Heemkunde Heers op Bezoek in LANDEN.
Donderdag 6/10/2010,
Landen moet wel een zeer bijzondere plaats zijn geweest in onze vroegere geschiedenis. Dit is
althans de indruk die de 17 heemkundigen uit Heers hebben overgehouden van hun bezoek op
donderdagavond 06 oktober 2010

Onze gids bracht ons vooreerst naar het domein van Sinte-Gitter waar tijdens opgravingen
ondermeer een Merovingische begraafplaats maar ook de restanten van de oude kerk van
Landen werden ontdekt.
Sinte-Gitter, de geboorteplaats van de heilige Gertrudis en de residentie van Pepijn van
Landen, is de kern van het oude Landen waar de bevolking haar hoogtepunt bereikte in de
13de eeuw. Tijdens de opgravingen, werden buiten die twee Merovingische graven ook
bijgiften (gespen en sieraden) gevonden uit de tweede helft van de 7de eeuw. Ook religieuze
resten werden gevonden, Een stenen kapel (8ste eeuw) en ook de fundamenten van de
koormuren van de in 1759 afgebroken St-Gertrudiskerk,
We werden vakkundig rondgeleid in deze archeologische site die thans gedeeltelijk is
overdekt om haar tegen de natuurelementen beschermen.
Ten noorden van de kerkfundamenten troffen we een tomme aan. Hoewel ze in de volksmond
de tombe van Pepijn wordt genoemd heeft ze helemaal niets met hem te maken. Deze motte
werd vermoedelijk opgeworpen in de 13de eeuw. Tweehonderd meter verder is nog een
tweede heuveltje, de Hunsberg (waarschijnlijk een verdedigingstomme)
Voor de duisternis inviel moesten wij verder naar het bezoekerscentrum Rufferdinge,
gehuisvest in een bakstenen molengebouw, dat na restauratie door de provincie Brabant,
werd doorverkocht aan de stad Landen. Het historisch belang van de stad wordt hier op een
aanschouwelijke manier voorgesteld;
In de schatkamer deden we een duik in het verleden van Landen aan de hand van
archeologische vondsten en vijf mooie maquettes die elk een periode uit de geschiedenis
uitbeelden zoals daar zijn : de Bandkeramische tijd vanaf 5300 v. Chr., een Romeinse villa uit
de 2de eeuw, een Merovingische nederzetting uit de 7de eeuw, een 14 eeuwse molen, en
tenslotte een vierkantshoeve uit 1800. Telkens werden aan deze items voorwerpen verbonden
die in relatie staan met het uitgebeelde thema. Die konden we daarna bekijken in de
vitrinekast of in de lade,
Ook werden we daar begroet met een levensgrote blanke pop die de figuur van Pepijn van
Landen voorstelt. Hij vormde immers een scharnierfiguur tussen de landbouw en de macht.
Tenslotte werden we aan de objectentafel nog herinnert aan belangrijke gebeurtenissen in
Landen en zijn regio

Tijdens de napraat in taverne Rufferdinge hoorden we achteraf heel enthousiaste stemmen
van deelnemers wat impliceert dat de afwezigen iets gemist hebben.
Jos schoefs

