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DE H. BRUNO OI\{RINGD DOOR DE HEILIGEN

VAN ZIJN ORDE

Gilles Le Plat (L656-1,724)
Olie op doek, 165 x 115 cm
ca.1695
Gent. N,ÍuseumN4eerhem'

De Gentse schilder Gilles Le Platii, afkomstig uit een schildetsfamilie,wordt geboren te Gent rn 1656.
of tchilderuan sflle is, een zeer mtddelmatig schilder, wordt
Terwijl vader Pierre Le Plat peintre dácorateur
Gilles Le Plat daarentegen terecht erkend als artistepeintreof fjn schilderrn 1.692.Hij is opgenomen als lid
van de schildersgildevan 1,697tot 1,700.Op 121ult 1724 overlijdt hij in zlin geboortestad.
Le Plat creëert zorvel religieuzeals profane werken. Ztln belangrijkste oeuvre, zeven schilderijen met als
thema de Zeven Werken van Barmhartigheid uit 1691 - sierden de ','ergaderzaalvan de gouveÍneurs van
werden de zeven doeken overgebrachtnaar het Museum van de Bijloke.
de Armenkamer te Gent. In 1.921,

Le Plat realiseertverder rverk voor de St..-Jacobskerk,de Sint-Niklaaskerk en de Sint-Baafskathedraalte
Gent. Voor de laatstvernbemde kerken voert hii ook Íestauraíes ult.
Iconografieiii
Dit schilderij, afliomstig uit de kartuis St.-Anna-ter-Woestijne te Brugge, stelt de stichter van de
kartuizerorde voor, omringd door zes heiligen. De mannelijke personageszijn gehuld in de witte pij, het
breed wit scapulier en de capuce.De nvee helften van het scapulier zíjn door dwarsbandenverbonden.
Uitgezonderd Bruno dragen de afgebeelde heiligen de kentekens van de pontifrcale waardigheid: mijter,
kromstaf en koorkap. Het hoofd van de beide kartuizerinnen is bedekt met een wit doek waarboven een
zrvarte knp gedragen u'ordt, en tij dragen het tlpische kroontje dat ontvangen rvordt tijdens de
kroningsceremonie.Ook bij de kattuizerinnen vinden we het scapuliermet dwarsbandenterLrg,rvaarboven
een grote witte koormantel gedragenwordt.
Bruno aan Keulen (feesrdag6 oktober)
Centraal staat de H. Bruno met in de rechtedrand een palmtak. Traditioneel rvordt Bruno voorgesteld met
'wa;nra;n de uiteinden in olijftakken uitgroeien. De
healj een olijftak, hetzij met een krris
voorstellingsr.vijzemet olijftak is in harmonie met de typische liturgie van de kartuizers w^ r de H. Bruno
De olijftak verwijst naar Psalm 51:
oQJboondie rychtussendesteilerotsenuerheft.
begroet rvordt als de urachÍbare
Ego sicur oliuafrzcttfera in dono Dei. Misschien was Gilles Le Plat niet verttouwd met deze specif,reke
kanuizeÀconografie. Bruno draagt in de linkerhand een opengeslagen boek v/aarop vers 4 uit Psaim 54
et mani in solitudine("Zie, ik ben ver u/eggevlucht en in de eenzaamheid
geschreven staat: Ecceelongauifugiens
kern
van
de kartuizerspirin-raliteitgeraakt. Aan de voeten van Bruno liggen de
Hier
wordt
de
gebleven").
symbolen van de bisschoppelijke waardigheid. Uit nederigheid en gehechtheid aan de eenzaamheid
weigerdeBruno de bisschopszetel.
Anthelna! uan Bellel (feestdag26 juni)
eerste
Links van Bruno staat de H. Anthelmus, zevende prior van de Grande Chartreuse (1139-1.1.63),
prior-gen erzal van de kartuizerorde. Anthelmus wordt later bisschop gewijd van Belley. Hij overlijdt in
1178.De heilige kartuizer houdt een boek in de handen. Het klassiekattribuut van de H. Anthelmus is een
brandende lamp. Zijn uitgedoofde lamp zou immers door een goddelijke hand weer aangestoken zijn.
Anthelmus wordt in het bijzonder vereerd in de kartuis van Lyon.
Hugo uan Cháteauneaf of uan Grenoble(fee$dag/ apil)
Naast Anthelmus f,rgureertHugo van Chàteauneuf, leerling van Bruno, toen deze aan de kapittelschool te
Reims les gaf. Hugo van Cháteauneufis titulaire bisschop te Grenoble in 1080, op het ogenblik dat Bruno
met ztjn volgelingen naar een eenzame en onhetbergz^me uithoek van zljn bisdom ttekt. Merkwaardig is
een droom van Hugo waarin zeven sterren hem de weg tonen n ar de Grande Chartreuse.De moÍgen
daarcp staan Bruno en ztjn metgezellen voor de poort. Rome verbiedt Hugo de bisschopsstaf neer te
leggen. Hij blijft een trouv/e gast van de kartuizers wiens leven van boete en gebed hij gtaagdeelt.
Bearrijs uan Ornat'ieux (f|3/0)
Vooraan links zien we Beatrijs van Ornacieux, karr;tzenn te Parménie in het convent van Mont-SainteMarie. Beatrijs houdt in de [nkerhand een kruisbeeld,in de rechtedrand een kruisnagel.De kartuizerin zov
zich met een scherpe nagel de handen doorboord hebben. Elke vrijdag opende ze de rvonden opnieuw in
navolging van het lijden van Christus.
Stefaan uan Chátillon (f|208)
Op de rechtedrelft van het schilderij bemerkt men achter Bruno de H. Stefaanvan Chàtillon in zittende
lrouding. Misschien beantrvoordt dat voorrecht aanzijn statusvan pauselijk Legaat.Stefaanis prior van de
kattuizers te Portes als hij tot bisschop van Die aangesteldwordt.
17 nouenber)
Hago aan Lincoln (feesrdag
Hugo wordt geboren in 1135 te Avalon (Dauphiné). In 1150 treedt hij in de Grande Chartreusein. De H.
Hugo (f1200 te Londen) staat aan het hoofd van de kartuizers te Witham, als hij tot bisschop van Lincoln

