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Locatie:

V o o r m a l i g eB e t h l e h e m l < a pbeel h o r e n db i j h e t l < a r t u i z e r k l o o s t e r

Bísdom:

Roermond

C u l t u s o b j e cO
t : . L .V r o u w v a nB e t h l e h e mo f i n d e S t e g e ' ( b e e l d )

Període:

Onbel<end
Ca" t374 - 15eeeuw

Adres:

HoekSwalmerstraat-Bethlehemstraat,Roermond(adresSt.Carolus-

Datum:

l<apel
: Swalmerstraat52)

van O.L.Vrouwvan Bethlehem,aanvankelijkook wel O.L.Vrouw'in
tn de uit r3Zostammendel<apel
de Stege'genoemd,ontstond koÉ na de stichting een bijzonderevereringvan twee beeldenvan O.L.
Vrouw.Uit enkeleaflaatverleningenblijkt dat de kapel met zekerheidtot in de tweedehelft van de r5e
eeuwdoor pelgrimswerd bezocht.Uit latertijd zijn geenberichtenover pelgrimagesvoorhanden.

Topografie
- DeIcapelvan O.L. Vrouw van Bethlehem(kaartje--+
Roermond,O.L. Vrouw van de Munsterkerk)maakte
deeluit van het kartuizerkloosterin Roermond.In
1368nam het generaalkapittel van de l<artuizershet

openbarekapel;weliswaarwas ze gelegenbinnen de
kloostermuren,maar, net als het gasthuis,was ze
door een binnenmuurvan het kloostergescheiden.
Ze stond op de hoekvan de Bethlehem-en de Swal-

initiatieftot de stichtingvan eenkloosterin de hoofclstadvanOpper-Gelre.
- In q7 o stichtteWerner,heervan Swalmen,met zijn

de kartuize, naasthet gastenkwartier,en werd door

en broer,ter inlossingvan eengeloftegeechtgenote
daanna de terugkeervan eenbedevaartnaar het Heilig Land, in Roermond een kapel ter ere van O"L.
Vrouwvan Bethlehem.De kapelzou vier altarenheb.
ben.Ook was de stichtervoornemenseen aan die
kapelgrenzendarmen-en ziekengasthuiste stichten
met eeneigen altaar.BisschopFlorentiusvan Mtinsterverleendeop z3 juni t37o eenaflaataanallen die
tot uitvoeringvandezeplannenzoudenmeewerken.
- Delocatievan de kapelen het laterekarruizerkloosterzou door O.L. Vrouw aan de stichter zijnaangewezen.Omdatdezeplaatsen de omgevingeen slechre
faamhadden,gaf de stichterniet zonderweerstand
gehooraan dezeaanwrjzing.De locatie stond bekend
als'die Steeghe'of 'steegstraat',vandaardat de kapel
ookwelkapelvan O.L"Vrouw 'in de Steghe'werd genoemd.
- In eenaktevan juni
z9
137oschonkhertogEduard
vanGelre Q36v47t) de tiendenvan Posterholtin de
parochieVlodrop aan 'de kapel genaamdBethlehem
te Roermond'.Op het terreinbelendendaande kapel
werdop z5 juli
ry76 door Werner van Swalmende
l<artuize
gesticht.Her klooster was toegewijdaan
O.L"VrouwvanBethlehem.
- Dekapel
beschikrereedsin 47 4 of eerderovertwee
Mariabeelden:
eenbinnen de kapelen eenaande buitenzijde,bovende poort. De Bethlehemkapel
was een

merstraaten vormdezo de noordwestelijkehoek van
de kartuizersals buitenkapelgebruikt. De kapelwas
vijfhoekigvanvorm, met in iederezijdeeenhalfronde
absis.Zewerd bekroonddoor eenkoepelmet eentorentje.Bij de stichtingvan het kloosterverbondende
l<artuizerszich ertoeom in de kapel missente zullen
opdragenofte latenopdragen.In r39r bepaaldehet
generaalkapittel van de kartuizerordedar men een
priester mocht aanwijzendie in de kapel de dienst
zou verrichtenvoor de gelovigenvan de stad.
- Tweemaalwerd het kartuizerkloosterdoor brandverwoesqop 16juli 1554en op 3r mei 1665.Bij de eerste
brand, waarbij het klooster afbrandde tot aan 'de
Moerckenspoort',zou ook de O.L. Vrouwekapelveel
geledenhebben.Ook bij de t'weedebrand branddede
kapelaf. Eenjaarlater,in r666, zongeenanoniemdichterin eengedichtoverdebrandhoedewoedendevlammen ook het kartuizerkloosterniet ontzagen. De
schrijvervraagt"zichinde zesdetreurzang(Elegiasexta), over de brand in het klooster ('MonasteriumPatrum Carthusianorum
exustum'),afofde stenenvande
Bethlehemkapelhet vuur niet haddenkunnen afbuigen,maartegenzo'nfuriewasnietsbestand.De auteur
tekentin eennoot hierbijaandat voor het kloostereen
stenenkapelmet de naamBethlehemstond.
- Op juni 1783werd het kloosterop last van keizer
3o
Iozef IÍ opgeheven.Vanafr787 tottTgT waren hier
de verdrevenadellijkenorbertinessenvan + Houthem-Sint-Gerlach
gehuisvest.
In r84r kocht apostolisch vicarisI.A. Paredisvan Roermondde Êebouwen
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in t784, metrechtsonderde vijfhoekigeo. L' Vrouwvan Bethleheml<aplattegrondvan het Roermondset<artu
izerl<looster
pel.

