opgravingscampagne 

kwam er in het jaar 1993. Tijdens het trekken van een sleuf aan het 

westelijk einde van de kerk stootten arbeiders op een grafkelder in baksteen. 

Meteen werd het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium ingeschakeld 

om de resten te onderzoeken. Een tweede grafkelder werd hierbij gevonden, en 

dat op de grens van het oorspronkelijke Gotische koor en het schip.  

In 1994 werden er bijkomende werkputten uitgezet over praktisch de ganse 

oppervlakte van de kerk.449 

 

Over de geschiedenis van de kerk vóór de 15e eeuw is historisch weinig bekend. 

De keuze van Mauritius als heilige wijst wel op een oude stichting: hij was 

namelijk één van de soldatenheiligen bij de Romeinen en was gedurende de 

vroege middeleeuwen erg populair. De cultus rond sint-Mauritius ontstond in 

de 6e eeuw in Zwitserland en kende een langzame uitbreiding naar het westen 

toe. In Vlaanderen was hij verder nog de patroonheilige van Varsenare, 

Nevele, Ressegem, Neerhespen en Gutshoven, kerken waarnaar nog geen 

onderzoek is uitgevoerd.450  

 

In een werkput aan de zuidzijde van de middenbeuk kwamen al gauw de 

sporen van een houten kerk aan het licht. Deze sporen zaten op een diepte van 

–1,47 m onder het huidige vloerniveau en waren overbouwd door een latere 

muur. Het ging om een min of meer ovale paalkuil en een cirkelvormig 

paalgat. De paalkuil had een maximale breedte van 85 cm en was oost-west 

georiënteerd. De vulling bestond uit een mengeling van oranje-gele zandleem 

en een humeuze klei met enkele silex-, zandsteen- en kalkmortelfragmenten. 

Het paalgat zelf had een doorsnede van 65 cm en was gevuld met een vette, 

grijze klei met brokjes houtskool. Onder die vulling zat nog een 5 cm dik, 

                                                 
449 Wouters W., et alii, 1994, p. 169 
450 Wouters W., et alii, 1994, p. 170 
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ellipsvormig kuiltje, gevuld met lichtblauw glauconiethoudend zand, dat 

waarschijnlijk diende als stabilisatie. Ten oosten van de paalkuil was een 

gelijkaardig spoor zichtbaar waarvan slechts een klein deel werd aangesneden. 

De vulling was er identiek. Waarschijnlijk had men hier te maken met de 

aanzet van een tweede paalspoor, wat de archeologen deed vermoeden dat het 

gebouw nog verder liep naar het oosten toe.451 

Als men verder aanneemt dat de as van de kerk dezelfde was als van de 

tegenwoordige kerk, dan was de kerk buitenwaarts ongeveer 6 m breed. 

Waarschijnlijk was ze eenbeukig. Over het koor weet men niks. 

Een datering ging er moeilijk, daar er geen grafkuilen met giften werden 

teruggevonden. Waarschijnlijk stamt ze uit de periode tussen de 2e helft van 

de 7e  eeuw en de 9e eeuw.452  

                                                 
451 Wouters W., et alii, 1994, p. 170 
452 Wouters W., et alii, 1994, p. 170 
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Figuur 72: Lokalisatie van de controlepunten en proefsleuven in de kerk. 
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In dezelfde werkput werd ook de onderste laag van een stenen muur 

aangesneden.453 Deze fundering was opgebouwd uit onbewerkte silexblokken 

in onregelmatige vormen met af en toe een fragment van Romeinse tegulae en 

ijzerzandsteen. De grotere silexblokken vormden het parament en de 

muurkern was opgebouwd uit identiek materiaal van kleinere afmetingen. De 

muur was bijna 1,10 m breed.454  

 

Het viel de archeologen op dat slechts de paalkuil was doorsneden door de 

stenen muur, en niet het paalgat zelf. Dat doet hen besluiten dat het houten 

kerkje pas werd afgebroken toen de stenen kerk een dak moest krijgen.  

Deze kerk was vermoedelijk 8 m breed, als weer dezelfde as voor ogen wordt 

gehouden. 

Over de vorm van het koor en over de lengte van de kerk is niks bekend. 
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454 Wouters W., et alii, 1994, p. 174 
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De pre-Romaanse kerken in Vlaams-Brabant 

 

1. De kapel te Erps-Kwerps 

e Erps-Kwerps, een dorp halfweg Brussel en Leuven, werd tussen 

1987 en 1991 een site opgegraven door de Universiteit Leuven, de 

gemeente Kortenberg en de Archeologische Vereniging Kortenberg. 

Het ging om een site bewoond vanaf de prehistorie tot de middeleeuwen.455  

De plaats lag in het gehucht “Lelieboomgaarden” te Erps-Kwerps en was in de 

jaren ‟80 aan het licht gekomen door prospectie van de amateurarcheoloog W. 

De Keyzer. Ook baron De Loë had eertijds al Romeinse resten in het gebied 

gevonden.  

Het opgravingsterrein lag op de top van een lichte heuvel en was zo‟n 6 tot 8 

hectare groot.456 

 

Op de zuid-westkant van het terrein trof men een eenvoudige houten 

constructie aan. Ernaast werd een Merovingisch grafveld ontdekt.  

Het rechthoekige gebouw was 4,7 m bij 3,8 m groot en bestond uit vier 

paalgaten. Het gebouw had een ZW-NO oriëntering en was recht tegenover een 

Romeinse villa gebouwd, die in de Merovingische periode werd herbruikt.457 

 

Een precieze datering van het gebouw bepalen was niet mogelijk, maar men 

ging er van uit dat ze gelijktijdig met het grafveld dienst deed, en dat ze dus 

uit de Merovingische periode dateert. Opnieuw vanwege deze connectie werd 

het gebouw mogelijk aangeduid als een religieus Christelijke kapel; in één graf 

werd namelijk een loden Christelijk kruisje gevonden, een teken van de 

bekering van het gebied.  

 

 

 

                                                 
455 Verbeeck M., 1994, p. 67 
456 Verbeeck M., 1994, p. 67 
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2. De Sint-Veronakapel te Leefdaal 

n 1951 werd, ten gevolge van een restauratie van de parochiekerk te 

Leefdaal, een archeologische opgraving in de kerk bewerkstelligd.458 

Helaas waren tegen die datum de funderingsgrachten voor de nieuwe 

zijbeuken en toren al tot op de moederbodem uitgegraven zodat veel informatie 

verloren was gegaan. In wat nog overbleef trok men onderzoekssleuven. 

De kerk stond lange tijd bekend als de H. Kruiskerk. Pas toen de H. Verona er 

begraven werd kwam de naam Veronakapel in zwang. 459 

 

De oudste gevonden sporen betroffen een grafveld, te dateren uit de 6e-8e 

eeuw.460 De graven waren meestal oost-west georiënteerd en bestonden uit een 

eenvoudige kuil waarin de overledene in een houten kist was geplaatst.461 De 

armen waren naast het lichaam gestrekt. Doordat er geen grafgiften waren te 

vinden besloot men dat het hier niet meer om een heidens grafveld ging, maar 

waarschijnlijk om een Christelijk. Het graf van de H. Verona werd er ook 

gevonden: een monolieten sarcofaag in smalle trapeziumvorm.462 

 

Op dit grafveld werd de eerste stenen kerk gebouwd.463 Het gebouw had een 

zeer eenvoudig grondplan, bestaande uit een rechthoekige beuk en een klein 

rechtafgesloten koor, dat er vermoedelijk later werd bijgebouwd. De beuk was 

binnenwerks 11,30 m lang en 5,90 m breed in het westen, 5,80 m breed in het 

oosten. Het koor helde lichtjes naar het zuiden en was 4,75 m lang en 4,40 m 

breed. De totale lengte van de kerk bedroeg dus 18,75 m.464  

Het bedehuis was gebouwd in Brabantse Lediaanse kalkzandsteen. Slechts 

één muur stond nog recht, namelijk de oostmuur van de beuk. Van de rest 

bleef enkel de funderingen over. De breedte van de muren schommelde tussen 

70 en 85 cm en ze waren bewaard tot 13-20 cm onder het huidige vloerpeil. 

                                                 
458 Mertens J., 1954, p. 143 
459 Halflants J., 1961 (a), p. 89 
460 Mertens J., 1954, p. 152 
461 Mertens j., 1954, p. 145 
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463 Mertens J., 1954, p. 153 
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Hun diepte was onregelmatig en bedroeg voor de zuidmuur –84 cm, voor de 

noordmuur –95 cm en voor de oostmuur –93 tot –104 cm. Waarschijnlijk komt 

dit doordat het gebouw op een zachte helling was gebouwd waardoor men het 

oosten dieper diende te funderen. De westmuur was grotendeels uitgebroken 

maar men weet wel dat ze 110 cm breed was. 

De grondvesten waren uitgegraven tot op het zand, zoals de zuidmuur, of tot 

op de natuurlijke kleilaag, zoals de noord- en westmuur. Voor de bouw van de 

muren had men regelmatige, verticale funderingsgrachten uitgegraven, dwars 

door de oudere graven heen. De grondvesten waren gelegd zonder mortel maar 

toch in een breed hardgedamd kleiverband: de kleilagen tussen de stenen 

waren dikwijls even dik als de stenen zelf. De stenen waren 40 à 50 cm lang en 

7 tot 12 cm dik en waren zandsteenplaten. Ze waren ietswat schuin gelegd. In 

de kern bevatten de muren vaak breukstenen.465 

Vanaf ongeveer 30 cm diepte, voor de oostmuur vanaf 72 cm diepte, werd dan 

de hele muur opgetrokken in dit materiaal. De stenen waren dan verbonden 

met geelwitte, niet zeer harde kalkmortel.  

In de fundering van de oostmuur van de beuk vond men stukjes houtskool en 

verbrande klei. Het parament was er ruw, de grote platte stenen waren niet 

regelmatig gekapt maar slechts met een hamer bewerkt en de muur stond, 

zoals reeds gezegd, nog recht. Het was dus duidelijk dat de muur een hevige 

brand had ondergaan. 

Aan de brandsporen was nog de primitieve hoogte en helling van het dak te 

merken, de zijbeuken van de beuk gaan namelijk tot ongeveer 5,37 m hoogte 

terwijl de nok van het dak op ongeveer 8 m hoogte lag. De helling van het dak 

was dan vermoedelijk 40°.  

Bij deze eerste kerk hoorde een vierkant koor waarvan alleen nog de 

funderingen voor een deel zijn bewaard.466 Deze funderingen zijn echter niet 

verbonden met de beuk, wat op een latere bouw kan duiden. Vermoedelijk zijn 

er in de vroege periode twee koren gebouwd, daar men een fundering in 

kleiverband heeft gevonden, met daarboven een fundering in mortelverband. 

                                                 
465 Mertens J., 1954, p. 155 
466 Mertens J., 1954, p. 156 
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De hoogte van het koor moet volgens de archeologen ongeveer dezelfde zijn 

geweest als deze van het huidige koor, maar de breedte ervan moet toen zo‟n 

20 tot 30 cm breder zijn geweest.  

 

Figuur 73: Algemeen opgravingsplan.  

Legende: 1: verstoord terrein; 2: bestaande muren; 3: grondvesten; 4: recente graven; 5: 

graven; 6: zandbodem; 7: verdwenen muurwerk; 8: klokkenhaard; 9: vaste grond. 
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Iets later werd er een toren gebouwd. De massieve toren was niet verbonden 

met de beuk maar er duidelijk tegenaan gebouwd.467 De muren hadden een 

dikte van 1,20 m. Het grondplan was niet zuiver vierkantig: de noordmuur was 

6,30 m lang, de westmuur 6,50 m, de zuidmuur 6,62 m en de oostmuur 6,63 m. 

De grondvesten waren zo‟n 87 tot 110 cm diep en rustten op het oerzand. Ze 

waren opgebouwd uit geelwitte, tamelijk harde zandmortel en ze bevatten vele 

kalkkernen. Het gebruikte bouwmateriaal bestond uit Lediaanse 

kalkzandsteen onder de vorm van kleine, dunne platen van ongeveer 7 cm dik.  

Oorspronkelijk bevatte de toren geen westingang: een grote boog maakte de 

verbinding tussen de torenruimte en de beuk. Het gelijkvloers van de toren 

was overdekt met een graatgewelf, bestaande uit dezelfde kleine zandstenen. 

Er waren drie kleine venstertjes aanwezig die zo‟n 1,23 m hoog waren en aan 

de buitenkant 16 cm, aan de binnenkant 68 cm breed waren. Ze waren vlak 

afgedekt met een grote, platte, witte steen.468 Drie gelijkaardige venstertjes 

verlichtten ook de eerste verdieping. Hier waren ze echter slecht 1,15 m hoog 

en waren ze waarschijnlijk met hout afgedekt. De torenmuren hadden op de 

eerste verdieping nog slechts een breedte van 82 cm. De bouwtechniek was er 

echter hetzelfde: hier en daar sporen van schuinsgeplaatste stenen en herbruik 

van wat Romeinse tegulae. Het eerste verdiep was waarschijnlijk met een 

houten zoldering afgedekt. Daarboven versmalden de muren nog meer, tot 70 

cm breedte. Vermoedelijk was de totale toren zo‟n 11 m hoog. 

De toegang tot het eerste verdiep gebeurde door middel van een ladder langs 

een klein deurtje in de beuk. Deze opening was 2,01 m hoog en 1,07 m breed en 

was omgeven door een boog. 

Omdat de toren op een helling was gebouwd was hij in het noorden 

ondersteund door twee schuinoplopende steunberen van ongeveer 1 m breed en 

vermoedelijk 2,3 m hoog.469  

Deze kerk werd getroffen door een brand, waarvan nog vele resten werden 

aangetroffen op een diepte van 4 cm. Vervolgens werd er een nieuwe kerk 

gebouwd. 

                                                 
467 Mertens J., 1954, p. 159 
468 Mertens J., 1954, p. 160 
469 Mertens J., 1954, p. 161 
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Van een houten kerkje, dat eventueel bij het vroege grafveld hoorde, werden 

geen sporen aangetroffen.470 De opvolger ervan, het stenen kerkje, kan wel 

gereconstrueerd worden. 

 

Figuur 74: Doorsnede en plan van de eerste stenen kapel. 

 

De lengte-breedte van het gebouw was ongeveer 2:1, een gewoonte bij 

Angelsaksische middeleeuwse kerkjes.471 De kerk is te dateren in de late 9e 

eeuw of de vroege 10e eeuw.472  

                                                 
470 Mertens J., 1954, p. 170 
471 Mertens J., 1954, p. 171 
472 Mertens J., 1954, p. 172 



 178 

 

Figuur 75: Reconstructietekening van de oudste kapel. 

