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Inleiding
BiblioKamiel Stevauxheeft van 1959 tot 1981 gewerktin de Provinciale

theekvanLimbu'gl" nu"elt. In dit artikel"t"".tfr*in|ï""ïr:Íï;".Ull,^li;

lartuizer met ali titel Speculum peccato{ederlands luidt dir Een spiegel voor de
,er dit handschrift is tot nu toe nog niets
ere onderzoekers erop te vestigen hopen
rmefll.

Dionysius de Kartuizer
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Dionysiusvan Leeuwenwerd in 1402of 1403geborente Rij\el' Hij
vanaf
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a6dijschool,cn
de.
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G"iti3a van twinti
werd' In datà^" à" universiteiión Keuien,waar hij in Aza mágisterin de artes
kartuizerklooster.Hier zou hij
i"ira" jaar werd hij aanvaardin het R"oermondse
lezen en vooral schrijven'
bidden,
ri.t tl:h*s zijn nËrà"t" leven toeleg-genop
aanverwante
theologie.en,
over
werken
tweehonderd
ongeveer
óiottyËiu. schieef
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van
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hij
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wen. In 1466
Maar dit bleeÊeen te 91oteopgàve^enin 1469 keerdehrj
Uii ;s-Hertogenbosch.
waar hij op 12 maart l4J I overleed'.
terug,
náar Roermónd

^*^-'j-G^"profest momik, priester, novicenmeester en supprior van deze plaats; J. LAMBR E C H T S , o p . c i t . ,p . 8 0 .
.'u,Hasselt,Rijksarchief, velm, kerk, oud regime, nummer l; nieuw regime, nummer 2g.
P: lUatj kende twee abten met de voornaam demigius, namelijk Remigiil Wdr;" (160716.12)^enRemigius Mottard (1780-1789). Ik wens ló van Mechélen te dánken voor het verschaffen van informatie en voor zljn gewaardeerdeopmerkingen en aanvullingen.
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|Ik d*k de heer Raf van Laere voor zijn scherpziende opmerkingen tijdens het onderzoek van dit handschrift.
,In20OZtreraaàtri'geemkring Rijkel de zeshonderdste verjaardag van de geboorte van
hrj een tentoonstelling van
nionysius áÈ fuiiuir"r. Van 9 tot en mêt 17 november 2002 hield
cataloq1;
afbeeldingen en ,esttende-eeuwse drukken van Dionysiu.t' Dj.
-Ja1-q:1:.1-t1'"ont'"1Leeuwen.de kartuivan
I"tg il;t,"g"g"uèn in een brochure voor een breed pubti"t, D.ionysius
ook de tekst van de lezing die.prof' Dr'
zich
bevindt
Hierin
1402-2002,
z.er.
tRirr<Jii^;00;,í6i
perer Nissen van de náOUouá Universiteit Nijmegen op 9 november 2OOZgaf over het leven
van Dionysius.
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De Kartuizers en het apostolaat van het geschrevenwoord
De kartuizerordewerd in 1084opgerichtdoor de heilige Bruno van Keulen.
De kartuizersleven als kluizenaarsin gemeenschap.Zij hebbenelk een eigen
kluis waarin zij in eenzaamheidbidden, werken,eten en slapen.Zij komen enkel
samenom te bidden in de kerk en om op zon- en feestdageneen maaltijd te nuttigen. Maar ook dan geldt een spreekverbod,dat uitsluitendtijdens de wekelijkse wandelingen de zondagserecreatiedoorbrokenwordt.
Door haar uiterste eenzaamheid,soberheiden regelvastheidis de kartuizerorde
een van de strengstebeschouwendeorden. Zlj genootdaaromtijdens de l4d"en
150"eeuw,toen de kloostertuchtin de meesteandereorden verslapte,een groot
aanzien.Vooral in de Nederlandenen het Rijnland tradenvele, vaak universitair
gevormdezonenuit de burgerij tot de orde toe.
Omdat de kartuizermonnikgebondenwas aan eenzaamheid
en zwijgen, kon hij
enkel door schrijven bijdragen tot de reformatio of hervorming van de wereld.
Schrijvenbeschouwdehij overigensals een vorÍn van handenarbeid.Dit verklaart
de grote productiviteit van vele monniken en Dionysius is hiervan een schoolvoorbeeld.

Het Speculum peccatoris
Het Speculumpeccatoris behoort tot de groep van morele traktaten die
Dionysius richtte tot allerlei bevolkingsgroepen.In een eenvoudigetaal en
gedachteganggeeft hij praktischeraad met het oog op de zelfheiliging van de
individuelegelovige.In het Speculumpeccatoris richt Dionysius zich tot jongeren die in zonde leven. Hij doet dit in de vorm van een dialoog tusseneen oude
en eenjonge man. De oude man houdt de jonge man een spiegelvoor. Hij spoort
hem aanom niet te wachtenmet berouw te tonenvoor zijn zonden.Hij wijst hem
op de grote gevarenvan de zonde,waarbij hij vooral waarschuwtvoor overspel,
begeerte,ambitie en ijdelheid.Htj moedigthem aanom zich te bekerenen de weg
van het heil te bewandelen.Tenslottelegt hij de jonge man uit hoe hij zijn bekering moet beginnen,volhardenen voltooien.

