I

HET OUDE LAND VAN EDINGEN BN OMLIGGBNDE
GewestelijkeKring voor Oudheidkunde,Geschiedenisen
Heemkundevan Zuid-Paiottenland,
V .2.W.
: ft) P.A, ROEYKENS
Stichter-reclactieser:returis
f)mvat de gemeenten:
BEVER, GALMAARDEN (Galmaarden,Tollembeek, Vollezele), GOOIK
(Gooik, Kester,Leerbeek,Oetingen),HERNE (Hertelingen,Herne, Sint-PietersKapelle), LENNIK (Eizeringen,Gaasbeek,Sint-Kwintens-Lennik,Sint-MartensLennik), ROOSDAAL (O.-L.-V.-Lombeek), PEPINGEN (Beert, Bellingen,
Bogaarden, Elingen, Heiknris, Pepingen), HALLE (Lernbeek), EDINGEN
(Eclingerr,
Lettelingen,Mark), SLLY (Graty,Hove, Zullik).
Gestichtop 30 maart 1913.
'Letel:

HEITNE (Sint-Pieters-Kapelle).

fiestuur:
Voot'zitter:
JuliusOST, Edingsesteenweg
12, 7540HERNE, tel. O2 396 1l 49.
-S
Onrlent oorzitter ecr etaris:
Michel MATTHIJS, Bergsrraat23,1570GALMAARDEN, rel. 054 58 80 90.
Penningnteester:
FransVERVISCH, Middenstraat115,9506ZANDBERGEN.
Ar chit,ur i s-bibliothecar i s:
Belr-raldROOBAERT, Brikstraat19A,1541SINT-PIETERS-KAPELLE,tel. 02 396 09 04
ÍlooJclrerla('teut':
HermanVANDORMAEL, Brikstraat48,l54l SINT-PIETERS-KAPELLE,
tel. 02 39611 49
Redtu'I i e.ye
t'reIo ri s :
Dirk VANDENPLAS, BaesbergT, 1502LEMBEEK, tel. 02 35616 81.
Redactiu'trud:
Rudy DUWIJN, Michel MATTHIJS, Jean-PierreTYTGAT, Herman VANDORMAEL,
Maulits VAN LIEDEKERKE.
Raoclsleden:
.Tean
ARNO, JacquesREYGAERTS, DanielSOUMILLION, An-KatrienVAN LAER,
Ugo VAITINIJVEL,Jean-MarieVIAENE.
Ti.idschrift: HET OUDE LAND VAN EDINGEN EN OMLIGGENDE verschijnt
viermaalper jaar. Het wordt gratis aan de ledenvan de Kring aangeboclen.
[,Íclmaatschilp:
i\4enrvordt lid van de Kring door stortingop rekening068-0500160-55
van HOLVEO.
- Beschennendlid: teruninste30 euro
- Ge woonI id: 22 euro
Correspomctentie:
lld-\Ï

\/Eí^\

^.'

N/{:^l-^1

l{/Í Ar-IaTFIIIIo

l)^.---e--^^r

/'ti

1tr-r\

^

-t

-. - -

-I

HE'T KART{-ITZERKLOOSTBRTE HET{.NE
RIJ DE OPHEFFII\GTN1783'
BIJDRAGETOT EEN VERBETERDEICONOGRAFTE
Jan BOELAERT
B9ELAERT
JctT.sf
Inleiding
BU de herdenking van de tweehonderdsteverjaardagvan cle
opheffing van het kartuizerkloosterte Herne, heeft "Het C)udeLand
van Edingenen Omliggende"in 1983een degelijkgedocumenteerde
en de werking
catalogusuitgegeven,waarinde levensomstandigheden
van O.-L.-Vrouw-Kapelle
van de verdwenenkartuizergemeenschap
in al hun facettenbelicht werden.In zijn bijdrageover "De kloostergebouwenomstreeks 1760" (l) signaleertR. Duwijn echter een
belangrijkelacunein de kennisvan het klooster:de bronnendie aarrziin eerdervaag en
wijzingen geven over de gebouwenconfiguratie
sprekenelkaarop vele puntentegen.
Orn dit zo goed als mogelijk te verhelpen,hebben we uit de
diverse verhalenover opbouw, verfraaiing, verwoesting,restauratie
en ontmanteling,een historischeen technischekroniek samengesteld,die eensamenhangend
inzichtwil biedenop wat er in de loop
der eeuwen met de kloostergebouwengebeurd is. Uit dit inzicht
ontstaatdaneenglobaleafbeeldingdie nauw aansluitbU de klassieke
en die ten volle
bouwkundigeorganisatievan een kartuizerlclooster
rekening houdt met de resterendesporen van constructiesop de
huidige kloostersite.
De site waarvannu nog overblijfselenbestaan,groeidevanaf het
beginvan de l5de eeuw,op de grondvesten
van eenvroegeriandbottwen kloostercomplex,
en ze bereiktehaarmaximaleontplooiingin l7Bl,
enkelejaren voor ze getroffenwerd door het decreetvan opheffing
van keizerJozefII, dat aanhet kloosterbetekendwerd op 26 April 1783.
De toestandvan vóór 1400kennenwe slechtsuit enkeleschaarse
aancluidingenin de kronieken van Beeltsens(2), aanduidingenclie
(l) R.DUWIJN, De kloostergebouwen
otnstreeks1760, in De Kurtuiz.er.\Íe Herne
l 3 l 4 - 1 7 8 3 ,H e r n e ,1 9 8 3 ,p . 2 7 e n v o l g e n d e .
(2) 8.LAMALLE , Arnold Beelt,sens
et Jean Amnnnius, Chronirlueclelo Chartreuse
de la Chapelle à Hérinnes-lez.-Enghien,
Leren, 1932.ln verdere voetÍroten
wordt dit werk vermeld als "chron".
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echter,uvaardevolle
inlichtingeu bevattenom cle keuzeste verklaren
die indertijd door de bouwherengemaaktwerden.Over de toestand
van na 1400 bestaandocumentenvan verscheideneoorsprong,met
gegevensdie we in dezebijdragetot eengeheelwillen samenbrengen.

Maartens-Bos(4), dat relertiefdichtbij gelegenwas en waarllleegoede
betrekkingen onderhoudenwelden. Sint-Maartens-Boswercl later
gesticht(anno 1328)maareerder(1329-1352)in zijn definitievevorrl
afgewerktdan Herne (5).

We rnaken vooreerst een korte topografischeschets van de
kartuizersite,vervolgenseengedetailleerdhistorischoverzichtvan de
bouwactiviteitenwaarovergegevensvoorhandenzijn. Dan gaan we
dieper in op de duiding van wat we aanzienals de belangrijkste
overgeblevensporen op de site en identificeren de restantenvan
de oorspronkelijke bedevaartskerk.Tot slot presenterenwe een
afbeeldingvan het complete klooster, zoals het er moet uitgezien
hebbenten tijde van de opheffing. Deze afbeeldingis vernieuwend
orndatze de historischegegevensover de opbouwen de ontmanteling
naadloosop elkaar doet aansluitenen omdat ze een aannemelijke
verl<laringbiedt voor de lacunesen tegenstrijdigheden
in de gekende
en meestgebruikteafbeeldingen.

Na de opheffing van het klooster in 1783 werd de site outmauteld, verkavelden verkocht.Ter ontsluitingvan die verkatvelingwerd
aan de noordelijke grens van het terrein, vanaf de Kapellestraateen
binnenweg aangelegddie omstreeks 1835 een volledige ringstraat
werd ("Oud Klooster") via een doorsteekop de plazrtsvan de gesloopte nieuwe kerk. Van de oorspronkelijkeconstructiesblijven
slechtsvolgendedelenover:
- de oostetijkevleugel van het groot klooster:de kloostetgangen de
in de tot woningen
openruimten tussende cellen werdengeïntegreerd
omgebouwdecellen;
- de grote schuurmet in haar noordelijkezijgevel de restetnten
van cle

TopograJisclrc
beschrijving van de síte
De site is gelegente Herne (provincie Vlaams-Brabant)aan de
oostkantvan cle l(apellestraat(de oude weg naar Ninove, later ook
Steenwegnaar Herfelingengenoernd).Het domein binnen de klooslernrurenbesloegin 1783een oppervlaktevan ongeveerJ ha (5 bunder, 3 dagwanden20 roeden,Brusselsemaat (3)). Het strektezich uit
over een lengte van 310 m vanaf de Aerebeek, langsheen de
Kapellestraatin noordelijkerichting, met een gemiddeldediepte van
ongeveer225 m. De gebouwenvan het kloosterbevondenzich op de
noordelijke,hoger gelegenhelft van dit terrein. De zuidelijke helft
bestondgrotendeclsuit visvijvers die verbondenwaren met de aangrenzendeAerebeek.
ln zijn configuratievan 1783 stamt het complex uit de periode
1410-1450.Het bevattealle elementenen functiesvan een typisch
kartuizerklooster,in een opstellingdie sterk overeenkwammet wat
we weten ovet andere kloosters van de kartuizerorde.Bijzonder
opvarilendis de overeenkornstmet het kartuizerkloostervan Sint-

(3) AlgemeenRijksarchiefte Brussel(ARA), Caissede Religion,verderaangeduidals
ARAR, inventarisI 066, nr. 4l l, brief van J. Monthiron van 17juni 1784,waarin :
- een eerstevoorstel tot verkaveling;
- de aanvraagom een succursale
op te richten.

oude kerk;
- het vrouwengastenkwartier;
- de monnikenkeuken(verbouwd);
- een gedeeltevan de brouwerij (verbouwd).
De overigegebouwenop de site daterenuit de 19deof de 20steeeuw.
bestaater voor het kartuizerkloostelvan
Zoals reedsaangehaald,
Hernegeenbevredigendhistorischiconoglafischmateriaal.We weten
het
wel dat gezworen landmeterPetrus Capeauuit Geraarrclsbergeu
(6).
Gezien
de
uitstegebracht
heeft
in
kaart
kloosteromstreeks1781
kende kwaliteit van de tekeningendie hij rond diezelfde tijcl gernaakt
heeft voor Sint-Maartens-Bos(7), is het bijzonder jamrner dat zijn
werk ovet Herne zoek geraaktis.
te Herne
van het lcttrtuiZerklooster
De bouwgeschiedenis
Ontstaan en ontwikkeling van Herne en van de wijk "O.-L'Vrouw-Kapelle" tot in de 14deeellw.

ProjectgroepCultuur Lierdê, 199-5,p. l6 en
(4) C. DE VOS, Sint-Maartens-Lierde,
volgende.
(5) H. nElVaUX,
Chartreuse du Bois-Saint-Martin à Liertle-Sairtt-Mcrrtin,tn
MonasticonBelge,Tome VII, Luik 1972,p.899 en volgende. l 3 iuli I 786
(6) AR.AR,irrventarisI 066, nt. 2O2:landmeterPetrusCapeaus.c.!rtjf!_op
een brief over achterstalligehonoraria voor plannen die htj vijf jaar eerclerin
opdrachtvan het kloostergetekendheeft'
(7) ARA, Kaartenen Plannen,numlners KCPHM0655 en KCPHMl887'
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J. Verbesselt
(B) beschrijftde vroegstegeschieclenis
van de wijk,
waarin het kartuizerkloosterzich gevestigdheeft. Die wijk ontstond
als een deel van de parochieHerne.Herne zelf is gegroeiduit de villa
de Herinís, een fiscusdomein dat overgenomenwerd door cle
Frankischeadel. In de 7de eeuw is de villa cle Herinis familiaal
allodiaal bezit van Sint-Woutrudeen worclt overgenomendoor cle
merovingische
abdij met die naam.

van de wijk richtte zich steedsmeer op de moederkerkvan Herne,
zodatdekartuizersslechtsin beperktematede functiesen de opdrachten van de vroegere hofkerk moesten overrrellen, hoofdzakelijk het
regelmatigopdragenvan missenvoor de omwonenden.

