ZOEKTOCHT TIENEN NR. 3
Zoektocht in en rond
de Sint-Germanuskerk
Enkele woordjes vooraf:
De wandelzoektocht loopt van 10 juli tot 28 augustus 2022.
De openingsuren van de kerk: van 10.00 uur tot 16.00 uur. De kerk kan een paar
dagen tussenin gesloten zijn: die dagen zullen op de site “kerk-tienen” tijdig
aangekondigd worden.
Doe de zoektocht met enkelen samen, dat is veel prettiger.
Als je goed rondkijkt, vind je zonder veel moeilijkheden de juiste oplossing.
De zoektocht bestaat uit 2 delen: een reeks vragen die je kunt oplossen volgens
het verloop van de wandeling. Daarnaast heb je ook fotovragen, waarvan de
nummering kriskras dooreen staat. Goed rondkijken is dus zeer belangrijk.
Zeer belangrijk:
Je mag doorheen heel de kerk gaan.
Uitzondering: HET HOOGKOOR MAG NIET BETREDEN WORDEN.
Respecteer zoveel mogelijk de sacrale stilte.
Wat je nodig hebt:
o Breng zeker een zaklamp mee, zodat je alles beter kunt bekijken.
o Ook een verrekijker kan van pas komen.
Ingevulde formulieren:
Breng je antwoordformulier vóór 1 september 10.00 uur binnen bij:
Marina Gelaude, Seringenhof 11, 3300 Tienen
(op papier binnen brengen, niet per mail).
De uitslag wordt bekend gemaakt bij onze eerstvolgende activiteit. Voor de
winnaar is er een fijne verrassing.
Voor vragen kan je terecht bij marina.gelaude@skynet.be (016/81.76.96)
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DEEL 1: VRAGENREEKS

DE SINT-GERMANUSKERK VAN TIENEN.
De Sint-Germanuskerk is de hoofdkerk van de stad Tienen. Ze is gelegen op het oude
forum, thans de Veemarkt genoemd.
De prille oorsprong van de kerk gaat terug tot 872, toen monniken van Saint-Germaindes-Prés zich op de heuvel vestigden.
De oudste reconstructie van de kerk gaat terug tot 1149: een Romaanse kerk met twee
koortorens. In 1190 sticht Albertus van Leuven er een kapittel en een kapittelschool.
In de 13de eeuw wordt een imposante westbouw met twee torens aan de kerk
toegevoegd. In de 1ste helft van de 14de eeuw vergroot bouwmeester Franco De Lyntris
het koor in gotiek. In de 15de eeuw wordt ook het kerkschip gotisch verbouwd en
vergroot. In de 16de eeuw worden de transeptarmen door Peeter Van Wyenhoven,
bouwmeester van keizer Karel, verlengd en bouwt men de twee westertorens om tot één
belforttoren. In de 17de eeuw breekt men de koortorens helemaal af en worden de
zijkoren vergroot.

START VAN DE ZOEKTOCHT: WANDELING ROND DE KERK
Wandel rond de kerk tot je aan de buitenkant van het koor staat (Vrijthofstraat).
Toen het koor rond 1310 werd vergroot met een gotische apsis, bouwde men onder het
koor een crypte, waar de gelovigen konden gaan bidden zonder de vieringen in de kerk
te storen. Thans is de crypte niet meer toegankelijk.
VRAAG 1:

Hoe kun je aan de buitenkant van het koor nog zien dat hier ooit een
toegankelijke crypte was?

In de gevel van de sacristie, die in 1957 werd vergroot, heeft men een stenen afbeelding
van ‘Christus onder de wijnpers’ (16de eeuw) ingemetseld.
VRAAG 2:

Wat is de symbolische betekenis van ‘Christus onder de wijnpers’?

