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llt elk nut , w e l k e g o d d e l i j k e v re u g d e b rengen de eenzaumhei d
en de s t ilt e v a n d e w o e s ti j n a a n h e n d i e ervon houden!
Dat wet en a l l e e n z i j d i e e r d e e rv a ri n g van hebben opgedaan
( B r ief v an Bru n o , g e e s te l i j k v a d e r v un de kartui zer orde)

VOORWOORD
Door:Dr.K.Pansters,
bestuurslid

St.Anna te Drieën. Pentekening in een kartuizer handschrift
Maas tricht, Bi sschoppelij k Museum.

Yan 27 maarttot en met 21 juni 2009
vindt er onder de titel 'Het geheim van
de stilte. De besloten wereld van de
Roermondse kartuizers' een u n ieke
tentoonstellingplaatsin het voormalige
kartuizerklooster
te Roermond.De stad
Roermondheeft een rijke historieen het
kartuizerklooster
speeltdaarineen belangrijkerol.De aanwezigheidvan het
enig overgeblevenkartuizerkloosteri n
Nederlanden de hernieuwdebelangstelling voor de rijkdomen de diepgangvan
de kartuizertraditieis een absoluteaanwinst voor de stad.Wij dankende burgemeestervan Roermond,Henkvan Beers,
dat hij daaropzijn visiewil geven in een
bijdrageaan deze nieuwsbrief.De grenzen

vande stadRoermond
wordenechteral gauwoverschreden
wanneermenzichrealiseert
welkeen
grootgeheimachterde murenvandit voormalige
klooster
aande Swalmerstraat
schuilt:hetgeheimvande stilte,in al zijndimensies.
In de eersteplaatsleeftde kartuizerin eenzaamheid,
met de
stiltealszijneeuwigdurende
geheim.Hetlevenin het kartuizerklooster
moetafgesloten
zijnvoor
allewereldse
ongeregeldheden,
willende monniken
zichgeheelen al op goddelijke
zakenkunnen
richten.De kartuizer
cel belichaamt
de strengbeslotenruimtewaarinde monnikde goddelijke
vreugdevande eenzaamheid'en
de stiltevande woestijn'kan
Wijzijnzeerverheugd
ervaren.
dat de generaleoverstevande kartuizerorde,DomMarcellin
Theeuwes,
in eenbijdrageaandeze
graagdieperingaatop de spirituele
nieuwsbrief
vruchtenvandit geheim.Maarhetgeheimvande
stiltekentnog eenanderedimensie:
dat vande kunsthistorische
rijkdom.Hetiseenparadoxdat
de kartuizers
staanvooreenvoud,afzondering
en stilte,maardatjuistdaarineenenormeartistieke
bekwaamheid
en eengroteliefdevoorreligieuze
kunsttot uitdrukking
komen.Menkanstellendat
de kartuizerorde
naasthet'goede'enhet'ware'ookveel
vanhet'schone'heeft
voortgebracht.
LiesbethZuidema,
eenvanonzetentoonstellingsconservatoren,
bevestigt
in haarbijdrageaandeze
nieuwsbrief
de bl'rjvende
waardevanhet kartuizercultuurpatrimonium,
overeentijdjedaadwerkelijken eenmalig
te zienin eententoonstelling
vaninternationale
allure.

EEN VOORNAAM KLOOSTER IIY EEN BRUISEIYDE ,STAD
DoorH.vanBeers,
burgemeester
van Roermond

Achterde murenvan het voormaligekartuizerkloosteraan de Swalmerstraat,
waar nu de
kantorenvan het bisdomte vindenzijn,schuilde
eeuwenlangeen mooi en groot geheim:dat van
de geestelijkestilte.De kartuizersleefdenhun
hele levenin eenzaamheid,
met de stiltealsde
plaatsvan hun gebed.Het levenin het kartuizerkloosterwas afgeslotenvoor alle wereldse
ongeregeldheden.
Wellichtblevendezemannen
van God een tamelijkonopvallendeaanwezige
in het bruisendelevenvan de stad:zagmen enkelekartuizerslopen dan liependie toch al snel
zwijgenden onder hun grote capuchonsaan het
gedruisvoorbij.Maarwat wilden al die voorDe Roermondsekartuis in 167L Detail uit de kaart van Herman
n a m ee n m i n d e rv o o r n a m el i e d e nn u e i g e n l i j k
Janssen. Roermond, Stedeliik Museum.
die met enige regelmaatjuist aan die gesloten
kartuizerpoortaanklopten?Waarkwamenal die
paardenen koetsen,en al die pelgrimstoch vandaan?Wat moest men van onze stillebiddersin de
Caroluskapel,
daartussenMarkten Steegstraat?
Welnu,van heindeen verrebezochtmen de Roermondsekartuizersvanwegehun voorbeeldigelevenswijze.
Niemandkon beterbiddenvoor het
zielenheilvan jezelf of je naastendan de strengekartuizers.Niemand kon beter adviserenin belangrijkepolitiekekwestiesdan die geleerdemonnikenvan de zuiverstesoort.Het kartuizergebed
werd van cruciaalbelanggeachtvoor het welzijnvan alle burgersen buitenlui.Ook hun bijdrage
aan de stedelijkeeconomiewas,met hun molensen visvangsten,
niet te onderschatten.
En bij
hun vriendenaan het hof van de hertog of in het Roermondsestadsbestuur
ze
hadden ook al een
flinkevinger in de pap.Ziedaarnu juist de spirituele,economischeen politiekeaanwinsfvan de zo
bescheidenen bnzichtbare'kartuizers
voor onzestad...eeuwenlangwarenzij juist een zeerbelangrijke aanwezige!En kan men zich niet de vraagstellenof ze eigenlijkwel ooit echt weggeweestzijn,
die heiligebidderstussenMaasen Roer.Nog steedsweten ze namelijkvelente enthousiasmeren
voor de spiritueleen culturelerijkdomvan onze historischestad,en opnieuwzullenze velen naar
die prachtigeplek in ons midden brengen,wanneernamelijkde voormaligekartuizein het voorjaar van 2009haardeurenopent voor het grote publiek.Met de nodigetrots op de Roermondse
kartuizernalatenschap,
wens ik de organisatiedan ook veel succesen heet ik alle bezoekersbinnen
onze poortenvan hartewelkom!