Verspreiding in handschrift en druk
Dionysius schreefal zijn werken eigenhandig.Ze werden eerstin de eigen
kring van de kartuizersgekopieerd,maar al spoedigook daarbuiten.Toen in de
tweedehelft van de 15d"eeuw de boekdrukkunstopgang maakte,vonden in de
eersteplaatszijn kortere werken de weg naar de persen.Het Speculumpeccatoris werd reeds in 1473 gedrukt door Dirk Martens en was het eerstegedrukte
werk in de Nederlanden.Het zou het vaakstgedruktewerk van Dionysius worden.De boekdrukkunstverdrongnog niet onmiddellijk het kopiërenmet de hand,
zekerniet in de kloosters.Minstens nog tot het midden van de l6u" eeuw bleef
men handschriftenin grotengetalevoortbrengen.Het hier besprokenhandschrift
is hiervaneen mooi voorbeeld.

Het handschrift met het Speculum peccatoris
ntebladziide van het.handschrift
met het speculumpeccatoris van
Dionysiusde Kartuizer in
het bezit van de Provincialeaiwioti".i-Limburg
6oro,,niiilr'Reynders, provincie Limburg)

Het handschriftwijkt enigszinsaf van de anderehandschriftenmet werken
van Dionysius.Waar deze laatstemeestalin een gotisch schrift zijn opgesteld,
onversierdzijn en een soberebandhebben,is dit handschriftin eenhumanistische
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Beschrijving van het handschrift
Bewaarplaats
ProvincialeBibliotheek Limburg, Oud Fonds,zondernummer.
Boekblok
bladen(8 IV III +l). Signaturena tot i. Reclamenop alle kater71 perkamenten
nen, behalvede tweede en zevendekatern, waarvande reclamenwellicht afgesnedenzijn bij het binden.Bladen ca. 197 x 130 mm. Bladspiegell27ll32 x
10/75 mm met inkt links en rechtsvertikaal afgelijnd over het hele blad. De liniëring is niet meer z.ichtbaa\ tenzij op het laatste blad, waar ze met inkt is uitgevoerd. I kolom van l6 regels.Foliëring rechtsbovenin potlood wellicht uit de
20""eeuw.
Schrift
Eén hand.Zwarte shande humanistischeletter,wellicht uit de eerstehelft van de
16d"eeuw.Structureringvan de tekst door rode lettersvoor de titel van het tractaat (is tevensde titel van het inleidendeartikel), de titels van de daaropvolgende
11 artikels (met voor de artikels 2 tot en met I I ook een lombardevan 2 regels
hoog) en tenslottede namenvan de dialogerendepersonen.

Verdere verspreiding van de werken van

Literatuur

Dionysius de Kartuizer

Decoratie
Decoratieuitsluitendop de titelbladzijde.Het inleidendeartikel heeft een paarse
initiaal van 4 regelshoog die met rankwerk is versierden met zllver opgehoogd.
Bruinrode achtergrondmet gouden stippels en gevat in een gouden lijnkader.
Deze initiaal is gelijktijdig met de rest van de tekst ontstaan.
Naderhandis eenrandversieringrondom de bladspiegelvan de titelbladzijdeaangebracht:twee lijnkaders van zwatte inkt met een miniatuur ertussen.Tegeneen
goudenachtergrondveelkleurigebloemenmet daaropdrie vlinders en een ander
een voorlopig onbekendwapenschildje:in zilinsect.In de rechterbenedenhoek
ver (?) een schuinbalkgeblokt van 3 stukkenvan sabelen 3 stukkenvan zilver (?)
beladenmet eenkruis van keel.Mogelijk ook te lezenals: in zllver (?) eenschuinbalk van sabelbeladenmet drie schildjes van zilver (?) elk overladenmet een
kruis van keel. Mogelijk is dit wapenschildachterafaangebrachtover een ander
wapenschildof over een bloem heen. Miniatuur in de stijl van de Gent-Brugse.
schoolen wellicht uit de tweedehelft van de 160"eeuw.Gelijktijdig met het aanbrengenvan de randversieringwerd ook de initiaal voorzienvan eenlijnkader van
zwarteinkt.
Boekband
l6o"-eeuwse
bruine lederenband over kartonnenplatkernen.Voor- en achterplat
blindgestempelden ingedeeldin twee in elkaar passendekadersvan elk 3 lijnen.
Tussenbeide kadersin is een keten van ruiten aangebrachtdoor middel van een
blokstempeltjemet een lengte van 3 ruiten. Binnen de ruiten een hele bloem en
erbuitenhalve bloemen.Het binnenstekader is door middel van een drievoudige
lijn opgedeeldin opstaanderuiten die opgevuld zijn met een handgestempelde
eikel. De rug telt 4 dubbele ribben. De velden tussen de ribben dragen een
opstaanderechthoekuit I lijn. Het rugveld aan de kop vertoonteen sint-andrieskruis uit een dubbelelijn, mogelijk gevatin een kader.Het rugveld aan de staart
is wellicht ook versierd met een sint-andrieskruis.Voor- en achterplatvertonen
aan kop en staarteen enkel gat en aan de kant van de voorsnedetweemaaleen
dubbel gat waar oorspronkelijkwellicht metalensluitingenbevestigdwaren.
De band is in de 190"of 20"" eeuw gerestaureerdwaarbij het leder aan kop en
staartvan de rug en eveneensin de kneep van het voorlaatsterugveld vernieuwd
is. Tegelijkertijd werden tegen voor- en achterplat3 papierenschutbladenge-
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kleefd bestaande uit een dubbelblad en een enkelblad. Eén blad van het dubbelblad is tegen het plat gekleefd en dient dus als dekblad. Het tweede blad van her
dubbelblad en het enkelblad dienen als vrije schutbladen. Het eerste vrije schutblad achteraan vertoont een watermerk bestaande uit de letters GF. Bij dê restauratie werd het boekblok opnieuw gebonden want de sneden zijn niet meer vlak.
Geschiedenis
Randaantekeningentot en met de tweede katern in twee verschillende handen in

