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 Dit dorp bevind zich in het land van Aalst, op drie plaatsen van Gent verwijderd; wij 

hebben reeds de beschrijving bekendgemaakt van wat de H. Livinus in de  VIIe 

eeuw deed. De abdij bekwam het eigendom van ridder Folgbert, en zijn echtgenote 

Reginsuint, in ruil voor een vastgoed dat de abdij bezat te Northrewic en te 

Idingehem, in Taxandrie: de acte draagt de datum van 19 januari 976; ze werd door 

de keizer Otto II uitgereikt. Ziehier in welke termen deze uitwisseling gebeurde: 

“Dantibus eis pro hoc mutua vicissiludine  sui juris en hereditatis villam Holthem in 

pago bragbatinse sitam, сuм Ecclesia et Appendiciis.” 

 

Plaat 7 

Het verhaal  van het vervoer van de relieken van de H. Livinus naar S. Baafs, 

geschreven in het jaar 1007 2, door een religieus van deze abdij, stelt dat zijn lichaam 

uit de  aarde werd getild door Diederik, bisschop van Kamerijk van 831 tot 863. 

Deze plechtigheid vond plaats op 29 juni 842, datum waarvan de nauwkeurigheid 

door de Bollandistes 3 werd bevestigd. Diederik plaatste zijn relieken en deze van 
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de H. Brixius in een geschiktere plaats, “transferens in loco celebri collocavit quam 

decenter “ 4. Hoewel deze hagiografie geen melding maakt van een kapel of een 

oratorium, doet het bestaan van een mausoleum of een relikwarium het 

noodzakelijkerwijs veronderstellen; dat wordt ten andere bevestigd en buiten twijfel 

geplaatst door het handvest hierboven aangehaald van de keizer OttoII. Maar vanaf 

dit tijdperk tot het jaar 1769, toen men het voorste deel van de kerk van Houthem 

afbrak, ontmoet men noch in de annalen noch in de handvesten van de abdij  de 

vermelding van een bouw of een wederopbouw van een kerk of een kapel in dit 

dorp,. 

 

Plaat 5 
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 Plaat 7 stelt het buitenste deel van de apsis voor en geeft een binnenzicht van de 

zijkapel die aan de verandering van 1769 ontsnapte, en plaat 6 toont het plan van 

een deel van het oude gebouw. 

 

Plaat 6  

Wij geloven dat dit gebouwtje een kostbaar specimen is van de Karolingische kunst 

in onze streken, van deze kunst die zijn totstandkoming niet overleefde en, die na 

een levendig schijnsel te hebben geworpen, als een meteoor verdween. Deze platen, 

hoe sprekend ze ook mogen zijn vragen uitleg. Twee torentjes bevonden zich 

vroeger naast de apsis: de behoefte aan bouwmaterialen deed deze van de 

linkerkant, waar men vroeger volgens de traditie een banale oven had opgesteld, 

afbreken. Het hele werk is gebouwd in groot formaat stenen afkomstig uit groeven uit 

de omgeving. Vijf langwerpige vensters met een rondboog doorsnijden het koor, 

waarvan de muur een beetje achteruit is gebouwd. Hun centers zijn gevormd met vrij 

slecht geplaatste sluitstenen, die rusten op grondmuren zonder versieringen. De 



penant tussen de vensters wordt versterkt door een aangewende steun bij een dikte 

van 20 centimeters: geen enkel neut 5 is geplaatst aan het einde van het daksparren. 

Aan zijn basis is het torentje vierkantig en de muren zijn aan de hoeken versterkt. Het 

dak is aan zes zijden uitgevoerd in stenen, welke in overkraging worden geplaatst. 

Enkele vierkante dakvensters doorbreken de opgaande muren. Het kleine gebouwtje, 

dat vandaag doorgaat voor de oude sacristie, is gedeeltelijk onder de toren geplaatst. 