HET GEHEIM VAN DE STILTE
VAN DE KART(IIZER^S

DE SPIRITUALITEIT

Door Dom MarcellinTheeuwes,prior-generaalvan de kartuizerorde

Nu het bisdomen de stad Roermondzich klaarmakenom een grotetentoonstellingte ontvangen
omtrent de kartuizeBethlehem,is een kort woord mijnerzijdsmisschienop zijn plaatsom de blijvende betekenisvan de kartuizerspiritualiteit
te onderstrepenook voor onzetijd.
Toenhet Roermondsekloosterin volle bloeiwas,warener in Europaongeveer200 huizenvan deze
orde,die heel beslisthun plaatsinnamen in de geestelijkegroei van de westersekerk.Zij probeerden daarbijtrouw te blijvenaan hun specialeroeping,die van het zuivercontemplatieveleven.In

Noord-WestEuropawaren vooral de kloosters
van Keulenen Roermondeen bakermatvan
geestelUke
ontplooiing,nauw betrokkenbij
de bewegingvan de'ModerneDevotie'ende
verspreidingvan de'lmitatioChristiiIn een tijd
v a n d i e p i n g r i j p e n dvee r a n d e r i n g egni n g h e t e r
hun vooralom een evangelische
vernieuwingte
bewerkendoor de mensopmerkzaamte maken
op zijn innerlijkegesteldheiden mogelijkheden,
hem opnieuwen diepgaandte enten op de persoon van Jezus.
Zojuistgebruikteik de term'het zuivercontemDe Moord op de Roermondse kartuizers, olieverí'op doek,
platieveleveniMaarwat betekentdat eigenlijk?
achttiende eeuw Roermond. Stedeliik Museum.
Duidt die term op een levenvan onvruchtbaarheid en nietsdoenerij?
Het levenvan Dionysius
van Rijkel,één van de beroemdsteledenvan het Roermondseklooster,die niet minderdan 42
grote inquarto'svol schreeímaardesondankstoch de naamvan'Doctorextaticus'verdiende,
bewijstjuist het tegendeel.Zijn levenhelemaalrichtenop de innerlijkemenswil niet zeggendat men
zichabstraheertvan iedereactiviteiqdat geeft ook niet aan dat men zonderophoudende heledag
in gebed verzonkenligt.
De uitdrukking'hetzuivercontemplatieveleven'bedoeltveeleerte zeggendat de mensdie zich
daartoegeroepenweet,zich helemaalvrij wil makenom in alles,maarvooralin zijn eigenziel,de
stemvan God te beluisterenen steedsgerichtwil blijvenop die stem,die hem het meestnabij
is in zijn eigen hart.Het gaat dan vooralom een wederzijdseaanwezigheid,
die de mogelijkheid
krijgt zich steedste verdiepenen die dan als in concentrische
cirkelsuit kan stralenover de gehele
werkelijkheid.
Richtsnoerbij de ontdekkingvan die innerlijkeruimte blijft dan steedshet Woordvan het evangelie
en de nabijheidvan Christus.Eenvan de oudstetekstendie uitdrukkinggeeft aan de roepingvan
de kartuizerspreektin dezezin van'Christoquietuside eenzamemonnik rust in Jezus.Eenrusten
dat hij probeertte bewarenen te verinnerlijkendoor allesheen wat hij doet en onderneemt.
Toenin 1572,twaalf monnikenvan de Roermondsekartuizemet hun bloed getuigdenvan hun
onlosmakelijke
band met de kerkvan Rome,kon dit gebeurenin de krachtvan hun geloof in de
evangelische
belofte:wie blijft in de waarheid,zal het Levenbeërven.
lk hoop werkelijkdat de geplandetentoonstellingvolledighaardoel mag bereiken:weereven
oude feiten naarvoren halenom er de blijvendewaardenuit te puren nu wij zelf in een zo contrasterendetijd levenen niet altijd meteenzien waar onze toekomst ligt.