In de 9de eeuw ontstaatten noorden van de Hernedrieseen
agglomeratie,
rond een groot hof (het Dierikxhof uit de kroniek van
Beeltsens),op het kruispuntvan een aantalstraten(9). Er wordt een
"hofl<erk"opgericht, gewijd aan o.-L.-vrouw en de wUk krijgt
de naam "o.-L.-vrouw-Kapelle", naar de titel van die hofkerk.
Die agglotneratie,
de CapellaSanctaeMaríae of de laterekartuizerwljl(, siaratin 1148 (10) bekenden beschrevenals één van de vijf
opltenclicirlvan de moederparochieHerne, en ze is dan één van de
l5 cijnswijkenonderHerne.
In de l3de eeuw wordende tiendenvan het domein Herne overgedragenaande abdij van Sint-Aubertuste Kamerijk, waardoordeze
zeggLrllschap
krijgt bij de latereoprichting van het kartuizerklooster.
vanaf 1266verminderthet belangvan o.-L.-vronw-Kapelleals bijparochievan Herne, en dit in tegenstellingmet twee andereappenclicia,Tollembeeken sint-Pieters-Kapelle,
die verdervan de moederparochie verwijderd zijn en die stilaan tot zelfstandigepar-ochies
uitgroeien.
volgens een cijnsboek van 1339 is de capelle Nosïre Dame de
grootstecijnswijk van Herne,met 42 cijnsrnannenen 94 percelenvan

de kartuizerszich echter wel reedsopgewerkt tot de grootstecijnshouder met 54 bunder.Stilaanheeft het kartuizerkloosterde sporen
van het ondersteldeoorspronkelijkehof uitgewist.Het parochieleven
(ti)J' VERBESSELT, ÍIet Parochiewez.en
in Brabant tot het einde vnn de \3cle
eer^4,,
cll.XXV, Het llentegewouden Vollezele,Brussel, 1993.
ln verclerevoetnotenwordidit werk vermerdals "vert,,.
(9) verb p. 98
( l0) veLbp. 34
( l l ) v e r bp . 3 7

oster
van het kartutizerklo
Bouvvkroniek
Voor de opbouw steunenwij op de referenties:(2) en (12), voor
op (12),(13),(14) en (15).
de ontmanteling
ca. 1100:in de wijk Dierikxhof te Herne staateeneenhofkapelgewi.jd
aanO.-L.-Vrouw(16).
1228: kerkwijding van de kapel. Beeltsensnoemf en situeertze als
volgt: " ecclesiaCapellaeBeataeVirginisMaríae in Herinnis: scilicet
antiquampartem ecclesiaeqltae vergit ad occidentenlet conitmgitur
nostraenovae (= kerk van 1418) quae vergit acl orientem"
eccle,síae
Q1). Verdernoemenwe dit gebouw "de oude kerk".
1301 Walter II van Edingenkrijgt van de abdij van Sint-Aubertusde
om naastde oudekerk eenkloosterop te lichten ( 1B)en
toestemming
vangt met de bouwwel'kenaan (19). Dit klooster wordt opgetrokl<en
ten zuidwestenvan de kerk op een terrein dat licht afhelt naar de
Aerebeek.
7314:de bisschopvan Kamerijk geeftde hartuizersde toelatingom in
Herne de mis op te dragen.Walter III van Edingen ratificeert de
Aankomstin het kloostervan de eeroprichtingvan het lclooster'(20).
ste kartuizennonniken,overgekomenuit Valenciennes,Noyon en
Sint-Omaars.
1315:Maria van Rethel,echtgenotevan WalterI, doneerteen cel eu
een campanile(21).
1328 bouw van een cel, gedoneerddoor Margaretavan Coudendale
(22).
(12) FI. DELVAUX, Chartreusede Hérinnes,in MonasticonBelge,Tome lV, Lttik,
1972,p. 1429-1456.
In verderevoetnotenwordt dit werk vermeld als "trlon".
(13) ARAR
( 1 4 )A R A , C o n s e i d
l u G o u v e r n e m e nGt é n é r a li,n v e n t a r iIs0 7 1 , n r . 1 5 1 7e n n r . l 5 l B
(15) ARA, Kerkelijk Archief van Brabant,archief van de kerkfabriekvztnHerne.In
verderevoetnotenwordt dit werk vermeld als ARAK.
( 1 6 )m o n p . 1 4 4 3
( 1 7 )c h l o np . 1 , 1 1 , 1 6 8
( 1 8 ) c h r o np . 1 6 9
(19) chronp. 172
( 2 0 )c h r o np . 1 7 3 , 1 7 7
(21) chronp. 29
(22) chron p. 179
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134I: toelatingom eenrefugeop te richtenin EdingenQ3).
1356:ridderJoannesvan Cortenbekewordt in de oudekerk besraven
(24).
l3l l: toelating tot het bonwen van een isoleercelvoor melaatse
nronniken(25).
1381:moord op WalterIV van Edingen.Van hem haddende kaftuizers
de toelating gekregenom de oude kerk te vergroten: "prolongare
ecclesicrnt
a parte posteriori" (26).
1384: de monniken vluchten naar Brussel wegenseen oorlog met
Vlaanderenen verblijven er 6 maand(of 2 jaar,volgensanderebronnen).
l4I1-1430: prior Jan van Atrecht (Jeand'Arras)begint in 1411met
grootsebouwwerken.Er komt eennieuwekerk (in 1418)die later (in
1433) voorbehoudenwordt aan de monniken. De kloostergebouwen
worden grondig verbouwd (27).Hij wordt (vanaf I4l9?) geholpen
door Gillis VandenBossche(EgidiusJoes),architectvan de kerkfabriekvan Sint-Goedele
te Brussel.
l4l3: LudovicusAnthonius,rijke wisselagent
te Brussel,schenktJan
van ,A,trecht100 Fransekronen voor de bouw van de nieuwe kerk.
14l8: inwijding van de nieuwekerk, "ecclesianostra nova".
1433: Jan van Montignies (JoannesMontegys) maakt buiten de
rnrfren, in de ourlekerk, eenkapel voor O.-L.-Vrouw: sacellumbeatae
Mariue .fbris (28). In deze kapel wordt het oude bedevaartsbeeld
van O.-L.-Vrouw opgestelden wordt de mis opgedragenvoor de
parochianen.
or-nwonende
1436 prior GerardNaghel verbiedtde jaarlijkse bedevaartsprocessie
van O.-L.-Vrouw en verlost aldus het klooster van de traditionele
volkstoeloopen de commotie die enïee gepaardgingen (29).
1442:inwijding van nieuwealtaren(30): aanbouwvan tweezijkapellen
bii de nieuwekerk.
1456: intrede van Arnoldus Beeltsensuit Tollembeek (31). Hij start
met het schrijvenvan zijn kloniek omstreeks1486.
(23) chron p. 26
(24) chron p. 29
(25) chron p. 35
(26) chron p. 36
(27) chron p. 44,45
(2u) clrlon p. I I, 44, 160
(29) chron p. I I
(30) nion p. l44l
( 3 1 )c h r o np . ó 1
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1456-1481:Arnoldus Kaermanwordt prior en zet de bouwwerken
verder: "sub huius regiminehaecclomusmultunt erectaest" (32).
1459:overlijdenvan Gillis VandenBossche(EgidiusJoes),die gedLrrendemeer dan 40 jaar raadgeveren weldoenervan het kloosterwas
(33).
1470:het beeldvan O.-L.-Vrouwstaatin de "capellaonterior" (34):
in de oude kerk.
1411:het hart van PetrusII van Luxemburgrvordt in de nieuwe kerk
voor het hoofdalÍaarbegraven(35).
1489:overlijdenvan de kroniekschrijverArnoldus Beeltsens(36).
1500: Jan Ammonius wordt aangenomenin Herne. Hij schrijft het
vervolg op de kroniek van Beeltsensen overlijdt in 1545.
1528:bezoekaanhet kloostervan Maria van Luxemburg,gravin van
Vendóme.Ammonius beschrijft dit bezoek in geuren en kleuren,
waardoorwe eengoedidee krijgen over de samenhangtussende oude
en de nieuwekerk (37).
1531:seculierpriesterHenricusSterckewordt als leke-redditusaangenomen.Hij celebreertde mis voor de parochianenin de " exteríori
sacellobeataeVirginisMariae" (38): in de oude kerk.
1545:overlijden van Jan Ammonius. De draad van zijn werk wordt
later opgenomendoor Brnno Pedé,prior te Hernevanaf 1752 tot aan
zijn dood in 1165.
27 augustus1566:hervormingsgezinden
uit Oudenaardeen Edingen
vernietigende altaren,beeldenen boekenvan het klooster(39).
1578: Herne ontvangt de kartuizers van Scheut, die op de vlucht
warenvoor de geuzen.Met Pasenvluchtenze zelf naar-Edingenen in
hun kloosterworden geendienstenmeer gezongen(40)
1580: alle gebouwenvan het kartuizerkloosterworden groncligvergarnizoenvan Ninove (41). De monnil<en
woestdoor het protestants
(42).
vluchten naar Bergen
Uit de beschrijving van de vernielingen
32) chronp. 83
33) chronp. 62
34) chronp.231
3 5 ; c h r o np . 3 , 4 , 1 5 5
36) chron p. 92
37) chronp. 153
38) chronp. 160
3 9 ) c h r o np . 2 1 3
40) chronp. 218
4 l ) c h r o np . 1 8 6 , 2 1 7
4 2 ) c h r o np . 2 1 8

I

,l
kunnen we een lijst opstellenvan de voornaamstegebouwenop de.
site in clie periode:ecclesia,sacristia,capitulum, sacellumS.Crucis,
parvumclaustrum,portaanterior,cameramulierum,stabula(equorum),
secundaporta,domusquam abbatiamvocabant,cellaefratrum laicontm,
porta pornarii cllm annexisaedificiis,cella procuratoris.
1582:prior Van Dorpe krijgt opdrachttot restauratievan het klooster
(43). De wederopbouwstart effectiefin 1590 (44).
1593:terugkeervan de monniken.De officies gebeurenin de provisoude kerk (45).
orisch herstelcle
1594:de refugevan Edingen wordt platgebrand.
1596:het koor van de conversenin de nieuwe kerk is hersteld,zodat
de monnikener opnieuw de dienstenkunnen zingen (46).
1600:de nieuwekerk is volledig hersteld(41).
1620 de refugevan de kartuizerste Edingen worcltheropgebouwd
L628:prior PetrusDaemsrestaureertde oude Kerk en de cel van de
procurator,dank zlj de steunvan vele weldoeneÍs:" ecclesiamanterivariorum ad hoc contríbutioneperfecit" (48).
orent crcliutr,ts
1642:prior AdriaanBuyckx restanreertde dakenvan beidekerken en
van het klein klooster,installeerteen nieuw hoofdaltaar(1653) en
waarde
bouwt zescellen.In 1648wordt het "Melkhuis"opgetrokken,
n-raaltijden
voor de knechtenbereidwerden.Er komen nieuwe stallen
voor paarden,koeien en varkens.De werken staanonder de leiding
van Balthasarde Wolf, procuratorsedert1633 (49), (50).
1654:prior Anthonius Pecquiusinstalleerttwee altarenin de nieuwe
kerk en een altaarin de capellabeataeVirginis Mariae (49), (50).
l658- 1669:prioraatvan Balthasarde Wolf, die procuratorwas sedert
1633.
1661: de GentsearchitectJeande Can maakt plannenvoor een nieuw
gastenkwartier(50). Het betreft hier het gebouw, gelegen aan de
" secundaporta donllts", de achteringangvan het klooster.
voor het nieuw gastenkwartier.Nieuwe
1663: eerstesteenlegging
dakenvoor de kerk (50), (51).
43) chron p. 187
44) morr p. 1447
4 5 ) c h r o np . 2 1 7
4 6 ) c h r o np . 1 8 , 2 1 8
47) chron p. l87
48) chron p. 188
49) chron p. 15
50) mon p. l4-50
5 l ) c h r o np . 1 6 ,1 8 9