Zijn vorm is elliptisch.  Zijn uiteinde wordt ondersteund door een stevige steunbeer 

met vier kleinere vervallen die niet tot de primitieve bouw behoort . De muur  is 

voorzien van een voet, in het centrum langs één zijde versterkt met een eenvoudige 

terugwijkende steunbeer of eerder een smalle  band met een kleine uitsprong.  Hij is 

evenals de kerk gebouwd op een uitstekende onderbouw. 

Binnen vertoont de kerk zich niet in zijn primitieve vorm; men  ziet alleen maar aan 

de linkerkant van het koor, achter de houtbeschot, de sporen van twee kolommen en  

een boog waarvan de bestemming ons ontsnapt. Aan de rechterkant van het koor, 

na een gang overgestoken te zijn, komt men in  een zaal die zich van het hoogste  

belang openbaart  6. Zij is langs één kant vierkantig en langs de andere kant ovaal, 

2,31 m. breed en 4,07 m. lang  en vormt twee verschillende plaatsen, een soort van 

narthex met een rechte vorm en een ovaal kooreinde, voorzien van  drie vensters 

(letters A, B, C), waarvan die aan de linkerkant de trap verlichtte: vandaag is deze 

dichtgemaakt, alsmede die in het midden. Deze vensters zijn voorzien van een halve 

cirkelboog, met naakte rechte voeten, zonder mouluren of kolommetjes aan de 

hoeken: zij zijn geflankeerd  door  pilasters die de boog ondersteunen, (letter D). 

Deze  pilasters, bij een hoogte van  56 cm. en een breedte  van 25 cm, zonder 

versieringen, zijn voorzien van een eenvoudige bekapping, gevormd door een holle 

richel en een plint en rustend op een krul of een soort van voetring, die de bekroning 

vormt van een onderbouw van een meter hoog, die rondom het  ovale gedeelte loopt, 

die overwelfd is met een gewelf of overwelft wordt door een halve koepel, die tegen 

een centrale boog steunt vindt.  Op een hoogte  van 2,2O m. (letter F), had men de 

kerkschat. De andere delen van het gebouwtje (letters S en O) zijn overwelft in 

wiegvorm.  

Men kan zich in de bestemming van dit kleine monument niet vergissen: het was een 

martyrium of confessio, de plaats waar  de relieken van de H. Livinus werden 

neergelegd. Het is waarschijnlijk dat het opgericht is op de plaats zelf van de 

primitieve begrafenis van deze martelaar: een gedeelte uit  de kroniek van 

Thielrode geeft een beetje steun aan deze veronderstelling; door over een wonder 

te spreken dat in 1360 in de kerk van Houtem is verricht, zegt hij: “Egidius, dictus de 

Adelen de Herzele intravit CAPELLAM  Beati Livini en horribiliter juravit quod 

haberet de terra tumuli S. Livino tunc  INTRAVIT TOMBAM et extendit dextram 

manum,”  enz  7.  
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De relieken van de H. Livinus werden in de halve cirkel geplaatst en de getrouwen 

deden hun devotie in het vierkante deel of een soort voorlokaaltje dat er aan 

voorafging.  

Gaat de architectuur van deze zo eenvoudige confessio, zo primitief, terug tot XIe 

eeuw, of moet men terugvallen op een  vroegere eeuw dan deze laatste of openbaart 

een charter uit de Xe eeuw het bestaan ervan?  

 

Sint Jan in Poitiers 

Vóór de IXe eeuw heeft men een groot aantal kerken en oratoria gebouwd, dat is 

zonder meer zo; eigentijdse schrijvers hebben ons met gewillig schriftelijke 

beschrijvingen  achtergelaten. Zij hebben ons hun vorm leren kennen, het aantal 

kolommen, de deuren, de vensters, zonder echter het kleinste versieringsdetail ervan 

aan te wijzen. Deze stilte doet ons geloven dat in deze eeuw de wanden van de 

deuren en de vensters naakt waren; want zo een schrijver die ingaat op de 

zorgvuldigste details om de vorm van het interieur der kerken te beschrijven  zou 

weliswaar niet nagelaten hebben om over het soort versieringen van de rechtstanden 

van de deuren en de vensters te spreken.  