TWEE BEWENING^SGROEPEN VAN MEESTER ARNT
VAN KALKAR
Doormw.drs.L.Zuidema,bestuurslid

Op de tentoonstellingzullentwee uit hout gesnedenBeweningsgroepen
te zien zijn die aan Meester Arnt (Beeldesnider)
van Kalkarwordentoegeschreven
en rond 1480worden gedateerd.De NederrijnseMeesterArnt van Kalkarwas tussen 1460en 1492achtereenvolgens
werkzaamin Kalkar
en Zwolle.Opmerkelijkis de sterkeovereenkomsttussende twee beeldengroepen.De compositie
van de bijbelsevoorstellingis nagenoeghetzelfdeen beide beeldengroepenbevattenbovendien
een in gebed neergeknieldekartuizermonnik.Dezesterkeovereenkomstdoet vermoedendat de
twee beeldengroepen
zrJn
deel uit hebbengemaaktvan dezelfdeopdrachtverlening.
Waarschijnlijk
geweestdie de opdrachtrond 1480aan de meesterhebhet twee Roermondsekartuizermonniken
ben verleend.De beeldengroepuit de collectievan het Rijksmuseum
in Amsterdam,waarvaneen

afbeeldingin de vorige Nieuwsbriefgeplaatstwas,is namelijkafkomstiguit een veldkapelletje
in
Boukouldat eventen noordenvan de stad Roermondis gelegen.Het is dan ook zeerwaarschijnlijk
dat deze beeldengroepuit het Roermondsekartuizerklooster
Onze-Lieve-Vrouw
van Bethlehem
afkomstigis.Na de opheffingvan het kartuizerklooster
in de achttiendeeeuw zal de beeldengroep
in het veldkapelletje
in de omgevingvan de stad Roermondterechtzijn gekomen.Dit in tegenstelling tot wat in het verledenwerd beweerd.Men heeft de herkomstvan de twee beeldengroepenin
Nijmegengezochtwaarde Roermondsekartuizersin 1483een refugiehuisvestigden.Dezetheorie
is ontstaannaaraanleidingvan de beeldengroepuit de collectievan het Muséede Clunyin Parijs
die zich bevindtin een altaarkastmet beschilderde
luiken.In een voorstellingvan de aanbidding
der koningenaan de buitenzijdevan dezealtaarkastis het stadjeKranenburgafgebeeld.Zoals
werd beweerdis het goed mogelijkdat de opdrachtgevervan de beeldengroepafkomstigwas
uit Kranenburgen dat hij was ingetredenin het Roermondsekartuizerklooster.
Er is echtergeen
enkeleredenom aan te nemendat de beeldengroepafkomstigis uit het Nijmeegserefugiehuis.
De
herkomstmoet veel eerderworden gezocht in het Roermondsekartuizerklooster.
De identiteitvan
de opdrachtgevers
is te vindenonder de monnikendie rond 1480waren ingetredenin het Roermondsekartuizerklooster.
Vaakwas het bovendiende prior die zichaf liet beelden.Op de beeldengroep in Parijsis het de apostelAndreasdie de voorgesteldekartuizermonnikpresenteert.
W a n n e eA
r n d r e a sh i e ra l sn a a m h e i l i g feu n g e e r t
kunnen we zoekennaar Roermondsekartuizersmet
de naamAndreas.Het is helaasonduidelijkwie de
beschermheilige
op de Amsterdamsebeeldengroep
is.In het kadervan de tentoonstellingzal naderonderzoekworden verricht naarde identiteitvan deze
opdrachtgevers.De twee beeldengroepenworden
omschrevenalseen huisaltaaren zoudendaarom
afkomstigkunnenzijn uit de kluizenvan de monnikenwaarze dan alsaltaarhebbengefunctioneerd.
De beeldengroepin Parijsbevindtzich namelijkin
een kastdie aan de onderzijdeeen lade bevat waarin
de benodigdhedenvoor de mis werdenbewaard.
Tweebeschilderdeluikenmet voorstellingenuit het
levenvan Christussluitende kastaf. De Amsterdamse beeldengroepbevondzich hoogstwaarschijnlijk
eveneensin een altaarkast.
In de berg achterde BeMeester Arnt (Beeldesnider) van Kalkar, Bewening, rond I4tJ0, weningsgroepbevindenzich drie gatenwaarinzich
eikenhout97 x 45 cm. Pariis. Musee de Clunv, Cl. 3269.
de verlorengeganekruisenbevondendie nog wel
zichtbaarzijn in de beeldengroepuit Parijs.De vraag
is echterof de kartuizersin de lateMiddeleeuweneen altaartjein hun kluishadden.Bekendis wel
dat de kartuizerseen groot deel van de memoriemissen
voor de begunstigers
van hun kloostersin
hun kluizenhielden.De altaarkastvan de beeldengroepin Parijsillustreerthoe beidealtaartjesin
het kartuizerklooster
hebbengefunctioneerd.
Op de tentoonstellingworden de twee Beweningsgroepenherenigden naastelkaargetoond op hun oorspronkelijke
plaats.
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