woÍdt verkozen in 1188.Àan zijn voeten staat een zwaan.Geen van de klassiekebetekenissenkomen in
aanmerking. Een mogelijke verklaring is dat hij de reputatie had graag met huisdieren om te gaan.
MargareÍa uan Oingt
Margareta, dochter van de graaf van Oingt in Savoie, is de geestelijke moeder van Beatdjs van Ornacieux.
Ze ts de vierde priorin van de kartuis van Poieteins. I\4argaretavan Oingt wordt met een monstÍans
afgebeeldomdat zeuit de handen van de Heer zelf de H. Communie zou onfvangen hebben.
Bovenaan centraal is een vanaf de vroege middeleeus'en vrij veel voorkomende uitbeelding van de
God de Vader draagt de aan het kruis genagelde
Drieëenheid voorgesteld. Het betreft de zgn. Genadestoel:
Zoon met beide handen vooÍ zijn borst, tenvijl de H. Geest als duif tussen hen in zrveeft.De Genadestoel
is omgeven door een rvolkenkrans met engelen die enkele pijlen in de hand hebben.
een kloosterbourv temidden
Op lret achterplan - tussen de Genadestoel en de H. Bruno -profileetzich
een berg en een rotsacirtig landschap. De bedoeling is hoogslwaarschijnlijk de Grande Chartreuse uit te
beelden.
Op het voorplan is een wapenschild afgebeeld.Het zou hier kunnen gaan om het wapenschild van SintAnna-Ter-Woestijne.
In verband met de speciírekekartuizericonografteverwijzen we naar 2. StanbozmaafldekarÍuiqert.

2.

S T A M B O OM V AN D E K AR T U IZ E R S

Urs Graf
piore carlasiae
a dominoCaigone
edita,Basel,Johann
Houtgravure.uit de StatutaOrdinisCartasiensis
Amerbach, 1510.
Foto?
Gent, MuseumMeerhem
a dominoGaigonepiorecartuiaeeditawerden in 1510 uitgegeven doorJohann
De Statuta OrdinfuCartusiensis
Amerbach ("1.444-t1515)te Basel.Het werk bestaatuiti":
r
.
.
!
'

van Guigo, vijfde prior van de Grande Chartreuse (1109-f1,1.36),die de na veertig
de Consuetudinis
jaren kartuizerorde in voege zíjnde gebruiken in zljn klooster te boek stelde
de Sïatuta Antiqaa, een redactie door prior-generaal Riff,rer (1.257-t1267), die alle verordeningen
u/ou ordenen
getroffen sinds de totstandkoming van de Consuetudinar
de StatataNoua, een tweede bewerking die tot stand hvam onder prior-generaal Guillaume de Reynald
(1367-t1,402)in 1,368
de Teftio Conpilatioof derde bewerking onder prior-gen er:.alFranEois du Puy (1503-t15 21) van 1509
de Priuilega ordinis cartusiensis,
een repeÍtorium van privileges van de kartuizerotde, geredigeerd door
Dom. Pierre Thaler, in die tijd vicarius te Freiburg

Een aantal gravures in het werk ztjn van de hand van Urs Gnf ("1,484-1ca.1,527).
Graf inspireerde zich op
fresco's in de kartuis van Ste-Marguerite en zíjn gïavures hebben betrekking op de kartuizericonogtaFre
van 1..De H. Bruno omringddoordeheiligenuan 7!/n orde.,
Deze grote houtsnede, afkomstig uit het vijfde deel (de Piuilegia), licht ons verder in omtrent de
kartuizerheiligen: Bruno ligt aan de basis varr een genealogische boom (Brano Pinus Car.) met de
belangrijkste nakomelingen van de orde. Bovenaan bemerken we vier kartuizerbisschoppen: Iinks de
heiligen Anthelmus en Hugo, rechts de heiligen Stefaan van Chàtillon en Hugo. Op de gïavure is niet
toegevoegd "van Lincoin" of "van ChàteauneuP'. Derhalve weten we niet welke Hugo ptecies links en
welke rechts afgebeeld is. De beide Hugo's en de H. Ánthelmus zijn getooid met de kentekens van de
bisschoppelijkewaardigheid:mijter en kromstaf. De H. Stefaanis voorgesteld als een biddende kartuizer.

3.

DE HEILIGE

BRUNO

Zuidelijke Nederlanden, 17de eeuw
Lindehout, 42 cm; geÍestaureerd in 1957-58 in het KIK te Brussel
Diest, Stedelijk Museum
doet pas tijdens de 16de eeuw zijn inttede in de heiligen-iconograíre. In de middeleeuwse
kunst komt een voorstelling inderdaad haast niet voor, en dit als gevolg van het feit dat deze ordestichter
pas in 1,51,4 zalig veddaard werd. Het tentoongestelde beeld toont hem in een katakteristieke houding: de
heilige staat rechtop en is gehuld in het ordekleed met de kenmerkende scapuliet. Hij houdt het hoofd
De H. Bruno

sclruin en brengt de linkerhandnaar de kin, wat hem een meditatief kataktervedeent. Inzljn rechterhand
draagt hij een overblijfsel van een verdwenen attribuut (een kruis, lelie- of olijftak?). Aan zijn voeten
bevindt zich een mijter, een zinspeling op ztjn weigering om bisschop van Reggio te worden. Het beeldje
is afliomstig uit het Diestse begijnhof i.

4.