 

Koepel O.L.Vrouw Domkerk van Aken 



Wij hebben reeds opgemerkt dat Karel de Grote  een nieuwe richting  aan de 

architectuur gaf: hij wilde de concurrent  worden van de Césars, zowel door de glans 

van de wapens als door die van de schone kunsten. Hoewel hij het druk had door 

zijn onophoudelijke oorlogen liet hij een buitengewone hoeveelheid villa's, kerken en 

kastelen oprichten. Maar van alle gebouwen die hij bouwde zijn er slechts weinig die 

ons zijn nagelaten. De Onze Lieve Vrouwkerk van Aken, deze zware massa die de 

keizer signaleerde als een voorbeeld om na te volgen 8, en die slechts rechtstanden 

aanbiedt overdekt door volle centers, met eenvoudige bekappingen, zonder 

versieringen, kunnen dienen als eerste vergelijkingsterm in de zaak die ons bezig 

houdt. Wij vinden een tweede, maar veel overtuigender voorbeeld, in het portaal van 

de kerk van Lorsch, geplaatst in Hesse, op enkele plaatsen van Heidelberg, en 

gewijd in aanwezigheid van Karel de Grote, zijn  echtgenote Hildegarde en zijn 

zonen  Karel, Pepijn en Lodewijk in het jaar 777. Het portaal van deze kerk draagt 

de stempel en het karakter van de architectuur van dit tijdperk: het wordt gevormd uit  

twee verschillende delen. Het lagere deel biedt bogen aan die door pijlers worden 

ondersteund, waarin kolommen verbonden worden; het hogere deel wordt versierd 

door gegroefde pilasters, onderling met driehoekige frontons verbonden . Hetzelfde 

soort versieringen kunnen we opmerken op een van de aanzichten en de grote 

kanten van de Sint Jan in Poitiers, die een monument is van Ve of VIe eeuw is, en 

op het buitenlandse deel van de koepel van de kerk van Onze Lieve Vrouw 

Domkerk in Aken.  

Het gebruik van deze pilasters is een archaïsme, een afgezwakte herinnering aan de 

antieke kunst waarbij de architecten van die tijd probeerden om hun dwalingen na te 

volgen: dit is wat door de stichter van de abdij van Lorsch, de abt Gundeland, zelf 

wordt getuigd, die de volgende opmerking maakt in de kroniek van dit klooster:  

“- Jaar. 777,... anno 13 regni vero Caroli Magni… per indefessam Gundelandi abbatis 

diligentiam et  Cancronis comitis impensas maximas, monasterium novum 

consummatum atque ad finem usque productum fuit:: CUIUS  STRUCTURA  MORE 

ANTIQUORUM SATIS PULCRA, atque ampla fuit, ligneo tabulala superius 

cooperla…9” .   

Van de Ve tot de  Xe eeuw, zegt  de M. de Caumont  10, hadden de vensters langs 

de buitenkant  totaal geen kolommen en de center die ze bekroonde ruste  bijna altijd 

op pilasters. De center zelf was van een grote eenvoud en werd zelden versierd met 

mouluren.  M. Ramée, die zojuist een nieuwe bekrachtiging heeft  ontvangen in een 

interessant werk dat onlangs de Heer F. De Verneil heeft gepubliceerd over de 

Byzantijnse architectuur in Frankrijk is eveneens van dit advies. „Pilasters, zegt hij 

(blz. 71), bijna onbekend aan de architectuur van de middeleeuwen, worden vaak 

gebruikt en domineren zelfs aan de Sint Front kerk. Het is een gebruik geleend van 
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de Romeinse oudheid en die de bouw moet kenmerken van vóór het jaar 1000. „ Het 

valt trouwens op te merken dat volgens het unanieme getuigenis van de schrijvers 

van heiligenlevens, dat de graftombe van de H. Livinus aan de verwoestingen van 

de Noormannen is ontsnapt. „Denique, zegt diegene die het schreef in 1007, cum 

Northmanni  et Dani totam Galliam igne et  ferro depopulati  sunt, отпет pené per 

circuitum villam Holthem usque ad solum consumpserunt, ab illo tam coelesti 

ARMARIO (reliekschrijn) perterriti semper aufugerunt,” een belangrijke 

omstandigheid, die door de Bollandist Chesquière  11 wordt toegelaten. 