1676:uit geldnoodworden ongebruiktegebouwdelenverhuurd(52).
1695:plunderingdoor Fransetroepen.Restauratievan verschillende
gebouwen.
prioraatvan Josephus
Engelrave.In 1705voltooidehij de
1699-1114:
heropbouwvan de grote schuur(53), (54).
1708:plunderingdoor legerbenden.
1116: prior Hugo van Lippeloo: "uedificittm acl portam anteriorent
("canrcaedificavir"(55). Bedoeld wordt het vrouwengastenkwartier
ra mulíerum").De kerk, de refter en verscheideneanderegebouwen
krij gen nieuwe vloeren.
1152-1165:prioraatvan Bruno Pedé,auteurvan het laatstedeel van
de kroniek van het klooster.Hij werd omstreeks1700te Brusselgeboren en overleedte Herne in 1765.
1165-1781:dekartuizersinvesterenalle beschikbalemiddelenin een
In de laatstefase worden
totale renovatievan de kloostergebouwen.
12 000 plavuizenaangekochtvoor de restauratievan de vloeren.
23 maart 1783: decreet van keizer Jozef II tot opheffing van het
klooster.
26 april 1783: de opheffing wordt aan de kartuizers van Herne betekend.J. Monthiron (56) wordt benoemdtot "recevenr-adrninistrateur"
en N. De Rijst tot "économe".
Voor deze fase in de geschiedenisvan het klooster steunenwij
hoofdzakelijkop docurnenten,bewaardin het AlgemeenRifksarchief
t e B r u s s e l(:1 3 ) ,( 1 4 ) ,( 1 5 ) .
1783-1184de monniken verlatenhet kloosteren hun onderhouclvalt
ten lastevan de Caísseclela Relígíon.Verkoopvan de inboedelen van
het materiaal,afkomstig van de sloop van een gedeelteder kloostergebouwen.
(52)monp. 1451
(53) chronp. l7
(54) chron p. 190
(55) chronp. 191
(56) JeanJosephMonthiron, overleedte Edingen op 15 augustus1804.
(H. TEMPERMAN, De laatste dagen van de kartuiz.er,svan Herne, in De
Kartuizerste Hcrne I314-1783, 1983,p. 103 en volgende).
Mogehjk was hij dezelfdeals de priesterJeanFrangoisMonthiron, die in 1785lot
nr. 11 van de gebouwenverworvenheeft. De naam Monthiron was te Edingen
reedseerderaan de orde. Op 3 februari 1751 werd Jean-BaptisteMonthiron,
geborente Edingen en priester van het bisdorn Kamerijk, tot directeur benoemd
van het weeshuisvan Edingen. Zie hierover J.-P. TYTGAT, Rechten van
Arenbergin het weeshuisvrutEdingen 1634-1914,1nHOLVEO,27, 7999,p.7.
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30 decernber1784en 3 januari l7B5: conventietussende Caissecle
Religion en de abdij van Sint-Aubertuste Kamerijk (57): "Ln caisse
cle Religíon cède et abanclonnel'église du cor,wentsupprinÉ cles
Chartretu à Hérinnes pour être établíe en succursale à l'église
paroissiale duclit Hérinnes".

komt eenkoster(marguillier)die ook zou instaanvool'het onclerwijs
van de kinderenuit de omgeving.Voor beide bedienaarsis ter plaatse
huisvestingvoorzien.
1190: bij de Brabantseomwenteling worden vicaris en margLdllier
verjaagd.
ll93: na de eersteFransebezettingvan 1792proberendrie oucl-kartuizershet kloosteropnieuw op te richten. Dezepoging mislul<tcloor
de tweedeFranseinval, ]n 1194.
ll98: slag bLj het Kartuizerklooster.Het poortgebouwdat bewoond
werd door commissarisDe Coster wordt gedeeltelijkverwoest.De
kloosterkerkdie als wettempeldiende,bleef ongedeerd(62).
L8l2: krachtenseen vonnis van de ConseilclePréfectureis de kerkfabriek van Herne de rechtmatigeeigenaarvan de kloosterkerk(63).
1813-lB23:de nieuwekerk en de verbliivenvoor haarbedienaars
blijven onbenuten gerakenin verval.De kerk wordt in l8l3 verkochtaan
een particulier (mogelijk de heer Deltenre, vrederechtervan Herne
(64)), die haar geleidelijk onrmanrelr.
1823:de nieuwe kerk wordt finaal afgebrokenen er komt een doorsteekdie de Kapellestraatverbindtmet een bestaancle
binnenwegvan
de kloostersite:de Oud-Kloosterstraat.
1860:afbraakvan de stallingendie aangebouwdwarenaanhet vrouwengastenkwartier.
1898:afbraakvan her melkhuisuit 1648.

In de tekstwordt geenonderscheidgemaakttussencleoudeen de
nieuwekerk. GezienMonthiron in 1786laconiekmeldt dat"l'église
curiale", ook genoemd "l'église des paysans", afgebroken werd
wegenste oud en te kostelijk in onderhoud,nemen we aan dat bij de
onderhandelingen
uitsluitend de overdrachtvan de nieuwe kerk ter
sprakegekornenis.
1785:de kloostersite,
met uitzonderingvan de kerken,wordt verkaveld in 18 loten (gebouw + grond) en rijp gemaaktvoor de publieke
verkoop. Bij deze operatie worden delen van het klein en van het
groot klooster rr-retde grond gelijk gemaakt.De verkoop gebeurtin
drie zittingenop 22 september1785,22 oktober 1785 en rJ november 1785.De verkoopwordt te Brusselop ll maart 1786definitief
bekrachtigddoor de Caissede Religion (58), (59).
1786: de oude [<erkwordt afgebrokenen aan de nieuwe kerk gebeuren aanpassingswerken
om ze als succursaleover te dragen aan de
parochieHerne,volgensde conventievan 178411785.
Er wordentwee
steunbereneh een portaal aangebouwden er komt een kerkhof mef
een nieuwe ornheiningsmuur.
1786:de aangepaste
nieuwe kerk wordt overgedragenaan de pastoor
van Herne(60).
llSl: priesterJ. schoonheytwordt tot vicaris aangesteld(61). Er
(-57)E. VAN CAUWENBERGHS, Etablissenrcntd'une succursaledans l'église cles
chartreuxà Hérinnes,in Annalesclucercle Archéologoqued'Enghien,Tome3,
Blaine-le-Contte,
I 887, p. 206-213.
(-58m
) onp. 1455
(-59)ARAK, inventadsI013,nr.14216, keizerlijk patentvan 1l maart 1786,waarbij
de verkoop van de l8 kloosterkavelsbekrachtigdwordt. Dit document werá
opgesteldin de kanselarijte Brussel,onder F.-Á. de Ktilberg. Het herhaaltde
verkoopsvoorwaarden
die door J. Monthiron opgesteldwerdèn voor de eerste
verkoopdag(22 september1785).Het geeft de beschrijving van de kavels, de
llaam van de kopersaanwie de kavelsop de derdekoopdag(17 november1785)
. - .J{intj,ieftoegewezenwerdenen het nettobedragvan dê veischuldigdekoopsom.
( 6 0 ) A R A R , i n v e t r t a r iIs0 6 6 , n r . 4 l l : J . M o n t h i r o n , 2 3o k t o b e r1 7 8 6 : ó v e r s u ur"r o n
de nieuwe kerk aan de pastoorvan Herne.Een af-schriftvan dit documéntis als
bijlage gehechtaan her vonnis van (63).
(61) ARAK, inventaris| 162,nr.26636,benoemingvan J.Schoonheyt
tot vicarisin
1181.

Historischeen technischecluidingvan de voornaamstegebonr4)en
op
de site
1. De opbouwfasevan het klooster
De kloosterschuuromsluit in haar noordelijke puntgevel een
natuurstenen
muLlrdie zichtbaarveel ouderis dan de zijrnurenin baksteen,die omstreeks1705 opgetrokkenwerden.Die muur bestaatuit
blokkenschiefersteen
en zandsteen(65). Zljn zfidkant (de binr-renkant

(62) P. A. ROEYKENS, De gebeurtenissen in het kanton Herne getlttrende
cle eerste
49s", na de slag^bij het Kartuizerklooster in 1798 in Hentá en cle Boerenkrijg,

Herne,1973,p.19.
(63) ARAK, inventarisI162,nr.2663'/, Conseilde Préfecture:
vonnis van 3 maarr
1812.
(64) ÍI- DELVAUK
-Beg-ravingenin cle karttizer vcm Hente in De Knrtuiz.er.ste
H e r n eI 3 l 4 - 1 7 8 3 , 1 9 8 3 ,p . 3 1 , 3 9 e n 4 0 .
(65) B. FOBE, Over cle oudsie gesteentent,an de Neclerlctnclen
in MonumenÍenen
Iandschapp en, J an-Feb I 990.
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van de schuur)bevateen rondvenster(oculus)en de restenvan twee
druiplijsten.Die rtuur vormt een rechtehoek met een westelijk stuk
waarvaneveneensnog enkelevierkantemetersoverblijven,inclusief
restantenvan druipliisten. Dit wijst erop dat we hier niet te maken
hebben rnet de noordelijke afsluitmuur van een vroeger schuurgebouw maar eerder met de zuidelijke puntgevel van een vroegere
constructiq waartegende schuur in 1705 aangebouwdwerd. Het
geheel roept het beeld op van een oude kerk, waartegende schuur
aanleunde.De vraag rijst echterwelke kerk er op die plaatsstond en
hoe de aanbouwvan een schuurte rijmen valt met de opvatting van
een kartui zerklooster.

het kartuizerklooster,
waaronder(1), (69), (70) en (ll), steunenop die
tekening.Ze komen niet tot een bevredigendevoorstelling van de
globale site of signalerenzelfs niet dat er praktischemoeilijkheden
rijzen bij de interpretatievan die afbeeldingen.

Orn op dezedubbelevraag een antwoord te vinden, werden de
schaarseaÍbeeldingenen kaartplannenvan het kloostergeraadpleegd,
(66), (67), (68), (85), (86), (87) en (88). Het meestgereproduceerde
plan is de "Caertefiguratief factum 29 aprrel1160 door mij Adriaen
Capion"(61).