PORTRET VAN EEN KARTUIZER

Anoniem, 1729
Olie op doek
Pnvéverzameling

Het sclrilderij is een portÍet van een karrurzeÍ met kap op het hoofd. Het is niet gesigneerden het ber-atin
de linkerbovenhoek de volgende vermelding
^4ETATIS 38 PROF. / 6
/ 729
De betreífende kartuizer rvas dus 38 jaar wanneer hij in 1,729geportÍetteerd werd, en 16 jaar geprofest.
Een leeftijd van ca. 21.jaar is inderdaad de normale leeftijd om gepÍofest te worden.
Het schilderij maakte lange tijd deel uit van de erfenis van een Limburgse familie Flermans, en zou volgens
ovedevering een kartuizer voorstellen die uit deze familie stamt. Nader onderzoek leert ons dat een zekere
Bruno Hermans, afliomstig uit Diest, prior r.vasin het kartuis van Zelemvan 1.724tot 1,729.De2eman was
tn 1,729echter reeds langer dan 16 jaar geprofest

5.

O . L. V . V AN D E D R IE ËP N T T P T O

beeld
Terra-cotta,gepolychromeerde
Iv{aaktdeeluit van eendrieëenheidbeeldengroep
17d'eeuw
Gent, N{useumMeerhem
De Heilige Maagd kijkt liefdevol neer op haar Zoon en vertrapt de kop van het selpent dat nog in de muil
de appel van Eden houdt: symbool van de Vedossing. Het kindJezus draagt een kruis in de techterhand.
In de linkerhand houdt het een rvereldbol, symbool van de goddelijke overwinning.
Men dateert dit beeld in de zeventiende eeuw'ii, €fl men beweert dat het
vroeger de kerk van de kartuis te Gent sierde.
De Gentse priester en geschiedschrijverGabriël Celis moet door de mystieke
schoonheid en de de artistieke vrome gevoelsgeladenheidgetroffen zijn
uan de
geweest, toen hij het beschreef als het rhoonsteen kunsÍ{nnigstekapelbeeld
ueledie dertad Gent ijk i:.
Omstreeks 1800, bij het inrichten van de textielfabriekvan Lieven Bauwens in
het voormalige katuizerkiooster van Gent, werd het beeld doot werklieden
bedolven.
Later werd het echter op aanwijzenvan één van de werklieden teruggevonden
door de heer Bosschaert,textielfabrikant en eigena^rv^n de grond.
Zeker is dat in het jaar 1835 het beeld werd geplaatst in een nis in de
I(artuizerstraat ten tijde van de cholera-epidemie.
In 1905 werd het beeld teruggebtacht naar de Broeders van Sint-Jan de Deo,
op dat ogenblik de bewonets van het oude karruizetkloosteÍ.
De kunstschilderJ. Blaes heschilderdehet bovenste gedeeltevan de groep, en
E.H. JeanJosephHohon herschilderdehet Mariabeeld.
Op 15 augustus werd het beeld plechtig ingewijd, passend op het feest van
Maria Hemelvaart.

6.

DE PERFECTIONE
ET SALUTATIONEM

Hendrik van Friemar
1390
Handschrift
Pnvéverzameling

INTERIORIS
ANGELICAM

HOMINIS.

EXPOSITIO SUPER ORATIONEM

DOMINICAM

In 19-t0 u'erd door de finna Georges l\{oorthamers te Ánnverpen, een handschrift te koop aangeboden
met weÍken \ran de augustijn Hendrik van Friemar. Bij rnz^ge bleek dat de codex, n^ Í de oude
inhoudsopgavebor,'enhet eerstebinnenplat, ook nog twee tractatenvan Hendrik Eger heeft S.r'21viii.
Wanneer deze rverkjes rverden weggenomen kan opgemaakt rvorden uit de moderne aantekeningop het
eerste binnenplat. Daaruit blijkt dat de codex heeft toebehoord ^ n de bibliotheek \ran de
StiftsregierungsratEm. von Brilorv in Beieren.
Dezelfde aantekeningwijst daarenbovenop het aantal [ol-io'svan de codex, f" 130 - )0 = 11..Daarnaast
de darum: 11 April 1835 d., rveike laatsteverkorting te lezen is als diuham.
Op het binnenplat rverd het strookje perkament waar de naam van de oorspronkelijke bezitter stond
opgeschreven,niet alleen gekrast, m^^r tot op het hout van het plat weggesneden.Hierbij rverd echter
' o\rer het hoofd gezien dat die naam nog hedraaldrvordt binnen het handschrift zelf.
De naam rverd onverwacht gevonden op de bovenrand van P 92, namelijk CarthuiaeProPeE,ffitdunt.Er
komt inderdaad een codex met dezelfde inhoud vooÍ in de oude inventaris van de bibliotheek van dit
karruis.
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HE T LE V E N , D EU G H D E N , M IR A KE L E N E N D E GR Á TIE N V A N D E N H E Y LIGH E N
P A T RI A R C H BR U N O , F U N D A T EU R E N D E IN S TE LLE R V A N H E T OR D E N D E R
CARTUYSERS

..
autheurs.
Ghetrockenuyt verschey'de
Petrusiv{allants
Àntn'erpen,CornelisWoons,1'673,8"
In slechtestaat,zonder band
Gent, IvÍuseum lt{eerhem
1 r, ' l j ó , r , , , , :

:,.,1.,,,I;'FFeii,.tl"Cigj
i r i * : , , ,, , ,

' -.

Op 6 december 1,672schrijft Mallants n zijn cel te Lier een br{ef aan Hugo van Molingen, prior van het
klooster van Gent en medevisitator aan de Nederlandseprovincie, om hem zijn leven van de H. Bruno op
slechts ondet sterke vleugelen doen uitkomen. De brief bevat verder
te dragen: hij rvil ztjnjongh broetseltjen
bijzonderheden over de Gentse prior.
De verantwoording tot publicatie van deze hagiogtaf,religt veffat in de voorrede tot alle kartuizers. Onder
de enkele getuigenissen over de heiligheid van de orde is er een van Francesco Petrarca dte ztjn broer
Gerardo in de Grande Chartreuse u/as g ^n bezoeken.
Een uitgebreide inhoudsopgave vergemakkelijkt het raadplegen van het boek dat drie delen omvat.
Behalve de titelprent zijn er nog het portret_van de H. Bruno en dertien burijngravures, gegraveerd door
Gaspar Bouttats, Petrus Clouwet en Joannes vande Sande,alle kopergraveurs te Ant'we{pen.

