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Een apsis of abside[1]  is een halfronde, of veelhoekige, nisvormige ruimte aan een basilica, kerk, 

kathedraal of tempel. 

Absis 

1. Een halfronde of veelhoekige nis ter afsluiting van een of beide zijden van het schip van een 

Romaanse basiliek.  

        2.In een christelijke kerk meestal geplaatst aan het oostelijke uiteinde van het schip achter het transept 

of het koor: wordt soms ook gebruikt aan het eind van het dwarsschip.  

In de prehistorie waren tempels vaak een samenstelling van absiden. Meestal bevond zich het altaar in een 

dergelijke omgang. 

De apsis was in de Romeinse tijd de plek in een basilica waar een bestuurder of rechter zat. Keizer 

Constantijn de Grote van het Romeinse Rijk, de eerste christelijke keizer, liet in de vierde eeuw de eerste 

kerkgebouwen bouwen met een apsis. De absis, de plek waar eerst de rechter of bestuurder zat, werd de plek 

voor de bisschop of de priester. 

Later is de apsis gaan gelden als afsluiting van het koor, nadat de ruimte groter gewenst was omdat de 

priesters en monniken zich naast het altaar opstelden om te zingen. Toen werd ook het hoofdaltaar verplaatst 

van de kruising naar de apsis. De term apsis wordt vooral gebruikt in het kader van de romaanse stijl; bij de 

gotiek wordt vaak van een koorsluiting gesproken. 

Bij veel kerken is de apsis niet duidelijk te onderscheiden van het koor, de hoogte van de apsis is gelijk 

aan de hoogte van het koor. Bij een groot deel van de kerken is echter de hoogte van de apsis lager dan de 

hoogte van het koor, waardoor de apsis aan de buitenkant duidelijk te onderscheiden is van het koor. 

Daarnaast kan een apsis ook tegen een zijbeuk worden gebouwd als sluiting van een kapel.. 

  

 
Apsis (links) van de Basilica van Maxentius in Rome. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apsis_(architectuur)#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilica_(bouwwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempel
http://www.verhoevenmarc.be/_Glossarium-MV.doc
http://www.verhoevenmarc.be/_Glossarium-MV.doc
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prehistorie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilica_(bouwwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_de_Grote
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priesterkoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijk_kloosterwezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruising_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romaanse_architectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koorsluiting
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehio_6_Basilica_of_Maxentius_Floor_plan.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilica_van_Maxentius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
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De apsis (grijs) van een kruiskerk. 

 

                                                                   Munsterkerk, Roermond. Apsis met straalkapellen en dwerggalerij 

Het schip of de beuk is in de kerkenbouw de langgerekte ruimte in (meestal) west-oostrichting, die aan de 

oostkant wordt voortgezet door het koor. 

  

Het middenschip (grijs) 

  

De zijbeuken 

  

De narthex 

Narthex is de voorhal of het portaal van een kerkgebouw. Oorspronkelijk, in de vroegchristelijke kerken, 

was de narthex gesloten ofwel was die aan één zijde open en maakte deel uit van de galerij .          

Evenwijdig aan het schip kunnen zich zijbeuken bevinden, die door arcaden van het middenschip worden 

gescheiden. Eenvoudige kerken zonder dwars- en zijbeuken worden zaalkerken genoemd. Het schip is het 

deel van de kerk waar de kerkgangers plaatsnemen. Tussen de kruising, die zowel tot het schip als tot de 

dwarsbeuken behoort, en het koor kan zich ter afsluiting een doksaal of een koorhek bevinden, waarachter 

zich het altaar bevindt. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apse.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roeermond_church.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiskerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Munsterkerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roermond_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straalkapel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwerggalerij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priesterkoor
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nave.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aisles.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narthex.png
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijbeuk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arcade_(architectuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaalkerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruising_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doksaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koorhek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Altaar_(religie)
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Bouwgeschiedenis (samenvatting) 

Fig.1. : 1ste helft 12de eeuw : bouw van de Romaanse kapel met KOOR & HALFRONDE ABSIS. 

Fig. 2 : 2de helft 12de eeuw/begin 13de eeuw : uitbreiding noordelijke zijbeuk, bogen in de noordermuur 

wijzen op deze uitbreiding. 

Fig. 3 : 2de helft 13de eeuw /begin 14de eeuw : verlenging van de kerk met gotisch schip en 2 zijbeuken. 

Fig. 4 : 16de eeuw : plundering en verwoesting in 1568, 1577, 1592. Restauratie in 1606 :afbreken     

zijbeuken en dicht metselen van de traveebogen en oprichten van westgevel en verhogen van de 

Romaanse muren.                                                                                                                                                                                   

Fig. 5 : 1654 plundering en verbranding door de Lorreinen en als gevolg daarvan: herstelling van dak en 

gewelf in koor en kerk en later afbraak van de koorabsis.  

 -  
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               Noordgevel graethempoort ( bogen van uitbreiding fase 2) 
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zuidgevel (koor) 
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oostgevel (KOOR  --- zonder absis) 

      

zuidgevel (bogen links zijn van de uitbreiding fase 3) 
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De bevloering : blauwe stenen 24/24 cm en 2 grafstenen op de vloer : 

Een van  Pastoor van het Loons begijnhof Nicolaus Timmermans (16/01/1696) en het andere van pastoor 

Petrus Nicolaus de Malaisse (9/01/1667). 