!
Dan maar de klassiekebronnengeraadpleegd
De monnik A. Eeeltsens,auteur van het eerste cleel van de
kroniek van het kartuizerklooster(2), is vrij duidelijk over de plaats
waar het kloosterontstonden over zijn verdereontwikkeling. Ziln in
het Latijn geschrevenvermeldingenkunnen als volgt worden samengevat:"Over de kluizenaardie dezeplaats zoa aangeduidhebbenom
er een kerk te bouwen, heb ik mijn twijfels. Hoe deze plaats een
bedevaartsoord
ter ere van Onze-Lieve-Vrollwgewordenis, rveetik
was
niet. Ik weetechterwel dat het eendruk bezochtebedevaartsplaats
en nog is. Met het geld van de offergaven magnasummapecnniaewerd er veel gebouwd" (29).

Die afbeeldingenen plannenmaken het echterniet mogelijk om
direct eenbevredigendantwoordte formuleren.De "Caertefiguratief"
geeft een gedeeltehjkantwoordmaar roept fundamentelevragen op.
Adriaen Capion tekent namelijk op de verwachteplaatswel een kerk
rlaar niet de hierbryaanleunendeschuur,noch het iets verderstaande
poortgebouw(-vrouwengastenkwartier)"

Verder zegt hlj nog dat de kapel op het hof van Dierickx stond
(curiaTheodoricl)(72), maarhij kon niet wetendat die kapel er reeds
stondvóór 1148(13)"R. Lemaire(14) beschrijftdit type kapellenals
uit
Romaansezaalkerken(12 m x 7,5 m), gebouwdmet natuurstenen
de streek,in muurdiktengaandetot 2 m. Zlj behooldentoe aan rijke
landeigenaars,
die ze als hofkerk lieten optrekkenvoor hun personeel
(familia).

zoals we verder nog zullen aangeven,betekenthet ontbrekenvan
die twee gebouwen,een serieuzehandicapom de kaart te gebruiken
bij eengeloofwaardigeduiding van de toestandrond de oudekerk. De
meestegeschiedkundigeonderzoekennaar het vroegereuitzicht van

Ook volgensJ. Verbesselt(9) en K. Schrije (75) stond er op de
plaats waar de kartuizers zich kwamen vestigen,reeds een "eigen
kerk" of een "bijkerk" van de parochieHerne.

(6ó) J.-M. DUVOSQUEL e.3., Albmns De Croy, Comté de Hainaut VII,
Gemeentekrediet,
Brussel, 1986:
- deel IV, plaat 17: Abbaye Saint-Landelinà Crespin
- deel IV, plaat 43: PrieuréNotre-Dameà Aymeries
- deel IV, plaat 45: PrieuréSaint Etton à Dompiene
- deel IV, plaat 4'l: La Charteuseà Hérinnes-lez-Enghien
- deel X, plaat 107: Hérinnes-lez-Enghien
(67) ARA, inventairesruraLlxappartenantà des établissen-rents
religieux, inventaris
003/1,sectieV, comtéde Hainaut,nr.1023'.
"Caertefïguratief van de gelgenheidende situatie van de landen,vijver, enz.
compitercndeaen de eerweerdigepatersChartreusenvan Herne". Getekendin
1760door Adriaen Capion.
(68) NationiialGeograÍischInstitr-rut:
Topogral'ischekaart van België l/10 000, blad 30/8 - zuid, uitgave I van 1999.

De Ladrerie te Chièvres (LTdellZde eeuw) met haar
zaalkerk,het aangebouwdewoonhuis, de schulll' en de stallingen,
toont vandaagnog, hoe de situatieop het Dierickxhof moet geweest
(69) MaqLrettein de OpenbareBibliotheekvan Herne
(70) verb p. 167
(11) IconografievanVlaams-BrabantinEigen Schoon& De Brabaruler,36,mei-juni
1 9 5 3p, . 1 7 1 :
"De Kartuizerrj der O.-L.-V.-Kapel te Herne in 1760, naar cle kaart van A.
Capiauin het Alg. RijksarchiefCarteset plans, nr. 1023".Dit is een cliché van
een tekeninguit 1903 door P. Lindemans.
(72) chronp. 10, 1I
(73) R. BILLIET, Toponl,ntievan Hente, Gent, 1955,p. 8.
(74) R. LEMAIRE, De Ronmansebouwkmt,gtin de Nederlnnclen,Leuven, l9-54,p.

95-r02.
(75) K. SCHRIJE,Het Kartuizerkloo.vÍer
van Herne (1314-1534),Etlit"tgen,
1997.
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zíjn (76), (11).
Technisch
van de wijk van O.-L.-Vrouw-Kapelle
Uit de voorgeschiedenis
kunnen we afleiden dat er op de site, reeds vanaf cle 9de eeuw een
prinitieve hofkerk gestaanheeft. Na verschillende verbouwingen
treft nren er, in het midden van de I2de eeuw,een stenengebouw aan,
waarvan tot op hedende zuidelijke muur en de zuidwestelijkehoek
gedeeltelijkbewaardgebleven271n,
als onderdeelvan de groteschuur.
Die restenwijzen in de richting van een rechthoekigekapel die goed
vergelijkbaarmoet geweestzijn met de nog steedsbestaandeChapelle
de la Ladreriète Chièvres(76), (11).
De bouw van die eerstekapel kunnenwe ons dan als volgt voorstellen:
ca. 1100:bouw van een Romaansezaalketk:buitenmaat12 m x 8 m.
rnet de hoofdasen het zadeldaknoord-zuidgericht (de oude kerk).
Deze richting werd waarschijnlijkgekozenwegenshet terreindat ter
plaatsesterkaflreltnaarhet zuiden.Met dezeoriëntatieondervindtde
kerk rninimaallast van hemelwaterdat van de hoger gelegenhelling
naar cleAerebeekvloeit. Deze verklaringgeldt waarschijnlijkook bij
de overwegendnoord-zuid-oriëntatievan de hoofdasvan de meeste
laterelange kloostergebouwen.
Kenmerken van de oude kerk (figuren I en 2): natuurstenen
opgevuldemurenvan ca. 1,6 m dik, vloer ongeveer1 meteronderhet
lruidige maaiveld,hoogte van 3,2 m tussenvloer en daklijst, gevels
met twee druiplijsten,zadeldakmet eenhelling van ca. 40", in de zuidelijke puntgevel een rondvenstermet een diameter van 1,3m, de
ingangsdeurcentraalin de westelijkegevel. De zuidelijke puntgevel
van de oude kerk steundeop een (nog bestaande)zwarebreukstenen
furideringsmuur,waartegende grond ongeveer 1 meter opgehoogd
werd, om het hoogteverschilte compenseren
met de noordkantvan de
kerk (5,57ohelling).
Voor de overige kerkmurenwijzen enkele opgravingsleuvenop
ftrnderingenin een aangestamptmengselvan kalk en breuksteen.
(76) Chièvresin Le partrintoine ntonumentalde la belgique, volume 13, tome 2, p.
579 tlm 582, Luik, 1988.
(11) A. COURTENS - J. ROUBIER, Eglises rurales et prieurés clesPrémontrés:
Chièvre.sin BelgiqueRontane,Brussel,1969,p. 81.

In de loop van de lZde en 13de eeuw ontwikkelde die hofl<erk
zich tot een wijkkerk van de parochieHerne en in 1218wordt ze als
dusdanig geconsacreerdin opdracht van de prinsbisschopvan
Kamerijk. Er vestrgt zich een gemeenschapvan pastoralewerkers
(predikheren)die echterna enigetijd weggezondenwordt. Bij testament
laatWalterII van Edingendanhet hof van Dierickx omvornrentot een
klooster voor een contemplatieveorde, die moet bidden voor zijn
zielenheil:"Pro perituris aeternacomntutant";aanbederfonderworpen
goederenzet hij om in eeuwigblijvende waarden(anno 1314).
Technisch
Omstreekshet jaar 1310wordenten zuidenen zuidwestenvan de
oude kerk verscheidenegebouwenvan het oorspronkelijkekloosteropgetrokken, hetzrl als nieuwbouw, hetzrj als verbottwing van
Hieronder een eersteschuur (de verder
vroegerehoeveconstructies.
vernoemde"oude schuur"),een boerderij,monnikencellenen kloostergebouwen.
l3I4: Na de dood van Walter II zorgt zljn moeder,Maria van Rethel,
monniken van die tijd, te weten de
ervoor dat de best aangeschreven
kartuizers,voor het eeuwige zielenheil van haar zoon Walter zullen
bidden in de bedevaartskapel.De bedevaartskapelstelde de pas
geïnstalleerdekartuizermonniken echter voor een levensgroot
probleem:in die kapel met de drievoudigefunctie van privaatkapel,
en kartuizerkerk,stondende monniken niet alleen
bedevaartskapel
oog in oog met vrouwen, maar ze stondeneï zo dicht bij dat 'ze dre
zelfs konden omarmen. Zotets kon niet gedoogdworden, want het
(78) was op
hoofdstukXXI, "De Mulieribus" van de consuetuclines
dat punt onverbiddelijk:
Hoofdstuk 2l: VROUWEN
1- Wij laten absoluwtniet toe, dat de vrouwen de grenzenvan ons
gebiedoverschrijden,goeclwetendedat de Wijze,noch de eersteMAN
gevormd door de handen van God zelf, konden ontsnappenoan de
strelingenen listen van de vrouwen.
2- Het is onmogelíjkvoor een man het vuur clat in zijn borst brandt,
te verbergen,of op gloeiendekolen te lopen zonder zijn voetlolen te
verbranden,of teer aan te roken zonclereraan te blijven plakken.

