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Tentoonstelling over het graduale van het St.
Jansbergklooster, in de St. Lambertuskerk te
Zelem, doorlopend van 1O.OO- 18,OOuur.
Lezing over het graduale door Thomas op de Coul
i n d e k e r k o m 1 4 , O Oe n 1 6 . 0 0 u u r
Het graduale is een kerkelijkgezangdat een eredienst
opluistert,puur koormuziek,zonderbegeleiding,geschreven
door kartuizers.
O n l a n g so n t d e k t e nd e V r i e n d e nv a n S i n t - J a n s b e rege n
waardevol16e-eeuwsmuziekhandschrift,
afkomstiguit het
v o o r m a l i g ek a r t u i z e r k l o o s t et er Z e l e m .I n h e t k a d e rv a n O p e n
Monumentendagwordt dit kartuizergraduale
voor het eerst
g e t o o n de n i n b e e l dg e b r a c h tv o o r e e n r u i m p u b l i e k .D e
N e d e r l a n d sm
e u s i c o l o o ge n s p e c i a l i sTt h o m a sO p d e C o u lg e e f t
een woordje uitleg over het ontstaanvan dit handschrift,hoe
het gefunctioneerdheeft in het dagelijkseleven in de Zelemse
g e m e e n s c h a vp a n m o n n i k e n ,e n w e l k ew e g h e t m a n u s c r i p t
afgefegdheeft sinds de opheffingvan het kloosterin L796.
Tenslottekunnen geïnteresseerde
bezoekersdoor middelvan
muziekfragmentenal luisterendkennismakenmet de
merkwaardigeliturgievan de kartuizers,waarvan het rauwe en
trage karaktereen rustpuntvormt in de hedendaagsewereld.

De geschiedenis
van het Sint-Jansbergklooster
te Zelem (1328-1796)
In 1328kregende overstenvan de kartuizenvan Hemeen Antwerpende opdrachtorn eenstichtingte Zelemin het
graafschap
Loon te begeleiden.
De vraagkwam van Gerard,heervan Diest,die daarmeede laatstewil van zijn
overledenechtgenote
Maria van Loon venrrlde.Op I februari1329werdendoorGerarden zijn toenmaligeechtgenoteJohannaaande kartuizerorde
financiëlemiddelenen ook grondengeschonken
voor de bouwvan de kartuis.
De stichtingsgoederen
blekensnelonvoldoende
en aanhet eindevan de l4e eeuwrapporteerde
de Luiksebisschop
dat er in Zelemslechtsenkelemonnikenleefdenin kenlikenarmoede.Dat veranderde
sneltoenhet kloosteronder
hetprioraatvanHendrikvanCoesfeld
(1394-1401),
Everard(1401-1407)
en GozewijnComhaer(1408-1415)
een
enormeeconomische
en culturelegroeimeemaakte.
Ondermeer
door de hulp van de Brabantsehertog,de Luikse
bisschopen enkelebelangrijkeraadgevers
van beiden,kwamende kartuizersin het bezitvan belangrijkegoederen
in het aangrenzende
Zelk, toen in Brabantgelegen,en de Herkingenpolder
in Zeeland.Dankzij schenkingen
van
Brabantse
edelenen Diestseburgers,verblevener in 1440reeds18monniken,4 lekenbroeders
en enkeleknechten.
De Zelemsekartuiswerd toen een"huis van edelenen vooraanstaanden"
genoemd,ondermeerdoor de intredes
vanHollandseen Zeeuwseedelen,zoalsde broersDirk en JanvanBrederodeen ook Janvan Montengies,
genaamd
vanHaemstede,
eenna.zaat
vande beroemde
Zeeuwseridderen veldheer"Witte" vanHaemstede.
De lokaleedelen
Reiniervan Schoonvorst,
heervan Zichem,en Hendrikvan Diest,heervanRivieren,bewoonden
als lekeneencel
te Zelem.Daarnaast
warenheelwat monnikenafkomstiguit stedelijkemilieusvan enkeleHanzesteden
in de NoordelijkeNederlanden
en Duitsland.
Aan het beginvan de 15eeeuwwilden eenaantalnieuweniet-kartuizerkloosters
in de Kempenen het Luiksede
afzonderingen eenzaamheid
belevenop de maniervan de kartuizers.In dezezogenaamde
Brabants-Luikse
kloosterslotbewegingwaren de Zelemsekartuizerszeer actief. Zo warenze betÍokkenbij de stichting en insluiting van
het norbertinessenklooster
BeslotenHof te Herentals,de Windesheimer
kloostersvan regulierekanunnikenvan
Bethlehemte HeÍentbij Leuven,Ten Troon te Grobbendonken Mariënhagete Woenselbij Eindhoven,en het
kloostervanregulierekanunnikessen
Luciëndalte Sint-Truiden.