 

Abdij van Lorsch 

Dit gezegd zijnde, is het niet moeilijk om het tijdperk van de bouw van het martyrium 

van Houtem te bepalen; de afwezigheid van elke versiering, of de rechtstanden nu 

boogvormig, of hoekvormig zijn, verwijdert zijn bouw van XIe eeuw; terwijl de 

pilasters, die het interieur versieren, de bouw laten teruggaan tot de Xe en IXe eeuw. 

Het is een soort versiering, dat het tegendeel is van deze welke later in gebruik zijn, 

dat de hoeken van de rechtstanden siert, terwijl ze eerder diende om de naaktheid 

van hun wanden te bedekken. En dit gebouwtje kon niet na XIe eeuw gebouwd 

worden, aangezien in de 1007 relieken van de H. Livinus naar de abdij van Sint 

Baafs werden vervoerd door de abt Erembold, die, niet zonder reden vreesde, dat 

zij niet door de troepen van de keizer Hendrik zouden worden  weggenomen, die dan 

in oorlog was met de graaf van Vlaanderen. Sinds de translatie van deze relieken, 

was de bouw van een martyrium nutteloos. Wij staan hier voor het bezwaar dat men 

aldus zou kunnen trekken uit het bestaan van het gewelf in dit gebouwtje die de 

datum van de bouw ongeldig zou kunnen maken, waarvan wij geloven deze aan die 
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datum te kunnen toewijzen. Het bestaan of de afwezigheid van een gewelf is niet zo 

absoluut om de leeftijd van een monument te bepalen, waarbij de aanwezigheid van 

een gewelf of plafond zou volstaan om het tijdperk van zijn stichting achteruit  of 

vooruit te laten gaan; neen het  zou een fout zijn. Want vanaf de eerste eeuwen van 

de Latijnse periode, dat wil zeggen sinds de invoering van het christendom, heeft een  

gewelf de belangrijkste partijen van een basiliek, een toevluchtsoord of een  apsis 

bedekt, en als een gewelf zich vervolgens niet heeft uitgestrekt, over de rest van het 

gebouw is dit het slechts door het gebrek aan knowhow van de uitvoerders. Maar het 

Keltisch overwelfde deel vormde een halve koepel of een ovengewelf, vrij gelijkend 

aan dit van gebouwtje dat ons hier bezig houdt . En nog hebben wij niet de zekerheid 

dat dit gewelf niet van een latere datum is, want het staat vast dat de buitenste 

muren niet voorbereid zijn geweest om weerstand te kunnen bieden tegen de 

middelpuntvliedende  kracht en omdat, zoals wij het reeds hebben opgemerkt, het 

slechts achteraf is dat men er deze enorme steunbeer heeft tegen geplaatst, om het 

gedrang van het gewelf te neutraliseren. 

 

Plaat 8 

Samengevat ziet het ons ernaar uit dat gebouwtje van de kerk van Houtem het locus 

celeber  is, waarover de verteller van de translatie van de relieken van Sint Livinus 

spreekt, wanneer hij verhaald dat het bisschop Diederik was, die deze relieken in 

842 opgroef, en dat het nog dit gebouwtje is dat dezelfde schrijver wil aanwijzen 



wanneer hij  zegt: “ Exeuntes oratorium en oratorii atrium 12.” Aan de toegang van het 

koor van de huidige kerk staat een zwaar mausoleum (Pl. 8), gebouwd in de XV 

eeuw als herinnering aan  Sint Livinus, door de abt van Sint Baafs, Jacques Van 

Brüssel: het is slechts een gedenkenis monument alwaar de relieken van deze heilig 

nooit werden neergezet.  