In het oostelijk deel van het schip was de vloer bedekt met blauwe steen (oppervl.: 6 x 4.5m) en witte 

cementen plaveieen 20/20 cmruitvormig geplaatst.  

In de spaarnissen van de vroegere traveebogen werden blauwe steen geplaatst van 27/27 cm. 

In het schip lagen 4 grafstenen:  

Graf 1. : * 1.77 x 0.87 x017 m : voor Pascasia Petronelia Cappaerts (15/04/1798) weduwe van 

burgemeester Simon Henricx en haar dochter Elisabeth, begijn. 

Graf 2 . : *1.75 x 0.86 x 0.13 m : voor priester Renerus Moels (14/06/1715) en zijn nicht begijn Maria 

Sheeren. 

Graf 3. : * 1.72 x 0.86 x 0.13  voor Monsieur Lambert Louis Godefroid, kanunnik van de sint-Pieterskerk te 

Luik (08/07/1754) en juffrouw begijn Marie B... Godefroid. 

Graf 4 : * 1.9 x 1  ; ligt voor de deur van de westgevel en is totaal afgesleten. 

Onder deze zes grafstenen bevond zich GEEN enkele grafkelder. 

Bij het begijnhof hoorde ook een kerkhof , in 1259 was er een officiële erkening. 

De burgemeester en de raad stelden  op 13 juni 1698   Jan Palen aan tot gasthuismeester. Art. 6 van de 

voorwaarden zegt : De gasthuismeester is verplicht op het gewoon kerkhof van het begijnhof de graven 

te maken van de arme passanten die in het gasthuis sterven. 

Bij de aanstelling van Joahim van de Borne op 28 /01/1714 legde art. 7 dezelfde verplichting op en art.11 : 

bovendien zal hij te zijnen laste de stadgraven of vesten langs het gasthuis weiden en ruimen de breedte 

van drie schreden of passen van boven tot beneden. 

Er werden graven aangetroffen niet alleen in het koor en kerk maar ook ten noorden van de kerk en zelfs 

ten zuiden in de vroegere zogeheten bidkapel. 

De opgravingen hadden plaats van 31 aart tot 28 april 1969. 

 

 

 



 

17 

Het graf van Graaf Lodewijk I en gravin Agnes. 

Op de plaats waar volgens alle historische getuigenissen gaande (+/- 1560 tot 1885) een monument zou 

hebben gestaan, ontdekten ze verschillende geraamten : 

1ste : 1.70 m lang , op een diepte van  0.67 m in een kist van 1.87 m x 0.27 m en een kuil van 2 x 0.66 m; 

2de daarnaast : 1.78 m lang op een diepte van 0.87 m, in een kuil van 2.45 m x 0.75 m. 

Meer naar het westen toe een derde, 1.85 m lang , op een diepte van 1 m in een kuil van 2.4 x 0.60 m, die 

de kuil van nr 2 oversnijdt ; ellepijp en spaakbeen van de linkerarm waren gebroken maar 

aaneengegroeid. 

ondergraf 2, een vierde ,1.50 m lang op een diepte van 1 m; onder graf 4 (voorgaande) een vijfde van 1.48 

m lang op een diepte ven 1.20 m. 

ondergraf 3 een zesde 1.55 lang op een diepe van 1.14 m. 

AL DEZE DODEN WAREN LEKEN, want zij lagen met het hoofd in het westen en de voeten in het oosten. 

Menigeen zal zich afvragen of e geraamten zelf geen verdere aanduiding kunnen geven.                                                            

Van Lodewijk I weten we drie dingen: 

1. dat hij een strijdbaar man was en dikwijls oorlog heeft gevoerd maar nergens staat vermeld dat hij b.v. 

zijn  arm zou gebroken hebben; 

2. dat hij bijzonder groot van gestalte was en aan de koning van Frankrijk een harnas vroeg omdat hij in zijn 

eigen land gaan passende wapenrusting kon vinden;  

3. dat hij van een slepende ziekte is gestorven.  

(kronieken van G. DE BORMAN / J. COENEN en C DE BORMAN) 

Van gravin Agnes weten we dat haar naam tweemaal door dichter Hendrik van Veldeke wordt genoemd 

en dat ze zich na de dood van haar man het lot van het Loonse hospitaal heeft aangetrokken. 

Volgens Mantelius zou de oudste zoon van Lodewijk I en Agnes ook Lodewijk genaamd, vóór zijn ouders nl. 

in  1167 overleden zijn. Mogelijk ligt hij er ook begraven. 

Wellicht zouden er ook andere leden van de grafelijke familie vóór, in of bij of onder de graven  of het 

misschien later opgericht grafmonument zijn bijgezet. 

we veronderstellen dat Graf 1 het stoffelijk overschot van gravin Agnes en graf 3 dat van Lodewijk I 

bevatte.  
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Wat de graven van Lodewijk I en Gravin Agnes betreft, weet men met zekerheid dat ze zich in het 

Romaanse schip, vóór het Romaanse koor  bevonden en menen ze dat heel waarschijnlijk de graven 1 en 3 

de stoffelijke resten van dit adellijk paar hebben bevat                                        
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RESTAURATIE van de huidige toestand : vergunning gegeven op 6 mei 1994. 

Definitieve bescherming van de kapel afgegeven op 28 mei 2003.    

Zie enkele foto's van de toenmalige plannen.      
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einde  voorstelling                                                                                                                                                    

Fernand Timmermans 