Inhoud
S_peculumpeccatoris-Pgr modum Dyalogi editum per religiosissimufm] viru[m]
Dionysium Rikel Ordinis Carthusien[sis] ac sacre íheologie professorii.
Ingedeeld in 12 artikels: een inleidend artikel en de artikels genÍ-*erd
I tot
met I l.
"n

De Sint-Eucheriuskapelvan Brustem
tussenverledenen toekomst
Pieter VERHEYDEN
De Sint-Eucheriuskapel,gelegen op het
Kapelhof te Brustem, oogt sinds de restauratie
(1814-1880)door architectAugust Van Assche
Tijdensde laatsterestauratiewerken
neo-romaans.
die in 2004 werden afgerond, kreeg deze
bedevaartskapeleen fikse opknapbeurt en gaf
onverwachtenkele van haar geheimenprijs. Eén
en anderwordt in dit artikeltoeeelicht.

Geschiedenis van de St-Bucheriuskapel
De kapel heeft een lange geschiedenis, als één van de drie bedevaartsplaatsen in de eredienst van de Drie Gezusters.Deze bedevaartenworden tot op heden
'kwellingen'zoals maagondernomen met het oog op het bezweren van lijfelijke
koortsen.
en
ziekten, hoofdpijn
Vooral gedurende de maand mei wordt de kapel als bedevaartsoord bezocht.
De eredienst is gewijd aan de Heilige Bertilia van Maroeuil (Mareuil, Malroux),
waarvan het miraculeus beeld in de kapel wordt vereerd. Het houten beeld van de
Heilige Bertilia dateert vermoedelijk uit de 2u'helft van de l8o" eeuw en is voorzien van polychrome beschildering, maar hierover later meer.
tTFes Matres'
De eredienst van de Drie Gezusters is volgens de overlevering in oorsprong
heidens. In de Keltische cultus speelden de godinnen van de vruchtbaarheid, de
'tres
matres' of de Matronae een centrale rol in de vruchtbaarheid van natbur en
mens en bij de geboorte van kinderen. Deze cultus ontwikkelde zich in Brustem,
zoals op vele andere plaatsen, in de nabijheid van een bron omwille van de aanwezigheid van aquae salutiferae, geneeskrachtigwater.
Rond 600 na Christus werden de heidense erediensten, onder impuls van
paus Gregorius de Grote (590-604), door de eerste missionarissen gekerstend.
Zoals velé heidense cultusgebouwen kregen locale gebruiken een interpretatio
christiana in deze massale bekeringsgolf . Zo ook gebeurde in deze streken- In
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Voorplat van het handschrift meí heÍ
Speculum peccatori.s van Dionysius de
Kartuizer in het bezit van de prottinciale
Bibliotheek Limburg (foto: Robin Reyrulers,
Provincie Limburg)
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Eigendomsmerk in inkt Jan f. Duimen alias
[?u??maen] op f. 7I r" van het hand,rchrifr
met het Speculum peccatoris van DionysiLts
de Kartuizer in het bezit vnn cle provinciale
Bibliotheek Limburg (foto: Robin Reyntlers,
Provincie Limburg)

edienst der H. Bertilia is een nota van den pastoor der parochie Henricus de
Muntere, aangeteekend in 1699, waarin deze zegt: merk op dat in het schip dezer
kapel een altáar ter eere van de H. Bertilia geplaatst is door één van mijn voor-
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