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Hoofdstuk 1

Beschrijving van de uitgevoerde werken

1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2018K315 (er werd echter bij de opgraving en de uitwerking verkeerdelijk
gebruik gemaakt van code 2018H238. Dit kon echter niet meer worden
aangepast aangezien de vondsten reeds afgegeven waren ter attentie van
de opdrachtgever. Daarom werd besloten om de oude, verkeerde,
projectcode toch overal consequent aan te houden )

Wettelijk depot:

D/2018/12.825/31

Aanleiding:

Dit eindverslag kadert in een archeologische opgraving in functie van een
restauratie met aanleg van vloerverwarming in de sinds 14-12-1992 als
monument beschermde Sint-Michielskerk van Bree. Er werd een toelating
verleend voor een opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstelling.

Erkend archeoloog:

Vanessa Vander Ginst OE/ERK/Archeoloog 2015/00030
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Vanessa Vander Ginst
Laurane Dupont
Stephanie Cousin
Wouter Yperman
Sara Claessens

Veldwerkleider:
Archeologen

Locatie:

Markt (z.n), 3960 Bree (fig. 1.1 tem 1.4)
Afd. 1, sectie B, percelen 369A, 370B en 370B
Bounding box: punt 1: x: 236064; y: 204287
punt 2: x: 236087; y: 204321

Periode uitvoering:

Gefaseerd tussen 19 september en 8 oktober 2018

Relevante termen1:

Kerk, begravingen

Verstoorde zones:

Koker met nutsleidingen in de noordelijke zijbeuk

1

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

Fig. 1.4: Luchtfoto uit 2018 van het projectgebied.
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1.2 Beschrijving van de archeologische voorkennis
Er is geen archeologische voorkennis.
1.3 Onderzoeksopdracht
1.3.1 Vraagstelling
Het doel van het onderzoek is om de aanwezige waardevolle archeologische sporen en structuren in
de zones die verstoord worden door de werken te documenteren en te registreren
De wetenschappelijke vraagstelling van het onderzoek is vooral gericht op de reconstructie van de
bouwgeschiedenis van de kerk en de waardering van eventueel aanwezige skeletten op de uit te
graven diepte. Enig voorbehoud dient wel ingebouwd te worden met betrekking tot mogelijke
resultaten gelet op de werkwijze met verspreid en beperkt uit te graven putten.
Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen van toepassing:
-zijn er resten van oudere kerkfases teruggevonden? Uit welke periode dateren deze en kunnen ze
gelinkt worden aan een gekende kerkfase? Stemt dit overeen met historische /iconografische
bronnen? Vormen de gegevens uit het onderzoek een aanvulling van de bestaande kennis?
-werden er skeletten aangetroffen op de uitgegraven diepte? Zo ja: op welke diepte bevinden deze
zich? Wat is de bewaringstoestand? De geschatte datering? Zijn er meerdere lagen
begravingen/oversnijdingen aanwezig ? Zijn er aanwijzingen voor leeftijd/geslacht/sociale status?
-Zijn er overige archeologische sporen aanwezig? Zo ja, wat is hun aard en datering?
Het archeologisch onderzoek kan enkel als volledig beschouwd worden als er voldoende informatie
gegenereerd is om alle onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden én als er geen archeologische
waarden meer aanwezig zijn binnen de voor verder onderzoek afgebakende zone.
Alle aangetroffen vondsten en artefacten worden in die mate verpakt en geconserveerd om een
degelijke bewaring te garanderen.
1.3.2 Randvoorwaarden
Geen.
1.3.3 Geplande werken3
In het kader van de aanleg van een nieuw verwarmingssysteem volgens het Mahr-type in de SintMichielskerk zijn er 9 nieuw te graven rechthoekige verwarmingsputten gepland en verschillende
bijhorende verbindende sleufjes (locatie van putten en sleuven: zie plan fig. 1.5).
De putten hebben afmetingen van ca. 1 m op 2.20 m. Twee ervan komen tegen de westgevel te liggen,
twee redelijk centraal in het schip en 5 eerder in het oosten en ter hoogte van het koor. Zowel aan de
west- als aan de oostzijde worden sleufjes voorzien. De putten en de sleufjes (40 cm breed) die deze
onderling verbinden, dienden ca. 1 m onder het maaiveld verdiept te worden. Andere sleufjes (voor
nutsleidingen) dienden maar ca. 15 cm onder de kerkvloer uitgegraven te worden (voor het
onderscheid hiertussen zie respectievelijk groene en oranje aanduiding op fig. 1.6).

3

Integraal overgenomen uit de bekrachtigde archeologienota ID 1607.
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1.4 Onderzoeksmethode en -strategie
Er werd bij uitvoering afgeweken van het vooropgestelde puttenplan. In de put in de St.-Michielskapel
(zuidoosten) werd namelijk bij het uitgraven van de voorziene put een brede, diep gefundeerde oudere
muur aangetroffen. Daarop werd op een werfvergadering besloten om deze niet weg te halen, maar
om de put (en de symmetisch ingeplande put in de O.L.V. 7 weeënkapel) meer naar het westen op te
schuiven.
Ook het voorziene sleufje in de huidige noordelijke zijbeuk werd ca. 40 cm meer naar het zuiden
verlegd, aangezien er een op de initieel voorziene plaats een betonnen koker met nutsleidingen bleek
te bevinden.
Aanvankelijk werden alle putten en sleuven manueel uitgegraven. Het was echter duidelijk, na
manuele uitgraving van de westelijke putten, de putten in de zijbeuken en de centrale putten en de
verbindende sleuf dat de anatomisch correcte begravingen zich onder ophogingslagen bevonden op
ca. 65 onder maaiveld voor de hoogst gelegen individuen.
Er werd daarom besloten om verder te graven met een minigraver en hiermee de bovenste, vaak harde
lagen weg te graven. De resterende verbindende sleufjes werden op deze wijze uitgegraven. Ook de
laatste uitgegraven put, deze in de O.L.V. 7weeënkapel, werd aanvankelijk machinaal en slechts op het
einde manueel uitgegraven.
Bij de effectieve installatie van de Mahr-putten bleek echter dat de sleufjes in functie van de installatie
van de verwarming slechts ca. 40 tot 60 cm onder maaiveld dienden uitgegraven te worden. Het enige
dan nog resterende sleufje, ten westen van de put aan de O.L.V. 7weeënkapel, werd daarop effectief
ondieper uitgegraven dan de overige sleufjes.
Tevens werd de uit te graven diepte van de reeds uitgegraven verbindende sleuf tussen de twee putten
in het schip (WP 4 en 5) herzien en diende deze niet 1 m verdiept te worden (wat reeds gebeurd was),
maar volstond 70 cm ook voor het leggen van de nodige leidingen. Daarop werd besloten om enkele
skeletten, met name onderbenen, in de sleuf zelf in situ te laten4. Wel werden deze skeletten vooraf
bekeken en geregistreerd door de fysisch antropologe op het veld. Er werd gevraagd om een folie aan
te brengen (geotextiel) en een beschermende zandlaag alvorens de werken in deze zone aan te vatten.
Alle skeletten, overige sporen en putten werden na opschonen en registratie digitaal topografisch
ingemeten (fig. 1.7).
De sleufjes die slechts 15 cm diep dienden te worden verdiept en de vervanging van sommige beperkte
zones met slechte vloertegels werden niet meer archeologisch opgevolgd. Uit het voortschrijdend
inzicht tijdens de opgraving bleek echter dat het archeologisch relevante vlak zich dieper bevond dan
deze 15 cm (volledig binnen de ophoging/egalisatieslaag van de huidige vloer).