(18) Coutttmes de Chartreuse par GLdges'1er, Anciens Statuts, 1271.
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De promiscuïteitmoest dus zo snel mogelijk gestoptwordelt en
de kapel werd vergroot,met de toelatingvan Walter IV van Edingen,
die in 1381overleed(26]'.
Technisch
Wanneeren hoe de vergrotingprecies gebeurde,wordt nergens
beschreven.Gezien de sterfdatumvan Walter IY nemen we aan dat
ze dateert van omstreeks 1381. Volgens onze afleidingen zou het
grorrdplanvan 12 m x 8 rn uitgebreidz11nnaar20 m x 16 m, waaruit
een toenermevolgt van de beschikbarebinnenruimte van 45 naal
221 vierkante meter. Deze oppervlaktewas geen overbodige luxe,
vermits het aantalbediendegelovigenin de loop der tijden van 200
naar600 steeg.
werd opgehoogd
De zuidelijke puntgevelvan de bedevaartskerk
gevel
tot
1835als
verlengd.
Deze
diende
omstreeks
en naarhet oosten
blinde noordmuurvan de grote schuur.
Aan de oostelijkezijde werd een nieuwe gevel gebouwd,waartegenlarterde westgevelvan de nieuwe kerk aangebouwdwerd. De
inplantingen lengte van dezemuur volgen uit wat we weten over de
zrfnretingen
van de nieuwekerk.
Oriëntatievan het zadeldak:vermoedelijknoord-zuidtot aan de
groterestauratiein 1628,zoalswe menente kunnenopmakenuit een
tekeningvan 1605(plaat47 van (66)). Sedertde restauratievan 1628
zou het dak dan in het verlengdevan de nieuwe kerk liggen, zoalste
zien is op onzefiguur 3.
De vergrotingvan l38l volstondblijkbaar niet om het probleem
van de promiscuïteitradicaalop te lossenen vanaf l4II begint Jan
vernAtrecht aan de bouw van een nieuwe kerk (21).Tegelijkertrjd
declasseert
hij de oude kloosterbehuizingen starthij de bouwwerken
voor een nieuw "klein klooster" en "groof klooster". Het oude
kloosterwas ingeplantaande zuidwestkantvan de kapel.De monnikencellenwaren aangebouwdtegende oude schuur,die zelf gelegenwas
tussende kapel en de hoofdingang.De nieuwe gebouwen komen
ten oostenen zuidoostenvan de kapel. Zoals blijkt uit het gereconstrtreerdegrondplanvan de site,vormen ze eencoherenten functioneel
geheel.
A. Beeltsensbeschrijft in zijn kroniek hoe de situatie op het
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terrein was voordat Jan van Atrecht met de bouwwerkenstartte.Om
de plaats aan te duiden waar de vroegerecellen en de oude kleine
kloostergang(afgebrokenin 1420) gestaanhadden,verwijst hij naar
een "oude schuur" (horreumantiquum)die naastde oude kerk stond.
De lokalisatievan de nieuwe kerk geeft hij als volgt aan(79):
1- de oude kerk die aande westkantstaat,is verbonden(conjr-rngitur)
met de nieuwe kerk die aan de oostkantstaat;
2 - het bedevaartsbeeldje
van o.-L.-vrouw staat in een "kooL varr
O.-L.-Vrouw" (chorus).Dit koor werd in de oude kerk ingerichtdoor
prior Janvan Montignies(1433)en het wordt consequent
vermeldals
het "Sacellum BeataeVirginis Mariae Foris" (= buiten de kloostermuren).
Technisch
Jan van Atrecht bouwt een nieuwe gotischekerk, aan de achterkant van de bestaande,wat betekentaan de oostkant.De nieuwekerk
had een buitenmaatvan 45 m x 9 m en oost-west-oriëntatie
voor de
hoofdas en het zadeldak. De hoofdas van de nieuwe kerk staat
loodrechtop de originele hoofdasvan de oude kerl<.Haar westelijke
puntgevel wordt ongeveer gecentreerdaangebouwdaeln de lange
oostgevelvan de oude kerk. Het hemelwatervan deze kerk wordt
afgevoerdlangs een bakstenenriool die het water in zuidwestelijke
richting afvoert naarde Aerebeek.Dit riool werd teruggevondenin de
grote schuur.
Het nieuwe kloostercomplex wordt ten oosten van cle kerk
opgetrokkenen ligt een vijftal rneterhoger dan het oude klooster,op
een helling buiten het overstromingsgebiedvan de Aerebeek. De
bouwwerken werden waarschijnlijk uitgevoerdonder de technische
leiding van de conversGodfried Hautbiertvan Ronse(80), aanwie in
1455 de leiding opgedragenwerd van de bouw van het klooster
te Scheut-Brussel.Hij bouwt de nieuwe kerk, het nieuwe klooster,
een refter, de kapittelzaalen 13 nieuwe cellen. Hij sloopt ververllen
gebouwen,waarondereen complex van oude cellen dat aanleunde
tegende oude schuur.
Vermoedelijk werd het nieuwe klooster aangelegd met het
kloostervan Sint-Maartens-Bosals voorbeeld.waar clebouwwerken
(79) chronp. l1
(80) chronp. 7l
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reedsin 1352voltooidwaren.
l4l | - 1650:vanafde westelijl<e
puntgevelvan de nieuwekerk worden
aan weerszijdenzijkapellenaangebouwd.
De gevel van de twee aaneengeslotenkapellen aan de zuidkant komt in het verlengdevan en
sluit aanbij de zuideliikegevelvan de oudekerk.
1430-1433:Jan van Montignies richt in de oude kerk een kapel in
voor o.-L.-Vrouw, het "sacellumBeataeMariae foris" en de nieuwe
kerk wordt uitsluitendgereserveerd
voor de kartuizers.
Technisch
We netnenaall dat het hier gaatom eenherinrichtingvan de oude
kerk (uit 1228)met de bedoelingom er eenvolwaardigeparochiekerk
van te maken, waar alle eredienstenvoor de omwonendenzouden
gecelebreerd
worden.Ze wordt ingerichtmet een zone(koor) voor de
parochianenen eenhoogkoor,gereserveerd
voor de bedienaarsvan de
ereclienst.
Dit lcande vertlaring zrjn voor de melding van Beeltsens
clatde sarcofagenvan Joannes,bastaardvan Edingen en zijn echtgenote opgesteldstaan " in choro laícorr,mt,nltnc vero nxonachorLu,tx"
(Bl). De kroniekschrijverzegt niet over welke periode hij spreekt,
n.rálíll'
men weet dat de echtgenotein 1393 overledenis en haar man
errkele jaren later (64), waarschijnhjk voorale.erde nieuwe kerk
ingewijd werd (1418).Hun sarcofagenzoudendus in de oude kerk
gestaanhebben,op de plaatsdie later ingericht werd als hoogkoor.
Dat de kartuizersde oude kerk tot een volwaardig parochiaal
bedehuisingerichthebben,is niet verwonderlijken heeftweinig met
generositeitte maken. Bij hnn installatie te Herne namen ze de
bedevaartskerkover van de Sint-Aubertusabdij,met de bijhorende
velplichting om te zorgen voor de geestelijke belangen van cle
omrryonenden.
Wilden ze die omwonenden uit hun nieuwe kerk
weren,dan moestenze wel voor een treffelijk alternatiefzorgen.Bij
de ophefÍïngin 1783 werd dit argumentbovengehaaldom van de
kartuizerkerkeen succursalete maken, die opnieuw ressorteerde
onderhet gezagvan diezelfdeSint-Aubertusabdij.
Historisch
Alhoewel de inrichting van twee separatekerken ons als extreem
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overkomt,schijntdie oplossingin de late Middeleeuwenvakerte ziln
om historischgegroeide
toegepast,wanneereen kloostergemeenschap
reclenende religieuze diensten moest verzorgen voor ontwonende
gelovigen.In de Albums De Croy (66) vinden we meerderevoorbeelden van kloosterswaar de parochiekerken de lcloosterkerkaaueengebouwd waren:de AbbayeSaint-Landelinte Crespin,de PrieuréNt-rtreDame te Aymeriesen de PrieuréSaint-Ettonte Dompierre.
Bij latere kroniekschrijversvinden we nog enkele belangrijlce
gegevensover de gebouwen:
Over de twee kerken:
Jan Ammonius verhaalt(37) hoe Maria van Luxemburg,gravin
van Vendóme,in 1528 een bezoek wou brengen aan het graf van
haar vader in het hoogkoor van de kloosterkerk,waarbij onder de
monnikencommotie ontstondover het toelatenvan vrollwen binnen
is clebeschrijving
Wat ons in dit bezoekinteresseert,
de kloosterrnllren.
afleggenom de bezoekster'
van de weg die de monnikenprocessiegewijs
tegemoette tredenen de weg die de bezoekstermet haar hoÍhouding
aflegt.De monnikentredenhaartegemoetdoorheenhun nieuwe kerk
en doorheende oudekerk, tot "ad valvasecclesiaeanterioris".Van op
die plaatshebbenze zicht op het omvangrijkegevolg van de gravin,
dat halt gehoudenheeft op de Ninoofsebaan.De gravin zelf komt met
enkele personenuit l-raargevolg tot aan de drempel van diezelflde
buitendeuren daarvindt de wederzijdsebegroetingplaats.Vervolgens
tredende monniken en de bezoekster,samenmet een zestalvroLlwen
uit haar gevolg, binnen in de O.-L.-Vrouwkapelvan de oude lcerk.
Vermits de toegang tot het klooster voor vrouwen verboclenwas,
wordt de kroniekschrijver,samenmet de persoonlijkekapelaanvall
de gravin,naarhet hoogkoorvan de monnikenkerkgezondenom er te
bicldenop het graf van de vader.Na zich van die taak gekwetente
hebben,keren beide priestersterug naar de oude kerlc,waal z'e het
ganse gezelschapaantreffen,in vrolijk gesprek gewikkeld en met
gevuldedrinkbekersin de hand.
Dit verhaalleert ons veel over de twee kerkgebouwen:de nieuwe
kerk staatin verbinding met de oude en de ingang van de oude kerk
geeftuit op de (toenmalige)Ninoofsebaan.De oudekerk was zonder
restrictiestoegankelijkvoor leken van beide geslachten.De niettwe
was voorbehouden aan de monniken, maar blijkbaar kregen ook
vreemdepriestersgemakkelijkde toelatingom er binnen te komen.
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Over de schuur:
Van cle "oude schuur" vernemen we bij Bruno Pedé, dat ze
omstreelcs1700 op instorten stond en dat haar restauratiein 1705
voltooid weld onderprior Josephus
Engelrave:
"novarn grangianxpost veterunxcollapsam extrui ipse curavít"
(53),
"1troe vetustítate corruentent.domus grangiam reaeclifívavit
sttrttlttttose"(54).
Technisch
Reeds ten tijde van Beeltsens (ca. 1486) stond er ten zuiden van
de twee kerken een schuur die toen al aangeduid werd met de
benaming "ollde schuur - honeum antiquum". Mogelijk ging het hier
our een gebouw uit dezelfde periode als de oude kerk en het is dan
plaktisch zeher (o.a. wegens brandgevaar) dat die schuur los stond
viur de helli. Dit gebouw heeft de verwoestingen van 1580 niet
ongeschondenoverleefd, zodat het na 1600 opgeknapt moest worden.
In 1699 stond liet op instorten en rond 1705 werd het vervangen door
een nieuwe schuur (chronogram: Post casum decor). De oude en
rle ventieuwde schuur stonden allicht gedeeltelijk op dezelfde funder'irii;cn. Venloedelijk werd wel gezocht naar een uitbreiding van het
rlrorrclvlali: cle breeclte werd op 12 m gebracht, wat overeenkwam
tiieÍ cle i11.l.ti,irti1áll
beschikbare lengte van de moerbalken voor de
daltspanten. De uitbreiding in de lengte was aan beide zijden
begrensd: aan de zuidzijde liep de binnenweg doorheen het klooster
en aan de noordzijde stond de dubbele kerk. Om een maximaal volume
te bekomen werd de noorclzijde van de schuur dan aangebouwd tegen
de zuidmuur van de oude kerk, waarbij tegelijkertijd de kost van een
ganse schnurgevel uitgespaard werd. Zoals reeds gezegd, is het
weinig waarschijnlijk dat het vroegere bouwsel reeds tegen die kerk
aanleunde. Er zijn in ieder geval geen sporen of littekens van een
eerdere aanbouw zichtbaar.
Het noordehjk uiteinde van de nieuwe schuur wordt dus aangebouwd tegen de zuidgevel van de oude kerk. De schuur heeft een
zelfstandige dakstoel, die aansluit aan de kerkmuur doch er niet op
steunt. Bouwtechnisch was deze keuze begrijpelijk omdat de kerklrlllren opgetrokken waren in grote blokken natnursteen, waarin het
aanbrengen van gaten voor draagbalken nauwelijks mogelijk zou
geweest ziln zonder de stabiliteit van het metselwerk in sevaar te