De kartuisviel ook op door de intellectuelebedrijvigheidvan de monniken:niet alleenwerdener boekenafgeschrevenen ingebonden,
maarsommigekartuizersproduceerden
ook eigenliterairwerk.De periodevanbloei nam
ongeveereeneindemet de monnikPetrusDorlandus(1454-1507),
eenbelangrijkauteuraanwie door sornmigen
hetauteurschap
vanhet zinnespel
E/c,terlycis toegeschreven.
In de loop derjaren werd de kartuisregelmatiggeteisterddoor oorlogstroebelen
en in 1582verwoestten
Oranjetroepenhet klooster.Met financiëlehulp van de aartshertogen
Albrechten Isabellakondende kartuizersin 1616
eengedeeltelijkheropgebouwd
kloosterbetrekken.Er verblevenvanafdanslechtseen7-tal monniken.In de loop
van de 17een l8e eeuwwerdnog verdergebouwd,maarbij de eersteFranseinvallenin onsland,in 1794,vluchtten de monnikendefinitief,waamahetkloosterofficieelafgeschaft
werdop l4 september
1796.
De omzwervingenvan het Zelensenoodgraduale
gradualeis het enigegekendemuziekhandschrift
Het tentoongestelde
dat aÍkomstigis uit de Zelemsekartuis.De
monnikTheodoorvan Stompwijck,geborente Haarlemen in Zelemgeprofest,vervaardigde
het in dejaren 1580.
De kartuizerswarentoenop de vluchtvoor het oorlogsgeweld:
enkelemonnikenverblevenin hun refugiehuisbinnen de stadsmuren
van Diesten enkeleanderenwarenal eerdernaarDuitslandgestuurd,zoalsde kopiistvan het
graduale,die in de kartuisvan Mainzverbleef.De noodomstandigheden
verklarenwellichthet kleineformaatvan
en het sobereschriftmet weinigversieringen.
Na zijn terugkeeruit Duitslandwerdvan Stompwiickvicarisvan de
(1585-1597),
Brugsekartuizerinnen
waarvoorhij werk uit het Latijn naarde volkstaalvertaaldeen ook liturgische
boekenkopieerde.De ordebenoemde
hemte Zelemtot vicarisin 1597en tot procuratorin 1598.In 1599werdhij
goederenvan de verals procuator naarde kartuisvan Den Boschgeroepenom er ondermeerde overgebleven
woestekartuisvan GeeÍruidenberg
te beheren.Uiteindelijkwerd hil in 160l teruggehaald
naaÍhet noodlijdende
Zefemom er in 1602alsprior benoemd
te worden,wat hij zoublijventot aanzijn doodop 2l jnli 1621.
Hoeweler in de i7e eeuwgedruktemuziekboeken
in gebruikwarenbij de kartuizers,bleef het handgeschreven
graduale van Theodoor van Stompwijck tot in 1794 bewaard.Toen schonk
Jan-Baptistvan Cleemputte,sacrista van de Zelemsekartuizers, het muziekhandschriftaan JoannesFranciscusVaes, die in het naburigeZelk (naar eigen
zegge\ onder de saltus rusticorun) woonde, zoals blijkt uit diens notities op
verschillendepagina'sin het handschrift.Daarnais het boek eigendomgeweest
van PetrusHenricusBas (oKwaadmechelen1867-ïTessenderlo1934),die tussen 1887 en 1932 onderwijzerwas in Engsbergen.Zijn rode naamstempelis
immers ook terug te vinden in het graduale.Nog tijdens diens levenkwam het
in het bezit van de norbertijnenabdijvan Averbode, waar het boek vandaag
nog steedszorgvuldigbewaardwordt.
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De liturgie van de kartuizers
Sinds de stichting van de Grande Chartreuse, het eerste kartuizer'klooster in de FranseAlpen, in 1084,was de liturgie bij de kartuizers
duidelijk andersdan die van traditionelerekloosters.Dit komt vooral
omdat kartuizers,in tegenstellingtot andere monniken, zelden in de
kerk samenkomen.Immers, het grootstedeel van de dag leven zij als
kluizenaarin hun cel of kluis, een "huisje" vaÍl twee verdiepingenmet
een kleine tuin. Deze cellen zijn door een kloostergangaan elkaar en
aande kloosterkerkverbonden.