8.

DI URNA L E C A R T U SIE N S EC U M OF FIC IO B .V MA R IA E

1879
Privêverzameling
Dit kleine boekje omvat het officie van O.L. Vrouv/ en de officies die de monniken in de cel bidden. Het
werd tevens gebruikt als een monnik op reis diende te g^ n.

9.

V I T A E S A N C T O R U M...N U N C V ER O R E C E N S R E C E N S ITA E ...TA M E X . P . R IB A D E N E IR A
QUAM ALIUNDE DESIDERATIS, AFFATIM LOCUPLETATAE STUDIO & LABORE CORNELII
G RA S I I .T. IV C O MP L EC T EN SME N S IU M OC TOB R IS ,N OV E MB R IS E T D E C E MB R IS

ZachanasLippeloo
Keulen,Bernhard!7olter, 7676,8"
Oude perkamentenband;sporenvan2 paarsnoeren.Herkomst:kartuizerste Zelem (randschrift)
Pnvéverzameling
Op het titelblad in lichtbruine inkt, tot tweemaaltoe, in een zeventiende eeuwse hand: Bruno Clenent;de
eerste maal wordt dit eigendomsmerk gevolgd door Zeelhen.Op de tectozijde van het voorste schutblad:
CartusiaeZeelhemenis
Zowel Zacharns Lippeloo als Grassius of Groote zijn l(eulse kartuizers. Bruno Clement, of Clement, van
Halle, wordt kartuizer geprofest (1629) te Zelem onder het prioraat van Laurentius Serjants (1621-1629);
hij overleed op 1.3/ 11,/1665 te Brugge.
10. TWEE DELEN UIT HET OPERA OMNIA VAN DIONYSIUS DE KARTUIZER
en Tornaci,1905
Parkminster,7935
Pnvéverzameling
Het gaat hier om deel )CCVbts (Comnentaiorum in IV Libros Sententiaram- Index Ceneralit) en deel )OO(
deTenpore)enuit het volledige oeuvre van Dionysius de kartuizer.
(Serznones

11. B RE V I A R IU M C A R T U SIA N I O R D IN IS
Breviarium utt 7643
Pnvêverzameling

12. BREVIARIUM SACRI ORDINIS CARTUSIENSIS
Breviarium ult 7757
Gent, MuseumMeerhem
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13. DE HEILIGE

BRUNO

Gillis Backereel
Schilderij, 1650
Parochiekerk St.-Lambertus. Gestel-Berlaar

Dit schilderij dat de heiiige Bruno voorstelt is gedateerd en ondertekend
rechtsonder door de schilder, Gillis Backeteelin 1650i*.
Het maakt deel uit van een zijalta.^r van de mooie en lieflijke parochiekerk St.Lambertus te Gestel (deelgemeentevan Bedaar), maar is oorspronkelijk afkomstig
uit de voormalige kartuizerkerk van Lier.
Het zíjaltaar met schilderij werd aangekocht van de kattuizers in 7784
(waarsclrijnlijk door kasteelheren)en versierd met een nieuwe altaanaf.el.

74. TEN HEMEL

OPNEMING

toegeschreven aan Gillis Backereel
Schilderij, midden 17d' eeuw

VAN MARIA

Gestel-Berlaar
St.-Lambertus,
Parochiekerk
Het schilderij stelt de hemelvaart van Mant voor in een schilderij dat is toegeschreven aan Gillis
Backereel*.FIet maakte deel uit van een gelijkaardig zljaltaar als het pendant van het vorige schilderij van
Backereel, dat eveneens aangekocht werd n 1784 en overgeplaatst naar de parochiekerk van Gestel. Het
schilderij bevindt zich momenteel niet meer in het zrjaltaar,ma Í werd vervangen door een werk van J.
hetgraf uanMaia, uit 1879.in de
Louis Hendrikx,deKroninguan Maia doorChistus met het bloemenwonderin
voormalige kartuizer, en elders in de kerk opgehangen.

15. HET LEVEN VAN DE H. BRUNO
ReeksgravuÍesnaarde Brunocyclusvan EustacheLeSueur1645-1648.Fotocopiesin apartekaders
Pnvéverzameling
Eén van de grootste kunstwerken, vervaardigd voor kartuizerkloosteÍs, is de beroemde Brunoryclus van
geschilderdvoor het kartuis van Parijs van 1645 tot 1648.
EustacheLeSueur('1.616-t1,655),
In de daaropvolgende eeuwen werden de schilderijen herhaalde malen gecopieerd (ondermeer voor het
moederhuis, de Grandl Chartreut). De roem van deze ryclus verspreidde zich als een lopend vuur wanneer
de Parijse drukker en uitgever René Cousinet in Parijs gravures van de cyclus uitgaf in gedrukte vorm (in
1680?). Deze gravures werden vervaardigd door Frangois Chawueau (meestal geciteerd als Chaveau),
gingen al snel een eigen leven leiden en werden soms zelfs voor de originelen van LeSueur genomen.
De gravures stellen volgende momenten uit het leven van Bruno voof:
nr. l.: De beroemde Padjse doctor preekt
m.2: Dood van de doctor
nr. 3: Hij maakt zijn veroordeling bekend
m.4: Hierdoor bewogen mediteert Bruno over de ijdelheid van de wereld
nr. 5: Bruno spooÍt zijn leedingen aan ernstig ^ n hun zieleheilte werken
nr. 6: Bruno en gezellennemen afscheid
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m.7: hr een droom u,'ordtBnrno aangemoedigd
rrr. 8: Bruno en de ztjnen ge\ren alles rveg
nr. 9: Àankornst bij bisschopHugo van Grenoble
nr. 10: De H. Hugo leidt hen de 'Chartreuse'binnen
nr. 11: Daar s'ordt eerstde kioosterkerkgebouu'd
nt:. 12 Bruno en de ztjnen door de H. Hugo ingekleed
nr. 13: Paus \/ictor III geeft zijn goedkeuring aan de orde
nr. 14: Bruno neemt de professie aan van ztjn eeÍstenovicen
nr. L5: Urbanus II laat Bruno bij zich ontbieden
nr. 16: De paus onfvangt Bruno aan zijn hof
m. L7 Bruno rveigertde aartsbisschoppelijkezetel van Reggio
nr. 18: Bruno en zljn volgelingen in Calabrië
r-rr.19: Graag Roger ontmoet Bruno tn ztjn Calabresekluis
nr. 20: Bruno u'aarschus'tRoger in zijn siaapvoor een samenzrvering
m . 2 1 . :D o o d v a n v a d e rB r u n o