Wandel terug tot aan de Westbouw (Trapstraat). Sla de hoek nog niet om.
De onderkant van de westbouw van de kerk (de torenbasis) dateert van het 2 de kwart
van de 13de eeuw. Hij is opgebouwd in Romaanse stijl. Een kenmerk van deze stijl is een
bogenfries.
VRAAG 3:

Hoeveel boogjes telt de bogenfries die langs de noordelijke gevel van de
westbouw is aangebracht?

Wandel verder rond de Westbouw tot aan het portaal.
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Het portaal aan de kant van het Apostelenhof is een Renaissanceportaal (16de eeuw). In
het portaal heeft men verschillende koppen verwerkt met een ring in de muil.
VRAAG 4:

Hoeveel van die koppen kom je in het hele portaal tegen?

Wandel verder tot aan het portaal, kant dekenij. Via dit portaal kan je de kerk betreden.
VRAAG 5:

Hoeveel keer staat het beeld van Sint-Germanus op de buitenkant van de
kerk?

VERDERE ZOEKTOCHT: WANDELING BINNEN IN DE KERK
OOST

1310

1149

Vergroting koor N:
1671

Vergroting koor Z:
1676

Verlenging
transeptarm:
1533-1534

Verlening
transeptarm:
1570-1575

NOORD

V.a. 1410:
verbouwing
schip

1225
Verbouwing toren:
1539-1555
WEST
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ZUID

ALGEMENE VRAGEN
VRAAG 6:

Hoeveel keer staat de volwassen Maria afgebeeld op de glasramen in de
hele kerk? (Nota: zonder het noordertransept, want dat glasraam kun je
niet zien door het orgel)

VRAAG 7:

Hoeveel bogen telt het triforium van de hele kerk?

TRANSEPT ZUID
Je komt de kerk binnen via het zuidertransept. Hier staat het altaar, toegewijd aan de
heilige Anna (2de helft 17de eeuw). In een rondbogige nis hangt een altaarschilderij van
de Gentse schilder Antoon Van Den Heuvel.
VRAAG 8:

Welke figuren staan op het schilderij?

VRAAG 9:

In welke stijl is dit altaar opgebouwd?

ZIJBEUK ZUID
In de zuiderzijbeuk hangt tegen een pijler een epitaaf: een memoriesteen of grafschrift.
De bedoeling van de epitaaf is om de vermelde overledene(n) te gedenken en om stil te
staan bij de dood.
Het portiekvormige 17de-eeuwse marmeren gedenkteken omsluit een witmarmeren plaat
met heel wat tekst, namen en data. Links en rechts ervan staan telkens 4 wapens van
geografische plaatsen. Boven de plaat staat centraal het wapen van de familie van wie
het epitaaf is.
VRAAG 10:

Van welke bekende Tiense familie is dit epitaaf?

ACHTERAAN IN DE KERK: BROEDERSCHAPSLIJSTEN
In de Katholieke Kerk waren en zijn er Broederschappen of Confréries (denk in Tienen
aan de Confrérie van Sint-Maurus). Het zijn kerkelijk goedgekeurde verenigingen van
gelovigen met een godvruchtig doel: te leven als goed christen, elkaar te steunen, te
bidden voor het zielenheil van overledenen en hopen om zelf na de dood bij God te
komen.
Achteraan in de kerk hangen 2 Broederschapslijsten: de eikenhouten lijst van het
Broederschap van de Gelovige Zielen (17de-18de eeuw) en de lijst van de Broederschap
van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans (18de eeuw).
VRAAG 11: Onderaan de Broederschapslijst van de Gelovige Zielen staat een
afbeelding met drie figuurtjes. Wat stelt dit voor?
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VRAAG 12: Waarnaar verwijst de M in het medaillon onderaan de Broederschapslijst
van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans?

WESTBOUW
Je staat hier in de westbouw, onder de toren.
Als je in het middendeel naar boven kijkt, zie je de ribben van het gewelf in witte
kalkzandsteen (Gobertangesteen).
VRAAG 13: a) Welk dier staat op de gewelfsleutel (kruising van de ribben)?
b) Waarvoor staat het symbool?

