
De priorijkerk van Sint-Lievens-Houtem  

Nieuwe bevindingen omtrent de Sint-Michaëlkerk te Sint-Lievens-Houtem 

Sinds de reiniging van het gevelparement van de Sint-Michaëlkerk te Sint-Lievens-

Houtem in 2002, zien we ten noorden van het huidige koor, de oorspronkelijke 

Romaanse raamconfiguratie, die zich aftekent als een klein raampje met rondboog. 

Zo zien we in het midden van onderstaande foto een verticale staande naad, die de 

scheiding vormt tussen de smalle opbouw stenen,  links van deze naad en het groter 

formaat van het invulmetselwerk ter plaatse van de vroegere raamopening, rechts 

ervan. 

zijn de sporen van een Romaans raam echter niet meer zichtbaar daar het dak va 

Tevens zien we dat hoge en minder hoge lagen gevelstenen elkaar opvolgen, die 

verwijzen naar de verschillende jaren bouwactiviteit. Na een winterstop werden 

opnieuw stenen aangevoerd, doch dikwijls in een ander formaat. 

Het  vroeger Romaans raam, dat eertijds onmiddellijk boven de later aangebrachte 

lijkdeur stond, situeert zich binnen het huidig koor onmiddellijk boven de rechter 

zijkant van de grote Romaanse blindboog aldaar of doorsnijdt deze laatste. 

 



 

 

Deze anomalie in de constructie laat ons vermoeden dat de sporen van dit Romaans 

raam afkomstig moeten zijn van een eerste kerk, die dient gesitueerd te worden in de 

10e – 11e eeuw, daar waar het huidige koor pas werd gebouwd tussen 1150 en 1175.  



 

  

 

Ook de koorconsoles die het gewelf ondersteunen vallen ongelukkiglijk boven de 

zijkant van de deelomtrek van de twee blindbogen,  hetgeen ons er op wijst dat dit 

gewelf niet origineel kan zijn.  

 

 



De configuratie van deze koorconsoles, alsook deze van het schip, laat er ook geen 

tijfel over bestaan dat deze consoles 18e eeuws moeten zijn.1 

Tussen koor en schip staat nog een originele  Romaanse luchtboog die eertijds de 

verdwenen achthoekige vieringstoren droeg. Merkwaardig is dat deze zware 

imposante boog rust op twee stenen kragen welke getrapt overgaan in de dragende 

muren. Dit architecturaal kenmerk werd hier wellicht overgenomen van de 

Cisterciënzers 2. Mogelijks was dit ook zo in het vroegere middenschip waarbij de 

schalken van de pijlers niet tot onderaan doorliepen, maar wellicht ook rustten op 

kraagstenen. 

 

Boven het gewelf is de dragende muur nog te zien van deze verdwenen 

vieringstoren,  afwisselend opgebouwd met lagen Doornikse en Balegemse steen en 

bovendaks zijn hiervan nog witsteen fragmenten zichtbaar. Binnen de zolderruimte 

zien we metselwerk aanzetten die het begin vormen van een achthoekige lichttoren. 
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