 

Op het einde van de 10e eeuw, of het begin van de 11e eeuw werd dan een toren 

aangebouwd.473 

 

3. De Sint-Pieterskerk te Bertem 

e kerk van Bertem werd in de 10e eeuw geschonken aan de abdij van 

Corbies.474 De huidige kerk is nog steeds de Romaanse die uit deze tijd 

zou dateren. Hierdoor is ze één van de oudste nog bestaande kerken 

van België te noemen.475  

 

Naar alle waarschijnlijkheid stond er op deze plaats al veel vroeger een kerk. 

Onderzoek ernaar is echter nog niet uitgevoerd. 

 

 

 

                                                 
473 Mertens J., 1954, p. 174 
474 Halflants J., 1961 (b), p. 87 
475 Halflants J., 1969, p. 192 
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4. De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt-Winge 

ijdens restauratiewerk aan de kerk van Onze-Lieve-Vrouw te Tielt-

Winge hebben archeologen resten gevonden van oudere 

kerkgebouwen. Gedurende vijf dagen kreeg men de kans de sporen te 

onderzoeken.476 

 

Van de oudste kerk werden slechts wat paalkuilen teruggevonden. Dit was te 

weinig om een plattegrond op te stellen. 

Een echt grondplan kreeg men pas met de eerste stenen kerk. Het ging om een 

eenvoudige zaalkerk van 12 m op 6 m in droog metselwerk van ruw gekapte 

ijzerzandstenen. Het koor en het schip werden op hetzelfde moment gebouwd. 

De vorm van het koor was niet meer af te leiden, maar ze was vermoedelijk 

wel kort.477  

 

In een tweede fase werd er een toren bijgebouwd in zandig metselwerk, los van 

de westgevel. De toren bestond uit plaatvormige zandstenen in 

visgraatverband.478  

 

In het artikel uit 2003 wordt nergens vermeld uit welke periode deze fasen 

dateren. Ook worden er geen plannen of foto‟s gegeven, of meer informatie over 

de paalkuilen. Misschien dat een definitief opgravingsverslag nog gepubliceerd 

moet worden.  

 

5. De Sint-Pieterskerk te Neder-Heembeek 

eder-Over-Heembeek, waarvan Neder-Heembeek een fusiegemeente 

is, behoort sinds een aantal jaren tot het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. De gemeente ligt tussen Laken en Vilvoorde. Ik neem de 

gemeente hier bij Vlaams-Brabant omdat het tot voor kort tot deze provincie 

behoorde en eigenlijk nog in het Vlaams sprekende taalgebied ligt. 

                                                 
476 Wouters W., et alii, 2003, p. 80 
477 Wouters W., et alii, 2003, p. 80 
478 Wouters W., et alii, 2003, p. 80 
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In 1932 werd de parochiekerk er geteisterd door een hevige brand. Enkele 

jaren later werd de kerk geheel afgebroken, behalve de toren. Omdat op het 

terrein een park zou worden aangelegd werd van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om de site op te graven.479  

De eerste stenen kerk dateert uit de 11e eeuw en werd in de loop der tijden 

verschillende keren verbouwd. Echter, onder deze stenen kerk werden ook nog 

de sporen teruggevonden van een houten gebouw.480 

 

Wat er van sporen gevonden is laat toe de eerste kerk te reconstrueren. De 

overblijfselen bestaan uit cirkelvormige, lichtbruine of grijsbruine 

verkleuringen, die duidelijk te onderscheiden waren van het gele zand er rond. 

Het waren duidelijk paalgaten met in het midden een donkerdere kern waar 

de paal zat. De paalkuilen bovenden zich allemaal, twee uitgezonderd, in de 

beuk van de latere stenen kerk. Hun diepte hing af van de aard van de 

ondergrond en varieerde tussen de –1,10 m en –1,51 m. Aangezien het 

vloerpeil toen op –45 cm lag, kunnen we zeggen dat de palen zo‟n 60 cm à 1,10 

diep werden ingegraven. De paalkuilen hadden verder niet allemaal dezelfde 

vorm, ze waren soms rond, soms ovaal en soms vierkantig met afgeronde 

hoeken. De diameter van de paalkern schommelde tussen 26 en 39 cm.481 

 

Hieronder een overzicht: 

Paal 13:  80 x 65 cm groot 38 cm diameter kern -1,18 m diep 

Paal 26: 52 x ? cm groot 26 cm diameter kern -1,50 m diep 

Paal 28: 61 x 69 cm groot 34 cm diameter kern -1,20 m diep 

Paal 46: 90 x 70 cm groot 39 cm diameter kern -1,46 m diep 

Paal 89: 60 cm diameter 30 cm diameter kern ? 

Paal 90:           ?    ?    -1,22 m diep 

Paal 92:           ?    ?   -1,26 m diep 

Paal 95:           ?  28 x 28 cm groot  -1,51 m diep 482  

                                                 
479 Mertens J., 1975, p. 231 
480 Mertens J., 1975, p. 233 
481 Mertens J., 1975, p. 234 
482 Mertens J., 1975, p. 234 (in voetnoot) 
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Figuur 76: Grondplan van de kerk met aanduiding van de paalkuilen en situering van de 

belangrijkste pre-Romaanse bijzettingen. 

 

De twee andere lagen in de noordoosthoek van het koor. Hun vulling bestond 

voornamelijk uit zwart brandafval en ze hadden een diameter van 22 en 25 

cm.483 

 

De kerk was waarschijnlijk een eenvoudige zaalkerk met een rechthoekige 

beuk van 6,25 m op 7,25 m.484 Er was ook een smal, rechthoekig koor waarvan 

de breedte zo‟n 3 m was. Kuil 35, een donkere verkleuring tussen –1,02 m en –

1,73 m kan een overblijfsel zijn van dit koor, maar men zag er geen duidelijke 

paalkern in.485 

                                                 
483 Mertens J., 1975, p. 234 (in voetnoot) 
484 Mertens J., 1975, p. 234 
485 Mertens J., 1975, p. 235 (in voetnoot) 
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Figuur 77: De houtbouwfase van de kerk. 

 

Het koor was vermoedelijk een latere toevoeging aangezien men verbouwingen 

heeft aangetroffen aan de oostelijke hoekpalen (spoor 26 en 28, spoor 92 en 95). 

De situering van de palen 89 en 90 deed de archeologen verder vermoeden dat 

het koor als technisch geheel werd uitgevoerd, en dat ze daarna aan de beuk 

werd vastgemaakt. Hierbij werden dan palen 26 en 92 vervangen door 

respectievelijk palen 28 en 95.486 

 

De archeologen dateren de kerk in de 7e-8e eeuw, aangezien de graven die er 

bij werden gevonden, geen grafgiften bij zich hadden, wat wijst op een 

kerstening van het gebied. Men weet uit historische bronnen dat de kerstening 

hier in de 7e-8e eeuw was voltrokken, vandaar dit vermoeden. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
486 Mertens J., 1975, p. 237 
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6. De Sint-Lambertuskerk te Heverlee 

n 1960 kreeg men de kans de kerk van Heverlee te onderzoeken naar 

aanleiding van een renovatie. De Sint-Lambertuskapel ligt op een 

hooggelegen zandrug en komt goed overeen met de reeds geziene kerken 

van Leefdaal en Bertem.487 

 

Het onderzoek gebeurde door middel van een 15tal sleuven opdat het grootste 

deel van het oppervlak kon onderzocht worden.488  

 

Figuur 78: Overzichtsplan van de getrokken sleuven. 

 

 

De oudste overblijfselen bestonden uit een reeks graven en enkele paalgaten. 

De relatieve datum kan bepaald worden, aangezien de graven 7, 21, 13, 44, 48 

en 50 doorsneden werden door een jongere stenen muur (10).489  

                                                 
487 Mertens J., 1969, p. 5 
488 Mertens J., 1969, p. 18 
489 Mertens J., 1969, p. 19 
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Figuur 79: Algemeen opgravingsplan. 

Legende: 1: verstoringen; 2: primitieve westwerk; 3: latere driebeukige kerk; 4: Romaanse 

grondmuren; 5: graven; 6: graf 33; 7: bewaarde muren in opstand; 8: vaste grond. 

 

Het was niet duidelijk of al deze graven behoorden tot een grafveld aangelegd 

rondom een houten kerkje: van het gebouw bleef bijna niets bewaard. Slechts 

twee verkleuringen werden aangetroffen, in de as van het latere gebouw. 

Spoor 32: Dit spoor lag in sleuf II. Het ging om een ronde vlek van 70 cm  

diameter met in het midden een zwarte houtskoolvulling van 36 cm  

doorsnede. Het spoor zat op een diepte van –1,17 m tot –1,55 m. Geen  

enkel ouder graf sneed deze vlek, dat in het gele zand was uitgegraven.  

Spoor 90: Dit spoor lag in sleuf XV. Dit spoor was wel door verschillende  

graven doorsneden. Ze ging tot een diepte van –1,41 m en had een 

diameter van 1,30 tot 1,50 m. Ze had een vaste, aangedamde vulling. 

De ligging van de sporen in de as van de latere kerk is vreemd, maar we 

hebben dit natuurlijk ook gezien bij de kerk van Wintershoven.  
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Een reconstructie van een mogelijk houten gebouw is aan de hand van deze 

twee sporen niet mogelijk. Het enige wat we door de paalkuilen weten is dat 

het gebouw waarschijnlijk oost-west was georiënteerd.490  

 

Figuur 80: Het primitieve grafveld.  

Legende: 1: oudste graven; 2: graf 33; 3: latere bijzettingen. 

 

Volgens de legende stichtte de H. Hubertus een kerkje in Brabant in de 8e 

eeuw. We hebben natuurlijk geen enkel bewijs dat het hier ging om de kerk 

van Heverlee; vele kerken werden immers in deze periode in Brabant 

gebouwd. In ieder geval is het mogelijk dat de kuilen uit deze periode 

dateren.491 

 

Vanaf de bouw van deze houten kerk kende het gebouw een gestage verdere 

ontwikkeling. Aan de beuk werd algauw een massief, rechthoekig en stevig 

gemetst westwerk gebouwd.492 

De grondmuren van deze rechthoek hadden een afmeting binnenwerks van 

6,15 m (noord-zuid) en 3,75 m (oost-west). Het gaat hier om de sporen 10, 20, 

47, 68 en 77. De fundering was overal uitgebroken, behalve bij 77, maar het 

uitbraakspoor was nog duidelijk zichtbaar in de bodem. De breedte van de 

muren schommelde tussen 1,15 m en 1,25 m. Westmuur 10 was zichtbaar van 

                                                 
490 Mertens J., 1969, p. 20 
491 Mertens J., 1969, p. 33 
492 Mertens J., 1969, p. 34 
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–1,04 m tot –1,36 m en was opgevuld met afbraakmateriaal zoals geelwitte 

mortel en brokken roze Romeinse mortel. Het materiaal dat was uitgebroken 

heeft men teruggevonden in de muren en pijlers van latere kerken. 

Westmuur 10 was zuiver noord-zuid gericht. 

Zuidmuur 20 liep ietwat schuin daartegenover en was volledig bedekt met de 

latere muren van de middenbeuk. 

Noordmuur 68 lag naast de Romaanse funderingen. Langs de oostkant was hij 

niet gesloten, wat er op kan wijzen dat de muur tegen een bestaand gebouw 

aanleunde.  

Het muurfragmentje 77 is het enige wat de archeologen iets kon vertellen over 

de bouwtechniek van dit westwerk. De wanden van de funderingssleuf waren 

exact verticaal uitgegraven in het zand en de klei. De muur was onderaan 

gemetst met overvloedige, bleke, tamelijk harde mortel. Deze techniek is 

tamelijk uitzonderlijk voor deze periode en streek; meestal wordt er geen 

mortel gebruikt, of zeer brokkelige zoals we al meerdere keren zijn 

tegengekomen.493  

 

Waarschijnlijk werd op dat moment ook de houten beuk vervangen door een 

stenen exemplaar. Doch, men vond hiervan geen directe bewijzen.  

Hiervoor heeft men echter twee mogelijkheden: 

Ofwel was het nieuwe gebouw zeer ondiep aangezet zodat er geen enkel spoor 

ervan bewaard is gebleven. 

Ofwel was het gebouw op een normale diepte aangezet, maar bevonden zij  

zich op exact dezelfde plaats als de latere Romaanse muren, waardoor men er 

niks van kon terugvinden. 

Eén argument wees op het laatste: de samenstelling van de funderingsmuur 

van de noordelijke muur van de middenbeuk. Deze samenstelling was 

duidelijk in een profiel af te lezen. Onder de funderingen van de latere 

driebeukige kerk (muur 28) en de Romaanse muur 27 bevond zich een breed 

greppelspoor 31, dat tot –1,31 m in het vaste zand was uitgegraven. Dit spoor 

was opgevuld met aangestampte klei en beenderfragmenten. Het spoor was 

                                                 
493 Mertens J., 1969, p. 20 
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zo‟n 7 m lang en liep steeds evenwijdig met muren 27 en 28. Wat verder 

verdween het onder muur 68, een deel van het westwerk, wat er op wijst dat 

het dus ouder moet zijn.494   

 

De lengte van dit gebouw was moeilijk te bepalen maar de archeologen 

schatten ze op zo‟n 7m op een breedte van 5,5 m.495 

 

Figuur 81: Grondplan.  

Legende: 1: de beuk; 2: westwerk. 

 

Het westwerk was bijna 2 m breder dan de beuk.496 Ze werd er tegenaan 

gebouwd, zoals bleek uit de afwezigheid van een oostgevel. Dit maakt het 

mogelijk dat het houten gedeelte van de kerk en de stenen westbouw deel 

uitmaakten van hetzelfde plan.497 

Een datum voor deze verbouwing is opnieuw moeilijk te bepalen, maar zij 

werd vermoedelijk afgebroken in de 11e eeuw aangezien men in de 

afbraakvulling een stukje dateerbaar aardewerk heeft gevonden.498 De bouw 

ervan moet dus bijna nog voor het jaar 1000 worden gedateerd.  

 

 

                                                 
494 Mertens J., 1969, pp. 20-21 
495 Mertens J., 1969, p. 21 
496 Mertens J., 1969, p. 34 
497 Mertens J., 1969, p. 21 
498 Mertens J., 1969, p. 32 
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7. De Sint-Gertrudiskerk te Landen 

e Sint-Gertrudiskerk verdween in de 17e eeuw. De geschiedenis van 

Landen is altijd verbonden geweest met die van Pepijn I, die er zijn 

residentie had tot aan zijn dood omstreeks 640. Zijn dochter 

Gertrude is er geboren en zij zou later de abdis van Nijvel worden.499 

 

In twee campagnes gedurende 1958 en 1959 werd het terrein, dat op zo‟n 1400 

m van de dorpskern ligt, onderzocht.500  

Als eerste feit werd duidelijk dat de kerk op een Merovingisch grafveld was 

gebouwd.501 2 van deze graven werden onderzocht (graf 56 en graf 57).  

