ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
SINT-GHISLENUSKERK
WAARSCHOOT

E en uit de hand gelopen vandalenstreek in de parochiekerk van Waarschoot tijdens de

oudejaarsnacht van 1 januari 2002 veroorzaakte een grote brand die nagenoeg het
volledige gebouw en interieur in vlammen deed opgaan. Er werd besloten een nieuwe kerk
te bouwen en de noordelijke en zuidelijke beuken van de oude kerk af te breken. Het
middendeel (het koor, het schip en de als monument beschermde westtoren) van de van
oorsprong dertiende-eeuwse Sint-Ghislenuskerk werd behouden en werd ingericht als ruïne
met binnentuin. Gezien bij de afbraak van de middeleeuwse kerk een pak archeologische,
historische en architecturale gegevens verloren zou gaan, werd besloten om de kerkruïne
bouwhistorisch en archeologisch te onderzoeken.

A

rcheologisch onderzoek in een oude kerk gaat altijd gepaard met het aantreffen van
skeletten. Meer gegoede burgers hadden er vroeger maar al te graag wat geld voor over
om binnenin de kerk, liefst zo dicht mogelijk bij het altaar, begraven te worden. De arme
drommels die zich dit niet konden veroorloven kwamen terecht op het kerkhof rondom de
kerk. Omwille van hygiënische redenen werd het onder Jozef II in 1784 verboden om de
overledenen in de kerk te begraven. Dit betekent dat er meer dan 500 jaar lang mensen
zijn begraven in de kerk te Waarschoot, tussen ca. 1250 en 1784. Bovendien werd bij de
herhaaldelijke kerkuitbreidingen steeds een deel van het kerkhof opgenomen binnen het
kerkareaal. De skeletresten die bij het archeologisch onderzoek in de Sint-Ghislenuskerk
werden aangetroffen, zijn dus zowel van begravingen binnen de kerk als van oudere
begravingen op het kerkhof die later binnen de kerk kwamen te liggen.

De menselijke resten in de SintGhislenuskerk zijn volgens aloude,
maar
nu
vergeten
christelijke
gebruiken begraven: op hun rug, met
het hoofd in het westen en de voeten
in het oosten. Skeletten met een
omgekeerde oriëntatie (hoofd in het
oosten, voeten in het westen) duiden
op priestergraven. Niet alle skeletten
in de kerk werden opgegraven; dit
behoorde niet tot de doelstellingen
van het onderzoek en was trouwens
onmogelijk met het beschikbare
personeel en de beschikbare tijd. In
totaal werden er een tachtigtal
menselijke skeletten blootgelegd.

I

n het onderzochte gedeelte van de kerk
werden in totaal (restanten van) zeven
grafkelders teruggevonden, vijf in het hoogkoor
en twee in de noordelijke Onze-LieveVrouwebeuk. Twee grafkelders in het hoogkoor
kunnen als uitzonderlijk beschouwd worden. Het
betreft twee beschilderde grafkelders die zich
op de beste plaatsen in de kerk bevinden: zo ver
mogelijk oostwaarts in het oude koor en aan
weerszijden van het verdwenen oude altaar.
Ondanks het feit dat de kelders beschadigd zijn
door latere begravingen en door het verlagen
van de vloer in 1844, bieden ze een prachtig
voorbeeld van middeleeuwse grafschilderkunst.

De

zuidelijke kelder is versierd met
zwarte beschilderingen die op de
witgepleisterde
kelderwanden
zijn
aangebracht. Op de westelijke wand, het
hoofdeinde,
is
een
kruisigingscène
afgebeeld: Christus aan het kruis,
geflankeerd door Maria aan Zijn
rechterzijde en Johannes de Evangelist aan
Zijn linkerzijde. Een zittende figuur op een
bank, mogelijk Maria met Kind, siert de
oostwand. Op de lange zijden van de kelder
zijn kruisen van verschillende grootte en type
afgebeeld, met daartussen op elke wand
één niet nader te identificeren menselijke
figuur (mogelijk een wierookvatzwaaiende
engel). Bij het vrijleggen van de kelder
werden geen sporen van een bijzetting
gevonden. Vermoedelijk zijn in 1844 de
menselijke resten gelicht uit de kelder en
werd hij volgestort met zand en puin.

De noordelijke kelder is versierd met

kleurbeschilderingen. Op de westelijke
wand opnieuw een kruisigingscène, op
de oostelijke wand een figuur staand
tussen 2 pilaren. Op de lange wanden
zijn heiligenfiguren afgebeeld: op de
noordelijke wand vermoedelijk Johannes
De Doper, op de zuidelijke wand SintChristoffel. Alle wanden zijn extra
versierd met vele rode, vijfbladige
bloemetjes. Op de bakstenen vloer van
de kelder waren de resten bewaard van
een houten kist die was bekleed met
ijzeren banden. Vreemd genoeg was de
kist niet gevuld met menselijke resten,
maar met een laagje groenblauwe klei.
De reden hiervan is onbekend.

B
eide kelders werden door Anna Bergmans van het Vlaams Instituut voor het Onroerend
Erfgoed gedateerd in de 14 eeuw. Ze behoren tot een begrafenistraditie die vooral
de

bekend is in de streek rond Brugge. De kelders werden na het archeologisch onderzoek in
hun geheel gelicht en kregen een nieuwe rustplaats in de nieuwe kerk. De beschilderingen
kregen een conservatiebehandeling door Goedele Reyniers.

T

ijdens het onderzoek konden vier skeletten herkend worden als priesterbegravingen.
Meest opmerkelijke vondst was een priesterskelet dat centraal in de Onze-Lieve-Vrouwbeuk
werd aangetroffen. Behalve het skelet was een prachtig gewaad bewaard, versierd met
allerhande motieven. Na lichting werd het gewaad in samenwerking met Natalie Ortega,
docente conservatie en restauratie van textiel aan de Hogeschool Antwerpen, en haar
laatstejaarsstudente Leslie Fonteyne blootgelegd. De persoon was gekleed in een broek en
een mannenvest met talrijke knopen en had lange kousen aan. Hierboven droeg hij een
kazuifel in goudleder. Al deze kledingsstukken werden verder onderzocht en geconserveerd
aan de Hogeschool Antwerpen. Zo kwam ondermeer een gekruisigde Christus aan het licht
die de rugzijde van de kazuifel siert. De kledij is vermoedelijk te dateren in de 17 de eeuw.
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