brengen.De kerligevel diende dus uitsluitendals blinde afsluitmuur
aande noordzijdevan de schuur.Het rondvensterin de oorspronkelijke
puntgevelvan de oudekerk wordt afgedicht.Het brandrisicowas ook
kleiner dan voorheenomdat de dakbedekkinsuitsevoerdwas in leien
in plaatsvan met stro.
Dat de schuuraanleundetegende oudekerk was voor de monniken
geengrootprobleem,omdatdie kerk buiten de kloostermllrengelegen
was.
2.De ontmanteling,afbraaken verbouwingenvanaf 1783.
De gegevensvan de kroniekschrijversover de opbouw van het
kloosterworden bevestigden aangevulddoor een schataan gedetailleerdetechnischeinformatie,die we terugvindenin de administratieve documentenover de opheffingvan het kloosteren de liquidatievan
de kloosterbezittingen.
De meestevan dezedocumenten((13),(14) en
(15)) komen van J. Monthiron,die in zijn hoedanigheidvan ontvanger-administrateurbelast was met de opheffing van het karturzeïkloostervan Herne,voor rekeningvan de Caissede Religion.
Specifiekover de kerken komen we het volgendete weten:
Alle roerendeen onroerendebezittingenvan het kloostermoesten verkocht worden, behalve de kerken. De parochianenvan het
gehuchtrond het klooster haddengevraagddat de kartuizerkerkeen
bijkerk zou worden van de parochiekerkvan HerneDit werd door het
bestuurte Brusseltoegestaan,na onderhandelingen
met de abdij van
Sint-Aubertuste Kamerijk. De oudeparochiekerk( "églisecuriale"of
"églisedespaysans")was bouwvallig en te duur in onderhoud,zodat
beslist werd ze af te breken. Dit gebeurdeeffectief in de lente van
r786.
Technisch
De ondernemervoor de afbraakvan de oudekerk vermeldtin zijn
prijsbestek,dat hij rekening gehoudenheeft met de dikte van de
muren(6 voet,omgerekend1, 66 m) en met hun samenstelling,
namelijk rotsblokken.Dit wijst duidelijk op de Romaanseoorsprongvan
die kerkmllren.De metselaarsdie de afbraakmoetenuitvoeren.vestigen de aandachtvan J. Monthiron op het feit, dat de nieuwe kerk
slechtsmet een dunne bakstenenpuntgeveltegende oude kerk aanleunt en dat de gewelvenvan de nieuwe kerk dreigenin te storten,als
"l'église des paysans" zonder meer afgebroken wordt. Er worden
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becijferdevoorstellenvan oplossinggeforrnuleerd(82).
verscheidene
Uiteindelijk beslistrnen de puntgevelvan de nieuwe kerk te stutten
met twee Zwaïestettnberenen over de ganselengte van de gevel een
pclrtaalvan 4 meter diepte op te trekken.
De oude kerk wordt dan afgebroken,met behottdvan de muur
clie als noordgevelvan de schuur dient. Alhoewel geen specifieke
inlichtingengevondenwerdenover die bewaardekerkmllur,volgt uit
cle chronologie van de feiten, dat die muur niet mocht gesloopt
worden.De schuurwerd immers op 77 november1785,samenmet
het vrouwenkwartieren de ornliggendegronden, verkocht als lot I
van de kloosterverkaveling,aan Jean-Baptistede Ro (59). Het is niet
cluideliik of de afsluitende kerkmuur als een deel van de schuur
beschouwdwerd, dan wel als een stuk van de oude kert. In ieder
geval is het zo dat ten tijde van de schuurverkoopde principiële
beslissingtot afbraakvan de oudekerk reedsgenomenwas, zodathet
niet uitgeslotenis dat die muur samenmet de schuurverkochtgeworden
is, en op cliemanier de afbraakvan de oude kerk overleefdheeft.
Een andereverklaring voor het behoud van de oude kerkmuur
kan zijn dat hij als gemenemuur verkocht was en dat hij slechtsmet
de helft van zijn oorspronkelijkedikte is blijven bestaan.
Na de afblaakvan de oudekerk, begin 1186,was de schuuraan
cle ric-rurclkiiirt
dus afgeslotendoor een blinde kerkmuur waarin de
pr-antgevel
v;rnde allereerstezaalkerkverwerktzat. De contourenvan
dezepruntgeiuetr
zijn nog steedszichtbaarals littekensin de noordelijke
hLritenkant
van de sctruur(fïguur l).
De verbouwingis klaar op 28 oktober 1186,wanneerde kloosterkerk overgedragenwordt aan de pastoorvan Herne (60).
De parochianenvan het gehucht rond het vroegerekarttizerl<loosterhebben nooit gebruik kunnen maken van hun bijkerk. De
Erabantseomwentelingen de FranseRevolutiehebbener andersover
beslist. Een gedenksteenin de muur bij de ingang van het klooster
lrerinnert aan dezeperiode. De kerk verkomrnerde,ze werd verkocht
in 1813en over een periodevan 10 jaar geleidelijkontmanteldom

(ti2) ARAR, inventarisI 066, nr. 411: J. Monthiron,22oktober1785:bestekvoor het
stuttenvan de westgevelvan de nieuwekerk.

finaal met cle grond gelijk gemaerktte worden. Hzrzrrfunderingen
zittenwaarschijnlijknog intactonderhet maaiveldop de huidigesite.
Voor de laatstefasein de bouwgeschiedenis
van de site,vanaf de
aÍbraak van de bijkerk, kennen wij geen allesomvattendebron en
steunenwe op diverse annotatiesen op eigen bouwtechnischonderzoekter plaatse.
Door de sloop van de nieuwe kerk kwam er plaatsvrij vool een
doorsteekwegnaar de Kapellestraat,zodat de kloostersiteontsloten
werd met een volledigeringstraat:de huidigeOud-Kloosterweg(ca.

183s).
In de noordgevelvan de schunr werd nadien een poort aangebrachtmet een inrit die uitgeeftop de Oud-Kloosterweg.
Technisch
De doorsteekwegmaakt het mogelijk in de noordgevelvan cle
grote schuureen tweedeschuurpoortte maken,waardoorze getransformeerd wordt van een dwarsschuurnaar een overlangsBrabants
type (83).Om die tweedepoort te kunnenaanbrengen
moet de blinde
kerkmuur van boven tot onder over een breedtevan vier meter weggehaktworden (figuur 1). De moerbalkvan de meestnoordelijketravee van het dakgebinte,die te Iaag zit, wordt weggenornen(littekens
nog zichtbaarin het gebinte).Er wordt een nieuwe poortomlijsting
opgemetseld.Het dakgebintedat voordien volledig gedragenwerd
door de weggenomenmoerbalk,wordt zodanig verlengd dat het nu
gedragenwordt door de overgeblevenkerkmuur,nadatclieruwweg in
de vorm van een puntgevel afgekaptwas. Deze weinig doordachte
aanpassingis een zichtbaarzwak punt gewordenin de voor de rest
nog zeergezondestructuurvan het bouwwerk.

(83) P. Lindemansonderscheidtin zijn Geschiedenisvan cleLanclbou
vr,,drie pelioden
in de bouw van monumentaleschuren:
- Middeleeuwen:voorbeeldTer Doest
- ModerneTijden: abclijschuren
- na 1830:schurenvan zelÍ-standise
boeren
Te Hernewerd de schuurvan de monnikenaangepastaande nodenvan een zelf'standigelandbouwuitbating.In 1890 werd op de site een tweedeschunr opgetrokken,ongeveerop de plaatswaar voolheen het groot gastenkwartiergestaan
heeft.Die schuuris typisch 19e-eeuws.Ze is kleiner dan deze uit de voorgnande periodenen ze draagthaar bouwjaarin de puntgevel.
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De gezaghebbende
historicusE. Matthieu (84) beschrijft de toestar-rd
in 1877dan als volgt:
"Ce couventfut supprimépar JosephII, en 1783.Quelquesparties
en sr:bsistent
encore.Les humbleset pauvrescellulesdes religieux
sont aujourd'huioccupéespar des ménagesindigents;la cellule du
supérieurest la mieux conservée.De I'ancienneégliserestéedebout
jusqu'aucommencement
de ce siècle,il ne resteplus qu'unpande mur
insignifiant;une petite chapellea été élevéesur I'emplacementde
I'entréede l'église.Le débrisle plus importantest le bàtimentd'entrée
du couventclontla porteest surmontéed'unestatuede saintBruno; ce
bàtiment,restauréen ll16, servait à loger les étrangers.On voit
aussiprès de là, dans la cour intérieure,une grangeavec sa solide
charpenteen chêne et dont le chronogrammesuivant rappelle la
reconstruction:post CasVM DeCor. La ferme de I'abbayesubsiste
encore;les bàtirnentsactuelsportentle millésimede 1613."
3. De kerkenvan het kartuizerklooster
De bouwgeschiedenis
van de kerkenkan als volgt wordensamengevat:
a. de Capello SanctaeMariae:
gebouwdvóór 1l48
buitenafmetingen
12m x 8 m
bestemming:- oorspronkelijkde "eigenkerk" van het hof van Dierickx
- ingewijdalsbijkert vande moedelparochie
HerneIn 1228
- sedert 1228 publieke bedevaartskapel
- sedert1314kloosterkerkvoor de kartuizers
b. Vergrotingvan de Capella SanctaeMariae;
vergrotinggebeurdevóór l38l
buitenafrnetingen:
20 m x l6 rn
g e s l o o pitn 1 7 8 6
bestemming:- fot l4l B:voorde monniken,omwonenden
enbedevaarders
- vanaf 14lB: voor omwonendenen bedevaarders
- vanaf 1433:heringerichttot een volwaardigekerk met
een O.-L-Vrouwkapel
c. Nieuwe kloosterkerk voor de monniken, de ecclesianostra