16. HULDEGEDICHT

AAN ANTONIUS VAN DER ELST

18deeeu',v- gedruktbij Laurentiusr.ander Elst, It'Iechelen
Papier,90cmx 49cm
\talkensrvaard,
NÍuseumvan Genven-Lemmens
Dit huldegedicht rverd gedrukt ter gelegenheid van de professie van Antonius van der Eist in het
1,714. Enkele restanten van dit
toenmalige karruizetklooster Sint-Martens-Bos op 6 oktober
kartuizerk-looster,ondermeer een poortgebouur en de kloosterkerk, zijn thans gelegenop het grondgebied
van de gemeenteLierde, deelgemeenteSint-Martens-Lietde,bij Geraardsbergen.
Het gedrcht rverd gedrukt bij een rrermoedelijk familield, Laurentius van der Elst te Mechelen. Het is niet
enkel een hulde ter gelegenheidvan een heuglijk feit, maar vermoedelijk ook bedoeld als een spel met de
dmkpers en een staaltjevan het vakrverk waartoe druklier van der Elst in staatwas.

Hierbij dient nog vermeld te worden dat het voorkomen van gelijkaardige huldegedichten zeer
uitzonderlijk rvas. Het iniuatief ging bovendien nooit uit r,'an de orde zelf, maar rverd meestal door de
farnilie \ran een kartuizer besteld om de faam die een professie met zich meebracht te laten kennen aan de
rest van de familie en kennissen.
Het generaai-kapittelvan de kartuizers veroordeeide dit soort praktijken sterk. Hoervei er rveinig hierover
ter-ugte vinden is in geschriften,blijkt uit sommige bronnen dat het generaal-kapittelaf en toe de kartuizen

L1

in de Teutoonse provincie op de vingers tikte, biyv. in verband met het uitnodigen van muzikanten bij de
aanstellingvan een nieuwe prior, of het houden van dieten in de kluizen.

TE ROOIGEM
77. HET KARTUIZERKLOOSTER
1572
Gent, Museum Meerhem

De kartuizers verbleven te Rooigem van 7328 tot 1,578,rvanneer het
klooster totaal vernletigd werd. Zes jaar later hernamen ztj het
kartuizedeven op het Meethem te Gent.

18. HET KARTUIZERKLOOSTER

VAN SINT-MARTENS-BOS

Vandenbossche
Olie op doek, 19d'eeuws
Lierde, Kerkfabriek St.-Martens-Lierde

Jan Gheylinc, een rijk en aanzienltjk burger uit
Geraardsbergen en raadsheervan Lodewijk van
Nevers, graaf van Ylaanderen, was van plan in
7328 een kartuis in zijn omgeving op te
richten*i. Eerst dacht hii ^ n Schendelbeke,
m at na een onderzoek van de plaats door de
priors van Herne, Idel en Valenciennes werd
bes[st het klooster te bouwen te Sint-MartensLierde, wa r Jan Gheylinc ook eigendommen
had. Lodewijk van Nevers keurde de stichting
goed in 7329 en het jaar dmop werd ze ook
erkend door de abt van de benedictijnenabdij te
Doornik,
die het pa:uona;tsrecht op de
parochiekerk van St.-Martens-Lierdehad.
De eerste monniken waren afkomstig uit Sint-Omaars en Valenciennes, die heel wat personeel afleverden
voor nieuwe stichtingen in de Zuidelijke Nededanden. Van heel in het begin kon de kartuis Sint-MartensBos, zoals de naam van dit nieuwe klooster luidde, rekenen op de steun van vele weldoeners,vooral uit de
familie van de stichter.
Dit negentiende eeuwse schilderij van een zekere Vandenb6ssshsxii stelt het karnrizerklooster SintMartens-Bos voor op het einde van de 1.8d.eeuw; hier en daar kan zeker aan de juistheid van weerga\re
genvijfeld worden. Hoedanook zijn het nog bestaande poortgebouw en de kloosterkerk duidelijk te
herkennen. Twee dichtgemetselde ramen in de ovetgebleven kartuizerkerk doen inderdaad sterk
vermoeden dat er een gebouw stond tegen de zijflank van de kerk, zoals weergegeven op het schilderij. De
sclrilder liet zich echter vedeiden om hier en daar de realiteit een beetje mooier weer te geven, zoals bijv. in
de rij volledige cellen langs de noordztjde van de kloostergang. Die zrjn er waarschijnlijk nooit geweest
want het kartuis was ma t een kleine en arme vestiging in vergelijkitg met andere stichtingen.

19. CARTUSIAM LIRANAM
K. Blokhuysen
Kaafi van het kartuizerkloostervan Lier
18d'eeuwsQ)
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Prir'ér-erzameling
Dit kaartje stelt het voortnalige karruizerkloosteÍ van Lier voor. Het is onderaan getekend K. B/okltrg,sett
P-edl,gemaakt door I( Blokhu)rsen. FIet bevat het opschrift I\ob. Anpl. D.D. ConsulibusSenatoibrc Urbis
AnluerpienshCarluilam ljmtam D.D.C. Pior Et ConuentirLiranus.
Onder invloed van de godsdiensttr.visten
in de L6d' eeurv,die onveiligheid met zich meebrachten,vestigden
't
de kartuizers van l(iel (Annverpen, gesticht in 1,324),zich tn 1543 te Lier. Daar verbleven ze tot tn 1783.
Een nieu'uvkartuizetklooster werd binnen de muren van de stad Antwerpen gesucht in 1625.