4

Het betreft meer concreet de skeletten met spoornummers 5,6,7,9,13,15 en 25.
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Fig. 1.6: puttenplan met aanduiding van de vereiste dieptes van de sleuven (groen = 1m , oranje =15
cm).
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Fig. 1.7: Inmeten en registreren van de aangetroffen begravingen in werkput 5 en 4 en de
verbindende sleuf.
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Hoofdstuk 2

Assessmentrapport

2.1 Assessment
2.1.1 Assessment van de vondsten
Er werd slechts een zeer beperkt aantal vondsten aangetroffen bij het manueel en machinaal
verdiepen. Het betreft vondsten met bovendien een zeer ruime datering in de postmiddeleeuwse
periode, zodat ze weinig meerwaarde hebben qua interpretatie of datering.
Verder werden enkele fragmenten aangetroffen van bewerkte mergelblokken. Deze bevonden zich
vrijwel onmiddellijk onder de huidige vloeropbouw. Deze fragmenten zullen worden bekeken en
geïnventariseerd.
2.1.2 Assessment van de stalen
Er werden geen stalen genomen aangezien er geen relevante contexten hiervoor zijn aangetroffen.
2.1.3 Conservatie-assessment
Alle vondsten bevinden zich in een stabiele toestand en hebben bijgevolg geen conserverende
behandeling nodig.
2.1.4 Assessment van de sporen, sporencombinaties en archeologische structuren
Er werd slechts een zeer beperkt aantal sporen aangetroffen. Derhalve is het mogelijk om ze exhaustief
te bespreken.
Het betreft hoofdzakelijk menselijke begravingen en in mindere mate enkele verspreid aangetroffen
oudere funderingen en muren en enkele relevante lagen, zoals o.m. een oudere lemen vloerlaag in het
huidige kerkschip. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de sporenlijst.
2.1.5 Assessment van de archeologische site
De uitvoerwijze van de opgraving, met kleine en verspreid aangelegde putjes, betekent inherent een
beperking van de aangetroffen archeologische sporen en derhalve resultaten. Er werden zoals
verwacht begravingen aangetroffen en verder enkele oudere funderingen en muren die dankzij de
iconografische bronnen wel geduid kunnen worden.
2.2 Potentieel voor wetenschappelijk onderzoek5
Veruit de meeste vondsten/sporen zijn begravingen in het huidige kerkschip en aanpalende zijbeuken.
De aangetroffen begravingen zijn inherent aan de uitvoer van de opgraving in kleine en verspreid
aangelegde putten en sleuven echter toch beperkt in aantal en veelal zeer gefragmenteerd.
5

De relevante vraagstelling bij zowel de opgraving als het verdere natuurwetenschappelijke onderzoek staat
omschreven in paragraaf 1.3.1.
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Momenteel lijkt een doorgedreven fysisch antropologisch onderzoek van deze skeletten zeker niet
nuttig en wordt door de erkend archeoloog geadviseerd om het enkel op de basisinventarisatie te
houden. Deze situatie kan natuurlijk herbekeken worden, moest theoretisch bij een mogelijk volgende
restauratiefase een groter deel van de kerk opengelegd worden zodat er een grote aantal skeletten
beschikbaar is om er statistisch meer relevant onderzoek op te kunnen doen.

2.3 Verder onderzoek
Voor de onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden in de rapportage wordt verwezen naar
paragraaf 1.3.1.
Zoals reeds vermeld adviseert de erkend archeoloog geen doorgedreven fysisch antropologisch
onderzoek op het vrij beperkt aantal en de tevens fragmentair opgegraven skeletten.
Ook de overige posten voor natuurwetenschappelijk onderzoek zullen niet worden benut aangezien
er geen relevante contexten hiervoor werden aangetroffen.
Conservatie is niet nodig, aangezien de weinige vondsten stabiel zijn. Het skeletmateriaal werd
overgedragen aan de kerkfabriek met de aanbeveling om althans de anatomisch correct aangetroffen
individuen te bewaren zoals ze individueel ingezameld en per lichaamsdeel verpakt werden (volgens
de aanwijzingen van de fysisch antropoloog) zodat het assemblage toegankelijk blijft voor eventueel
toekomstig verder onderzoek.
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3. Interpretatie van de archeologische site
3.1 Beschrijving van het kader van de archeologische site
3.1.1 Landschappelijke ligging
Het projectgebied ligt in de archeoregio van de Kempen, op een hoogte van ca. 45 m TAW.
Op de bodemkaart is het projectgebied, net als de rest van de binnenstad, gekarteerd als bebouwde
zone (OB). Rondom het projectgebied worden verschillende varianten van een droge leembodem
gekarteerd
Op de tertiair geologische kaart wordt in de ondergrond van het projectgebied de Kiezeloolietformatie
gekarteerd. Dit omvat wit zand met enkele kleihoudende en lignietachtigde intercallaties.
De quartiaire ondergrond bestaat volgens de legende van de quartairgeologische kaart uit een
opeenvolging van Eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en/of het Saaliaan
(midden-Pleistoceen), Hellingsafzettingen van het Quartair, Fluviatiele afzettingen die bestaan uit
herwerkte Maas- en Rijnsedimenten van het Laat-Pleistoceen en het midden-Pleistoceen gevolgd door
fluviolacustriene en lacustro-eolische afzettingen van het Pleistoceen, Fluviatiele afzettingen
(Maassedimenten) van het Cromeriaan (Midden-Pleistoceen) en het Baveliaan (Post-Jamarillo-vroeg –
Pleistoceen) en fluviatiele afzettingen (Rijnsedimenten) van het Baveliaan (Post-Jamarille – vroegPleistoceen).
De zone van de kerk valt net op de grens van twee zones op de quartairgeologische kaart, mogelijk
komen in het westen boven de eolische afzettingen van het Weichseliaan nog zandige eolische
afzettingen van het holoceen en mogelijk tardiglaciaal (laat-weichseliaan) voor.

3.1.2 Historische beschrijving
De parochiekerk Sint-Michiel is beschermd als monument. De bescherming omvat de gehele kerk,
met inbegrip van het interieur6.

Het ontstaan van de Sint-Michielskerk
Wie tot voor kort de Sint-Michielskerk van Bree bezocht, zag een neogotische vijfbeukige kerk met een
oppervlakte van ca. 496 m2. Het uitzicht dat vandaag te zien is in Bree, is het resultaat van grote
verbouwings- en uitbreidingswerken in 1901-1902, de geschiedenis van deze kerk gaat zeker terug tot
de 11e eeuw en mogelijks is de kerk nog ouder. In een oorkonde van 4 juni 1007 bevestigde de RoomsDuitse koning Hendrik II de schenking van de drie kerken van Hameritte (Ophemert), Avesate (Avezaat)
en Britte (Bree) door bisschop Notger aan de abdij van Thorn. Aangezien het hier om een bevestiging
gaat, moet de eigenlijke schenking voor 1007 zijn gebeurd. Van de Konijnenburg vermoedt dat deze
rond 995 moet hebben plaatsgevonden. In dat jaar werd het graafschap Thorn door Ansfried, naar
aanleiding van zijn wijding tot bisschop van Utrecht, geschonken aan het bisdom Luik. Om Thorn
6

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/3626
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enigszins te compenseren voor dit verlies zou Notger dan bovengenoemde kerken hebben
geschonken. Van de Konijnenburg leidt hieruit af dat de kerk waarschijnlijk in het laatste kwart van de
10e eeuw werd gebouwd.7

Fig. 3.1: Oorkonde uit 1007 door Hendrik II
(♥ Rijksarchief Maastricht).