(84) E. MATTHIEU, Histoire clelaville d'Enghien,Bergen, 1877,eerstedeel,p.66,
vcletnoot2.
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nova:
b o u w p e r i o d1e4 1 1 - 1 4 1 8
45 rn x 9 m
buitenafrnetingen:
geslooptin 1823
bestemming:-1418 tot 1783:uitsluitendvoor de kartuizetmonniken
-1186-1813:bijkerk voor de parochievan Herne
-1813- 1823:privé-beziten geleidelijkeontmanteling
r ontstreek.sI 783
erde plannen voor het kartuizerklooste
Gereconstrue
De hierbij voorgesteldereconstructiessynthetisereneen maximaal aantalhistorischeiconografischeelementen,waarbij geprobeerd
wordt om niet in contlict te komen met de sporendie op het terrein
nog zichtbaar zijn. We beperken de plannen tot het aangevenvan
lokalisatiesen vermoedelijkebouwvolumes,alhoewelvoor somrnige
constructieswel meer architecturaledetailsgekendzijn. De benaming
en de functiesvan de gebouwentreffen we aan, enerzijdsin de kronieken,ondermeerin (41), anderzijdsin de dossiersvan verkaveling
en afbraak,onder meer in (59).
A. Het historischeheelclmaterioal
1. De gouaches,gepubliceerdin de Albums De Croy (66). Zrj geven
de toestandvan de kloostergebouwenrond 1600. Gezien er tussen
en bijgebouwdherkentmen op
1600en 1780veel werd gerestaureerd
die gouachesalleende hoofdelementenvatr de site.
2.De figuratievekaart anno 1760van AdriaenCapion(ook genoemcl:
Capeauof Capiau)
Van dezekaart kennenwe vier versies:
versie l: foto KCPHM 1023 van de "Caerte figuratief" in het
AlgemeenRijksarchiefte Brussel(67);
versie2: eentweedeexemplaarvan die kaart,in het bezit van de heer
GregoryDelannoyte Edingen;
versie 3: onze figuur J: "Caerte figuratief (flacttm 29 apriel 1160
door mij Adriaen Capion";
versie 4: een perspectivischopgeschoondevelsie van de kaart, die
gepubliceerdwerd in (71) en sedertdienalgemeenals aÍbeeldingvan
het kartuizerkloostervan Herne gebruikt wordt.
De kaart van A. Capion heeft goedeen slechtekanten.
Over de versies1,2 en 3: technischgeziengaathet hier om een
getekendop een grondplandat het klooster met
cavalierperspectief,
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de omliggendelanderijen weergeeft.De nauwkeurigheid,
van dat
grondplar-r
laat r:rietste wensenover en klopt met wat we vonden in
(85), (86), (87), (BB) en (68). De kaart is niet naar het noorden
georiër-rteerdmelar een bijgetekende windroos geeft de correcte
richting. De ligging van de buitenstekloostermurenwordt correct
weergegevenen de westelijke puntgevelvan de kerk staatgetekend
op de plarats,waar wij inderdaadde westgevel van de oude kerk
situeren. De tekening van het kerkgebouw in versie 3 suggereert
bovendiendat dit gebouwbestonduit tweekerkschepen
die in elkaars
verlengdelager"r:
de oudeen de nieuwekerk!
De problemen beginnen wanneer we de lokalisering van de
gebouwenbinnen de kloostermurenbekijken. De bouwvolumes,de
onderlingeverhoudingenen de inplantingverschillengrondigvan wat
we afleidenuit de plannenvan F'errarisen van het kadaster.Sommige
gebouwen,zoalsde groteschuur(anno1705)en het vrouwengastenItwartier(anno l116) kunnen op de tekeningvan A. Capionmet de
bestewil niet herkendworden.Voor dezebeide monumentalegebouwen kan de ouderdomnochtansgestaafdworden door solide argllntenten,zodatwe er niet rnoetenaantwijfelen dat beide constructies
er reeclsstondentoenA. Capionin 1760zijn plan tekende.
Vclorde schuur:
- een chronogramboven de schuurpoortgeeft als datum 1705: 'post
CasVM DeCor';
- dezell'dedatum is ook ingekerÍdin een gebintevan de schuur;
- steenkappertekens
in de blauwe arduinsteenvan de plint verwijzen
naarde periode1691-1136(89);
- de lqloniek zegt dat de schuur gerestaureerdwerd onder Joseph
Engelgraven,
prior van 1699 tot 1114.
Gelijksoortige bewijzen kunnen aangehaaldworden voor het
poortgebor,rw
(het vrouwengastenkwaltier
of camera mulierum), dat

(B-5)Ferlariskaart l/ll 520 (ca. 1775),blad 61, foto van het NationaalGeosrafisch
Instituut.
(ti6) Kadasterkaeu't
l/ 2 500 (183a);
Atlas clerbuurtwegengemeenteHerne 1/Z 500 (18a3);
CemeenteHel'ne- reductiekadasterplan1120000 (1855).
(87) Kadasterkaart
Vandermeielen
1/5 000 (1837).
(88) Kaclasterkaart
Popp l/5 000 (1860).
(89) .f.L. VAN BELLE, NrtuveauDictionnaire des SignesLapidaires,Artel, 1994,p.
211)-280.

stijlstudie(90) gesitueerd
1l16 alsdaturndraagten in eengedetailleerde
wordt als eenbouwwerkuit het begin van de 1Beeeuw.
Alles samengenolnenmoeten we dan ook besluiten dat de
tekening van A. Capion niet geschikt is om gebollwen binner-rde
kloostermurente identificeren en te lokaliseren. A fortiori geldt
dezelfdeconclusievoor de hieruit afgeleideversie4.
Naar de oorzakenvan dezeonnauwkeurigheidkunnen we alleen
maar raclen,al vermoedenwe dat ze te maken heeft met de opzetvan
dat werkstuk:de landmeterhad de opdrachtom alle opbrengstgoederen
van het klooster in kaart te brengen en de gebouwen binnen de
kloostermurenhoorden daar volgens de toenmalige economische
opvattingenniet bij.
Dit blijkt onder andereuit de zeer gedetailleerdestatenvan goed,
die opgesteldwerdenbij de opheffingvan het klooster(91): het ganse
wordt "en bloc" en "pro memorie"vermelcl,zonder
kloostercomplex
we dat de landmeter
opgavevan een waarde.Daarom veronderstellen
"pro
weelgegeven
memorie"
alleen
kloostermuren
de
de inhoudbinnen
heeft en niet de moeite gedaanheeft om de kostelijke topografische
metingente verrichten,die nodig geweestwaren oln een werkelijkheidsgetrollweafbeeldingte maken.Hij zou zich dan voor de liloostergebouwengebaseerdhebbenop afbeeldingendie minstenseen 60tal jaren oud waren.
vijftien jaar na A.
(85): dat Ferrarisdaarentegen,
3. De Ferrariskaart
Capion,wel degelijk een ongeveercorrecteinplantingvan de gebouwen getekendheeft, is niet te verwonderenomdat de Ferrariskaarten
militaire staÍkaarten waren. Op dit soort kaarten ziin gebouwen
belangrijkemerkpunten.
4. Zoals hoger reeds aangehaald,werden de bezittingen van het
klooster omstreeks 1781 nog eens in kaart gebracht door Petrus
Capeau(6), maar dezeplannen ztjn zoek geraalct.
5. In de dossiersvan de CaissecleRelígion, steektbriefwisselingover
plannendie in opdracht van J. Monthiron zouden gemaakt worden
door architect-landmeterPainteau (91). Uit die correspondentie
(90) H. BAYENS, Het Burgerhuisttcutcle l7e en l\e eeuvvirt Brabant, De Sil<kelAntwerpen,1950,p. 47 en 48.
(91) ARAR, inventarisl 066, nr.202 L.J. Papin, 23 nei 1782: Précisde l'état des
biens.
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lnenen we te verstaandat diens tekeningenreeds ten .ti.jdevan J.
Monthiron verlorengegaanzijn.

hieroverondermeer (93), (94) en (95). We onderscheiden
de volsende gebouwengroepen:

6. In 1915 heeft de Chartreusede Saint-Huguesuit parkminstersussex (GB) een verzamelwerkuitgegeven(92), met zichten en een
schetsover voormaligekartuizertloosters,waaronder
korte l-ristorische
Sint-Maartens-Bos.
Ftrerneen
Voor Herne geeft het vier foto's uit de
jaren 1900,het plan van A. Capionuit 1760en een grondplanvan de
wen. D ezeill ustratiesvorïneneen waardevolleaanvulling
kl oostergebcltt
van de documentatieover het klooster, alhoewel men er rekening
moet rneehoudendat twee van de vier foto's verkeerdgeïnterpreteercl
werclen.
B. Presentatieyan de plannen
1. Sarnenstellingvan de noordelijke puntgevel van de schuur:
fïguur I
Aan de binnenkantvan de schuur vinden we, van onder naar
boven, de volgendeconstmctieveelementenvan de zuidelijke puntgevel van de oudekerk:
- een funderingslnllul'in breuksteen(hoogte: I ,25 m);
-een muurplintin schilferblokkenvan 1 m x 0,2 m x 0,15 m
(hoogte:0,95m);
- eelteerstezandstenen
druiplijst;
- eenmuur in zandsteenblokken
van 0,4 m x 0,25 m x 0,25 m
(tot bovenaan);
- een tweedezandstenen
druiplijst;
-een rondvenstermet 1,3 m diameter,in een zandstenen
lijst
van 0,2 m dikte.
De buitenkantvan de muur vertoontverschillendesoortensporen
van de oudekerk:
- restenvan de westelijkezijgevel;
- littekens van de oostelijke zljgevel;
- afgeschuindezandsteenblokken,
die de helling van het oude
zadeldalcaangeven
2. Grondplan:figuur 2
Het kloosteris gebouwdvolgensde klassiekekartuizerregels
. Zie
(92) CFIARTREUSEDE SAINT-HUGUES, Maisortsde l'orclre des ChartreLrx:vrLes
et notices,tornedeuxième,Parkminster-Sussex.
1915.

a. een gasten-en lekenzone,waarin:
- het vrouwengastenkwartier
met hoofdtoegangtot het klooster
( a n n o1 7 1 6 ) : 5 ;
- het groot gastenkwartier(anno 1662): 10;
- de grote schuur(anno 1105):4;
- de "oude"kerk voor de omwonendeparochianen
( anno I 100
I 1350):2;
- enkelespecifiekegebouwen:hoevemet stallingen:l5 en 16.
b. het "klein klooster"met rondgans,13, en daaropaansluitencl:
- de residentievan de procurator:7;
- de keuken en refter van de monniken:9;
- de residentievan de prior: 11;
- de kloosterkerk:3;
- de kapittelzaalen het carillon: 6.
c. het "groot klooster" bestaandeuit een vierkantigelonclgang
met aangebouwde
cellen: l4
- de individuelecellenvan de monniken:A t/m M
;
- het cachot voor zwakzinnigof opstandiggewordenkroosterl i n g e n :1 2 .
d. de nieuwekerk voor de monnikenen de anderekloosterlir-rsen
("redditi"en "conversen"):
3, 77,18,19
e. enkelegebouwenuit de 19deeeuw:Z0 en Zl.
3. Projectieplan:figuur 3
Deze figuur toor-rtdezelfdegebouwenals figuur 2. De parallelprojectiegeefteengoedeindruk van de compacte,rationeleen besloten
opbouw van het kloostercomplex.
4. Projectieplanvan het gansegebouwencomplex:figuur 4
Dezefiguur situeerthet kloosterten opzichtevan clestraat,1, en
deAerebeek,4,en ze toontde voornaamste
overigebedrijfsinrichtingen
die binnende kloostermurengelegenwaren:
de visvijvers:5;
(93) La Grande Chartreusepar un Chartrettx,12e uitgave,19j6.
(94) R. DIECKHOFF: Der archivalische tmtl bcntgescÈichliche
Befimclin Die Kólner
Kartatrseum 1500,I(óln. 1991,p. 429-433.(95) Architecture Monastique in Enèyclopédie Médiévnle d'après Viollet Le DLtc,
Inter-Livres,1993,Tome l, p. 95.
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- clebedri.jfsingang
en stallingen(afgebrokenin I860): 6;
- het rnelklruis,tevenskeul<envoor de knechtenvan het klooster
(afgebroken
in 1B9B):7;
- cle brouwerij, tevens bakkerij, schrijnwerkerij, oliemolen,
stallingen bergruimte:B.
5. Justificatievan het voorgestelde
grondplanvolgensfiguur 2
De kaartenvan (61), (68), (85), (86), (87) en (88) tonen,mits
inachtnen-ringvern de gebruikelijke toleranties, allen hetzelfde
grondplarn
voorhet kloosteren omgeving,grondplandat we als basis
genourenhebbenvoor onzefïguur 2.
De inplantingvan de verschillende
gebouwenwordt door Ferraris
(85) aangegeven,
en alhoeweldezekaartop schaal1l 11520getekend
wercl,is algemeenbekend dat haar gebouwenplannenbetrouwbaar
zijn. We beschikkenhiervoor over twee bewijzen:
-plannen(85), (86), (87) en (88) tonenperceelgt'enzen
die moeilijk
arnders
liunnenbegrepenwordenof ze liggen op de ftrnderingenvan
clegeslooptegebouwen.Dezegrenzenkloppenmet de gebouwenop
r,ieFerrariskaart.
- vooÍ Sint-Maartens-Bosbestaanzowel het Ferrarisplanals een
gedetailleercl
grondplanuit 1781,opgemaaktdoor PieneCapeau(7):
tuit de -n,ergi:lijhing
van die twee plannenblijkt eveneensdat de
fjerral'iskaartbetlouwbaaris.
Door de kaart van Ferraris,de laterekaclasterplannen
en de gegevensuit de bouwgeschiedenis
naastelkaarte leggen,kunnenwe met
grote ntate van zekerheid het grondplan van het kartuizerklooster
bepalenen de voornaarlstegebouwenlokaliseren.Voor enkele van
cliegebouwengaanwe wat dieperin op de identificatieen lokalisatie:
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De nieuwekerk: figuur 2, nr.3
De basisafirretingen,
de lokaliseringen clebijgebolrwenvan
de nieuwe kerk werden afgeleiduit de gegevensdie Monthiron in
1186noteerdeter gelegenheidvan de overdrachtvan het gebor-rw
naar
de kerkfabriekvan Herne (60). Haar binnenafnretingen
waren 130
voet bij 26 voet.(Uit in voet uitgedruktematenvoor enkeleidentificeerbaregrondstukkenleiden we af dat 1 voet = 0,216 meter). De
hoogteen het algemeenuitzichtwordengetoondop de miniaturenvan
de Albums De Croy (66) en op de figuratievekaart van A. Capion
/61).
De vorm en afmetingenzijn bij benaderingdezelfdeals clezevan
anderekartuizerkerkenwaarovergegeverlsgepubliceerdwerclen(4),
(93), (94), (96). Haar ligging, tegelijkertiidaansluitendbij het groot
en het klein klooster,vindt men terug in de meesteanderelialtuizerkloosters.
Over de zijkapellenis niet zoveel geweten:het blijkt wel zo te
zijn dat bij kartuizerkerkende zijkapellenniet als transeptenof clwarsbeukenuitgevoerdwerden.
Figuur 6 toont een reconstructievan het dwarsprofiel.
Het klein kloostermet zijn rondgang:figuur 2, nr 13
Over het klein kloosterbestaatniet veel inforrnatie.We weten
nochtansdat het als verbindingtussende gemeenschapsgebouwen
eenbelangrijkeplaatsbekleeddein elk kartuizerklooster.
(59) menenwe te mogenaíleiclen
Uit de verkavelingdocumenten
dat de binnenplaatsvan het klein kloosterfungeerdeals begraafplaats
voor de monniken.