 

Figuur 82: Grondplan van de eerste kerken en het eerste grafveld.  

Legende: 1: Merovingische graven; 2: Merovingische graven onder de kerk; 3: funderingen van 

de eerste stenen kerk; 4: eerste uitbreidingsfase; 5: tweede uitbreidingsfase. 

 

Vervolgens werd de kerk onderzocht. 6 verschillende bouwfases werden 

ontdekt. Eerst en vooral werden er graven gevonden zonder bijgiften (graven 

130, 138, 148 en graven 52a en 44a) . Zoals we reeds weten wijst dit op 

christelijk begravingen. Maar aangezien graven 52a en 44a werden 

                                                 
499 Mertens J., 1976, p. 28 
500 Mertens J., 1976, p. 29 
501 Mertens J., 1976, p. 30 
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doorsneden door de eerste stenen kerk, gaan ze aan die vooraf.502 

Waarschijnlijk stond er toen een houten kerkje in de buurt, waarvan sporen 93 

en 109 een overblijfsel van kunnen zijn. Het gaat om twee vage, cirkelvormige 

sporen in de plattegrond van de eerste stenen kerk.503 

 

De tweede fase was dan de stenen kerk. Het gaat om een zeer eenvoudig 

grondplan: een beuk van 11,4 m op 6,4 m met ten oosten een recht koor van 5 

m op 5. De muren waren ongeveer 70 cm dik en zijn overal in hetzelfde 

materiaal opgetrokken, dat heel wat Romeins materiaal bevat. Ook met deze 

kerk zijn weer graven verbonden (graf 107 dat spoor 109 doorsnijdt en zelf 

doorsneden wordt door graf 75 en graf 153 waarin geen enkel spoor van een 

kist of skelet werd aangetroffen).504 

 

Vervolgens werd de kerk in Romaanse stijl vergroot door middel van twee 

zijkapelletjes, een transept en een grote abside.505 Deze vergrotingen werden 

waarschijnlijk uitgevoerd in de 12e-13e eeuw.506 

 

Een precieze datering van de houten sporen en de eerste fase van de stenen 

kerk is niet gegeven. 

 

8. De Sint-Martinuskerk te Asse 

olgens zijn levensbeschrijving oefende graaf Witger in de 7e eeuw het 

gezag uit in de streek tussen de Zenne, Dender, Schelde en Rupel.507 

Dit gebied vormt de Brabantgouw en Asse was er gedurende de 4e tot 

9e eeuw de hoofdplaats van. Omwille van zijn vooraanstaande positie en zijn 

gunstige ligging langs drukke wegen, werd Asse algauw een christelijk 

kerngebied van waaruit verdere missionering vertrok. Het is aannemelijk dat 

                                                 
502 Mertens J., 1976, p. 34 
503 Mertens J., 1976, p. 35 
504 Mertens J., 1976, p. 35 
505 Mertens J., 1976, p. 36 
506 Mertens J., 1976, p. 37 
507 Verstraeten S., 1985, p. 2 

V 



 190 

tijdens deze 7e eeuwse bekeringsfase Asse al over een bedehuis beschikte.508 

Deze zou kunnen gesticht geweest zijn door Sint-Ursmarus, een missionaris 

die in de streek actief was.509 Men weet echter niet meer waar dit gebouw zich 

moet hebben bevonden.  

 

Binnen de huidige kerk werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

 

9. De Sint-Jan-Baptistkerk te Tervuren 

ervuren verschijnt in de 8e eeuw in de historische bronnen.510 Dhr. J 

Davids vermoed dat de eerste kerk van Tervuren werd gebouwd rond 

het jaar 743, toen de relieken van de H. Hubertus er verheven 

werden.511 Hubertus behoorde tot de adelstand en werd volgens de legende 

missionaris toen hij tijdens een jachtpartij een hert zag met een lichtgevend 

kruis tussen de hoorns.512 Hij trok predikend rond in Limburg, Luik, Brabant 

en de Ardennen. In 727, op 71jarige leeftijd, werd hij ziek, vermoedelijk tijdens 

de inwijding van de kerk van Heverlee. Hij trok nog naar zijn residentie in 

Tervuren, maar stierf er zes dagen later.513 In 743 werden zijn relieken dan 

verheven in de kerk van Tervuren. Het zou hier dan gaan om de Sint-Jan-

Baptistkerk.514 

 

Door de eeuwen heen werden nog verschillende andere kerken in het dorp 

gebouwd: de Sint-Jan-Evangelistkerk, de huidige kerk, en de Romaanse Sint-

Hubertuskerk, de kapel van het hertogelijk kasteel.515 

 

Historisch gezien hebben we slechts een beperkt aantal bronnen die ons 

verhalen over de eerste kerk. De belangrijkste ervan, de Vita Huberti, is deels 

legendarisch en dus niet erg betrouwbaar. Archeologisch onderzoek zou ons 

                                                 
508 Verstraeten S., 1985, p. 2 
509 Ockeley J., 1965, p. 31 
510 Verbesselt J., s.d., p. 239 
511 Verbesselt J., s.d., p. 244 
512 Mellaerts L., 1945, p. 29 
513 Mellaerts L., 1945, p. 31 
514 Verbesselt J., s.d., p. 245 
515 Verbesselt J., s.d., p. 205 
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heel wat verder kunnen helpen in de moeilijke ontstaansgeschiedenis van de 

parochie Tervuren. 

 

1O. De kerk van Sint-Genesius-Rode 

ok over deze kerk hebben we enkel historische bronnen die ons een 

aanwijzing geven voor het bestaan van een pre-Romaanse kerk.  

De patroonheilige van de Sint-Genesius-Rode, Sint-Genesius, was 

een Romeinse toneelspeler aan het hof van Diocletianus. Het was de tijd 

waarin de keizers nog wanhopig probeerden het christendom te onderdrukken. 

Eén van hun strategieën was het christendom belachelijk te maken via 

toneelstukken. Genesius was één van die acteurs. Echter, stiekem had hij 

zichzelf laten dopen en toen de keizer er achter kwam werd hij hevig gefolterd. 

Genesius echter volhardde in zijn geloof en werd daarvoor onthoofd op 25 

augustus 285.516 

 

Uit een andere bron vernemen we dat Hertog Godfried in 1134 een derde deel 

van de tienden van Sint-Genesius-Rode nam om de Kapelkerk van Brussel te 

stichten. Zeker in die periode moet het dorp al over een aanzienlijk inkomen 

hebben beschikt. 

 

Het is niet duidelijk wanneer Sint-Genesius-Rode precies gekerstend werd, 

maar aangezien de H. Amandus ook hier een tijdje geweest was gedurende de 

8e eeuw lijkt een vroege bekering best mogelijk. De eigenlijke nederzetting, het 

eerste dorp, bevond zich vermoedelijk nabij de samenvloeiing van twee 

rivieren, in dit geval de Molenbeek en de Kwadebeek. Het is dan ook hier dat 

een mogelijk eerste kerkgebouw zou zijn gebouwd en waar archeologisch 

onderzoek wenselijk zou zijn.517 

 

 

 

                                                 
516 De Becker U., et alii, 1982, p. 363 
517 De Becker U., et alii, 1982, p. 368 
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11. De Sint-Lambertuskerk te Overlaar 

e beuk van deze kerk wordt beschouwd als één van de meest unieke 

overblijfselen van de 10e eeuwse architectuur in België. Overlaar, nu 

een deelgemeente van Tienen, was lange tijd een gehucht van 

Hoegaarden.518 Deze streek, gekerstend onder de Karolingers, had voor het 

jaar 1000 al heel wat kerkjes staan.519 De kerk van Overlaar was daar één van. 

 

De pre-Romaanse beuk staat, zoals gezegd, nog altijd recht op de plaats waar 

ze meer dan 1000 jaar geleden werd gebouwd. Het gaat om een rechthoekige 

zaalkerk met maximale buitenafmetingen van 11,05 m op 8,80 m. De 

gemiddelde muurdikte is 83 cm. De muren zijn hoofdzakelijk opgetrokken in 

zeer onregelmatig gekapte kwartsietblokken. Verder komen er ook wat 

zeldzame blokken ijzerzandsteen en kalkzandsteen voor, afkomstig van 

Gobertange. Fragmenten van Romeinse tegulae en dakpannen werden 

meermaals gebruikt voor het opvullen van al te brede voegen, voor het 

gelijkmaken van de lagen en verder nog in de boog van het enige bewaarde 

venstertje in de zuidgevel.520 Waarschijnlijk waren deze fragmenten afkomstig 

van de nabijgelegen Romeinse villa van de Goudberg.521 De hoeken zijn 

verstevigd door grotere, regelmatig gekapte kwartsietblokken. Op één plaats, 

in het noordelijke deel van de westgevel, wordt nog wat visgraatverband 

teruggevonden.  

De muren vertonen een duidelijke verjonging naar boven toe, wat dus wil 

zeggen dat ze smaller werden. In de muren zelf, vooral in de zuidgevel, zijnvier 

verschillende metsellagen ontdekt. De bovengrenzen ervan zijn duidelijk te 

zien aan de hand van kleine, platte stenen en Romeinse pannen die het 

onregelmatige metselverband effenden. Volgens de auteurs kunnen die lagen 

in verband worden gebracht met het ritmisch optrekken van de muur: het 

                                                 
518 Dopere F., et alii, 1990, p. 7 
519 Dopere F., et alii, 1990, p. 8 
520 Dopere F., et alii, 1990, p. 14 
521 Dopere F., 1991, p. 38 
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geleidelijk verhogen van de steigers of gewoon de onregelmatige muur 

bouwtechnisch effenen.522  

 

Figuur 83: Grondplan van de Sint-Lambertuskerk. De vier aslijnen in de zijgevels tonen de 

meest waarschijnlijke plaats aan van de pre-Romaanse beukvensters.  

Legende: 1: profiel van blad van het 12e-eeuwse altaar; 2: profiel van de 16e-eeuwse gewelfrib. 

                                                 
522 Dopere F., et alii, 1990, p. 14 
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Het enige bewaarde, maar nu dichtgemetselde, venstertje zit in de zuidgevel, 

maar niet precies in het midden ervan. Als de auteurs dit symmetrisch 

doortrekken dan moet de beuk over 4 venstertjes hebben beschikt. In de boog 

van het venstertje zitten ruw gekapte stenen, alternerend met Romeinse 

pannen.523 

De verhouding van de hoogte en breedte van het schip, namelijk 5,11 op 7,11 of 

0,7 op 1, is één van de belangrijkste redenen om de beuk in de 9e of 10e eeuw te 

dateren. De verhouding zou gebaseerd zijn op de theorieën van Vitruvius die 

zei dat de hoogte de breedte weinig of niet mocht overschrijden. Vanaf de 11e 

eeuw verdween deze invloed.524 

 

Op de oostmuur van de toren zijn de dakmoeten van het dak van de beuk, 

opnieuw in Gobertangesteen, bewaard gebleven. Ze hebben een 

kwartrondprofiel en geven aan dat het dak een helling van 40° moet hebben 

gehad. Onder de dakmoeten is het metselwerk onregelmatig, erboven 

regelmatig.525  

 

De oorspronkelijke ingang bevond zich waarschijnlijk in de westelijke 

puntgevel, op de plaats waar nu een grote spitsboog zit. 

 

De precieze vorm van het pre-Romaanse koor is onbekend. Vermoedelijk gaat 

het ook hier weer om een klein, rechtafgesloten koor.526   

 

Het is voor ons erfgoed erg belangrijk dat dit unieke kerkgebouw voor de 

toekomst bewaard blijft. Ik kan conservatie ervan alleen maar toejuichen en 

hoop dat het gebouw de waarde krijgt die het verdient. 

 

 

                                                 
523 Dopere F., et alii, 1990, p. 18 
524 Dopere F., et alii, 1990, p. 18 
525 Dopere F., et alii, 1990, p. 18 
526 Dopere F., et alii, 1990, p. 18 
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12. De Sint-Jan-Baptiskerk te Huizingen 

n 1955 werd een gedeelte van de fundamenten van de Sint-Jan-

Baptistkerk opgegraven door Dhr. J. Mertens. In 1964-65 konden de 

volledige funderingen vrijgelegd worden, aangezien het terrein binnen 

het tracé van de nieuwe autosnelweg Brussel-Parijs lag.527 Op die manier 

kwam het hele grondvlak van de kerk bloot te liggen. 

 

Figuur 84: Indeling van de opgravingsvlakken. 

 

Allereerst werden er sporen gevonden van een houten kerk. Twee afgelijnde 

rechthoeken werden in het noord-oost-vlak van de beuk ontdekt. Het bleek te 

gaan om de buitenzijden van verticaal in de bodem geplaatste palen (sporen 67 

en 68). Binnen de omtrek van de rechthoeken was het hout verteerd en 

vervangen door aangeslibde klei. De randen van de rechthoeken bestonden uit 

een dunne band zwart organisch materiaal, het laatste overblijfsel van het 

hout. Verder werden er geen sporen gevonden van andere paalgaten.  

De twee gevonden paalsporen lagen in de noordoostelijke hoek van het schip 

van de latere stenen kerk. Hun langste zijde lag parallel aan muur 14, op zo‟n 

1,44 m er vandaan. De afstand tussen de palen bedroeg zo‟n 1,91 m. 

                                                 
527 Bal A., 1989, p. 1 
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De zijden van de paalsporen waren 0,35 cm lang en 0,20 m breed.  

In een profiel werd verder, ter hoogte van de bovenkant van de fundering, een 

laag houtskool gevonden dat in verband zou kunnen worden gebracht met de 

afbranding van deze houten kerk.528 

 

Figuur 85: Ligging van de sporen van de houten kapel. 

 

Vervolgens werd de kerk vervangen door een stenen exemplaar. Deze 

rechthoekige kerk was oost-west georiënteerd. De fundering ervan had 

buitenwerks een lengte van 11,7 m en een breedte van 8,7 m en binnenwerks 

een lengte van 9,9 m en breedte van 6,7 m. Ze bestond voornamelijk uit met 

klei aangestampte lokale zandsteen en Romeins bouwmateriaal waaronder 

fragmenten van tegels en hypocaustumbuizen. Het opstaande muurwerk wat 

gemetseld met kalkmortel.529  

                                                 
528 Bal A., 1989, p. 9 
529 Bal A., 1989, p. 9 
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Figuur 86: Grondplan van de eerste stenen zaalkerk. 