Bij deze bewering dienen echter enkele kanttekeningen gemaakt te worden. Ten eerste is het niet
zeker of Britte effectief verwijst naar Bree, aangezien het evengoed zou kunnen gaan om de kerk van
Beek. Ten tweede zijn er tot op heden nog geen restanten gevonden van een Ottoonse samenleving
in de stad of de omgeving. Hoewel Mantelius in de 18e eeuw beweerde dat Bree in 48 n.C. gesticht
werd door Colungus, de 19e koning van de Tungri, dateert het oudste teruggevonden materiaal uit de
12e eeuw. Het betreft hier gebruiksaardewerk uit Brunssum-Schinveld.8 Een tweede akte, uit 1078
ditmaal, lijkt de vroege datering van de Sint-Michielskerk echter te bevestigen. In dit geval gaat het om
een schenking van gravin Ermengardis. Zij was verwant aan het Huis van Loon en bezat grote
eigendommen in Bree en Gruitrode. Als gevolg van haar intrede in het klooster liet ze een deel van
haar goederen na aan de kapittelkerk van Sint-Bartholomeus in Luik. De Ceulaer citeert deze akte als
volgt: “… allodiu de Bridda cumque ecclesia et familia multa” (het eigengoed van Bridda/Bree met een
kerk en een grote familie). Waarschijnlijk wordt met familia multa bedoeld dat er reeds een grote
groep horigen in Bree aanwezig was. Dit zou als ondersteuning kunnen dienen voor het document uit
1007 en een vroege datering voor de bouw aannemelijk maken.9 Een recentere publicatie wijst er
bovendien op dat op de rugzijde van de oorkonde uit 1007 geschreven staat de ecclesiis Avensate
Hermeritte Bride. Deze nota dateert uit de 13e eeuw en linkt het document aan Bree.10 Ten slotte blijkt
uit historisch onderzoek dat de kerstening van de noordelijke Kempen vrij laat op gang kwam en pas
rond het begin van de 9e eeuw was afgerond.11 Op een eeuw tijd is het echter perfect mogelijk dat een
parochie tot stand komt en een kerkgebouw laat optrekken. Het archeologisch onderzoek in het
7

Van de Konijnenburg 2012, 6, 8 en 12.
De Ceulaer 1985, 17.; CAI 151718
9
De Ceulaer 1985, 21.
10
Peeters H. en van de Konijnenburg R. 2007, 20.
11
De Ceulaer 1986, 12.
8
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verleden concentreerde zich bovendien vooral op de stadsomwalling. In het middeleeuwse centrum
van Bree vonden tot op heden nauwelijks opgravingen plaats. Misschien brengt nieuw onderzoek wel
restanten ouder dan de 12e eeuw aan het licht. Op basis van bovenstaande gegevens lijkt een vroege
datering voor de Sint-Michielskerk bijgevolg niet onmogelijk.

De romaanse kerk (10e eeuw (?) – 1452)
Hoe de eerste kerk eruitzag, is jammer genoeg niet meer te achterhalen. Waarschijnlijk was deze
oorspronkelijk in hout gebouwd, maar hierover bestaan geen gegevens. Wanneer de overgang naar
steenbouw plaatsvond, is evenmin bekend.12 Mogelijk stond er aan het begin van de 11e eeuw een
eerste stenen romaans kerkje, volgens het op dat moment gangbare type van het zaalkerkje.
Zaalkerkjes waren eenvoudige eenbeukige kerkgebouwen van beperkte omvang zonder sculpturale
versiering. In een latere fase werd er vaak een hoekige koorpartij toegevoegd. De Ceulaer probeerde
op basis van de grondplannen het vroegromaanse plan te reconstrueren en komt daarbij uit op een
gebouw van 7 à 8 m breed en 14 tot 15 m lang met in het oosten een versmalde altaarruimte.
Waarschijnlijk was deze gebedsruimte algauw te klein en werd de kerk uitgebreid door toevoeging van
twee zijbeuken, wat in die tijd de normale gang van zaken was. De pijlers van het schip werden
geplaatst op de fundamenten van de oude buitenmuren. Het aantal pijlers is moeilijk te achterhalen,
maar het lijkt aannemelijk dat er minstens drie langs elke kant stonden. Waarschijnlijk waren de
zijbeuken verhoudingsgewijs half zo breed als het schip, wat typisch is voor deze bouwstijl. In het
oosten werd een rechthoekig presbyterium met halfronde koorafsluiting toegevoegd. Wanneer deze
uitbreiding plaatsvond, is echter niet geweten.
Mogelijk begonnen op dat moment eveneens de werken aan de romaanse toren. Onderaan bestond
deze uit veldkeien, maar hogerop werden de stenen steeds regelmatiger.13 De Ceulaer vermoedt dat
de constructie rond de 12e-13e eeuw gesitueerd dient te worden. Als terminus postquem stelt hij de
tweede helft van de 12e eeuw voor, aangezien er een traptoren aanwezig was en deze niet voor 1130
in plattelandskerken verschenen. De buitendecoratie hoort eveneens thuis in de rijpe romaanse stijl
van de tweede helft van de 12e eeuw. De toren had een vierkante plattegrond met binnenin een
grondplan van 5,90 x 5,90 m en was 19 m hoog (20 m inclusief torenspits). Hij kende een lange
levensduur, waarin het grondplan grotendeels ongewijzigd bleef met aan de noordoostelijke zijde de
zonet vermelde traptoren (diameter ca. 1,40m).14 In 1606 raasde er een storm over Bree, die de
torenspits afrukte en op de O.L.V.-kapel deed belanden, maar de schade kon snel hersteld worden. De
volgende gegevens komen uit de 19e eeuw, omdat restauratie van de toren toen noodzakelijk was.
Naast enkele reparaties werd in 1829 ook de hoofdingang van de kerk verplaatst naar de westzijde van
de toren, die oorspronkelijk in de noord- en zuidzijbeuk waren voorzien.15 De romaanse toren zou het
begin van de 20e eeuw niet overleven, maar hij is wel afgebeeld op enkele 19e-eeuwse foto’s en
tekeningen, waardoor we vrij goed weten hoe hij er moet hebben uitgezien (fig. 3.2 en 3.3). Op het
12

Maes S.F., Praem O. en Dreesen J. 1985, 9.
Vaes J. 2007, 59.
14
De Ceulaer 1985, 115, 118-130.
15
De Ceulaer 1985, 152 en 157-163.
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einde van dit hoofdstuk bevinden eveneens zich de plannen van Leonard Jaminé uit 1886, waarop hij
de romaanse toren gedetailleerd heeft weergegeven.