Op de zuilen die de ribben ondersteunen staat op elke hoek een beeld. Het gaat om 3
Oud-Testamentische figuren, namelijk koning David, koning Salomo en de koningin van
Seba (of Sheba). De 4de figuur komt uit het Nieuwe Testament.

VRAAG 14: a) Hoe herken je koning David?
b) Wie is de Nieuw-Testamentische figuur? Waaraan herken je hem?
In deze westbouw staan 6 grote glasramen. De 2 centrale glasramen werden in 1897
gemaakt door Joseph Casier en stellen Helena van Constantinopel en haar zoon keizer
Constantijn de Grote voor.
De 4 andere glasramen zijn van de hand van Michel Martens, die ze in 1958 maakte. Drie
van de afgebeelde figuren hebben een link met Tienen.
VRAAG 15: a) Wie zijn deze figuren?
b) Wat is hun link met Tienen?

De grote boog die de westbouw verbindt met het kerkschip wordt gedragen door 4
gehurkte figuurtjes, die we ‘de Atlanten’ noemen (afgeleid van Atlas, de mythologische
hemeldrager).
VRAAG 16: Een van de 4 Atlanten vindt het dragen van de boog een hels karwei: zijn
tong hangt bijna op zijn voeten! Welke figuur is dit? (N of Z – 1ste of 2de
figuur).

STEENHOUWERSMERKEN
Bij het kappen van de Gobertangesteen hebben de steenhouwers steenhouwersmerken
aangebracht. Vele merktekens waren bedoeld als een soort handtekening om het werk
van een steenhouwer te herkennen. Andere merktekens zijn van praktische aard,
namelijk als laagtekens om het puzzelwerk van het opbouwen van bijvoorbeeld zuilen te
vergemakkelijken. Op de laatste zuil langs de noordelijke kant zie je een aantal
laagmerktekens.
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VRAAG 17:

Geef 4 verschillende laagtekens die je op de zuil ziet.

PREEKSTOEL
De imposante eikenhouten preekstoel van de Sint-Germanuskerk werd vervaardigd door
Petrus Valckx (ca. 1760).
VRAAG 18: Wie zijn de mannen die op de preekstoel staan? Waaraan herken je hen?

VRAAG 19: Er kruipen 2 dieren tussen de rotsen en planten door. Welke dieren?

ZIJBEUK NOORD
Je ziet hier naast de biechtstoel een beeld staan van een man met een kindje op de arm.
Hij staat in de kerk ook drie maal op de glasramen. Hij was (en is voor sommigen) een
zeer populaire heilige.
VRAAG 20: a) Welke heilige wordt hier voorgesteld?
b) Waarvoor wordt hij aanroepen?

SINT-BARBARAKAPEL
De kapel in de noordelijke zijbeuk is opgedragen aan de heilige Barbara, patroonheilige
van alle gevaarlijke beroepen. In de kapel zie je een altaar met haar initialen.
Tegen de linker muur hangt een groot schilderij met de afbeelding van een jager en een
hert. Het stelt de bekering van deze man voor.
VRAAG 21:

De bekering van welke heilige wordt hier voorgesteld?

Onder het schilderij vind je een epitaaf in witte steen, in 1913 gemaakt door Benoit Van
Uytvanck. Het gedenkt de pastoor-deken die van 1898 tot 1911 zich bijzonder inzette
voor de verfraaiing van de kerk (o.a. de neogotische altaren).
VRAAG 22:

Wie wordt met dit epitaaf herdacht?

TRANSEPT NOORD
In het noordertransept staat een altaar dat a.h.w. een evenknie is van het Sint-Annaaltaar in het zuidertransept. Het is eveneens uit de 2de helft van de 17de eeuw en is
toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. In een nis staat het mooie beeld
van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans (15de-16de eeuw).
Rozenkrans is zowel de naam van een meditatiegebed als van het voorwerp.
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VRAAG 23: a) Hoe wordt het voorwerp ‘de rozenkrans’ eigenlijk genoemd?
b) Hoe ziet deze er uit (opbouw van de rozenkrans)?
c) Als men drie maal al mediterend een paternoster bidt, heeft men een
‘rozenkrans’ gebeden. Hoe noemt men het bidden van één paternoster?