De structuur van een dag bij de kartuizers wordt, net als bij andere
monniken, bepaalddoor de getijden,een dagelijksereeks gebedsdiensten waarin de psalmencentraalstaan.Waar de meestemonnikenordes
alle 8 van dezegetijdenin de kerk bidden,komen de kartuizersmaar2
keer per dag in de kerk samen.Aan het eindevan de nacht zingenze de
mettenen lauden,aanhet eindevan de dag de vespers.De anderegetijden (priem, terts,sext,none,completen)bidt de kartuizermonnikalleen
in zijn kluis. Dit beperktegemeenschappelijkleven heeft opvallende
gevolgenvoor de liturgie, die veel minder tijd inneemt.
Ook alle anderebezighedenzoals studie,werk, eten en slapendoet de
monnik alleen in zijn kluis. Op zon- en feestdagen,echter,wordt het
gemeenschappelijk
leven benadrukt:alle getijden worden samenin de
kerk gebeden.Vroeger werd enkel op dezedagende mis gevierd,later
in de geschiedenisook op weekdagen.De feestdagenworden bovendien nog beperkt door een opvallend kleine heiligenkalender.Ook
hebbende kartuizersin de muziek ingegrepen:zij verwijderdenvrijwel
alle gezangenop niet-bijbelseteksten.Tot slot valt op dat zelfs de mis
door de eeuwenheenopvallendsoberen stil gehoudenis. Hoewel in de
meestereligieuzeordesde liturgie vertaaldis naar de volkstaal,gebeurt
bovendienallesbij de kartuizersnog in het Latijn.

Dagindelingvan de kartuizer
23:30: Opstaan- In de cel: gebed tot
Maria
00:15:In de kerk: mettenen lauden(ca.
2uur, op feestdagen3 uur)
Tussen02:30 en 03:15: Terug naar de
cel, gebeden dan naarbed
06:30: Reveille (voorbereidingop het
ochtendgebed)
07:00: In de cel: priem, het angelus
(ochtendgebed)- Daarna gebed of meditatie
08.00:In de kerk: eucharistieviering
09:00: In de cel lectio divina, dankzeggrng
10:00: In de cel: terts (en gebed tot
Maria); aansluitendstudie en werk
12:00:In de cel: sext (en middaggebed
tot Maria) - Maaltijd - Ontspanning
14:00: In de cel: noon (en gebed tot
Maria) - Studie en werk
l6:00: In de cel: avondgebed
l 6:15: In de kerk:vespers

Het gebruik van het graduale
17:00:In de cel: avondetenen lezen
Een graduale is een liturgisch boek dat bedoeldis voor de katholieke
l8:45: In de cel: completen(avondgemis. Alle gezongenonderdelenvan de mis zijn in eengraduale te vinbed)
den; het is dus alleenvoor het koor of de scholabedoeld.De priesteren
l 9:30:N aarbed
zijn assistentenhebbenandereboeken met de benodigdegebeden(in
het sacramentarium)en Bijbellezingen(in het lectionarium),om de mis
compleette maken.Al dezeboekenwerden in de middeleeuwennauwkeurig met de hand geschrevenen vaak ook uitgebreidversierd:de mis
\ \was tenslottede belangrijksteviering in het christelijkeleven.
-*\
o**getoond.
De kartuizershebben zich echter ook hier doorgaanssober
\t
Voor belangrijkefeestdagenzoalsKerstmis,Pasenen Pinksterenwaren
er wel versieringen,maar zeker niet zo uitbundig als in graduales van
graduale is door omanderekloostersen kerken. Het tentoongestelde
standighedennog veel soberderen ook minder aandachtiggeschreven.
Maar op verschillendemanierenis te zien dat we met een kartuizerboek
te maken hebben.Ten eersteis de kleine heiligenkalenderherkenbaar,
met ook enkeletypischekartuizerheiligenzoalsSint Bruno van Keulen,
de stichter van de Grande Chartreuse.Ten tweede zijn het de grote
feestdagenwaar de typischesoberheidvan de kartuizerste bemerkenis.
Op Aswoensdag,Palmzondag,GoedeVrijdag en zelfs bij de Paaswake
zrjn de rituelen tot een minimum beperkt,en vervallen ook allerlei bekende gregoriaansegezangen.Bovendien zijn de kartuizers muzikaal
conservatief:in de loop van de middeleeuwenkwamen er in kloosters
steedsmeer gezangenbij om grote feestdagennog spectaculairderte
maken, maar de kartuizersmoestenhier niets van weten. Tot slot ontbreken ook nog gezangenvoor processies:zelfs die oerkatholiekevinding kon op weinig bijval rekenenvan de kartuizers.