Fig. 3.2: Lijncliché door J. Malvaux (ca. 1890) van het stadhuis en de kerktoren.
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Fig. 3.3: Zicht op zuidzijde van de kerk met de Onze-Lieve-Vrouwe kapel (ca. 1890).
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De gotische kerk (1452-1901)
In de 15e eeuw beleefde het oostelijk deel van de
Kempen een economische opbloei, wat zou leiden
tot een toename van de bevolking. Als gevolg
hiervan was er een nieuwe en ruimere kerk nodig en
werd
het
bestaande
romaanse
gebouw
17
afgebroken. De toren bleef, zoals gezegd, wel
bewaard. In de eerste fase werd het koor gebouwd,
zoals blijkt uit een inscriptie op een van de
steunberen met als datering 1452. De kerk werd
opgetrokken in de Maasgotische stijl als een
driebeukig gebouw met vier traveeën.18
Oorspronkelijk zou het plan de algemene
verhoudingen van de gotische bouwstijl
respecteren, waarbij de zijbeuken half zo breed zijn
als het schip. Als eindresultaat zou men dan een
pseudo-basiliek bekomen, een kerk zonder ramen in
16

Met dank aan de heer R. van de Konijnenburg voor het bezorgen van de afbeelding.
Gebaseerd op De Ceulenaer 1985, 138-163, tenzij anders vermeld.
18
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/70822
17

17
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Fig. 3.4: Grondplan 1 gotische bouwfase.
Oorspronkelijk idee (links) en plan met bredere
zijbeuken (rechts) (♥ Ceulenaer 1985).
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de middenbeuk en met verhoogde vensters in de zijbeuken. Omdat dit nog steeds een te kleine kerk
zou opleveren, werd beslist om van de klassieke verhoudingen af te stappen en de zijbeuken te
verbreden. Deze nieuwe zijbeuken kregen elk een oppervlakte van 75 m2. Vooraan tegen het koor
waren ze iets smaller en hierin waren aan de noord- en de zuidzijde twee toegangsdeuren voorzien.
Deze eerste fase was waarschijnlijk afgerond in 1461, aangezien in dat jaar de kerkwijding plaatsvond.
In de tweede fase werd aan de zuidzijde van het koor een kapel opgericht ter ere van Onze-LieveVrouw. In een document uit 1475 bevestigde paus Pius IV het bestaan van deze kapel. Om dit te
realiseren, was het nodig om een deel van de zuidelijke zijbeuk open te breken, zodat hieraan drie
smalle vakken met kruisgewelven konden worden toegevoegd. De kapel had een polygonaal
koorhoofd. Net zoals de toren zou deze kapel de verbouwingen van 1901-1902 niet overleven. Ze is
wel zichtbaar op fig. 3.3. In de derde en laatste fase van de gotische periode moest een gedeelte van
de noordelijke zijbeuk verdwijnen om ruimte te maken voor de bouw van een kapel voor Sint-Anna. In
1504 werd op initiatief van Arnold van Mewen en Aleydis de Borman, stichters van het beneficie van
Sint-Anna, een aanvraag ingediend voor de bouw van deze kapel. In een document van 28 juli 1506 gaf
prinsbisschop Erard van der Marck toestemming voor de afbraak van de noordelijke zijbeuk. De
bouwwerken moeten dus na deze datum zijn begonnen. De kapel meet 5,60 op 5,80 m met een
polygonaal afgesloten koorhoofd dat 4,40 m diep is.19 Doorheen de eeuwen bevond deze kapel zich
echter meermaals in slechte staat. Zowel in 1616, 1670, 1701 als in 1891 kwamen er meldingen dat de
kapel op instorten stond en aan reparatie toe was. Dankzij al deze herstellingen is de kapel tot op
heden bewaard en doet ze momenteel dienst als de noordelijke dwarsarm.
De funderingen van de gotische bouwfase bevinden zich op een zandlaag en zijn ter hoogte van de
noordwand van het koor onderzocht door Ceulenaer. Hij stelde vast dat er zich over 1,20 – 1,30 m een
opgaand funderingswerk bevindt, dat is samengesteld uit ruwe keien, stukjes hardsteen en beenderen.
Daarboven is een laag fundamentblokken van onbewerkte hardsteen geplaatst (afmetingen: 0,40 –
0,45 m breed en 0,30 – 0,35 m hoog). Een dikke laag mortelspecie scheidt haar van de volgende
fundamentenstrook die uit gefrijnde blokken kalksteen bestaat (0,40 x 0,20 m). Hoewel hij slechts een
beperkt deel kon onderzoeken, vermoedt De Ceulaer dat de funderingen wel over het hele gotische
grondplan op dezelfde wijze werden aangelegd.20

19
20

De Ceulaer 1985, 90.
De Ceulaer 1985, 79.
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Fig. 3.5: Grondplan 2 gotische bouwfase.
Bouw O.L.V.-kapel. (♥ Ceulenaer 1985).

e

Fig. 3.6: Grondplan 3 gotische bouwfase.
Bouw kapel St.-Anna (♥ Ceulenaer 1985).

In de 16e eeuw vonden er geen grote veranderingen meer plaats in de Sint-Michielskerk. Wel bestaat
er een ets uit ca. 1510 van de hand van Robert Peril met zicht op de stad Bree, waarop de SintMichielskerk is afgebeeld (fig. 3.7). Hoewel dit de oudste afbeelding van Bree is, is het duidelijk dat
deze afbeelding de kerk niet waarheidsgetrouw weergeeft. Het dak van de toren is bijvoorbeeld veel
te lang in verhouding tot de rest.

Fig. 3.7: Ets van Bree door Robert Peril (ca. 1510).
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Over de 17e eeuw is vrij veel geweten dankzij archiefonderzoek. Aan het grondplan veranderde niets
meer, maar vele reparaties en restauraties waren nodig. Zo blijkt uit oude rekeningen dat er
meermaals betalingen gebeurden voor herstellingen aan de vensters, de muren en het dak en er werd
tweemaal een nieuwe vloer gelegd. Ook uit deze eeuw is er een afbeelding van Bree tot bij ons
gekomen. In dit geval gaat het om een pentekening van J. De Graeve uit 1675 die de belegering van
Bree door de Prins van Nassau afbeeldt (fig. 3.8). De toren is realistischer weergegeven dan op de
afbeelding uit 1510. Toch lijkt het schip eenbeukig te zijn en is de zuidkapel overdreven groot
getekend.21

Fig. 3.8: Pentekening van Bree door Joshua De Graeve (1675).

In tegenstelling tot de 17e eeuw is de kennis over de geschiedenis van de Sint-Michielskerk in de 18e
eeuw heel erg beperkt. Buiten een paar kleine reparaties lijkt er echter niet veel gebeurd te zijn. Op
het einde van deze eeuw was de kerk wel een tijd gesloten als gevolg van de Franse revolutie. Een
eerste tijdelijke sluiting vond plaats op 17 januari 1798, waarbij alle bezittingen werden aangeslagen.
Na een tijdelijke heropening ging de kerk definitief dicht op 3 mei 1798. Pas op 27 februari 1800 kon
de Sint-Michielskerk terug de deuren openen.22 Uit deze eeuw zijn er echter wel twee voorstellingen
van de kerk bewaard. De eerste is een zicht op de stad door Remacle Le Loup (fig. 3.9). Vermoedelijk
maakte hij deze prent rond 1740. Wederom is de kerktoren, centraal op de afbeelding, wel erg lang
weergegeven en ook de positie van het schip is door het perspectief ietwat vreemd. De tweede
21

De Ceulaer 1985, 40. De Ceulaer vergist zich echter van datum wanneer hij beweert dat de belegering
plaatsvond in 1685.
22
De Ceulaer 1986, 23.
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afbeelding is de kaart van Ferraris (fig. 3.10). Hoewel deze kaart qua stadsplanning een vrij accuraat
beeld geeft, is de Sint-Michielskerk echter zeer schematisch weergegeven. Rondom rond is mogelijk
wel de zone afgebakend waarop het kerkhof gelegen was.23

Fig. 3.9: Gravure van Bree door Remacle Le Loup (ca. 1740).