VRAAG 24: In welk materiaal zijn de zuilen van dit altaar opgebouwd?
Het schilderij dat in het altaar hangt is van de hand van de grote Antwerpse schilder
Karel Verlat (1847). Hij had langs vaders kant nog Tiense roots. Het schilderij stelt ‘De
Judaskus’ voor.
VRAAG 25:

Wie was Judas?

Hier in het noordertransept staat sinds 1986 het orgel dat Jan Deeckens tussen 1671 en
1673 in het atelier van zijn leermeester Hans Goltfuss maakte. Het werd ingepast in de
orgelkast die de Leuvense schrijnwerker Reyner Cocx in 1493 sculpteerde in opdracht
van orgelbouwer Daneel Van der Distelen.

VRAAG 26:

Hoe noemt men de buizen die de klank van het orgel voortbrengen?

ZIJKOOR NOORD
Het noordelijk zijkoor wordt het Sacramentskoor genoemd. Het is afgesloten met een
glaswand om als winterkapel dienst te doen.
Het altaarretabel werd apart gezet zodat het altaar naar voor kon geschoven worden om
als post-conciliair altaar te kunnen gebruiken. Altaar en retabel zijn neogotisch (ontwerp
van de Leuvense architect Pieter Langerock, uitvoering Benoit Van Uytvanck 1902-1903).
De retabelschilderijen zijn van de hand van de Tiense schilder Arthur Van Gramberen.
VRAAG 27: Op het linker schilderij draagt men een versierde kist de stad Jeruzalem
binnen. Voor de kist uit huppelt koning David zingend met de harp in de
hand.
Hoe wordt deze kist genoemd (volledige naam)?

HOOGKOOR
Het hoogkoor mag tijdens deze zoektocht niet betreden worden (absolute afspraak).
Vanuit de middenbeuk en vanuit het zuidelijke zijkoor heb je voldoende zicht om de
vragen te beantwoorden.
Het hoogkoor werd tussen 1867 en 1877 neogotisch gerestaureerd. Glasramen, altaar,
gestoelte, beschildering werden door Jean-Baptiste Béthune neogotisch aangepast.
Het hoogaltaar is door hem ontworpen en uitgevoerd door de gebroeders Leonard en
Leopold Blanchaert en Adrien Bressers (1973).
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VRAAG 28: Waaraan herken je de neogotische stijl in het houtsnijwerk van het retabel?

In het koor staat een van de belangrijkste kunstwerken van de kerk: de koorlezenaar. Hij
is einde 15de eeuw in het Mechels atelier van Jean Fierens vervaardigd. Hij is uitgewerkt
als een adelaar, maar hij wordt voorgesteld in de symbolische pose van een andere
vogel.
VRAAG 29:

a) Hoe wordt hij hier voorgesteld?
b) Waarnaar verwijst deze symbolische voorstelling?