en de kerk en stichttehier het grootseminarieRoermond. De voormalige laatgotische kloosterkerk,
daterenduit de 15eeeuw,werd daaroptoegewiidaan
St. CarolusBorromaeus.In r968 werd dit seminarie
overgeplaatstnaar Heerlen, waarna het complex,
met uitzondering van de kapel en de sacristie,werd
verhuurd aan de Rijksgebouwendienst.Na een res:
tauratiewerd de St. Caroluskapelin r986 weer voor
de rooms-katholiekeeredienstin gebruik genomen
door het bisdom Roermond. In de kapel worden de

reliekenbewaardvan de martelarenvan Roermono'
de
twaalf kartuizers die in t5Tzwerden vermoord, en
voorhet
Van
Kartuizer.
schedelvan Dionysiusde
malige kartuizerklooster(thans rijksmonument) resteren verder nog de kapittel zaal, d'e refter en het
kloosterpand.Aangeziende Bethlehemkapelin t784
nog wordt afgebeeld,maar in de r9e eeuwniet meer
d.e
genoemd wordt, is het aannemelijk dat zii na
ts
q83
in
opheffing van het kartuizerklooster
gesloopt.
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van pelgrims. Eén stond bovende poort van de kapel
en éénstondbinnen de kapel.Afgaandeop eenvan de
'Marialegenden'van Lemmens
Gg47),droeghet Mariabeeldin de kapel eenkind en stond het op of nabij
het altaar.Van beide beeldenzijn geenverderekenmerkenbekend.
Verering
- In een akte van 4 december1374,uitgevaardigd
door frater Arnoldus van Diest, vicarisvan de bisschop van Luik, JanV van Arkel Q364-478), verleent
eenaflaatopdat'de kapelvan O.L.
de eerstgenoemde
steeds
Vrouw in de Stegedoor de christengelovigen
in erewordt gehouden'.De aflaatkan verdiendworden door allen 'die uit hoofdevan devotie,gebedof
bedevaartkomen' ('qui causadevotionis,orationis
aut peregrinationisaccesserint')en die 'het beeldvan
de heilige Maagd, geplaatstbovende poort van de
voornoemdekapel, of ook het beeldvan de heilige
Maagd Maria geplaatstin genoemdekapel, eerbied
en hulde zullen bewijzen'('qui ymagini B. Virginis
suprahostium capellaepraenominataecollocataeaut
etiam ymagini B. V. Mariae,in praefatacapellacollocatae,reverentiamvel honorem impenderint').Reeds
l<artuizer'
zegelvanhetRoermondse
Laat-middeleeuws
metO.L.VrouwvanBethlehem.
klooster

spoedigna de stichting van de kapel beschiktedeze
over rwee bijzonderebeelden,waarvande verering
werd gepropageerdmet bedoor bedevaartgangers

hulp van aflaren.Mogelijk heeft dezevroeg ontstane
Cultusobject
-In 1i74 worden twee Mariabeelden('ymagines') culruste maken met het verhaalvan de ingevingdoor
te bouwen.
vermelddie bijzonderevereringgenoten,onder meer O.L. Vrouw om de kapelin de Steegstraat
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-Bï1zijn bezoekaan de kartuize op 27 ianuari r4zt
stond de visitator broederAlphairt (ofAlfardus, prior
van Monnikhuizen nabij Arnhem) op z7 jantaritoe
'de kapel genaamdBethledat de conventuelenin
hem' mochten komen bidden, mits de poort in de
buitenmuur dan geslotenwas en er geenvrouwenin
de kapel waren. Datwil zeggendatziier ook mochten
komen als er (mannelijke)niet-kloosterlingenin de
kapelwaren.Dezeopenbarekapelwerd toen door de
kartuizersbediend.
- Op z9 septemberr45r verleendekardinaalNicolaas
van Cusa(ca.14or-1464),die eenhartelijkekennismaking onderhieldmet de beroemdeDionysiusde
I(artuizer ('l' t47r), kloosterling te Roermond en fervent Mariavereerder,op diens aandringeneen aflaat
van 1oodagen'daarhijwenst dat de aande kartuizerkerk belendendekapel,die aan de H. MaagdMaria is
toegewijd,veelvuldigwordt bezochtmet gepasteeermobewijzen'('Cupientesut capellaannexaecclesiae
nasteriiCarthusiensium,quaein honoremB. Marie

Virginis consecrataest, congruis honoribus frequentetur').Uit dit gegevenkan worden afgeleiddat
bedevaartniet zonderverde in 1374gepropageerde
volg is gebleven.Veelzeggendis bovendiendat deze
aflaawerleninggeschiedderen tijde van een langdurige rondreisvan Cusanusdoor de Nederlanden,tijdenswelke hij ettelijkemalen eenaflaatverleendeaan
belangrijkeculrusoorden.
- In Lemmens'Marialegenden
Gg+l) wordt vertelddat
Vrouw in de Roerdie
O.L.
verering
de bijzondere
zou hebbenbegenoot,
zeer
haar
mondse kartuize
verschillende
aan
meermalen
zou
daarom
Zrj
haagd.
kloosterlingen zljnverschenen
, zo ook eensaaneen
in
de conventskapel
gedie
eenvoudigelekenbroeder,
Vrouw.
van
O.L.
Zrl
zou
beeltenis
knield lag voor de
haar kind op het altaarhebben gezet, ziinafgedaald
naar de 'in kinderlijkeliefde vervoerdebroeder'en
hem 'met moederlijketederheid'hebbengelcust.Helaas ontbreken in dezevertelling nadereaanduidingen van tijd en personage.
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