23

De Ceulaer 1985, 40-41. Wederom geeft De Ceulaer een verkeerde datering, want hij plaatst de Ferrariskaart
in 1711.
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Fig. 3.10: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van de huidige Sint-Michielskerk.
In de 19e eeuw waren er opnieuw herstellingswerken aan de orde. Op 16 december 1811 brak er brand
uit in de sacristie, maar de schade bleef echter beperkt, aangezien het vuur snel werd opgemerkt.
Vooral de toren was tegen 1829 erg bouwvallig geworden, zodat hij in het najaar grondig werd
gerestaureerd. De ingang van de kerk kwam vanaf dat moment langs hier te liggen. Ondanks enkele
kleine onderhoudsbeurten was de kerk tegen 1880 in erbarmelijke staat. De provinciaal-opziener der
gebouwen Léon Jaminé stelde een rapport op, waarbij hij enkele plannen van de kerk toevoegde. Deze
plannen zijn een zeer waardevolle bron, aangezien zij zowel de buitenkant als het grondplan van de
gotische kerk in 1886 bevatten (fig. 3.11 tem 3.14). Op deze plannen is eveneens de romaanse toren
gedetailleerd weergegeven. In 1888 vond er een kleine aanpassing plaats aan de noordmuur van de
sacristie. Jaminé verkortte deze met 1,50 m naar binnen toe en de gehele restauratiecampagne werd
afgerond op 4 september 1893. Naast de plannen van Jaminé zijn er uit deze eeuw enkele kaarten
bewaard, waarop de Sint-Michielskerk is opgenomen. Ongeveer tegelijkertijd zijn de Atlas der
Buurtwegen en het primitief kadasterplan opgesteld (fig. 3.15 en 3.16). Op deze kaarten is de omtrek
van de kerk erg goed weergegeven. Zowel de Sint-Anna als de O.L.V.-kapel zijn duidelijk herkenbaar.
Een vergelijking met het grondplan van Jaminé (1886) bevestigt de getrouwe weergave op deze
kaarten. De Vandermaelenkaart daarentegen geeft het gebied rond de kerk slechts op schematische
wijze weer en is geen waarheidsgetrouwe weergave (fig. 3.17).
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Fig. 3.11: Zicht op de noordzijde van de Sint-Michielskerk. Plan van Jaminé uit 1886 (Dank aan R. van de
Konijnenburg)
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Fig. 3.12: Zicht op de SintMichielskerk langs westzijde (links) en de oostzijde (rechts). Plan van Jaminé uit 1886.
(Dank aan R. van de Konijnenburg.)
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Fig. 3.13: Zicht op de Sint-Michielskerk langs zuidzijde. Plan van Jaminé uit 1886. (Dank aan R. van de
Konijnenburg).
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Fig. 3.14: Grondplan van de gotische kerk. Opgesteld door Jaminé in 1886. (Dank aan R. van de Konijnenburg).
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Fig. 3.15: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 3.16: Detail van het primitief kadaster (1840-1843) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 3.17: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied.

De neogotische kerk (1902 – heden)24
Al sinds 1893 rezen er plannen om de Sint-Michielskerk uit te breiden. Na vele jaren overleg werd
echter besloten om de kerk niet uit te breiden, maar een quasi volledig nieuw gebouw op te trekken.
In eerste instantie wilde men de zijbeuken verbreden om meer zitplaatsen te creëren. De architect, S.
Mortier, kwam echter tot de conclusie dat er nog meer plaats zou bijkomen door van een driebeukige
naar een vijfbeukige basiliek te gaan in plaats van de zijbeuken uit te breiden. Op 24 juni 1899 werd
dit idee door de Koninklijke Commissie van Monumenten, het kerkbestuur en de gemeenteraad
unaniem aangenomen. Een jaar later, op 12 augustus 1900, waren de bouwplannen klaar en op 19
maart 1901 konden de werken effectief beginnen.
In de eerste fase werden de klokken weggehaald. Daarna begon de afbraak van de toren, delen van de
voorgevel en de zijgevels. Ook de O.L.V.-kapel en de sacristie zouden deze fase niet overleven en de
gewelven en de muren van het schip werden uitgebroken. Hierbij werden eveneens de vensters van
de middenbeuk aangepast. Tijdens deze afbraakcampagne zijn er wel enkele foto’s genomen (fig. 3.18
tem 3.20). Hierop is duidelijk te zien welke delen van de gotische kerk bewaard zijn gebleven in het
nieuwe ontwerp.25

24
25

Dit gedeelte is voornamelijk gebaseerd op De Ceulaer 1985, 164-171.
Met dank aan de heer R. van de Konijnenburg voor het bezorgen van de foto’s.
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Fig. 3.18: Zicht op de zuidzijde van de kerk tijdens de afbraakwerken. De O.L.V.-kapel is reeds verdwenen.

Fig. 3.19: Zicht op de zuidzijde van de kerk tijdens de afbraakwerken.
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In de plannen was de bouw van een nieuwe toren voorzien. Deze werd opgericht in de noordwesthoek
met aan zijn oostzijde een traptoren en een doopkapel. Het uitzicht van de huidige toren was echter
niet het oorspronkelijke ontwerp, waarvan op 21 augustus 1901 werd beslist om het aan te passen. De
middenbeuk werd verlengd van vier naar zes traveeën. Een grotere uitbreiding in de lengte was niet
mogelijk, aangezien in het westen de beschikbare oppervlakte beperkt was door de aanwezigheid van
het 16e-eeuwse stadhuis. Hoewel verschillende stemmen opgingen om dit gebouw te slopen, bleef het
uiteindelijk toch bewaard. Aan beide kanten van het koor voorzag Mortier de bouw van twee
polygonale kapellen. De noordelijke werd gewijd aan O.L.V. van de Zeven Weeën en de andere aan
Sint-Michiel zelf. De kapel van Sint-Anna ontsnapte aan de sloophamer en zou vanaf nu fungeren als
de noordelijke dwarsarm. Hier recht tegenover werd een zuidelijke dwarsarm bijgebouwd om de
symmetrie van het grondplan in evenwicht te brengen (zie fig. 3.20). Aan de noordoostzijde werd de
symmetrie echter doorbroken door de toevoeging van een nieuwe sacristie. Door al deze uitbreidingen
kreeg de kerk een totale lengte van 39,3 m en een breedte van 23,85 m. Het koor is 9,25 m lang en
6,05 m breed. De transeptarmen meten 27,44 m op 5,70 m.26 De neogotische fundering bestaat uit
staal met een ondergrond van stukgeslagen stenen vermengd met beton, waarop drie lagen harde
bakstenen werden gemetseld. Daarop kwam er een laag opgaand metselwerk met onderaan een
boord van blauwe hardsteen en bovenaan mergel.