Volgens wat men ons meedeelt stond  deze graftombe in verbinding  met de crypte 

waar deze heilige en zijn metgezellen van het marteldom waren begraven. Wij 

hebben minutieus deze graftombe binnen bezocht; wij zijn er ingegaan, maar wij 

hebben er geen enkel spoor van een verbinding met een kleine kelder of een 

willekeurige gang ontmoet die naar een crypte zou leiden. Binnen vertoont  deze 

graftombe slechts vier muren met gladde wanden, die 2 meters onder aarde afdaalt: 

de bodem, welke niet is betegeld, heeft een oppervlakte van 1, 50 m. op 60 

centimeters. Hij zou ook kunnen  dat deze graftombe werd geplaatst op de plaats 

waar het lichaam van deze heilige na zijn marteldood  was begraven en dat het daar 

de locus sepulcralis 13 is, die bezocht werd  in 842 door de bisschop Diederik.  

Ik weet  niet volgens  welke traditie Van Gestel beweert dat de kerk van Houtem op 

een crypte zou zijn  gebouwd; de schikking van het koor, alwaar men toegang heeft  

langs vijf treden en deze van het hoofdaltaar, opgericht op drie gradins, laten ons toe  

te geloven dat er een onderconstructie  moet bestaan, alhoewel men buiten geen 

enkele toegang  of geen enkele vensteropening opmerkt. Maar binnen ziet men nu 

aan de letter M, Plaat 6, een dicht gemetselde deur, die er toegang kan aan gegeven 

hebben. Het gebouwtje van Sint Livinus, zoals wij het vandaag zien, is verminkt: de 

muren aan de letters N en P, Plaat 6, zijn niet oud, het een en ander in bakstenen, 

maar alleen maar in hun hoger deel. De band die loopt op de zijpartijen van de 

muren, komt niet terug op deze aan de letter N: het is zichtbaar dat deze, verder liep 

vóór de wederopbouw van de kerk in 1769. 

Wij hebben hierboven reeds gezegd dat dit gebouwtje in een hoek van de kerk was 

geplaatst. Wij vragen ons nu af of het een oudere constructie is dan deze kerk? Als 

dit gebouwtje reeds bestond voor de bouw van de kerk, verhinderd niets ons om het 

te herhalen langs de linkse kant, om het toevluchtsoord van de heilige te sparen, en 

er een volledig werk van te laten ontstaan. De respectievelijke positie van beide 

gebouwen (zie. plaat 6) kan geen twijfel laten bestaan over een vroeger bestaan van 

de kerk en de inspectie van de plaatsen komt het te bevestigen. En immers aan de 

letter Q, ziet men dat de muur, die vroeger als basis diende voor het torentje, werd 

doorbroken, waarvan de scheidingssporen nog zeer zichtbaar zijn. De rond 

uitgesneden muur, aan de letter R, die een van de kanten van de gang vormt, en die 

van de kerk naar het gebouwtje leidt , werd achteraf gebouwd; er zijn ook treden aan 

de letter T. Het aangenomen gebruik om de relieken aan de rechterkant van het koor 

te plaatsen, en de helling van de bodem in deze plaats zullen de bouwer  gedwongen  
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hebben om met de torenmuur te beginnen en om hem te doorbreken om deze plaats 

te sparen en een verbinding met de kerk tot stand te kunnen brengen. Het komt ons 

voor  dat de positie van de kerk en het gebouwtje, de een met het ander verbonden, 

en de veranderingen die er werden verricht, tot gevolg hebben dat het vroeger 

bestaan  van de kerk niet in twijfel  kan worden getrokken. 

 

Auguste Van Lokeren 1855 
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