 

De noordelijke muur 21 was zo‟n 1 m breed. Echter onderaan de funderingen 

was ze niet recht en maakte ze een uitsprong van 21 cm ten opzichte van het 

opstaand muurwerk. De muur bestond uit zandsteen en was gebonden met 

klei. Er in werd een fragment gevonden van een geribde molensteen uit 

donkergrijs, vulkanisch gesteente.530 

 

In het fundament van muur 26 werd nabij de hoek met muur 34 een grote, 

afgeknotte piramide ontdekt in zandsteen. Deze piramide had een vrij recht 

vlak met een rechte gleuf van 10 cm breed. Het ondervlak had een lengte van 

81 cm en een breedte van 63 cm en de piramide was 55 cm hoog. De steen woog 

circa 300 kg.531 

Het opstaand muurwerk was 88 cm breed en bestond uit dezelfde steensoort 

als muur 21. Deze muur was gemetseld met kalkspecie, die op sommige 

plaatsen geel was van kleur en zeer hard.532 

 

Van de oostelijke muur 14 was de funderingssleuf in de ongeroerde grond 

gegraven. De voeting was gebouwd in lokale zandsteen en was zo‟n 96 cm tot 

                                                 
530 Bal A., 1989, p. 10 
531 Bal A., 1989, p. 11-12 
532 Bal A., 1989, p. 10 
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1,04 m breed en 62 cm hoog. Aan de buitenkant waren de stenen ietwat 

bekapt. Als bindmiddel werd ook hier weer klei gebruikt.  

Het opstaande muurwerk was 80 tot 86 cm breed en bewaard tot op een hoogte 

van 85 cm. Ze bestond aan de buitenkant uit grote zandsteenblokken die in 

onregelmatig verband lagen. Aan de binnenkant was dezelfde steensoort 

gebruikt maar de bekapte stenen waren iets kleiner. Hier waren eveneens wat 

Romeinse dakpannen in de muur verwerkt. Meestal werd er gebouwd door 

middel van grijze mortel maar soms werd er ook roze kalmortel, vermengd met 

fijn baksteengruis, gebruikt.  

Nabij de hoek met muur 21 vertoonde de muur, voorzien van bepleistering, 

wat brandvlekken.533  

 

De voeting van de zuidelijke muur 22 was zo‟n 88 tot 95 cm breed en 61 cm 

hoog. Ze werd gegraven in een greppel die in de bruine grond was gegraven. De 

fundering was voor een deel in kleiverband gebouwd, voor een deel in 

aangestampte kalkspecie. De randen van de muur bevatten veel ruwe 

ijzerhoudende en andere zandstenen waartussen plaatselijk wat kalkspecie 

was gegoten en dan aangestampt. Sommige van deze stenen hadden een lengte 

van 40 cm en een dikte van 20 cm. Het bovenste deel van de voeting bevatte 

verder stukken van Romeinse dakpannen en hypocaustumtegels.  

Het opstaande muurwerk bestond hoofdzakelijk uit lokale zandstenen van 

verschillende diktes, die in min of meer horizontale lagen waren gelegd. Aan 

de buitenzijde waren er dikkere stenen, waarvan de grootste oneffenheden 

waren verwijderd. Aan de binnenzijde werden ook grote stenen en Romeinse 

panfragmenten gebruikt. Ook deze muur vertoonde brandvlekken aan de 

binnenzijde. De wand werd later bepleisterd. 534 

 

De voeting van muur 44 lag hoger dan die van muur 22, alhoewel ze volgens de 

archeologen op hetzelfde moment werd gebouwd. Buitenwaarts waren er ook 

veel minder ijzerhoudende stenen gebruikt en ze waren doorgaans groter. De 

                                                 
533 Bal A., 1989, p. 11 
534 Bal A., 1989, p. 11 
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opgaande muur was 62 cm dik en bevatte vooral bruinrosse of donkerrosse 

ijzerhoudende zandstenen, die ietwat rechthoekig waren gekapt. De sterke 

kalkspecie was rood gekleurd door toevoeging van baksteengruis. In de hoek 

met muur 35 was er een ijzerhoudende zandsteen in een winkelhaak gekapt, 

ze was 37 cm op 34,5 cm op 14 cm groot. 

Op het bovenste deel waren duidelijk brandvlekken te zien. De mortel was er 

door de hitte ook roze gekleurd. Deze brandschade bewees onder meer dat de 

oorspronkelijke kerkvloer lager lag dan die van de Romaanse kerk.535  

 

Van de oorspronkelijke westelijke kerkmuur was enkel de voeting bewaard 

gebleven. Het opgaande muurwerk dat er werd aangetroffen bleek van latere 

datum te zijn. De voeting bestond uit twee delen gescheiden door een opening 

van 3,42 m breedte, wat overeenstemde met de breedte van de binnenkant van 

de toren. Ook de oorspronkelijke ingang tot de kerk moet hier ergens hebben 

gezeten. Muur 34 vertoonde een overhelling van 3 tot 8 cm naar buiten toe. 

Het betrof grof en slordig metselwerk, bestaande uit bruinachtige, 

ijzerhoudende zandstenen en veel verbrande zandstenen. Van de voeting werd 

slechts 60 cm vrijgelegd maar er op werden geen brandsporen ontdekt.  

Deel 35 was op net dezelfde manier opgebouwd.536 

 

In het midden van de oostelijke muur van het schip werden geen sporen 

aangetroffen van een primitief altaar.  

 

In de zuidelijke hoek vond men tijdens de opgraving van 1955 op een diepte 

van 3 m enkele schuin geplaatste stenen. Dhr. Mertens vermoedde dat het 

ging om het uiteinde van de zuidelijke muur van het eerste koor. Dit zou 

kunnen betekenen dat er een eerste stenen koor tegen de houten kerk werd 

gebouwd.  

De opgraving van 1965 sprak dit tegen. In de hoek van muur 21 met muur 14 

werd geen enkel overblijfsel van een mogelijk koor gevonden.537  

                                                 
535

 Bal A., 1989, p. 11 
536

 Bal A., 1989, p. 11 
537

 Bal A., 1989, p. 11 
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We kunnen dus besluiten dat er op de site eerst een houten kerk werd 

gebouwd, vermoedelijk in de 9e-10e eeuw.538 Het bestaan van een kapel op de 

plaats wordt verder nog bewezen door het feit dat er onder de eerste stenen 

graven werden gevonden.539  

De stenen kerk werd gebouwd op een fundering in twee delen: een onderbouw 

van 60 tot 70 cm hoog, gemetseld in kleiverband en een bovenste deel 

gemetseld met kalkmortel. Het ging om een rechthoekig zaalkerkje van 11,7 m 

op 8. De bouwtechniek en de aanwending van Romeins materiaal doet 

vermoeden dat de kerk in de 10e eeuw werd gebouwd. Dat de kerk 

waarschijnlijk een brand onderging is te zien in de talrijke brandvlekken.  

 

Voor een overzichtelijk grondplan en heel wat foto‟s zie Bal A., 1989, De 

voormalige Sint-Jan-Baptistkerk te Huizingen (gem. Beersel), archeologisch 

bodemonderzoek (1955, 1967),  in  Hallensia: Vol. 11/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
538 Bal A., 1989, p. 48 
539 Bal A., 1989, p. 43 
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Conclusies 

 

1. Geografische spreiding 

Ik heb eens alle kerkjes op een kaart van Vlaanderen aangebracht. Deze 

geografische verspreidingskaart bracht interessante gegevens aan het licht. 

 

Er vallen een aantal grote clusters op. Zo is er een cluster te Brugge en ten 

zuiden ervan. Een tweede cluster bevindt zich in de buurt van Ename en 

Petegem. Een derde cluster vinden we in de buurt van Tervuren, ten oosten 

van Brussel. Tenslotte is er nog een vierde cluster in de buurt van Tongeren. 

We kunnen hier twee mogelijke verklaringen voor geven.  

Ten eerste staat het uiteraard vast dat deze streken in de vroege-

middeleeuwen belangrijke christelijke centra waren. Brugge had de residentie 

van de Vlaamse graven en Tongeren was de stad met de eerste bisschop van 

Vlaanderen. Voor Ename en Petegem is het iets moeilijker maar de 

aanwezigheid van een abdij en een belangrijke vergaderzaal zou een oorzaak 

kunnen zijn. Het belang van de streek rond Tervuren is niet zo eenvoudig te 

verklaren. We weten wel dat de heirbaan Tongeren-Boulogne door Oost-

Brabant liep. We hebben bovendien gezien dat de H. Hubertus hier rond trok 

om het volk te bekeren en dat zijn relieken werden verheven in de kapel van 

Tervuren. Misschien dat dit de aanwezigheid van heel wat pre-Romaanse 

kerkjes kan verklaren. 

Een tweede verklaring lijkt mij echter veel plausibeler: er is gewoon meer 

onderzoek verricht in deze streken! Voor de cluster rond Brussel gaat dit 

natuurlijk niet op, daar we hier enkel te maken hebben met aanwijzingen dat 

er daar mogelijk een pre-Romaanse kerk zit, maar voor de drie andere clusters 

geldt het wel. In Brugge heeft men nu Raakvlak540; de Intergemeentelijke 

Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland, en WABO541; De Werkgroep  

                                                 
540 zie: http://www.raakvlak.be 
541 zie: http://www.heemkundebrugge.be 

http://www.raakvlak.be/
http://www.heemkundebrugge.be/
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Figuur 87: Geografische verspreidingskaart van de pre-Romaanse kerken in Vlaanderen. 
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Archeologie Brugs Ommeland. Deze spelers hebben er voor gezorgd dat er heel 

wat opgravingen in de buurt van Brugge zijn uitgevoerd. Maar ook de vroegere 

Nationale Dienst voor Opgravingen had belangstelling in Brugge wegens zijn 

belangrijke middeleeuwse geschiedenis. 

Hetzelfde geldt voor Tongeren: de stad heeft zijn eigen erfgoedcel.542 Ook de 

beroemde Romeinse geschiedenis van de stad heeft er voor gezorgd dat er 

doorheen de jaren heel wat archeologie is verricht, met gevolg dat ook veel 

middeleeuws materiaal naar boven kwam. Het plaatselijke Gallo-Romeins 

museum heeft daarbij zijn steentje bijgedragen.543 Bovendien heeft de kerk 

van Tongeren zijn eigen website, een unicum in Vlaanderen.544  

In Ename heeft men een expertisecentrum voor erfgoedontsluiting545 én een 

site getiteld “Nieuws uit het verleden” die de geschiedenis van de streek 

weergeeft.546  

 

Dezelfde verklaring zou dan kunnen worden gegeven voor de hiaten in de 

kaart: er is simpelweg nog geen onderzoek in die bepaalde streek uitgevoerd. 

Het valt op dat er in de hele provincie Antwerpen nog maar drie pre-Romaanse 

kerken zijn gevonden: Puurs, Muizen en Ouwen. Dit lijkt me nu toch wel erg 

weinig! Van de stad Antwerpen is het toch bekend  dat zij in de middeleeuwen 

een vooraanstaande positie had. Het kan dan ook niet anders of er zijn veel 

meer kerkjes in de provincie aan te treffen. Bovendien, heb ik niet in mijn 

inleiding aangetoond dat de Franken via Antwerpen ons land binnenkwamen? 

Ik heb bovendien enkele namen van dorpen gegeven die eindigen op –gem, een 

uitgang die wees op een Frankische nederzetting. Plaatsen waar mensen 

samenwoonden waren in het 1e millennium vaak al gekerstend. In de provincie 

Antwerpen hebben we gezien dat de H. Eligius er kerkjes stichtte en dat de H. 

Amandus er het beruchte moeraseiland Chanelaus bekeerde. Redenen genoeg 

dus om de plaatselijke kerkjes eens van wat dichter te gaan bekijken! 

                                                 
542 zie: http://www.erfgoedceltongeren.be 
543 zie: http://www.galloromeinsmuseum.be 
544 zie: http://www.basiliektongeren.be 
545 zie: http://www.enamecenter.org 
546 zie: http://www.ename974.org 

http://www.erfgoedceltongeren.be/
http://www.galloromeinsmuseum.be/
http://www.basiliektongeren.be/
http://www.enamecenter.org/
http://www.ename974.org/
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Antwerpen heeft dan weer wel zijn eigen archeologische diensten wat dit 

mogelijk zou moeten maken, denk maar aan de erfgoedcel Antwerpen, of de 

Antwerpse vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek.547 In die provincie is er 

ook nog MVSA, de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie,548 ADW, de 

Archeologische Dienst Waasland,549 en ADAK, de Archeologische Dienst 

Antwerpse Kempen.550 Ook andere plaatsen, die nu nog leeg zijn, hebben hun 

mogelijkheden. Zo is er in de streek van Kortrijk de vereniging Archeologie 

Zuid-West-Vlaanderen, is er in West-Vlaanderen in het algemeen de 

Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen 

(VoBoW)551 en is er in de streek rond Roeselare de Werkgroep Archeologie 

Roeselare, een lokale werkgroep binnen de VoBoW. Meer in de westhoek 

hebben we Spaenhiers, de archeologisch-historische kring van Koekelare552 en 

archeo7.553 In de provincie Oost-Vlaanderen hebben we VOBOV, de Vereniging 

voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen en KLAD, de Kale-

Leie Archeologische Dienst.554 In Limburg de Archeologische Vereniging 

Limburg,555 ZOLAD, de Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst.556 In 

Vlaams-Brabant bestaat er tenslotte PORTIVA, PORT Intergemeentelijke 

Archeologisch Samenwerkiingsverband. 

Dit alles maar om te zeggen dat de mogelijkheden er aanwezig zijn, de 

interesse voor de pre-Romaanse kerk nog niet. Enkel in die enkele plaatsen 

waar interesse volop aanwezig is, zijn er al heel wat resultaten geboekt.  

 

2. Chronologische verspreiding  

Wat de chronologie van de geziene kerkjes betreft hebben we nog heel wat 

gegevens te kort. Alhoewel er soms dateringen zijn uitgevoerd gaven die vaak 

                                                 
547 zie: http://archeologie.antwerpen.be 
548 zie: http://mvsa.be 
549 zie: http://www.sint-

niklaas.be/modules/phpwiki/index.php?pagename=Archeologische%20Dienst%20Waasland%2

0(ADW) 
550 zie: http://www.adak.be/ 
551 zie: http://www.vobow.be 
552 zie: http://www.spaenhiers.be 
553 zie: http://www.erfgoedcelieper.be/ 
554 zie: http://users.telenet.be/johanhoorne/klad/home.html 
555 zie: http://www.archeologie.net 
556 zie : http://www.zolad.be/ 

http://archeologie.antwerpen.be/
http://mvsa.be/
http://www.sint-niklaas.be/modules/phpwiki/index.php?pagename=Archeologische%20Dienst%20Waasland%20(ADW
http://www.sint-niklaas.be/modules/phpwiki/index.php?pagename=Archeologische%20Dienst%20Waasland%20(ADW
http://www.sint-niklaas.be/modules/phpwiki/index.php?pagename=Archeologische%20Dienst%20Waasland%20(ADW
http://www.adak.be/
http://www.vobow.be/
http://www.spaenhiers.be/
http://www.erfgoedcelieper.be/
http://users.telenet.be/johanhoorne/klad/home.html
http://www.archeologie.net/
http://www.zolad.be/
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maar een resultaat “ergens tussen de 7e en 9e eeuw”. Voor een degelijke 

chronologie is dit niet precies genoeg. Wanneer er dan toch een C14-datering 

wordt uitgevoerd, zoals bij de Sint-Donaaskerk in Brugge, dan wordt deze 

datum voortdurend bekritiseerd en geven nieuwe calibratiecurves vaak ook 

nieuwe data aan.  