Fig. 3. 20: De Sint-Michielskerk tijdens de bouw van de zuidelijke zijbeuk.

26
27

De Ceulaer 1985, 75.
Met dank aan de heer R. van de Konijnenburg voor het bezorgen van de afbeelding.
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Tijdens de 20e eeuw bleef de kerk, op enkele kleine interieuraanpassingen na, onveranderd. In 1936
rees opnieuw het idee om de kerk uit te breiden. Stan Leurs creëerde hiervoor een ontwerp, dat echter
de afbraak van het 16e-eeuwse stadhuis onvermijdelijk zou hebben gemaakt. Voor- en tegenstanders
bepleitten de volgende jaren hun zaak, maar uiteindelijk raakten deze plannen in de vergetelheid.

Het kerkhof
Aangezien de Sint-Michielskerk vroeger veel kleiner was, is een groot deel van het kerkhof verdwenen
onder de 20e-eeuwse uitbouw. Oorspronkelijk was dit kerkhof afgezet met een muur, zoals te zien is
om de Ferrariskaart, de Atlas der Buurtwegen en het primitief kadaster (fig. 1.10, 1.11 en 1.12). in 1587
zou er een altaar op het kerkhof hebben gestaan, maar meer is hierover niet bekend. Ook in de kerk
werden voor de Franse revolutie vele mensen begraven. Op 26 april verbood het Franse bestuur echter
het begraven binnen de steden en in de kerken. Uiteindelijk zou een nieuw kerkhof meer naar het
noorden worden ingericht.28

3.1.3 Archeologisch kader
De Sint-Michielskerk ligt ten midden van de archeologische zone (ID. 140047), die in de databank van
de Centrale Archeologische Inventaris vastgelegd is op de gehele binnenstad binnen de
stadsomwalling (fig. 3.21). Deze middeleeuwse stadomwalling is geïnventariseerd als CAI 207849.
Enkele locaties in de CAI wijzen op delen van de omwalling die archeologisch werden aangetroffen.
CAI 700308 is een noodopgraving bij rioleringswerken. Hier werd een constructie in mergel en
baksteen geregistreerd die werd geïnterpreteerd als een bruggenhoofd en poortgebouw. Op de locatie
CAI 50077 werden de stadswallen en funderingen van de Verwerstoren aangesneden. Tot slot is er
CAI161390 waar de funderingen van een toren en van de wal werden opgetekend. Op het tracé van
de stadwallen zijn nog 5 andere CAI nummers aangeduid.29 Het betreft hier telkens veronderstelde
locaties van stadspoorten.
De Sint-Michielskerk zelf is niet opgenomen in de lijst van de CAI, wel in deze van beschermde
monumenten (ID 10830029).
Enkele andere locaties zijn:
- CAI 161393: Augustijnenklooster uit de 17de eeuw, momenteel in gebruik als stadhuis
- CAI 151718: resten van bewoningssporen uit de middeleeuwen. In een profiel werd een
opeenvolging van twee zeer duidelijke brandlagen gescheiden door een vrij dik pakket puin.
Alle lagen worden doorsneden door de funderingsgreppel van het aanpalende pand.
- CAI 161393:Nieuwstadstraat 3: een kelder in Maastrichtersteen en een waterput30
- CAI 161387: pottebakkersafval in de tuin van pand Nieuwstadstraat 331

28

Maes S.F., Praem O. en Dreesen J 1985, 28-30.
CAI207851, CAI161391, CAI161389, CAI161388 en CAI161396.
30
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/161395
31
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/161387
29
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Fig. 3.21: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied32.
3.2 Beschrijving van het aardkundige kader van de archeologische site
Op de bodemkaart staat het projectgebied, net als de rest van de binnenstad, gekarteerd als bebouwde
zone (OB). Rondom het projectgebied worden verschillende varianten van een droge leembodem
gekarteerd
Het archeologisch relevante vlak in de kerk zelf ligt vrij ondiep. Net naast de zuilen in de middenbeuk
kon worden vastgesteld dat de natuurlijke bodem reeds op 40 cm onder maaiveld lag. Op vrijwel alle
andere plaatsen was de natuurlijke bodemopbouw doorsneden door begravingen.

3.3 Beschrijving van de archeologische site
In totaal werden op de 9 putten en de onderling verbindende sleuven 84 spoornummers uitgereikt.
Het betreft voornamelijk skeletten/grafkuilen/grafvullingen enerzijds en begravingen anderzijds.

3.3.1 Begravingen

32

www.agiv.be 11
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In de twee putten centraal in het schip (WP4 en 5) en de verbindende sleuf van ca. 1.60 breed werden
in totaal 20 (onderdelen van) begravingen aangetroffen (fig. 3.22 en 3.23)33. De skeletten kregen de
spoornummers S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19 en S25
op plan fig. 3.23, het tweede en derde spoornummer op dit plan slaat respectievelijk op de
spoornummer van de kistaflijning en deze van de grafvulling.
De skeletten bevonden zich gemiddeld op een diepte van ca. 1m onder maaiveld.
Het betreft telkens enkelvoudige begravingen met een gedrongen houding en vrij duidelijk bewaarde
kistaflijningen (fig. 3.24 tem 3.28). Het hout zelf bleef hiervan niet bewaard, enkel de aflijning ervan in
de vorm van een verkleuring. Tevens bleven enkele spijkers van de kisten bewaard. Op een enkele
plaats (onder S7) bleef wel nog een fragmentje hout onder het skelet bewaard.
In deze zone (WP 4 en 5 en de verbindende sleuf) werden twee oversnijdingen van gebravingen
vastgesteld. Zo oversnijdt de begraving van skelet S2 deze van skelet S1 en deze van skelet S10 deze
van skelet S11 (fig. 2.23 en 2.24).
Alle skeletten lagen met het hoofd in het westen. De individuen liggen allemaal gestrekt op de rug. De
meeste individuen liggen met de handen op de buik of in de schoot, enkelen hebben de armen naast
het lichaam of op de borst.
Er werden geen vondsten aangetroffen in associatie met de begravingen.
Het basisrapport van de fysisch antropoloog34 en de door haar opgemaakte skeletfiches wordt
integraal overgenomen in bijlage.
Enkele grafaflijningen waren nog waarneembaar ten zuiden van skelet S8 en ten zuiden van werkput
5, maar aangezien deze zich op een diepte van 1 m bevonden en toen al beslist was om maar 70 cm
onder maaiveld te benutten voor aanleg van de nutsleidingen, werden deze begravingen in situ
gelaten. Binnen de grafaflijning (S78) bezuiden skelet S8 waren twee onderbenen vaag zichtbaar (S77).
Ten zuiden van werkput 5 werden nog de aflijningen (S69, 71, 73 en 75) waargenomen van wellicht 4
begravingen, met net als de overige een O-W-oriëntatie.

33

Een basisinterpretatie van deze begravingen is opgemaakt door fysisch antropologe Birgit Berk. Dit
verslag wordt opgenomen in het eindverslag.
34
Drs. Birgit Berk 2018: Fysisch antropologisch evaluatierapport van het archeologisch onderzoek ‘Bree SintMichielskerk’ (projectcode 2018H238).
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Fig. 3.22: Overzicht van de begravingen in de werkputten in het schip.