20. SLEUTEL, PASSE, PASSE-PARTOUT VAN EEN VERTEVELLE
Nletaal
18'1"eeuw(?)
Gent. Museum l\,Íeerhem

Deze sleutel, tlperend vanwege zljn gebruik in kartuizerkloosters,
wordt ook wel passeof passe-parïoul
genoemd. Samen met de deurknop
en een verfraaiende plaat vormt het de vertevellexiii.ps2s vertevelle
gaat terug op een middeleeuws tipe van sloten en hoogst
waarschijnlijk gebruiken alleen de kartuizers dit tlpe nog in hun
kloosters.
Sommige kartuizen maken hierop een uitzondering door bepaalde
ruimtes met uraardevollebezittingen alleen toegankelijk te maken voor
de oversten. In deze kloosters maakt men dan gebruik van fwee
verschillende sleutels.
Tlpisch aan de \rertevelle is dat m^aÍ één sleutel (de-passe-partout)
nodig is die gebruikt kan worden in de gehele kartuis. Er zljn diverse
verklaringen vooÍ het gebruik van dergelijke sleutels, verklaringen die
zowel praktisch als theoretisch zijn:
door het gebruik van de sleutelkunnen alleenmonniken de kartuis betreden
het voorkomen van slechts één sleutei voor alle deuren in een kartuis is vanuit prakusch standpunt
gebruiksvriendelijk
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de sleutel is het symbool \roor de eenzaamheid en de stilte en verzekert de monniken een leven r-an
gebed en eenheid met God.

Alle vertevelles zijn gelijk in principe en in afmeting, afwijkingen op de vorm komen vaak voor.
Elke bervoner van een kartuis is in het bezit van een passe-partout. Uitzondedijk rvorden de passepartouts ook aan buitenstaandersgegeven.
21. O M NI UM D OMOR U M OR D IN IS C A RTU S IA N I
JoachimAlfaura
1670
Pnvêverzameling
Dit boekje, uitgegevenin 1.670,beschrijft de oorsprong van de toenmal-igekartuizerkloosterc.Zo vermeld
de schrijver van het werkje, Joachim Alfaura, de stichting van het Sint-Jansbergkloosterin 1329:
Domus Die$ensisyu Montis Sanctiloannis Babtistaein Zeelenin Brabanria
J

22. K A RT UI ZE R C EL ME T E ET T A F EL , B I D S TOE L, LA MP JE S ,K LE D IJ
Gent, MuseumMeerhem
In de cel van de kartuizer speelt zich het grootste deel van het karruizerleven af. Op de benedenverdieping
bevinden zich nvee werkplaatsen, een wandelgang en een tuin. Boven liggen twee kamers: het Ave Maria,
waar een Mariabeeld staat waar\roor de monnik neerknielt en even bidt telkens hij zijn cel terug
binnenkomt, en het cabicalum,het eigenlijke woonvertrek. Hier bidt de kartuizer een gÍoot deel van het
officie, eet, studeert en slaapt hij.
Hier bevindt zich bijv. een bidbank (zetel en knielbank), een eettafel aan het venster met kannetjes voor de
streekdrank (meestallichte *ijt),'water en melk, een kopje met twee oorties, borden en bestek (meestaluit
hout gesneden),een studietafelmet kleine bibliotheek, en een bed, eertijds altijd een bedstede.
Vóór de electriciteit ingang had gevonden, behielpen de monniken zich met olielampjes voor de
vedichting binnen de cel en om tijdens de nacht van de cel naar de kerk te gaan.

23, BIDSTOEL MET MISSAAL
MissaleSani Ordinis Cartusiensisdoor Anselmus Maria, uitgegeven in 1883
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Gent, N{useum NÍeerhem

24. STICHTINGSOORKONDE VAN HET KARTUIZERKLOOSTER TE ZELE'M - 1 FEBRUARI 1329
x 334 mm.
Perkament,372
vanJohannavan \rlaanderen,vÍouwe van Diest (48 x 36 mm)
Onderaanzegelmet tegenzegel
Hasselt,Rijksarchief,Oorkondenvan de kartuizersvan Zelem, T februaÀ7329
Notaris Johannes Henrici de Dyst akteert dat Gerard, heer van Diest, en zijn echtgenoteJohanna van
Vlaanderen ^^n Johannes, prior van het kartuizerklooster van de H. IGtharina nabij Annvelpen (I(iel),
verschillende eigendommen onder Zelem schenken. Tevens wotdt hem ook een rente vedeend op de
molens van de graafvan Loon onder Herk-de-Stad.Deze goederen moeten dienen voor de oprichting van
een klooster dat de naam St.-Jansdalzalknjgen. Deze transactievan goederen vond plaats in de kapel van
de burcht op de Warande n bljzijn van Arnoldus Bolart, priester; Johannes de Glockencurt; Oliverus de
Binkem; Engelranus, dapifer; Anselmus Anselz.; Henricus de Winde, clericus; Gominus de Borne en
Frankonis de Voshem.
Onderaan links bevindt zich het merkteken van notaris Johannes Henrici (monogram in een ster,
omsloten door een medaillon). Onderaan de oorkonde werden de zegelsgehecht van Gerard van Diest en
van ztjn echtgenoteJohann ^ van Maanderen. Enkel dit laatsteis bewaard gebleven.
M. V anderrycken, afdeli ngshoofdNj ksarchi efH asseh