Meer nog dan een absolute datering hebben we meestal maar een relatieve 

datering en dit ten opzichte van een latere Romaanse kerk waarvan men weet 

dat ze uit een bepaalde periode dateerde, of ten opzichte van oudere graven die 

nog heidens waren.  

Stichtingsaktes uit deze vroege periode hebben we al helemaal niet waardoor 

ook de historische bronnen ons niet verder kunnen helpen. Vaak moeten de  

archeologen zich baseren op heiligenlevens of andere legendes die slechts 

verhaaltjes zijn, en waarvan we dus nooit de betrouwbaarheid weten.  

Enige datering kan eventueel worden bepaald door de architecturale gegevens 

van een kerkgebouw te vergelijken met andere kerkjes waarvan een datering 

wel bekend is. Doch, dit alles is slechts speculatief en gaat al helemaal niet op 

voor houten gebouwen. 

 

Toch zou het bepalen van een stichtingsdatum van vele van die kerkjes nuttig 

zijn. We zouden ze opnieuw op een kaart kunnen uitzetten, eventueel 

gerangschikt per eeuw, zodat men kan gaan kijken wanneer nu de eerste 

gebieden gekerstend werden, en welke gebieden er later volgden. Men zou 

kunnen kijken of parochiekerken later werden gebouwd dan abdijkerken en of 

plaatselijke vorsten eerder over een kerk beschikten dan de gewone 

dorpsmens. Ook zou men eventueel het spoor van een missionaris kunnen 

volgen, die op zijn pad het éne kerkje na het andere stichtte. 

Jammer genoeg staat dit alles nog maar in zijn kinderschoenen. Veel meer 

dateringstechnieken zouden moeten worden toegepast bij het opgraven van 

een kerk en veel meer kerkjes moeten nog opgegraven worden willen wij een 

volledig geschiedkundig beeld krijgen. 
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3. De ligging in het dorp 
 

 Vaak werden de kerkjes gebouwd op een heuvelrug, op de hoogste top van het 

dorp. De reden lijkt me vanzelfsprekend: zo kon iedereen ze van ver zien staan, 

hoe hoger hoe dichter bij God, en ze was als het ware de bekroning van het 

gebied, de kers op de taart. We vinden dit terug op meerdere plaatsen. De kerk 

van Moorsel was gesitueerd op de kam van een belangrijke heuvel,557 het dorp 

Puurs ligt op een zandrug met een hoogte van 5 m boven de zeespiegel,558 de 

Sint-Laurentiuskerk van Ename ligt op de uitdeinende heuvelflank van de 

Vlaamse Ardennen,559 het kerkplein van Muizen ligt op een terras zo‟n 4 m 

hoger dan de rivier de Dijle,560 de kerksite van Erps-Kwerps lag op de zachte 

helling van een oost-west georiënteerde heuvelrug,561 de Sint-Lambertuskapel 

van Heverlee ligt nabij de noordpunt van een 26 m hoge zandrug,562 de kapel 

van Leefdaal lag op de uiterste noordoosthelling van een heuvel,563 Tielt-Winge 

ligt op een diestiaanheuvel,564 de Sint-Pietersabdij van Gent werd gebouwd op 

de Blandinusberg,565 de Sint-Martinuskerk van Genk lag op de helling van een 

zandig terrein,566 de oude Sint-Jan-Baptistkerk van Tervuren lag op een 

hoogte van 90 m, het hoogste punt van het dorp,567 het centrum van 

Oudenburg ligt op een hoge zandopduiking aan de rand van de kustvlakte568 

en de houten kerk van Kruishoutem tenslotte lag op een plateau zo‟n 70 m 

boven de zeespiegel, één van de hoogst heuvelruggen in België ten westen van 

de Schelde.569 

 

Verder lag een kerk ook vaak nabij een rivier. Zoals we hebben gezien waren 

er in de vroege middeleeuwen weinig wegen, aangezien de heirbanen 

                                                 
557 Callebaut D., et alii, 1994, p. 76 
558 Roosens B., 1991, p. 238 
559 Callebaut D., 1996 (b), p. 4 
560 Mertens J., 1950, p. 116 
561 Verbeeck M., 1994, p. 67 
562 Mertens J., 1969, p. 6 
563 Mertens J., 1954, p. 144 
564 Wouters W., et alii, 2003, p. 80 
565 Van Driessche R., 1977, p. 2 
566 Mertens J., 1957, p. 8 
567 Verbesselt J., s.d., p. 212 
568 Devliegher L., 1959, p. 137 
569 Vermeulen F., et alii, 1990-1991, p. 42 
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verwaarloosd werden. De snelste manier om bouwmateriaal aan te brengen 

was dan ook over het water. Bouwde men nabij een rivier, dan moest men het 

bouwmateriaal en interieur niet te ver over het land verslepen. Bovendien 

bood de aanwezigheid van water ook de kans een brandende houten kerk 

sneller te kunnen blussen.  

Ook dit hebben we bewezen gezien bij onze kerken. De kerk van Moorsel lag 

nabij de Molenbeek,570 Bilzen lag op de rechteroever van de Demer,571 de abdij 

van Sint-Truiden werd gebouwd op de rechteroever van de Cicindriabeek,572 

Puurs ligt tussen de Vliet en de Molenbeek,573 Ename ligt zoals gekend bij de 

Schelde, de reden waarom er al vlug een haven ontstond,574 de Sint-

Hermeskerk van Ronse ligt nabij de Molenbeek,575 de kerk van Petegem lag 

nabij de Schelde,576 Muizen ligt nabij de Dijle,577 Meerbeke ligt naast de 

Dender,578 Woumen wordt doorsneden door de Kerkebeek,579 de kerk van Tielt 

ligt ten zuiden van de Demer,580 de Sint-Pietersabdij van Gent lag niet alleen 

op een hoogte, maar ook aan de oever van de Schelde,581 de kerk van 

Kortessem lag nabij de samenloop van de Winter- en Mombeek,582 doorheen 

Wintershoven loopt de Herk, ook wel de Mombeek genoemd, een zijrivier van 

de Demer,583  Genk wordt doorsneden door de Dorps- of Molenbeek,584 

Tervuren herbergt de bronnen van de Voer,585 de kerk van Sint-Genesius-Rode 

lag nabij de samenvloeiing van de Molenbeek en de Kwadebeek586 en de abdij 

van Aldeneik werd gesticht nabij de Maas.587  

 

                                                 
570 Callebaut D., et alii, 1994, p. 76 
571 Wouters W., et alii, 1994, p. 170 
572 Van Bellingen S., 1992, p. 280 
573 Roosens B., 1991, p. 238 
574 Devliegher L., 1969, p. 85 
575 Roosens H., et alii, 1949, p. 338 
576 Callebaut D., 1979 (b), p. 142 
577 Mertens J., 1950, p. 116 
578 Van de Perre D., 2006, p. 86 
579 Termote J., 1990, p. 18 
580 Wouters W., et alii, 2003, p. 80 
581 Van Driessche R., 1977, p. 2 
582 Vanvinckenroye W., et alii, 1995, p. 9 
583 Lux G.V., 1969, p. 145 
584 Mertens J., 1957, p. 8 
585 Mertens J., s.d., p. 212 
586 De Becker U., et alii, 1982, p. 368 
587 Sangers W., 1975, p. 3 
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Toch was ook de aanwezigheid van een belangrijke weg een belangrijk middel 

om een gebied gekerstend te krijgen. Zo liep de heirbaan Tongeren-Boulogne 

door Erps-Kwerps en zorgde de weg er dus voor dat Oost-Brabant ontsloten 

werd588 en Asse lag op de belangrijkste weg die Keulen met Vlaanderen en 

Engeland verbond.589  

 

Tenslotte was ook de aanwezigheid van een Merovingisch grafveld een reden 

om daar een christelijk bedehuis te gaan bouwen. De kerk van Ouwen is hier 

een belangrijk voorbeeld van,590 maar ook de sporen teruggevonden in 

Kruishouten bevonden zich op een Merovingisch grafveld,591 te Erps-Kwerps 

vond men Merovingische graven592 en ook in Landen werd de kerk op een 

Merovingisch grafveld gebouwd. 

 

We concluderen dus dat een kerk zeker nooit willekeurig op een bepaalde 

plaats in het dorp werd gebouwd. Een reeks van factoren bepaalden de 

inplanting. Twee belangrijke elementen vallen op. Allereerst de goede 

zichtbaarheid in het landschap opdat iedereen die in de regio leefde wist waar 

de kerk stond en daar bijna elke dag mee geconfronteerd werd. Ten tweede de 

goede toegankelijkheid. Dit zien we door de locatiekeuze nabij rivieren en 

belangrijke landwegen. De kerk was op deze manier niet alleen bereikbaar 

voor de dorpelingen die vlakbij woonden, maar ook voor mensen die verderop 

leefden. Niet elke nederzetting had immers een kerk in de vroege 

middeleeuwen en één kerk met religieus personeel moest een groot gebied 

opvoeden in de christelijke leer. 

Indien mogelijk dan werden deze twee factoren gecombineerd, zoals we zien bij 

de Sint-Pietersabdij te Gent. Het is onder andere net door deze locatiekeuzes 

dat er later belangrijke dorpen, steden en handelsplaatsen konden uitgroeien 

gecentreerd rond deze oude kerken. 

 

                                                 
588 Verbeeck M., 1994, p. 67 
589 Ockeley J., 1965, p. 38 
590 Van Dyck G., 1982, p. 116 
591 Vermeulen F., et alii, 1990-1991, p. 51 
592 Verbeeck M., 1994, p. 84 
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4. De plattegrond 

In dit puntje overloop ik de verschillende plattegronden, zonder daarbij al 

teveel afmetingen en details te bespreken. Specifieke info vind men telkens in 

het inventariserende stuk van mijn werk. 

 

Laten we beginnen met de meest zeldzame plattegrond: het Griekse kruis. Dit 

schema hebben we teruggevonden in Torhout, hoewel men er nog absoluut niet 

zeker van is dat het wel degelijk om een kerk gaat! 

De plattegrond bestaat uit twee vierkanten die elkaar omvatten. De 

binnenhoeken zijn afgerond en de vierkanten zijn met elkaar verbonden door 

middel van acht parallelle muren. Tegen de buitenste oostelijk muur was er 

nog een vierkante constructie gebouwd, en tegen de zuidmuur een L-vormige 

muur. Volgens de opgravers hebben we te maken met een vierkante kerk, 

bekroond door een koepel. De delen boven de verbindingmuren zouden hoger 

gebouwd zijn dan de rest. Volgens anderen gaat het echter om een Romeinse 

wachttoren. 

 

Vervolgens hebben we de houten kerken, die allemaal een rechthoekig 

grondplan hadden. De eerste die we hier onder kunnen plaatsen is de 

verdwenen kerk van Roksem. De oudste sporen gaven een rechthoekige kerk 

aan, met een breedte van 10,5 m en een lengte van ongeveer 13 m. Vervolgens 

werd er een nieuwe houten kerk gebouwd. Het ging nu om een grote, 

rechthoekige zaalkerk met een versmald koor. De beuk bestond uit twee rijen 

van drie palen. Deze kerk had een lengt van 19 m en een breedte van 10,5 m. 

De eerste kerk van Petegem was eveneens een houten gebouw. Het was 14,6 m 

lang en 4 m breed. 

In Kruishoutem werd eveneens een éénschepig gebouw gevonden, van 8 m 

lang en 5 m breed.  

Te Ouwen vond men te minste vier paalgaten die een rechthoekig gebouw 

weergaven van 11,5 m lang en 4,8 m breed. Aan de noord-en zuidzijde werden 

vermoedelijk later twee zijbeuken toegevoegd. 

Te Muizen werd er onder de stenen centraalbouw nog een houten gebouw 
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gevonden. Een 14tal paalkuilen werden er aangetroffen die volgens sommige 

archeologen duiden op een rechthoekig ruimte met een lengte van 8,5 m en een 

breedte van 3,5 m. Het gebouw had waarschijnlijk in het oosten een klein koor.  

Te Erps-Kwerps vond men vier paalkuilen die een rechthoekig gebouw 

aantoonden met een lengte van 4,7 m en een breedte van 3,8 m.  

In Neder-Heembeek vond men een tiental paalsporen die toelieten een 

zaalkerk te reconstrueren met een lengte van 7,25 m en een breedte van 6,25 

m. Later werd er een smaller koor toegevoegd met een breedte van 3 m.  

 

Van sommige kerken werden slechts enkele paalgaten gevonden, die te weinig 

waren om er een reconstructie uit te vormen en dus ook te weinig om ons 

verdere informatie over de plattegrond te geven.    

Zo vond men te Woumen twee paalkuilen en een beschoeide greppel. 

Brandsporen toonden aan dat het kerkje in de vlammen was opgegaan.  

In Snellegem werden drie paalgaten gevonden, één in een graf en twee in de 

vierde travee van de huidige kerk. 

In Puurs werden twee paalgaten aangetroffen, maar die kunnen volgens de 

archeologen net zogoed afkomstig zijn van een houten stelling. Verder werd er 

ook nog een greppel gevonden tussen de 4e en de 5e zuil van de huidige kerk, 

dat houtskool in zich had. 

Te Wintershoven vond men twee cirkelvormige verkleuringen zo‟n 3 m van 

elkaar. Volgens de archeologen kan het gaan om de zijwand van een houten 

kerk dat een lengte had van 11 m.  

In Genk werden er 5 sporen gevonden die wezen op een houten pre-Romaanse 

kerk. 

In Munsterbilzen vond men twee paalsporen waarvan de archeologen opnieuw 

denken dat het om stellingspaalgaten gaat. 

In Bilzen vond men eveneens slechts twee paalkuilen waarvan de archeologen 

vermoedden dat ze afkomstig zijn van een éénbeukige kerk met een 

buitenwerkse breedte van 6 m. 

Te Tielt-Winge vond men enkele paalkuilen en in Heverlee trof men twee 

sporen die duidden op een houten gebouw. 
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Ook in Landen vond men twee paalsporen in de stenen kerk. 

In Huizingen tenslotte vond men opnieuw twee paalgaten op bijna 2 m van 

elkaar. 

 

We kunnen concluderen dat de standaard pre-Romaanse houten kerk een 

zaalkerk was, eventueel met een klein rechthoekig koor, dat ze een lengte en 

breedte had dat zeer variërend kon zijn: een lengte tussen de 5 en 20 m en een 

breedte tussen de 4 en 10 m. De rechthoek als vorm van de kerk was nog niet 

helemaal doorgebroken, daar de breedte van het gebouw soms slechts 1 à 2 m 

korter was dan de lengte. Van de opstand is helaas, maar natuurlijk 

vanzelfsprekend, nergens meer iets teruggevonden. 