34
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Fig. 3.23: plan van de aangetroffen skeletten.
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S1

S3

S19

S2

Fig. 3.24: Oversnijding van S 1 door S2.
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Fig. 3.25: De skeletten S3, S4, S5 en S6 (van links naar rechts).

S9

S10

Fig. 3.26: Oversnijding van S11 door S10.
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S12

S13

S15
S14

Fig. 3.27: Skeletten S12 tem S15.

Fig. 3.28: Skeletten S16, S17 en S18 (van links naar rechts).
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3.3.2 Overige sporen
Verspreid over de gegraven putten en sleuven in de kerk werden enkele muren/funderingen
aangetroffen (fig. 3.29).
In het westen van de kerk, in de tweede travee, werd zowel aan de zuid- als aan de noordzijde tussen
de twee zijbeuken telkens een N-Z-georiënteerde muur fragmentarisch aangesneden in de sleuven van
40 cm breed ten behoeve van de verwarming (respectievelijk S23 en S32). Het betreft beide redelijk
slordig opgetrokken muren uit onbewerkte en bewerkte blokken natuursteen met een lichtgrijze
kalkzandmortel. Muur S23 in het zuiden is 78 cm breed, muur S32 in het noorden 98 cm. De zuidelijke
muur is tegen een structuur (S24) uit natuurstenen aangezet die parallell aan de sleuf liep en die in de
sleufwand kon worden geregistreerd (fig. 3.30). Mogelijk betreft het een sokkel van een oudere zuil,
maar gelet op de positie vrijwel volledig in een niet-opgegraven gedeelte kan hierover geen uitspraak
worden gedaan.
In het noorden van de verbindende sleuf tussen de twee putten in het schip werd een fragment van
een O-W-georiënteerde, 120 cm brede muur (S22) aangesneden slordig opgebouwd uit mergelblokken
en keien (fig. 3.31).
In het zuidprofiel van WP4 en in het noordprofiel van WP5 werd telkens ook een slordig opgetrokken
fundering aangesneden (respectievelijk S30 en S31). Fundering S30 is ca. 90 cm breed en opgebouwd
uit brokken natuursteen met een licht grijze kalkzandmortel (fig. 3.32).
Verder werd in de aanvankelijk gegraven put in de St.Michielskapel een brede, vrij diep gefundeerde,
N-Z-georiënteerde muur (S21) gevonden met in het zuiden een dwarsmuur (S27) naar het westen toe
(fig. 3.33). De oostzijde was de buitenzijde van deze muur, blijkens het verzorgde parement met vrij
grote blokken blauwe steen aan deze zijde. Aan de westzijde bestond de rand uit kleinere blokken
bewerkte en niet bewerkte natuursteen. De (vernieuwde) zuidelijke muur van het huidige koor staat
op muur S21; in profiel is ook de ophoging zichtbaar tussen de afgebroken muur S21 en de huidige
vloer (boven gele lijn op fig. 3.33).
Ook in een aangelegde sleuf (WP11) ten westen van de St.Michielskapel werd een ondiep (40 cm)
gefundeerd, 52 cm breed muurtje (S28) aangesneden, opgetrokken uit bakstenen (25x4,5 cm) gelegd
in een harde, lichtgrijze kalkmortel.
In de 1,60 m brede verbindende sleuf tussen de twee werkputten in het schip (WP 4 en 5) werden de
funderingen van twee zuilen van de middenbeuk aangetroffen en opgeschoond (S33 en 34). Deze
waren opgetrokken uit blokken natuursteen in een harde, lichtgrijze kalkzandmortel.
In het profiel tussen deze zuilen kon zowel ten zuiden van de noordelijke zuil als ten noorden van de
zuidelijke zuil nog een restant van een ouder bewaard, ca. 4 cm dik lemen vloerniveautje (S80) worden
waargenomen, op ca. 30 cm onder de huidige vloer (fig. 3.34 en 3.35). Verder was het volledige profiel
vergraven door de grafkuilen die in deze zone werden aangetroffen. In de aanpalende zijbeuken werd
deze oudere vloer niet aangetroffen.
Boven het lemen vloertje waren nog twee vrij dunne ophogingslaagjes (S81 en S 82) zichtbaar, gevolgd
door de opbouw van de huidige vloer. Net boven het vloertje was een ca. 10 c dikke ophogingslaag
zichtbaar, samengesteld uit donkergele zandleem (S81) met erboven een ca. 2 cm dik grijsbruin laagje
(S82). De vloeropbouw onder de huidige vloer bevatte opvallend veel mergelfragmenten, waarvan
sommigen van bewerkte blokken.
In de werkputten tegen de buitengevel van de kerk aan (de werkputten 1, 2, 3 en 6) werden geen
archeologisch relevante sporen aangetroffen. De blootgelegde funderingen zijn opgebouwd uit
cement (fig. 3.36). Het betreft de funderingen onder de kerkuitbreiding van 1901. In deze putten
werden geen begravingen aangetroffen, enkel los botmateriaal. Mogelijk heeft het graven van de
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funderingen, met een insteek die telkens quasi de volledige put besloeg, mogelijk toch aanwezige
begravingen op deze plaatsen verstoord (fig. 3.37).
De funderingen van de zuilen (S84 en S29) die in de aangelegde 40 cm brede sleufjes in de huidige
noordelijke en zuidelijke zijbeuk konden worden vrijgelegd, zijn op dezelfde wijze opgebouwd.
In werkput 1 in het oosten van de noordelijke zijbeuk werd een koker (S20) met nutsleidingen
aangetroffen (fig. 3.38). Deze was zeer stevig opgebouwd uit bakstenen met een harde trasmortel en
werd gedeeltelijk weggepikeerd om de vereiste diepte van 1m te bereiken. De insteek van deze koker
snijdt door deze van de fundering van de huidige noordelijke buitenmuur van de kerk.
In werkput 8 in het huidige koor werd enkel een mogelijke fundering in mergelblokken (S85) gevonden
in het oostprofiel van de put (fig. 3.39). Het betreft een redelijk verzorgd opgebouwde structuur met
drie rijen van gekapte mergelblokken. Het geheel was ca. 1,10 m breed en ca. 40 cm diep bewaard. Bij
het wegpikeren van de structuur om de vereiste afmetingen van de werkput te bekomen werd
vastgesteld dat er zich ten oosten van deze structuur een puinlaag bevond.
Het is onduidelijk welke functie de structuur had. Gelet op de locatie in het (huidige en voormalige)
koor kan theoretisch aan een grafkelder gedacht worden of aan een oudere altaarfundering. Toch lijkt
dit allebei niet heel plausibel aangezien de structuur naar het oosten toe niet lijkt door te lopen. De
omgeving van de werkput was bij uitgraven van de putten ook volledig afgekast zodat geen bijkomende
waarnemingen konden worden gedaan.
Bij het manueel en machinaal verdiepen werden verspreid over de werkputten 4 en 5 en in de
tussenliggende sleuf in totaal 7 scherven aangetroffen in oxyderend gebakken, geglazuurd aardewerk.
Deze worden als losse vondsten beschouwd aangezien ze niet aan een bepaalde laag kunnen worden
toegewezen. Deze scherven hebben een zeer ruime datering in de postmiddeleeuwse periode.
Onder dezelfde omstandigheden werden drie fragmentjes van stelen van kleipijpen gevonden, 5
geglazuurde ceramiektegels (8,5 op 8,5 cm) en een fragmentje van een daktegel.
Verder werden 6 fragmenten ingezameld van bewerkte mergelblokken. Het betreft redelijk kleine
fragmenten van rechthoekige blokken. Deze bevonden zich in de egalisatielaag onder de huidige
vloeropbouw. Allicht betreft het resten van de afgebroken delen van de kerk die vervolgens als
egalisatie onder de nieuwe vloer aangewend zijn.