DOOPVONT
De doopvont die je vooraan in de kerk ziet staan is de bronzen kopie van de
oorspronkelijke doopvont uit 1149, die thans te bezichtigen is in het Museum voor Kunst
en Geschiedenis in Brussel. De kopie werd in 1897 gegoten door André Wilmot,
koperdrijver en klokkengieter te Luik. Het is interessant om de kuip van dichterbij te
bekijken. De doopvont geeft ons immers heel wat informatie over de Sint-Germanuskerk
anno 1149. Niet alleen de datum is vermeld, maar ook de Duitse koning Koenraad III
van Hohenstaufen (regnante Cunrado), bisschop Hendrik II (episcopo Hendrico II) en
hertog Godfried III (Godefrido).
Bij verschillende figuren, onder wie Sint-Germanus aan wie de kerk is opgedragen, staat
de naam geschreven.
VRAAG 30: Op de doopvont staan 3 apostelen afgebeeld, onder meer Petrus en Paulus.
Wie is de derde afgebeelde apostel?
VRAAG 31: De symbolen van de vier evangelisten staan per twee samen afgebeeld.
Wie staat bij wie?
VRAAG 32: In één van de vakjes zie je een engel, een schaap en een kledingstuk, de
‘Tunica’. Waar in de kerk is deze ‘Tunica’ opvallend zichtbaar?
ZIJKOOR ZUID
Het zuidelijk zijkoor wordt het Heilig Kruiskoor genoemd. Ook dit altaar met retabel zijn
ontworpen door Pieter Langerock en uitgewerkt door Benoit van Uytvanck (1903). Arthur
Van Gramberen schilderde ook hier de Bijbelse taferelen.
VRAAG 33:

Wat stelt het schilderij op de rechter retabelarm voor?

Het raam aan de oostkant werd tijdens de neogotische restauratie van de kerk in de
muur aangebracht. Het glasraam werd gemaakt door Joseph Casier in 1898.
De ramen rechts zijn oorspronkelijk 17de-eeuws. De glasramen werden in 1946-1947
door Louis-Charles Crespin ontworpen en stellen de heilige Margaretha en de heilige
Ludovicus voor.
VRAAG 34: Men koos voor de heilige Ludovicus als patroonheilige van de pastoordeken die in 1944, tijdens het bombardement dat het begijnhof en het
hospitaal raakte, in de biechtstoel sneuvelde. Wie was deze pastoor-deken?
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Tegen de muur langs de zuidkant hangt het schilderij ‘Marteldood van de heilige Petrus’.
Het doek dateert uit de 1ste helft van de 17de eeuw. Het schilderij werd geroofd tijdens de
plunderingen van 1635 en kwam terecht bij een geneesheer uit ’s Hertogenbosch. In
1715 schonk hij het schilderij terug aan de Sint-Germanuskerk, maar hij liet wel eerst
zijn portret bijschilderen op het doek! Als je goed kijkt kun je zijn portret binnen het hele
tafereel herkennen.
VRAAG 35:

Waar staat dit portret op het doek?

Aan de overkant, onder het kruisbeeld ‘de Christus van de Wittevrouwen’, zie je een
voorstelling van ‘Christus in het graf’. Deze devotionele voorstelling kom je in vele
oudere kerken tegen. Men kwam bidden bij het beeld en liet een geldstuk tussen de
tralies door vallen. De Christus zelf is ouder dan het ensemble errond, dat door Andreas
Josephus Gilis in 1795-1796 werd gemaakt.
VRAAG 36: Naast het graf staan 2 engelen. De ene treurt, leunend op de geselkolom,
de andere heeft een ladder in de hand. Waarnaar verwijst die ladder?

DEEL 2: FOTOZOEKTOCHT
Waar heb je de gefotografeerde voorwerpen op je wandeling gezien? Noteer op het
antwoordblad een precieze beschrijving van de plaats. Bijvoorbeeld: in de kerk, zijbeuk
noord, 3de zuil.
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10

Wandelzoektocht nr. 3 - Samenstelling Marina Gelaude - 2022 ©

6.
7.

8.

9.

10.

11

Wandelzoektocht nr. 3 - Samenstelling Marina Gelaude - 2022 ©

ANTWOORDFORMULIER ZOEKTOCHT SINT-GERMANUSKERK
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

a)
b)

14

a)
b)

15

a)
b)

16
17

18

-
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NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………
19
20

a)
b)

21
22
23

a)
b)
c)

24
25
26
27
28
29

a)
b)

30
31

-

32
33
34
35
36
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ANTWOORDFORMULIER
FOTOZOEKTOCHT SINT-GERMANUSKERK
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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