25. CARTULARIUM VAN DE KARTUIZERS TE ZELEItrl _ 1329-150I
Papier,272bladeu blad en bladspiegelresp.293 x 208 mm en 205 x 148 mm. Verschillendehanden.Gerestaureerde
19deeeuwseband
Hasselt,Rijksarchief,Katuizerc te Zelern,74
Dit register bevat de ttanscriptie van verschillende charters van het klooster, waarin meestal financiële en
economische voordelen behandeld worden. Vooraan is een L6de-eeuwseindex ingebonden. De indeling
van de verschillende charters in dit cartularium is geografisch uitgewerkt. Men begint met alle documenten
die betrekking hebben op de goederen in Brabant, aangekocht van het Luikse kapittel (fol 7r34r). Hierop
volgen goederen aangekocht tegen Arnold, heer van ZeIk en zijn zoon (fol. 35r48r). Van fol. 49r tot fol
95r werden alledei schenkingen van enkele voorname heten opgetekend. Akten met betrekking tot de
').574
gevolgd door deze kt verband met de watermolen
goederen in Zelk vindt men tussen fol. 97r en
aldaar (fol. 158r-1,76r).Diest, Zichem en Meerhout komen aan de beurt tussen fol. 1.76r-21,k. Achteraan
staan dan nog twee chartersrespectievelijki.v.m. goederen te Betekom en te Ertsennjk (Halen).
M. V anderelcken, afdeli ngshoofdNj fu archi efH asseh

2 6. A A NK O O P VA N EE N R E F U GE H U IS O P D E OV E R S TR Á A TTE D IE S T - 3 FE B R U A R I 1563
Perkament,115x 300 mm. Onderaantweeschepenzegels
Hasselt,Rijksarchief,Oorkondenvan de kartuizersvan Zelem,3 februari 1563
De schepenenvan Diest verklaten dat voor hen en voor schout Joachim van Ghele, broedeÍ van Hendrik
van Luydick, prior van de kartuizers te Ze\em verschenen is. Deze koopt van meester van Antoon van
Moerkerke, gevolmachtigde van de families van Geertruysen en van Loo(n) "thuys metten gtonde, hove
ende allen zrjne toebehoorten staende op doverstraete tusschen erfuen des prelaets van Sinttruyen
ende...". Deze woning in de Overstraat te Diest werd door de kartuizers als refugehuis gebruikt. De
woning bestaatthans niet meer.
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ilí. V anderE,cken, aÍdeIi ngshoofdNj ksarchi efH asseh

27. KAARTBOEK VAN DE GOEDEREN VAN DE KARTUIZERS TE ZELF,M _ CA. 1628
Papier,61 bladen,277x 165 mm, wisselendebladspiegel.
\riif uitslaandekaarren,324x 394 mm; 324 x 420 mnr; 204
x 280 mm; 200 x 280nun en 303 x 390 mm. Gebondenin eenperkamenten
omslag.
Hasselt,Rijksarchief,Kartuizerste Zelem,4
Dit kaartboek werd vermoedelijk ca. 1628 opgesteld door landmeter N. Janssens(fol. 1v). Het bestaatuit
47 kmrten op gewone en vijf op uitslaande bladen. Meestal rvordt slechts één perceel aangegeven,gevolgd
in de marge door een beschrijving met gegevens over de oppervlakte en de aanpalendegtonden. De grote
kaarten zíjnmeer gedetailieerd. Het ganse kaartboek doet eerder primitief aan in vergelijki"g met andere
gelijkaardigewerken in som*ig. abdijen en kloosters. Het is duidelijk dat bij het opstellen ervan het
ondergeschikt was a n het praktische. De beschreven percelen ztjn alle in de
artistieke
"verkelijk
onmiddellijke omgeving van het klooster te Ze\em gelegen. Het kloostercomplex wordt slechts
fragmentarischaangeduid(fol. 2r).Iets betet is het gesteld met een drietal pachthoven (fol. 30r,45r,59r).
De perkamenten omslag is een fragment uit een Middelnederlandsbijbelhandschrift.
M. V anderrycken, afdeli ngthoofdNj ksarchi efH asn h

28. GROOTEN REKENINGHENBOECK, ONTVANGSTEN EN UITGAVEN _ 7747-1793
Papier,299bladen;blad 472 x 294 rrrm,bladspiegelverschillend.Versierdelederenband.
Hasselt,Rijksarchief,Kartuizerste Zelem,T
Dit register bevat de inkomsten en uitgaven van het kartuizerklooster en dit vanaf het begin van de advent
7747 . De rekenin gen zijn per jaar gegroepeerd. Zowel ontvangsten als uitgaven zrjn in verschillende vaste
rubrieken verdeeld, welke steeds in het Laaln bovenaan aangegeven worden. De eigenlijke financiële
verrichtingen werden, op enkele uitzonderingen na, in het Nederlands opgetekend. Achter iedere post
staan de bedragen, verdeeld over drie kolommen, opgetekend. De eerste kolom wijst op het aantal
guldens, de trveede op het aantal stuivers en derde op het aantalplacken (4 placken = L stuiver;20 stuivers
= 1 gulden). De rekeningen zijn vooral in de uitgaven zeer gedetaillssld, hetgeen de historicus toelaat een
duidelijk inzicht te verwerven in het dagelijkse leven van de kartuis.
M. V anderq cken, afdeli ngshoofdNj k: archi efH asseh

29, RUI T E RP O R T R E T VA N A ÁR T SH ER TOGA LB R E C H T
Eerstehelft 17d'eeuw
Naar PieterPaul Rubens
Olievetfop doek;722x 100cm
Pnvéverzameling
Aartshertog Albrecht berijdt een bruin paard dat ongeveer recht op de toeschouwer toekomt. Hij draagt
een eenvoudig zwart veldharnas en heeft de keten van de Miesorde om de hals. In ztjn rcchterhand steunt
hij op een commandostaf, aan zijn linker is een rode bevelhebberssierp gebonden. Aan de rechterkant
doorbreken enkele bomen het overigensopen landschap.
Het doek is een kopie*iu van het vedoren gegane ruiterpottret dat Rubens voor 1677 van Albrecht
vervaardigde. Het originele schilderij is immers in dat jaar door Jan I Brueghel afgebeeid op zíjn Allegoie
uan hel Ge{cht (1,394, Prado Museum). Een aantal auteurs meent het tentoongestelde werk te kunnen
toesclrrijven aan Gaspar de Crayer, alhoervel niet iedereen het hiermee eens blijkt te zljn.
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Met het ooÍspronkelijke werk schiep Rubens
een portÍett'?e dat de militaire macht en
kunde van de geportretteerde treffend weergaf.
Deze boodschap werd nog versterkt door het
sillrouet van Oostende dat zich op de
achtergtond bevond. Op de tentoongestelde
kopie valt de stad niet met zekerheid te
herkennen.
In 1,61,4,toen de kattuizers van Zelem hun
venvoeste klooster weer opbouwden, regeerde
over de heedijkherd Zelem ene Catherina de
Beaudequin, weduwe van Robert de Moens.
De hertogen Albrecht en Isabella,bekend voor
lrun hulpvaardigheid, bezochten Zelem (it
oude rekeningen werd een uitgave van 8
florijnen voor aankoop van *ijr voor hun
ontvangst teruggevonden), en zorgden nadien
voor milde steun.
Uit geschriften blijkt ook dat er in de kerk een
glasraamwerd geplaatst als dank.