40

Eindverslag: Het archeologisch onderzoek in de Sint-Michielskerk te Bree

S23

S24

Fig. 3.30: Muur S23 en structuur S24 in WP11.
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Fig. 3.29: Allesporenplan (PDF in bijlage)
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Fig. : 3.31: Fundering S22.

Fig. 3.32: Fundering S30.
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Fig. 3.33: Muur S21 en S27 in WP7.
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Profiel 1

Fig. 3.34: Zuilfundering S 33 in WP5 met rechts ervan profiel 1.

S83
S82
S81
S80

Fig. 3.35: Profiel (1) ten zuiden van fundering S33 in WP5 met vloer S80.
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Fig. 3.36: Fundering in WP 3.

Fig. 3.37: Insteek van de huidige zuidmuur van de kerk in werkput 6.
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Fig. 3.38: Koker S20 in WP1.
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Fig. 3.39: Werkput 8 met fundering S85.
3.4 Interpretatie vindplaats
Het doel van het onderzoek is om de aanwezige waardevolle archeologische sporen en structuren in
de zones die verstoord worden door de werken te documenteren en te registreren. De
wetenschappelijke vraagstelling van het onderzoek is vooral gericht op de reconstructie van de
bouwgeschiedenis van de kerk en de waardering van eventueel aanwezige skeletten op de uit te
graven diepte.
In een poging om de verspreid aangetroffen muurresten te duiden werd het allesporenplan geplot op
het grondplan van Jaminé uit 1886 (fig. 3.40). Dit plan geeft de toestand van de kerk weer, voor de
(fotografisch gedocumenteerde) gedeeltelijke afbraak en uitbreiding ervan met aan weerszijden twee
zijbeuken vanaf 1901. Verschillende aangetroffen resten lijken inderdaad goed overeen te stemmen
met
het
grondplan
van
de
kerk
in
deze
periode.
Met name de muren S22 en S32 in de noordelijke zijbeuk vallen samen met de noordelijke buitenmuur
en een steunbeer in het noordwesten van de toenmalige kerk (blauw op fig. 3.40).
Ook de aangetroffen N-Z-georiënteerde muur (S21) in de St.Michielskapel met in het zuiden een
dwarsmuur (S27) naar het westen toe, stemt overeen met de zuidoosthoek van de toenmalige kerk
(oranje op fig. 3.40).
De aangetroffen funderingen S23 en S24 in de sleuf in de zuidelijke zijbeuk liggen ook ter hoogte van
de zuidwestmuur van de voormalige kerkplattegrond (paars op fig. 3.40).
De funderingen (S30 en S31) van de twee huidige zuilen in de sleuf ter hoogte van en tussen WP 4 en
5 zijn de zuilen die ook al in de voormalge kerkplattegrond in gebruik waren. Allicht is ook het lemen
vloertje (S80) dat enkel in de huidige middelbeuk tegen deze zuilen aan zeer partieel aangetroffen
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werd een relict van de oudere kerkfase. Blijkens de contemporaine foto’s bleef de toenmalige
middenbeuk namelijk bewaard en heeft men de huidige zijbeuken daar tegen aangebouwd.
Nog op de projectie is af te leiden dat de werkputten 1, 2 en 3 volledig buiten het toenmalige
kerkgebouw liggen. Dit vertaalt zich naar de andere uitvoerwijze (in cement) van de funderingen in
deze werkputten tov deze in de sleuf tussen WP4 en 5 (S33 en 34), die opgetrokken waren uit blokken
natuursteen in een harde, lichtgrijze kalkzandmortel.
De aangetroffen begravingen bevinden zich ook allemaal binnen de contouren van de kerk zoals
getekend op de plattegrond van Jaminé en strekten zich voor zover vaststelbaar in de opengelegde
putten en sleuven uit over quasi de volledige breedte van deze kerk. Zo reiken ze in het noorden van
de sleuf tussen werput 4 en 5 tot tegen de vermoede noordelijke buitenmuur (S22) van de voormalige
kerkfase en zijn ze in het zuiden ook tot tegen de rand van deze sleuf aanwezig (die bijna tot tegen de
zuidelijke buitengevel van de voormalige kerkfase reikt).
In de putten die buiten de voormalige kerkfase liggen (werkput 1,2 en 3) en ook in werkput 6 werden
geen begravingen in situ aangetroffen, wel los botmateriaal. Mogelijk echter heeft de insteek van de
recentere zijbeuken mogelijk toch aanwezige begravingen volledig vernield. De insteken besloegen
quasi de volledige breedt van deze werkputten en op de vereiste diepte van 1 m was de onderzijde
nog niet bereikt.
Met het onderzoek kon een antwoord geboden worden op de onderzoeksvragen:
-zijn er resten van oudere kerkfases teruggevonden? Uit welke periode dateren deze en kunnen ze
gelinkt worden aan een gekende kerkfase? Stemt dit overeen met historische /iconografische
bronnen? Vormen de gegevens uit het onderzoek een aanvulling van de bestaande kennis?
Samengevat werden op enkele plaatsen allicht de funderingen aangetroffen van het grondplan van de
kerk die vanaf 1901 gedeeltelijk werd afgebroken en vergroot met aan weerkanten twee zijbeuken.
Deze gegevens vormen geen aanvulling op de bestaande kennis.
-werden er skeletten aangetroffen op de uitgegraven diepte? Zo ja: op welke diepte bevinden deze
zich? Wat is de bewaringstoestand? De geschatte datering? Zijn er meerdere lagen
begravingen/oversnijdingen aanwezig ? Zijn er aanwijzingen voor leeftijd/geslacht/sociale status?
Ja, in de twee putten centraal in het schip (WP4 en 5) en de verbindende sleuf van ca. 1.60 breed
werden er in totaal 20 (onderdelen van) begravingen aangetroffen. Deze liggen gemiddeld op ca. 1 m
onder het maaiveld (huidig vloerniveau). Het botmateriaal is wisselend geconserveerd. Er zijn geen
concrete aanwijzingen voor datering, anders dan algemeen postmiddeleeuws. Er zijn twee gevallen
van oversnijding vastgesteld. Er zijn geen aanwijzingen voor sociale status. Volgens de fysisch
antropoloog zijn de meeste individuen laat volwassenen en zijn er zowel mannen als vrouwen
begraven.
-Zijn er overige archeologische sporen aanwezig? Zo ja, wat is hun aard en datering?
Neen, buiten muren/structuren/een ouder vloertje en begravingen werden gaan andere sporen
aangetroffen.
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Fig. 3.40: Projectie van het allesporenplan op de plattegrond van Jaminée (1886) (PDF in bijlage).
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