
De kapel van La TOMBE 
 

Bij de dood van Clovis, in 511, wordt het koninkrijk in drieën verdeeld: Neustrië en 

Bourgondië (die min of meer overeenkomen met het huidige Frankrijk) en Austrasië, meer 

naar het noorden. In 562 strijdt Sigebert I, koning van Austrasië, tegen Germaanse 

troepen. Na de overwinning worden de gedode leiders begraven op de oude weg van 

Maastricht naar Limburg. Sigebert laat een klein oratorium (Tumba) boven hun graven 

bouwen. Wanneer hij de dorst van zijn soldaten wil lessen, slaat hij met zijn bijl op de 

grond. Er ontspringt een bron die later de ‘Karel de Grote-bron’ wordt genoemd. 

 

In de 8e eeuw heeft dit oratorium de enige vermeldenswaardige klokkentoren van het Pays 

d'Outre-Meuse (Landen van Overmaas). De plaats komt ook voor in een akte van koning 

Arnold van Germanië in 888. 

 

In de tweede helft van de 15e eeuw vervangt de landheer Oury Xhervel del Floxhe het 

oratorium door een kapel in gotische stijl. De kapel staat bekend als het ‘Heilige Kruis’ 

omdat er een deel van het kruis bewaard wordt. Pelgrims komen er bidden om verlost te 

geraken van koortsen en andere kwalen. De oorspronkelijke klok, in 1613 gegoten door 

Jean Lambert, hangt nog steeds in de klokkentoren. 

 

In 1644 wordt tegen de westelijke muur een kluizenaarswoning gebouwd. De franciscaan 

François Francotte vestigt zich er, onderhoudt de kapel en int de pachtgelden. Een jaar 

later, in 1645, wordt de Broederschap van het Heilige Kruis opgericht. In dat jaar wordt de 

kapel volledig gerestaureerd en krijgt ze het uitzicht dat we vandaag nog kennen. 

 

Tijdens de godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten heeft F. Francotte grote 

moeite om zijn ambt te vervullen. De calvinisten zijn namelijk uit op de kerkelijke 

bezittingen en verbieden hem om zijn habijt te dragen. Hij moet zijn functie in 1661 

opgeven toen bij het Verdrag van Den Haag het graafschap Dalhem verdeeld wordt en het 

dorp aan de protestanten wordt gegeven. Rond 1690 brandt er echter nog steeds een lamp 

voor de relikwie van het Heilig Kruis. 

 

In 1762 moet het gebouw opnieuw gerestaureerd worden. Met de komst van de Fransen in 

1795 worden pelgrimstochten verboden en wordt de kapel als nationaal bezit verkocht. In 

1834 wordt een restauratie ondernomen in een poging om de kapel uit 1645 zo goed 

mogelijk te behouden. De kluizenaarswoning wordt uiteindelijk in 1899 afgebroken. Het 

gebouw wordt in 1927 opnieuw opgeknapt. 

 

In 2000 krijgt dit gebouw met een rijkelijk verleden een laatste opknapbeurt. Er worden 

prachtige moderne glas-in-loodramen geplaatst door de firma Demir uit Eupen. 

 



In mei vinden er nog steeds liturgische vieringen plaats. Er worden ook nog steeds 

huwelijken, doopsels, andere plechtigheden en rondleidingen in de kapel gehouden. Elke 

aanvraag moet ingediend worden bij de kerkfabriek van Bolbeek. 

 

 
Op initiatief van de schepen van Cultuur 