30. PORTRET VAN ISABELLA
Eind 174"eeuw (?)
Anoniem naar Antoon van Dyck
Olieverf op doek
Pnvéverzameling
Dit

was tot aan haar dood

het officiële staatsieportÍetx" van Isabella en is daarom in diverse versies
Isabella is gekleed in het habijt van de derde orde van Sint-Franciscus. Isabella droeg dit
habijt vanaf de dood van Albtecht constant, en zij verscheen niet meer zonder in publiek.

voorhanden.

37. VERSCHILLENDE

ARCHEOLOGISCHE

VONDSTEN

2d" helft 18d' eeuw(?)
Pnvêverzameling
De verzameling omvat o.a.:-

een bewaarpot uit 2d" helft 18d" eeuw (?)

-

een lijmpot

uit 2d. helft 18d. eeuw (?)

32. GEWELFSLEUTEL

UIT DE KAPITTELZAAL

OP SINT-JANSBERG

Brabant, eerstehelft 15de eeuw
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Ijzersteen,resten van originele poll'chromie; diameter 37cm
\talkensrvaard,Nluseum van Genven-Lemmens

Op deze sluitsteen is een engel*'i voorgesteld,
zijn vleugels buigen mee met de ronding van
de steen. In zíjn handen houdt ltij een
wapenschild met een latet opgebracht
ChrisrusmonogÍam I.H.S. Daarondet kan men
nog vaag de odginele beschildering zien die
bestond uit zilver en zwaÍt. Het wapen van de
Heren van Diest rvas van zilr'er beladen met
nvee drvarsbalken y^n zwart. Onderaan is een
rvolkenrand zichtbazr. Deze steen is afliomstig
het
Sintkapittelzaal van
de
uit
Zelem.
te
JansbergkloosteÍ
In het gervelf van een gotisch gebou'nv
vormden dergelijke stenen de knoop rvaar de
gewelfbogen bijeenkwamen. Zlj werden vaak
voorzien van beeldhourvrverkin de vorm \ran
figuren of florale motieven.

33. GEWELFSLEUTEL

UIT DE KAPITTELZAAL

OP SINT-JANSBERG

Brabant, tweede kwart 15de eeuw
Witte steen, diameter 37cm, niet oorspronkelijke polychromie
Diest, Stedelijk Museum

voor die te voorschijn komt uit een
De gewelfsleutelstelt een engelxvii
gestiieerdewolkenkrans. Hij spreidt zijn vleugels open en ontrolt met
beide handen een banderol waarop - vermoedelijk in de late 19de
eeuw - het opschrift Aue Maia werd geschilderd. Het beschreven
geheel past zich volledig aan de ronde vorm van de steen aan. Dit
architecfuurfragment is afkomstig uit de kaprttelzaal van het
voormalige kartuizerklooster te Zelem.
De Diestse historicus FJ. Raymaekersz^g hem in 1863 nog op zijn
oorspronkelijke plaats en deelt mee dat toen op de bedoelde banderol
de naam prijkte van Godescalcus,prior van Zelem van 1,428tot 1,439.
Stijlkritisch is een datering tijdens diens pflore. t aanvaardbaar.Wat de
kwaliteit betreft verwijst de sculpruur naar een secundair centrum in
Brabant.
Deze gervelfsleutelrverd in 1983 op de Antjekbeurs te Delft aangekochtdoor de Vrienden van het
StedelijkMuseum te Diest. Deze steenis een pendant van de hoger vernoemde gewelfsleutel.De detde,
met een voorstelling van de H. Margaretha,is totnogtoe niet teruggevonden.
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iDe GrauwcJ.,Histoia CarllsianaBelgica,
in: r\nalccta Carrusiana,5l, Salzburg, 1985, pp. 126-1ó0; D'Ydcrvallc S., Dr Kartriie SintAnru-ter-IY/ouÍlte te Siil-Audies en te Bnrgge í350-/792, Brusscl, 1958, p. 210-213. I-Ict muscum NÍccrhcm is gevestigd op ecn
bovcnvcrdicping in hct huidig Psychiatrisch Centrum, Fratcrsplcin, 9 te Gcnt. De totstàndkoming van het muscum wcrd
hoofdzakeliik gerealiseerddoor broedcr FranciscusPcsse.\ranaf i974 rverd het museum voor het publick opengesteld.
ti BiographieNatiomle, dl. XI, I)russel, 1890-1891, p. 884; Tenloonstellingscatalogrrs
GenÍ Dilrynd jaar Kunst en Cultuur,19 april-29 juni
7975, p. 145, 153-154 cn 218; Boerrigtcr E. en De Grauwe J., Meerhemtoen en ntr, Gent, 1991, p. 28-29; Dc Schrywcr r\. cn
\/andevcldc C., Calalogrrsuan deschildeijen,Stad Gent - Oudhcidkundig l\{uscum - Àbdiy van de Bijlokc, Gent, 7972, p. i 28-138
iii f{66ss 8., De Bngse kartriryn í4't'-18'h eeuu, Dosstcr bij de gelijknamige tcntoonstelling in hct Riiksarchicf tc Brugqc, 14
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