De onde bedevaartskerk:
figuur 2, nr. I

Het groot kloosterrnet zijn rondgang:figuur 2, nr 14

De muurresten
in de noordgevelvan de sqhuur(nr. 4) identificerel'lwe als overblijfselenvan clezuidelijkeen westelijkemurenvan de
orrdebedevaaltskerk.
Haar afmetingenvan 12 n x 8 m bepalenwe
door vergelijkingmet anderekapellenuit dezelfdeperiode(zie hoger
voor cletechnischanalyseen de historischeduiding).

Volgens Monthiron (91) was de overdekterondgangvan het
groot kloostervierkantigen elke zljganghad eencentraledeur elt zestien venstersvan 5 voet breed(1,38m) brj 10 voet hoog (2,16n-r).De
buitenafmetingen
van de grotekloostergangbedroegen62 n bi.j62 rn.

De vergrotebedevaartskerk:
fïguur 2, nr.2

(96) G. LE BRAS, Les Charteu.r,inLes Ordres Religieu.x,tonre l, Flarlnrarion,p.
563 en volgende.
(97) ARAR, inventarisI066, nr.441: J. Monthiron, 17 maart 1784:
- beschrijvingvan de gang rond het groot klooster
- voorstelom een kloosterplante laten tel<enen
cloorlandmelerPuinteau

Uit de technische
en historischeanalyse(zie hoger)leidenwe een
grondplanaf met als afmetingen20 m x 16 m.

?z
Op te merken valt dat de voornaamstecenobietischegebouwen:
de kerk, het klein klooster,de residentiesvan prior en proclrrator,de
keukenen de refter,ingeplantstaanbinneneen viertant van ongeveer
65 nr bij 65 m, wat ongeveerdezelfdeafmetingenzijn als dezevan het
groot klooster(de anachoretische
gebouwen).
De cellen van de monniken:figuur 2, lettersA, B, C, enz.
Van het grootkloosterbleef alleende oostelijkevleugelbewaard.
De ruimte tussende cellen werd opgevuld,de kloostergangwerd in
de gebouwengeïntegreerden langsheendie kloostergangwerd een
binnenwegaangelegdwaarvoor eerstde cel C en later ook de cel I
afgebrokenwerclen.In de huidige gebouwen herkent men nog de
sporenvan de oorspronkelijkeconstmctiesen dit maakt het mogelijk
om een typeplanvoor de cellen te reconstrueren,zoals getoond in
figuur 5: een gelijkvloershuisje van 10 m bij J m, met verwarmde
werl<plaats,
kluis, wandelgangen binnenhofie.Dit soort plan wordt
onder anderebeschrevenin (9S;.
l)e cel M werd "de cel van de prior" genoemd.
|daerrrnen kan oprnaken uit de beschrijving van de te koop
aangebodenkavels (59), waten de volgende cellen reeds gesloopt
in 1785:C, K en I. De cellenA, B, L, M werdenblijkbaarpas later
afgebrolcen.
De kapittelzaalen de carillontoren:figuur 2, nr. 6
I)e kapittelzaal en de carillontoren worden in 1600, als ruine,
afgebeeldop miniatuur 107 van deel X van de Albums van De Croi
(66)
De carillontoren wordt vermeld bij de verkoop van het klokkenspel.De klokken werdentoegewezenaan de stad Chimay (98).
De residentievan de procurator:figuur 2, nr.7 en nr. B
Deze residentiewordt door Monthiron (60) in detail beschreven,
als toekomstigewoning voor de vicaris van de succursalevan Herne.
Het huis had twee bouwlagen, met zowel gelijkvloers als op de
verdieping,een mooie kamer van 23 blj 23 voet (6,34 m x 6,34 m).
Gelijkvloerswas er verder een eetplaats,een kelderingangen de toe(98) ARAR, inventarisI066, nr.44l: J. Monthiron,8 oktober1783:verkoopvan de
carillonklokkenaan de stadChimay.
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gang tot een keuken met afwasplaats.
Tot slot
We hopen een aannemelijke reconstructie gemaakt te hebben van
wat eens de site geweest is van een bloeiende kartuizergemeenschap.
Alhoewel te veel gegevens ontbreken oln een beeld samen te stellen
dat tot in de kleine details historisch bewezen kan worden, rlenen we
voldoende elementen samengebracht te hebben om de kloostersite
globaal te kunnen beschrijven, in haar wordingsgeschiedenis en in
haar maximale ontplooiing aan het einde van de 18de eettw. Het
koninginnestuk van de huidige site is ongetwijfeld de noordmuur van
de schuur, die een gedeelte omsluit van de oude zaalkerk uit de IZde
eeuw. Deze zaalkerk is als bedevaartskerk het centrum geweest van
een intense verering van O.-L.-VrouW waarrond vanaf l3l4 het
kartuizerklooster tot ontwikkeling gekomen is. De resten van die kerk
zijn stille getuigen uit de ontstaansperiode van een kloostergemeenschap, die haar stempel gedrukt heeft op het middeleeuwse geestelijk
leven in onze streek.
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Het l(artuizerklooster te Herne in 1783

Het Kartuizerklooster te ftrernein 1783

Figuur 1 : Samenstellingvan de noordelijke puntgevelvan de grote
schuur.

Figuur 2 : Grondplan

A , B , C , D , E , F , G , H , l , K , L , M : c e l l e nv a n d e m o n n i k e n

van de schuur):
A: De zuidkant(binnenkant
1 :s c h u u r p o o r t
van de oudekerkmuur
in breuksteen
2: fundering
3: plintin schilferblokken
druiplijst
4: onderste
5: kerkmuurin zandsteenblokken
druiplijst
6: bovenste
rondvenster
7: dichtgemetseld
in baksteen
B:muurpand
de Puntgevel:
B: Dwarsproflelvan
in breuksteen
1:fundering
2: kerkmuurin natuursteen
in bal<steen
3: gevelpunt

1: oude bedevaartskerk
2: vergrote bedevaartskerk
3: nieuwe l<loosterkerk
4: grote schuur
5 : vrouwen-gastenkwartier(poortgebouw)
6: kapiltelzaalen carillontoren
7: residentievan de procurator
8: bijgebouwen residentievan de procurator
9: keuken en refter van de monniken
10: groot gastenkwartier
1 1: residentievan de prior
12:cachot(?)
1 3 : k l e i n k l o o s t e rm e t r o n d g a n g
14. groot klooster met rondgang
15 en 16: hoeveen stallen
17: zijkapellen van de nieuwe kerk
18: kerklavabo en wenteltrap
19: sacristie
20 en21: gebouwen uit de 19e en de 20e eeuw

(buitenkant
van de schuur):
C: De noordkant
zijgevelvan de oudekerk
1: restenvan de westelijke
zijgevelvande oudekerk
van de oostelijke
2. littekens
zadeldak
van hetoorspronkelijke
3: littel<ens
4; niveauvan de oudekerkvloer
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Het Kartuizerklooster te Herne in 1783
Figuur 4 : Het volledige kloosterdo

u!
ï.j

'1
2
3
4
5
6
7
8

: Kapellestraat
. bezoekersingang
: kloostermuren
:Arebeek
. visvijvers
: bedrijfsingangen stallen
: melkhuis
: brouwerij
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flet Kantuizerklooster te Herne in 1783

Het Kartuizerklooster te Herne in 1783

Figuur 5 : Typeplannaar Viollet Le Duc van een gelijkvlbersemonnikencel.

Figuur 6 : DwarsProfielvan de oude en de nieuwe kerk.
Volle lijn = nieuwe kerK
Stippellijn= vergroteoude kerk

10meter
1 meter

1: kloostergang
2 : i n g a n g s d e uv ra n d e c e l
3: verwarmdewerkplaats
4: kluis
5: bidplaats
6: voorraadkamer
7: gang naarbinnenhofje
8: wandelgang
9: latrine
10:hofjevan de cel
1 1 :a f s l u i t m u u r

-

rlw

Het Kartuizerklooster te Herne in l7g3
Figuur7 : schetsvanAdriaenCapion,gedagtekendvan29
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ln 1946 verklaardeLindemansdeze plaatsnaamals "papenleen,
pastoorsleen",bU Middelnederlands
pawe, pau < Rom. pavont <
papanx.Hij baseerdezich daarvoor op een tekst van 1344 uit het
cartulariumvan de Kartuis van Herne, die stelt "op sessenbtmdere
wennentslant,s...dwelk lant datmenseitpau.slienniet ontclctt
de gront
varudesenlande algoclerleen si.j,ntaer alleene clen vierclescofvan
desenlande es leen".
Hij steldeeveneensdat er in het Middelnederlands
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HOLVEO
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SGAB
Al gemeenRij ksarchiefB russel,schepen
gliÍfi es arrondi ssenten
t
Brussel
(2) Rtjsel,ArchivesDéparternentales
du Nord, Fondsde I'Abbayede Saint-Aurlrert
de
Cambrai,36 H 40515265.
(3) J. VERBESSELT, De vercleling en rechtstoestcmtL
t,cut tle gronrlen in lret
Hernegeu,oud
in de l4e en l5e eeuw,in ESB,LVll, 1974,p.343.
(4) R. BILLIET, Toponyntievon Herne, Brussel, 1955,p. 144.
(-5)J. VERBESSELT,op. cit., LVIII, 1975,p.340.
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(7) Stafkaart.
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