 

Vervolgens komen we tot een schema dat we twee maal zijn tegengekomen: de 

centraalbouw. Deze plattegrond vonden we terug in Brugge en in Muizen, 

beiden in steen opgetrokken. 

In Brugge ging het om een centrale achtzijdige veelhoek, omgeven door een 

zestienzijdige muur. Aan de oostkant stond er een rechthoekig koor, aan de 

westkant een westbouw. Naar alle waarschijnlijkheid had de westbouw een 

toren. 

Ook in Muizen hebben we te maken met een octogoon omgeven door een 

zestienzijdige muur. Aan de westkant was er eveneens een westbouw maar 

aan de oostkant stond er een halfrond koor, geen rechthoekig. Bovendien stond 

er ten noorden van de westbouw nog een aparte, ronde toren.  

Zeer waarschijnlijk zijn deze kerken gebaseerd op de Paltzkapel van Aken, 

eveneens een gelijkaardige centraalbouw. 

 

Gaan we nu over naar de laatste categorie: de stenen, basilicale kerk. In 

Ename vond men onder de Sint-Laurentiuskerk de stenen 

funderingscontouren van een zaalkerkje met een rechthoekig koor. Het gebouw 

was 19,5 m lang en 10 m breed. 

Onder de Sint-Salvatorkerk, eveneens in Ename, vond men de 19 m lange 

langsmuren van het vroegere schip. Met het oostelijke, halfronde koor erbij 
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gerekend had de kerk een lengte van 27 m. De breedte van het gebouw bedroeg 

9 m. In de noordelijke langsmuur vond men de ingangspoort. Ten westen had 

de kerk een massieve westtoren, met steunberen.  

Te Nederename vond men in de huidige kerk een pre-Romaanse, éénbeukige 

zaalkerk terug met een lengte van 13,55 m en een breedte van 8,2 m. Ten 

oosten was er een rechthoekig koor dat een lengte had van 7,6 m en een 

breedte van 5,6 m. De totale lengte bedroeg dus ongeveer 20 m. Hier zat de 

deuropening wel in de zuidelijke langsgevel. 

De stenen kerk van Petegem was 8,5 m lang en tussen de 5 en 6,5 m breed. 

Het bestond uit een éénbeukig schip en een smaller koor. 

Van de pre-Romaanse Sint-Hermeskerk te Ronse werden er verschillende 

sporen teruggevonden. Volgens de laatste opgravingen zou het gaan om een 

zaalkerk met in het oosten een rechthoekig koor en een aangrenzende 

structuur in het noorden, eventueel afkomstig van een soort pseudo-transept of 

van een deel van het kloosterpand. Over de afmetingen van de kerk heb ik 

geen gegevens. 

De Sint-Pietersabdijkerk hebben we uitvoerig besproken. Het ging er om een 

rechthoekige, driebeukige basiliek met een westbouw en ten oosten een kapel 

in centraalbouw, met kooromgang. Ten zuiden van de basiliek was er een 

kleine, rechthoekige sacristie. De westbouw had een lengte van 8,7 m en een 

breedte van 6,7 m. De viering was 9 m op 9 en werd gedragen door vier zware 

pijlers. De  beuk was 22 m lang en 9 m breed. De zuidelijke zijbeuk telde 5 

traveeën van 4 m op 4,5 m, de noordelijke zijbeuk telde eveneens 5 traveeën 

waarvan de eerste 4 m op 4,5 m was en de overige vier 5 m op 4,5 m.593  

De Sint-Baafsabdijkerk van Gent was eveneens driebeukig en had 

waarschijnlijk een halfronde absis in het oosten. De kerk was 17 m breed en 

had waarschijnlijk geen westbouw. Verder hebben we nog een rechthoekig 

koor en transept dat uit 985 dateert. Ten oosten van de transeptarmen 

bevonden zich nog twee kleine kapelletjes. Het transept was zo‟n 31 m lang en 

10,8 m breed. Het koor was 17 m lang en 9,8 m breed. De kappelletjes waren 4 

m lang en 3,6 m breed.  

                                                 
593 Deruelle M.I.J., 1933, p. 58-59 
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In Gruitrode vond men een zaalkerkje van 7 m lang en 6 m breed, ten oosten 

had het een halfronde absis.  

Ook te Rutten vond men een zaalkerk. De westkant is er onbekend, maar de 

smalle doorgangen tussen het voorschip en de absidiale annexen wijzen op een 

pseudo-transept. 

In Genk werd de houten kerk vervangen door een stenen pre-Romaans 

exemplaar. Hier opnieuw een rechthoekige, éénbeukige kerk, met een 

buitenwerkse lengte van 19,35 m en een breedte van 6,95 m. De kerk had een 

rechthoekig koor dat 4,64 m lang was en 15 cm smaller is. Het schip was in 

twee vakken verdeeld: een westvak van binnenwerks 4,8 m breed en 2, 95 m 

lang en een middenvak van binnenwerks 4,8 m breed en 7,75 m lang. 

Te Tongeren hebben we meerdere kerken. De kerk uit de 6e eeuw was een 

éénbeukige zaalkerk met een halfronde absis. Ze was 18 m lang en 10 m breed. 

De ingang was er is het westen. Wat later werd de kerk verbouwd en werd de 

ingang verbreed tot zo‟n 3 m. In de 9e-10e eeuw werd de kerk vergroot. De 

plattegrond bleef hetzelfde. In de 10e eeuw werd tenslotte de kerk in het 

westen uitgebreid; er werd 8 m toegevoegd.   

Ook Sint-Truiden heeft een lange pre-Romaanse geschiedenis. De kerk uit de 

7e eeuw vormt een langgerekt schip met zuidelijke annex en ten oosten een 

polygonaal koor. Het koor is 6,1 m lang en 6,32 m breed, het schip is 21 m lang 

en 8,2 m breed en de annex is 3,6 m lang en 2,7 m breed. In de 8e eeuw werd de 

kerk uitgebreid en was ze 26,6 m lang en 16,2 m breed. Vermoedelijk werd er 

toen ook een westgevel gebouwd. Wat later werd er rond de absis een oost-

atrium aangelegd.  In 945 werd er een nieuw bedehuis gebouwd, een 

driebeukige kerk. Vermoedelijk waren er dan twee zijkapellen tussen de 

zijbeuken en het koor. De kerk was 50 m lang en 24 m breed. De zijkapellen 

waren 5 m lang en 4 m breed en het transept 27 m lang en 5,8 m breed.   

In Munsterbilzen hebben we een zeer vreemde zaak, twee verschillende 

plattegronden zijn er in twee artikels gegeven. In het eerste artikel hebben we 

te maken met een zaalkerk met halfrond noord-oostelijk koor. In het tweede 

met een rechthoekig schip met een smaller rechthoekig koor. Deze kerk was 7 

m breed en 10,5 m lang.  
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In Leefdaal vond men een rechthoekige beuk en een klein rechtafgesloten koor, 

dat vermoedelijk later werd gebouwd. De beuk was 11,3 m lang en 5,9 m 

breed. Het koor helt lichtjes af naar het zuiden en was 4,75 m lang en 4,4 m 

breed. De totale lengte van de kerk was dus 18,75 m. Iets later werd er een 

toren bijgebouwd. 

Aan de houten beuk van Heverlee werd er een stenen westwerk toegevoegd. 

Dit westwerk was 6,15 m lang en 3,75 m breed.  

De stenen kerk van Landen had een beuk van 11,4 m lang en 6,4 m breed. Ten 

oosten had ze een rechthoekig koor van 5 m lang en 5 m breed.  

In Overlaar hebben we te maken met een rechthoekige zaalkerk van 11 m lang 

en 8,8 m breed. De precieze vorm van het koor is onbekend. 

In Huizingen werd de houten kerk vervangen door een stenen, rechthoekig 

gebedshuis. De kerk was 11,7 m lang en 8,7 m breed buitenwerks.  

 

Ook van de stenen kerken werden soms slechts enkele zeldzame sporen 

teruggevonden, die ons niet in staat stellen een plattegrond uit te tekenen: 

Van de Sint-Salvatorkerk te Brugge werden enkel twee parallelle muren 

gevonden, op een afstand van 3,6 m van elkaar. Eén muur, de oostelijke, was 

2,5 m lang. 

In Harelbeke vond men grote brokken steen onder de huidige kerk en ook een 

tweetal muurtjes die mogelijk afkomstig zijn van een pre-Romaanse kerk. 

In Temse blijken de buitenmuren van de beide zuidelijke transeptarmen 

zwaarder te zijn gebouwd dan de rest van de huidige kerk. Volgens sommigen 

is dit het bewijs dat hier nog de sporen te zien zijn van een pre-Romaanse 

kerk. 

Te Merelbeke vonden de archeologen de funderingen van een viering, delen 

van een rechter dwarsbeuk en een polygonaal koor. 

In Puurs vond men onder de huidige kerk een 1,9 m lange muur, de fundering 

van een noord-westelijke hoek van een gebouw.  

 

Wat kunnen we nu concluderen? 

De pre-Romaanse stenen kerk was een éénbeukige zaalkerk. Slechts in 
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uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een abdijkerk, had ze meerdere 

beuken. De kerk had een koor dat rechtafgesloten, halfrond of polygonaal kon 

zijn. Soms was er ten westen een westwerk, een extra toegevoegd blok. Af en 

toe ook was er een pseudo-transept, twee annexen bij de overgang van het 

schip naar het koor. Deze waren nog niet zo benadrukt als in de latere 

Romaanse bouwkunst, zodat we nog niet echt kunnen spreken van een 

kruisvorm. 

De afmetingen schommelden naar gelang het belang van het gebouw en het 

aantal gelovigen dat het moest onderbrengen. De geziene lengtes liggen tussen 

de 7 en 50 m, de breedtes tussen 7 en 24 m. Het koor is soms iets smaller maar 

kan evengoed even breed zijn. 

De meeste kerken waren oost-west georiënteerd, wat we reeds bij de houten 

kerken zagen. Deze richting is typisch voor christelijke kerken, Christus wordt 

namelijk als het licht van de wereld beschouwd en we weten allemaal dat de 

zon opkomt in het oosten. In het oosten stond dan ook het altaar, het 

belangrijkste onderdeel voor de eucharistieceremonie, en de mensen stonden 

met hun gezicht naar deze richting. 

  

Een paar andere kerken zijn wel degelijk archeologisch onderzocht, maar er 

werden geen sporen van een pre-Romaanse kerk teruggevonden.  

In Veurne werden er sporen ontdekt van een Romaanse kerk, maar niet van 

een pre-Romaanse.  

In Oudenburg werd er eveneens niets gevonden van een voorromaans gebouw, 

maar dit kan door sommigen verklaard worden doordat jongere sporen ze 

uitwisten. 

Te Moorsel werd er over de lengte van 20 m een greppel weergevonden. Niets 

wees echter op een pre-Romaans gebouw. 

In Rekem vond men niks terug uit de vroege middeleeuwen en ook te 

Kortessem vond men geen pre-Romaanse kapel. 

 

Naar een paar kerken werd nog totaal geen onderzoek uitgevoerd, ook al weet 

men door historische teksten dat er ooit een pre-Romaanse kerk stond. Dit is 
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het geval voor de Sint-Martenskerk te Ronse, de Sint-Pieterskerk te Meerbeke, 

de Sint-Ludgeruskerk te Zele, de Sint-Amandskerk te Geel, de Munsterkerk te 

Aldeneik, de Sint-Maternuskapel te Tongeren, de Sint-Pieterskerk te Bertem, 

de Sint-Martinuskerk te Asse, de Sint-Jan-Baptistkerk te Tervuren, de kerk 

van Sint-Genesius-Rode en waarschijnlijk nog zovele andere die ik niet in mijn 

werk heb vermeld. 

 

Om een typologie op te stellen hebben we nog te weinig gegevens. Als meer 

kerken zouden worden opgegraven zou het interessant zijn te kijken of er 

regionale verschillen voorkomen in de plattegronden. Ook zou het boeiend zijn 

Vlaanderen te vergelijken met bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland en daar 

eventuele parallellen uit te trekken. Misschien een idee voor een latere thesis 

of doctoraatsonderzoek? 

Als er bovendien meer kerken zouden worden opgegraven zou men de 

plattegronden van parochiekerken meer kunnen vergelijken met die van 

abdijkerken of hofkapellen. We hebben daar tot nu toe te weinig voorbeelden 

van: uit een 20tal stenen kerken kunnen we nog geen algemene regels 

opstellen. We stellen echter wel vast dat de weinige voorbeelden van kerken 

met een speciale plattegrond die we hebben, dus niet de basilicale kerken, in 

steen werden opgetrokken. We kunnen niet met zekerheid zeggen of alle 

stenen basilicale kerkjes uit de vroege middeleeuwen ook een houten voorloper 

hadden of niet. Het is mogelijk dat elk spoor hiervan is verdwenen.  

Misschien speelden in de keuze van plattegrond en materiaal wel praktische 

overwegingen mee. Enkel op een aantal belangrijkere plaatsen werden grotere 

werken ondernomen. Dit had als gevolg dat er sterke variatie was. De 

basisvorm was echter de eenbeukige zaalkerk, het meest eenvoudige om te 

bouwen en het beste geschikt om veel mensen in te ontvangen en toe te 

spreken. 
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5. De bouwmaterialen 

Over de houten kerken kunnen we uiteraard kort zijn: ze zijn opgetrokken uit 

hout. Bewijs voor hun bestaan vinden we terug in paalgaten, waar soms nog 

wat vermolmd hout zit, of houtskool, een teken dat het gebouw een brand heeft 

meegemaakt. Bij de kerk van Roksem en de eerste kerk van Petegem vond 

men bovendien wat huttenleem terug, wat duidt op een houten gebouw. 

 

Over de stenen kerken kunnen we heel wat meer zeggen.  

Praktisch alle gebouwen zijn opgetrokken in natuursteen, steen dat in de 

natuur wordt gevonden door middel van mijnbouw en dus drastisch verschilt 

van beton of bakstenen. Ze wordt bij de pre-Romaanse kerk gebruikt daar ze 

redelijk gemakkelijk overal te vinden is en dus niet moet worden overgebracht. 

Door die reden is ze ook goedkoop. 

Iedere streek heeft haar eigen natuursteen, wat er voor zorgt dat we toch te 

maken hebben met een reeks van gesteenten. Ik bespreek hier kort welke 

stenen werden gebruikt voor welke kerk. 

 

Veldkeien zijn de stenen die het eerst zijn gebruikt om van een houten kerk 

over te gaan naar een stenen gebouw. Soms kwam er helemaal geen houten 

kerk aan te pas, aangezien het bouwen in veldkeien even vlot en goedkoop 

ging. Een voorbeeld hiervan werd teruggevonden in Gruitrode, maar ook in de 

kerk van Genk (maaskeien) en de kerk van Munsterbilzen. 

 

Paniseliaanse kiezelzandsteen is een lokale grijsgroene veldsteen en wordt in 

de Sint-Donaaskerk van Brugge gebruikt.  

Landeniaanse zandsteen werd gebruikt voor de kerk van Sint-Truiden.  

Ook glauconiethoudende zandsteen komt soms voor, onder andere bij de Sint-

Salvatorkerk te Brugge en de Sint-Hermerskerk van Ronse. 

Witte zandsteen werd gebruikt in de kerk van Muizen. 

Balegemse kalkzandsteen vond men terug in de kerk van Merelbeke en 

kolenzandsteen vinden we dan weer in de kerk van Wintershoven. 

Ledische/Lediaanse zandsteen kwam voor in het transept van de Sint-
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Baafsabdijkerk van Gent en de kerk van Leefdaal. 

 

Doornikse kalksteen is een steen die bij de Romaanse kerken heel wat zal 

worden gebruikt, maar die ook al bij sommige pre-Romaanse kerken wordt 

teruggevonden. In de Sint-Donaaskerk van Brugge bijvoorbeeld, maar ook in 

de Sint-Hermeskerk van Ronse, de kerken van Petegem, de kerk te Merelbeke 

en de Sint-Pietersabdijkerk te Gent.  

Doornikse breuksteen komt dan weer voor in de Sint-Salvatorkerk van Ename, 

de Sint-Vedastuskerk van Nederename en de Sint-Baafsabdijkerk van Gent.  

 

Kwartsietstenen komen voor in de kerk van Sint-Truiden en de kerk van 

Overlaar.  

In de kerk van Sint-Truiden komen ook nog limonieten en wat psammitische 

zandstenen voor.  

Arduin wordt soms ook gebruikt, onder meer in de kerk van Torhout.  

 

Ijzerhoudende zandsteen kwam voor in de Sint-Hermeskerk van Ronse, de 

kerk van Muizen, de kerk van Tielt-Winge, de kerk van Overlaar en de kerk 

van Huizingen. 

Silexsteen werd gebruikt voor de kapel te Rutten, de kerk van Wintershoven, 

de 6e eeuwse kerk van Tongeren, de 9e eeuwse kerk van Tongeren, de kerk van 

Munsterbilzen en de kerk van Bilzen.  

 

Mergel werd gevonden in de kerk van Munsterbilzen. 

Tuf komt voor in het transept van de Sint-Baafsabdijkerk van Gent. 

 

Soms geeft de auteur in zijn artikel niet precies weer welke soord steen er is 

gebruikt en spreekt hij enkel van veldsteen. Dit is het geval voor de kerk van 

Torhout en de kerk van Merelbeke.  

 

Ook de gebruikte mortel is niet overal hetzelfde. 

Een geelachtige kalkmortel vinden we terug in de Sint-Donaaskerk te Brugge, 
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de Sint-Pieterskerk te Puurs, de kapel te Rutten, de kerk van Leefdaal, de 

kerk van Heverlee en de kerk van Huizigen. 

Een witte kalkmortel werd gebruikt in de Sint-Hermeskerk van Ronse.  

Een beige kalkmortel vond men in de Sint-Pietersabdijkerk te Gent. 

Groene mortel werd gebruikt bij de 7e eeuwse kerk van Tongeren en een 

witroze mortel werd gebruikt voor de 9e eeuwse kerk. 

Zand als manier om de voegen te dichten vinden we in de kerk van Torhout en 

in Sint-Truiden werd dan weer leem gebruikt. 

Een speciale soort mortel werd bekomen door geel zand, verbrande schelpen, 

kwartskorrels en fijn verbrijzelde, rode gebakken aarde te mengen. Deze 

mortel komt voor in de kerk van Torhout.  

Een mortel bestaande uit kalk, fijn zand en gemalen baksteen vond men terug 

in de Sint-Salvatorkerk van Ename en in de kerk van Huizingen. 

Hydraulische, gele zandkalk werd gebruikt in de kerk van Muizen. 

Een gele, kiezelrijke mortel vinden we terug in de 6e eeuwse kerk van 

Tongeren.  

Voor de Sint-Hermeskerk van Ronse werd in de fundamenten gewone aarde 

gebruikt. 

 

Roze mortel geeft een bijzondere betekenis aan een vondst. Ze is namelijk 

typisch voor de Romeinse architectuur. Vinden we ze dan ook terug in een pre-

Romaans kerkgebouw, dan kunnen we ervan uitgaan dat er gebouwd is met 

herbruikt Romeins bouwmateriaal. Dit is zo voor de kerk van Harelbeke, de 

Sint-Baafsabdijkerk van Gent, de kapel te Rutten, de 6e eeuwse kerk van 

Tongeren, de 10e eeuwse kerk van Tongeren, de kerk van Sint-Truiden, de 

kerk van Munsterbilzen en de kerk van Heverlee.  

 

Herbruikt Romeins materiaal vinden we soms ook terug in de muren, in de 

vorm van dakpannen, brokken van tubuli of hypocausttegels. Dit is het geval 

voor de Sint-Baafsabdijkerk van Gent, de kerk van Muizen, de Sint-

Gertrudiskerk van Gruitrode, de kapel te Rutten, de 6e eeuwse kerk van 

Tongeren, de kerk van Sint-Truiden, de kerk van Munsterbilzen, de kerk van 
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Bilzen, de kerk van Overlaar en de kerk van Huizigen. 

 

Soms werden kerken bepleisterd, om de muren een mooi egaal oppervlak te 

geven. In de Sint-Donaaskerk van Brugge werden resten van bepleistering 

aangetroffen, maar ook in de Sint-Hermeskerk te Ronse, de Sint-

Baafsabdijkerk van Gent, de kerk van Tongeren, de kerk van Sint-Truiden en 

de kerk van Huizingen.  

 

We kunnen concluderen dat er geen standaard bouwmateriaal voorkomt. Men 

gebruikte simpelweg wat er in de buurt werd gevonden.  

De eerste kerkjes waren vaak in hout, pas later werden ze omgevormd tot 

stenen gebedshuisjes. Dit kan wijzen op een versteviging van het christelijke 

geloof, een diepere verankering in de gemeenschap. Een aangekomen 

missionaris liet snel een houten gebouw optrekken vooraleer hij weer verder 

trok. Later kon er dan meer tijd (en geld) genomen worden om het stenen 

gebouw te plaatsen. Dit is natuurlijk maar een idee, maar het lijkt me redelijk 

toepasselijk te zijn. 

Zoals we reeds hebben gezien, speelde vooral de praktische kant een grote rol. 

Er was geen centrale organisatie, geen voorkeur voor bepaalde steensoorten, 

geen duidelijk voorbedacht plan. Er werd gebouwd met de materialen die 

voorhanden waren en waar vermoedelijk ook andere gebouwen in het gebied 

mee werden opgetrokken. 
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Besluit 

 

Onderzoek van de pre-Romaanse kerk staat nog in zijn kinderschoenen. Met 

dit werk hoop ik het onderwerp in de aandacht te hebben geplaatst en ik meen 

wel degelijk te hebben aangetoond dat er nog heel wat moet gebeuren. Waar in 

andere landen, ik denk maar aan Duitsland, al verzamelbundels over de pre-

Romaanse kerk zijn verschenen, is het in België veel poverder gesteld. 100en 

boeken heb ik doorgenomen, in de hoop iets terug te vinden over een vroeg-

middeleeuws kerkje. Wanneer ik dan iets terugvond was het meestal maar een 

kleine vermelding, een voetnoot, een bijlage. Ook bleken de meeste 

archeologen niet op de hoogte te zijn van de andere opgegraven kerken, 

waardoor er slechts weinig vergelijkende resultaten zijn genoteerd, wat 

nochtans erg boeiend kan zijn. Nu ik al de informatie heb gebundeld hoop ik 

dat dit wat meer zal gebeuren. Mijn werk kan dienen als basis om nieuwe 

vondsten in te passen of mee te vergelijken. 

 

Hoewel de Vlaamse archeologie al een hele weg heeft afgelegd is er toch nog 

een heel eind te gaan. Door een betere inkadering in het verdrag van Malta 

zou er langzaamaan kunnen worden afgestapt van een noodarcheologie naar 

een archeologie met een wetenschappelijke vraagstelling. Op die manier kan 

ook de pre-Romaanse kerk wetenschappelijk benaderd worden; men kan 

doelbewust bepaalde sites gaan opgraven om een antwoord te vinden op een 

aantal specifieke vragen die men heeft. Enkele van die vragen kunnen zijn: 

hoe zag de pre-Romaanse kerk er uit? Kunnen we ze vergelijken met 

buitenlandse kerken en zijn er streekgebonden parallellen? In welke periodes 

werden de meeste kerken gebouwd of verbouwd? Welke materialen werden er 

in welke streken gebruikt?  

Bovendien kan het ook heel wat antwoorden bieden op het terrein van het 

vroege christendom in Vlaanderen. Welke gebieden werden het eerst 

gekerstend? Kunnen we de sporen van een bepaalde missionaris 

chronologische en geografisch volgen? Had de aanwezigheid van een kerk ook 
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invloed op andere domeinen (architectuur van de huizen, economie, 

demografiche cijfers,…)? 

Dit kan heel wat boeiende resultaten opleveren die nu nog, wegens een tekort 

aan informatie, aan het oog onttrokken zijn. 

 

Door mijn inventariserend werk hoop ik tenslotte een voorbeeld te hebben 

gesteld voor Wallonië en andere gebieden, zodat gelijkaardige werken kunnen 

opgesteld worden. Ik hoop verder dat deze dissertatie reacties zal uitlokken en 

meningen naar boven zal halen opdat boeiende discussies over dit onderwerp 

kunnen ontstaan. 
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Bijlage: Lijst van verklaring van enkele bouwkundige 

termen  

 

Apsis/Absis: halfronde of veelhoekige uitbouw die het koor afsluit; kan ook aan  

een transept of dwarsbeuk voorkomen. (Weemaes R., 1979, p. 399) 

 

Absidiool: = Apsidiool 

 

Arcade: boogstelling, boog met zijn rechtstanden (zuilen, pijlers). Meestal een  

reeks bogen, een bogengang, bijvoorbeeld de scheibogen ter weerszijden  

van het middenschip van een meerbeukige kerk. Als de opening onder 

de bogen dichtgemetseld is, dan spreekt men van een blinde arcade. 

(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 31) 

 

Apsidiool: apsis op kleine grondslag. Een kooromgang is vaak omgeven door  

een aantal apsidiolen (assiskapellen, straalkapellen). Aan weerszijden 

van de hoofdapsis zijn vaak apsidiolen gebouwd ter plaatsing van 

zijaltaren. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 29) 

 

Atrium:  Sedert de vroegchristelijke tijd de hof voor een basiliek, omgeven door  

drie of vier zuilengalerijen, als bij het Romeinse atrium gedekt met naar  

binnen hellende daken. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 41) 

 

Basiliek/Basilica: langwerpig gebouw met zuilenrijen, zodat er minstens drie  

beuken zijn, waarvan in de christelijke kerkenbouw de middelste breder 

is en hoger opgetrokken, zodat in de zijwanden vensters kunnen worden 

aangebracht. (Weemaes R., 1979, p. 400) 

 

Beuk:  romp, lichaam van een gebouw en wel ter onderscheiding van de meer  

ondergeschikte delen. In het bijzonder bij kerken, die aldus een hoofd- of  



 254 

middenbeuk, een dwarsbeuk en één of meerdere zijbeuken kunnen 

hebben. De aanduidingen beuk en schip worden vaak door elkaar 

gebruikt. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 72) 

 

Cella:  gehele door muren omsloten gedeelte van een tempel. Ook wel een  

kleine bidkapel, uitgaande van een klooster, van waaruit bij de 

verspreiding van het christendom missiewerk werd verricht. 

(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 117) 

 

Centraalbouw:  sterk op het midden betrokken dispositie van een gebouw. Het  

tekent zich dus in plattegrond af als een om een middelpunt beschreven 

of geordende figuur. De hoofddoorsneden zijn geheel of nagenoeg 

gelijkvormig en de lengterichting overheerst niet. De inwendige 

ruimtevorm wordt sterk bepaald door de ritmische verhouding tot de 

verticale middenas. De eenvoudige centrale aanleg omvat een 

ongedeelde cirkelvormige of veelhoekige ruimte. Daarnaast komt de 

meer samengestelde bouw voor, waarin lagere ruimten zijn opgenomen 

als apsidiale nissen, zuilenomgang, kruisarmen of kapellen tussen deze 

armen. Het type centrale aanleg ontplooit zich voornamelijk in het aan 

de eredienst gewijde gebouw. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 118) 

 

Confessio: grafruimte onder een altaar, meestal grotendeels verzonken. Daarin  

rust het gebeente van een heilige, martelaar of belijder. Het confessio  

wordt ook wel martyrium geheten. Een uitbreiding ervan is de crypte. 

Langs één of twee trappen daalde men uit de kerk of van buiten naar 

een getralied venster, dat aan de west- of oostzijde was geplaatste. 

Vandaar kon men in het graf zien. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 

129) 

 

Crypte: onderaardse gang of ondergrondse kapel onder het koor in sommige  

kerken. (Weemaes R., 1979, p. 400) 
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Dagkant: kant van een venster, poort, ingang of boog. Vroeger meestal  

afgeschuind of geprofileerd. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 135) 

 

Dorpel: horizontale benedendeel van een houten of stenen deur- of  

vensterkozijn, waarop de stijlen rusten, dus eigenlijk de onderdorpel. 

(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 152) 

 

Dwarsschip:  transept, dwarspand van een kerk, tot dezelfde hoogte als het  

schip opgetrokken, gewoonlijk in open verbinding ermee. Het bestaat uit 

drie delen: de kruising of viering, het gedeelte dat het met het schip 

gemeen heeft en de kruisarmen ter weerszijden. (Haslinghuis E.J., 

Janse H., 2001, p. 158) 

 

Fundament: grondvesten van een gebouw, het geheel van al of niet onderheide,  

gemetselde of in beton gegoten werken onder het maaiveld of de begane  

grond dat het gebouw draagt. Het fundament omvat de kelder(s) en 

soms ook de eerste woonlaag. De houten constructie die op de heipalen 

wordt aangebracht, wordt ook fundament genoemd. (Haslinghuis E.J., 

Janse H., 2001, p. 174) 

 

Fundering: ondergrondse of althans verlaagd gelegen ondersteuning van een  

gebouw, waarop het fundament wordt opgetrokken. (Haslinghuis E.J.,  

Janse H., 2001, p. 174) 

 

Galerij: overdekte gang die het verkeer langs een aantal gebouwen of de  

vleugels van één gebouw mogelijk maakt en beschut. De galerij kan 

overbouwd zijn, langs straten en pleinen van een stad of om een 

binnenhof. In andere gevallen is er geen bovenbouw, zoals bij een atrium 

of een kloostergang en in sommige gevallen een kerkhof. Bijna altijd is 

de galerij overwelfd en opent zij zich met een arcade aan één kant op de 

ruimte. Soms is zij geheel vrijstaand en aan beide zijden open.  

Het kan ook gaan om een dienstgang in of langs de muren van een  
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middeleeuwse kerk, hetzij uitwendig als venstergang of als dwerggalerij, 

hetzij inwendig als triforiumgalerij, venstergang of zijbeuksgalerij. 

(Haslinghuis E.J., janse H., 2001, p. 175) 

 

Gewelf: gebogen metselwerkconstructie die een ruimte overspant. Een gewelf  

bestaat uit stenen die zijdelings zo tegen elkaar steunen, dat in de hele  

constructie uitsluitend drukkrachten optreden. Dragende wanden of 

kolommen worden door een gewelf zowel verticaal als horizontaal belast. 

Daardoor worden, naar statische wetten, schuin naar buiten gerichte 

krachten uitgeoefend, die opgevangen moeten worden door zware 

muren, kettingankers, steunberen en luchtbogen. Met een gewelfbouw 

gaat doorgaans de toepassing van min of meer zelfstandige bogen in de 

onderbouw gepaard, vaak ook in het gewelf zelf (ribgewelf). (Haslinghuis 

E.J., Janse H., 2001, p. 186) 

 

Gewelfkap: veld of compartiment van een gewelf, ontstaan uit de snijding van  

gewelfvlakken, begrensd door graten of ribben van het gewelf. De  

gewelfkap kan een horizontale dan wel klimmende, een rechte of een 

gebogen kruinlijn hebben. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 188) 

 

Gordelboog: boog die loodrecht staat op de lengteas van een langgerekt  

gewelfveld of een opeenvolging van gewelfvlakken. In de vroege 

Romaanse periode draagt hij soms de kap- en zolderbalken. 

(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 194) 

 

Hallenkerk: bestaat in tegenstelling tot de basilicaal opgebouwde kerkruimte,  

uit een middenbeuk en even hoge (of toch bijna) zijbeuken. Hier 

ontbreken de bovenlichten in het middenschip. Soms worden de drie 

beuken door één grote kap afgedekt, terwijl in andere gevallen iedere 

beuk een eigen zadeldak heeft. (Van de Walle A.L.J., 1959) 

 

Hut: kleine, eenvoudige ingerichte woning van hout, leem of plaggen  
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opgetrokken. Meestal op het platteland of in het bos. Tijdelijk, 

gemakkelijk verplaatsbaar verblijf voor kolonisten, ontginners, 

onderzoekers. De meest primitieve vorm van de houten hut is de blokhut 

van op elkaar gestapelde stammen. De meer ontwikkelde hut bestaat uit 

stijlen en planken. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 229) 

 

Hypocaustum:  ruimte onder een vloer van een Romeins gebouw waarin hete  

lucht circuleert ter verwarming. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 

229) 

 

Ijzerzandsteen:  donkerbruine, ijzerhoudende zandsteen, ontstaan door  

verkitting van fijnkorrelige glauconiethoudende limonietzanden. 

(Haslinghuis E.J., Janse H;, 2001, p. 231) 

 

Kalksteen:  gesteente dat voornamelijk bestaat uit koolzure kalk. (Haslinghuis  

E.J., Janse H., 2001, p. 240) 

 

Kettinganker: doorlopende, ijzeren verankering in muurwerk, bestaande uit  

stangen die op geregelde afstanden met ogen in elkaar grijpen. Door de  

ogen is een pen aangebracht ter verbinding. Dient om zijdelingse 

krachten in veelhoekige of ronde delen van gebouwen te elimineren. 

(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 254) 

 

Kiezel: grind, brokjes kwarts, door slijtage en afschuring in het Diluvium  

ontstaan, gewoonlijk te vinden op heidevelden en in rivierbeddingen,  

vermengd met grof zand. (Haslinguis E.J., Janse H., 2001, p. 256) 

 

Koor:  afzonderlijk deel van een kerk waar zich het (hoofd)altaar bevindt. Het  

koor is meestal aan de oostzijde gelegen en is een min of meer 

zelfstandige partij, veelal kenbaar door zijn halfronde of veelhoekige 

koorsluiting.(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 271) 
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Koorafsluiting:  lage muur, schot- of traliewerk dat het koor van de  

kooromgang scheidt. (Haslinghuis E.J. Janse H., 2001, p. 272) 

 

Kooromgang:  wandelgang die de koorzijbeuken om de apsis heen verbindt.  

Halfrond of veelhoekig gebroken naar gelang de vorm van de 

koorsluiting. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 272) 

 

Krocht:  = crypte (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 278) 

 

Kruisbeuk:  = dwarsschip (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 280) 

 

Kruising: ook wel viering genoemd. Het deel van de kerk waar het schip en het  

dwarsschip bij elkaar komen. (Van Rechem H., 2003, p. 42) 

 

Kruiskerk: kerkgebouw dat op een kruisvormig grondplan is opgetrokken.  

(Weemaes R. 1979, p. 400) 

 

Koepel: bolvormig gewelf op cirkelvormige, elleptische, vierkante of  

veelhoekige grondslag. Het oppervlak ontstaat wiskundig uit de 

wenteling van een kromme (deel van een cirkel of ellips) om een as die 

loodrecht op het grondvlak is gesteld. De volmaakte koepel is die, welke 

het oppervlak van een halve bol heeft. Vaak echter heeft zij de vorm van 

een kleiner bolvlak, van een segment of van een hangkoepel. Een 

koepelgewelf wordt meestal opgebouwd in horizontale lagen steen. 

(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 268) 

 

Liseen: licht decoratieve uitmetseling in de vorm van een verticale band. De  

liseen vormt het kenmerk van de Lombardische bouwstijl en Rijnlandse  

bouwstijl. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 298) 

 

Luchtboog: hooggeplaatste stenen schoorconstructie, meestal in de vorm van  



 259 

een halve boog (rond- , spits- of ellipsboog). De luchtboog dient om 

uitwendig de zijdelingse druk van gewelven en kapconstructies van de 

middenbeuk op te vangen en over te brengen naar de steunberen 

terzijde van de zijbeuken. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 302) 

 

Mortel:  plastische, deegachtige, samengestelde stof waarmee stenen tot één  

geheel verbonden worden, althans met gelijkmatige verdeling 

vastgelegd en die na verloop van tijd de steen in hardheid nabijkomt. 

(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 320) 

 

Munster:  kerk die bij ene monasterium (klooster) behoort. (Haslinhuis E.J.,  

Janse H., 2001, p. 322) 

 

Muraalboog: boog die in verband en evenwijdig met een muur is geslagen ter  

ondersteuning van een gewelfkap, overstek of verzwaring van de  

bovenliggende muur. In de Romaanse bouwkunst van Bourgondië en het 

Rijnland is de muraalboog regelmatig toegepast.(Haslinghuis E.J., 

Janse H., 2001, p. 322) 

 

Natuursteen:  steen die in de aardbodem wordt aangetroffen als oergesteente  

of als afzettingsgesteente of sediment. De meeste soorten worden in  

steengroeven uit vaste rots afgebroken. Sommige soorten vindt men als  

zwerfsteen of losse verhardingen in de bodem. (Haslinghuis E.J., Janse 

H., 2001, p. 325) 

 

Octogoon: achtkant. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 331) 

 

Opus incertum: onregelmatig metselverband. (Haslinghuis E.J., Janse H.,  

2001, p. 337) 

 

Opus spicatum:  visgraatverband (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 337) 

 



 260 

Parement: muurbekleding, meestal natuursteenbekleding van een bakstenen  

muur. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 346) 

 

Pendentief: sferische driehoek die vooral wordt toegepast als overgangslid ter  

verklimming van een vier- of veelhoekige grondslag naar een cirkel van  

een koepelgewelf. Theoretisch is het pendentief een deel van de bol die 

om het grondvlak is omschreven. De erop rustende koepel heeft de 

ingeschreven cirkel tot grondvlak. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 

349) 

 

Peristylium:  zuilenrij rond het centrale deel van een tempel of rond een  

Binnenplaats. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 350) 

 

Pijler: vierkante steunpilaar om gewelven of balken te ondersteunen.  

(Weemaes R., 1979, p. 400) 

 

Pilaster: weinig uitspringende muurpijler of tegen een pijler aangebrachte  

verzwaring, band of liseenachtig, voorzien van een basement, een gladde 

of gecanneleerde schacht en een kapiteel, naar de eisen van de klassieke 

orde. De pilaster dient om een boog, een muraalboog of een hoofdgestel 

te dragen. De uitgemetselde, ongelede rechtstand onder een romaanse 

boog, al of niet als achtergrond voor een halve zuil, noemt men ook 

pilaster. (Haslinghuis E.J, Janse H., 2001, p. 353) 

 

Pleister: laag mortel van enkele millimeters tot enkele centimeters dik, in  

hoofdzaak bestaande uit kalk en zand of een ander toeslagmateriaal, 

aangebracht op een wand, gewelf of plafond. (Haslinghuis E.J., Janse 

H., 2001, p. 357) 

 

Portaal: ruimte onmiddellijk voor een poort waarlangs men in een gebouw  

binnenkomt. Een portaal kan zeer eenvoudig of heel uitgewerkt zijn, 

open of gesloten. (Van Rechem H., 2003 p. 42) 
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Rechtstand:  verticale ondersteuning van een boog of gewelf, die door eigen  

zware massa of ook wel geschoord (door steunberen, luchtbogen) de druk 

van de last moet weerstaan. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 372) 

 

Rondboog: boog waarvan de binnenwelflijn de vorm van een halve cirkel heeft.  

(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 389) 

 

Schildboog: boog die in verband en evenwijdig aan een muur wordt geslagen,  

bijvoorbeeld ter ondersteuning van een gewelfkap of een weergang. 

(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 405) 

 

Schip: romp van een kerk, onderscheiden van het koor e eventuele  

voorbouwsels aan de tegenovergestelde zijde (torens, westbouw,…). Het 

schip is eenbeukig of onderverdeeld in middenbeuk en zijbeuken. 

(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 406) 

 

Skeletbouw: bouwwijze met een geraamte of skelet van hout, steen, metaal of  

beton. De wanden die gevormd worden door een vulling in vlechtwerk,  

planken, natuur- of baksteen enz. vervullen geen dragende functie maar  

dienen enkel als afsluiting van de ruimte. De belastingen worden door 

het geraamte gedragen. (Van de Walle A.L.J., 1959) 

 

Steunbeer: schoor- of schraagpijler. Massieve plaatselijke verzwaring van het  

muurwerk om die te versterken en zijdelingse druk van op de muur  

rustende gewelven, luchtbogen en kappen te weerstaan.  (Haslingshuis  

E.J., Janse H., 2001, p. 442) 

 

Transept:  = dwarsschip (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 465) 

 

Travee: gedeelte van een kerk onder een overkluisd gewelfveld; gewelfveld  

tussen twee gordelbogen. (Van Meenseel J., 1989) 
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Triforium: gang, uitgespaard in de dikte van de muur boven de scheibogen van  

een basilicale kerk. Vergemakkelijkt de toegankelijkheid boven in de 

kerk. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 469) 

 

Tribune: ruime verheven zitplaats voor een aantal personen, oorspronkelijk de  

magistraat in de absis van een Romeinse basiliek en de hoge clerus in 

die van een vroegchristelijke basiliek. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, 

p. 469)  

 

Veldsteen:  zwerfsteen, vaak van graniet, niet afkomstig uit een steengroeve  

maar vrij voorkomend op of in de bodem, overblijfsel van de laatste  

ijstijden. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 482) 

 

Verklimming: overgang aan de binnenzijde door middel van versnijdingen van  

een vier- of veelhoekig bouwlichaam naar een hoger gelegen deel, in  

horizontale doorsnede cirkelvormig of meerhoekig. (Haslinghuis E.J., 

Janse H., 2001, p. 486) 

 

Verstek: schuine samenvoeging van onderdelen, in het bijzonder haaks  

omgelegd lijstwerk, waarbij de aan elkaar sluitende afgeschuinde 

vlakken een hoek (meestal 45°) met hun lengterichting maken. Het 

vertek kan met een verborgen pen of lip verstevigd zijn. (Haslinghuis 

E.J., Janse H., 2001, p. 487) 

 

Viering: de kruising of vierkante ruimte tussen koor en middenbeuk of  

middenschip in een kruiskerk; of het snijpunt tussen langs- en 

dwarsbeuk. (Weemaes R., 1979, p. 400) 

 

Vieringtoren: toren die op de viering van een kruiskerk staat. (Weemaes R.,  

1979, p. 400) 
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Vlechtwerk:  dooreen gewonden takken en tenen gebruikt voor het maken van  

primitieve beschuttingen, wanden, heiningen en wallen. (Haslinghuis 

E.J., Janse H., 2001, p. 494) 

 

Voeg: naad tussen de steen van metselwerk in baksteen of natuursteen,  

vertikaal (staande) of horizontaal (liggende), in enkele typen 

sierverband ook schuin. (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 496) 

 

Weergang: doorloop over de ringmuur van een burcht of een vesting, aan de  

buiten- of veldzijde verdedigd door een gekanteelde borstwering.  

Oorspronkelijk een tijdelijke houten constructie, op steekbalkjes 

uitgestoken. Later in steen uitgevoerd. (Haslinghuis E.J., Janse H., 

2001, p. 510) 

 

Westbouw:  = westwerk (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 513) 

 

Westbouw:  westelijk dwarsblok van een belangrijke kerk (meestal een  

basiliek), zelfstandig massaal bouwdeel. Kenmerkend is de torenachtige 

opbouw met galerijen, dwars voor de volle breedte van de kerk, soms 

breder. Kan ook wel aansluitend bij een centraal aangelegd gebouw. 

(Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 513) 

 

Zadeldak: dak gevormd door twee gelijkhellende dakvlakken die in een nok  

samenkomen. (Weemaes R., 1979, p. 400) 

 

Zijbeuk: deel van een basilicale of pseudobasilicale kerk, evenwijdig met de  

hoofdbeuk maar smaller en langer dan deze, door scheibogen ermee  

verbonden. Bij een hallenkerk vervalt het verschil in breedte en spreekt 

men liever van een middenschip met zijschepen. De zijbeuk kan recht, 

dan wel veelhoekig gesloten zijn, of om het koor doorgetrokken zijn 

(kooromgang). (Haslinghuis E.J., Janse H., 2001, p. 527) 
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Zuil:  ronde kolom, meestal niet gelijkmatig van dikte, om gewelven of balken  

te ondersteunen. (Weemaes R., 1979, p. 400) 
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